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จ านวนพิมพ์: 100 เล่ม 
 
ก าหนดการเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ 
 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม  
 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน  
 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 
 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไปได้มีโอกาส
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พระพุทธศาสนา 
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา 
ตลอดจนบทวิเคราะห์ท่ีเสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม 
 
ท่ีปรึกษาวารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์ 
พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระเทพเวที, รศ.ดร.    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระโสภณวชิราภรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ  อัจฉริยปัญญากุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
บรรณาธิการ : 

 

รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : 

 

รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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หัวหน้ากองบรรณาธิการ :  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ทีมบรรณาธิการ : 

 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระสมนึก  ธีรปญฺโ  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศ.ดร.ประยงค์  แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รศ.ดร.ประเวศ  อินทองปาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.พล.ท.ดร.วีระ วงศ์สรรค์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผศ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด 
ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
พล.อ.ต.ดร.นภัทร์ แก้วนาค วิทยาลัยการทัพอากาศ 
ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
กองจัดการ: 

  

ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
นายกรกต ชาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ศิลปกรรม: 

  

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อ.ดร.ประสิทธ์ิ พุทธศาสน์ศรัทธา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ส านักงาน : 
  

ส านักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์      
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวม
โซน B  ช้ัน 5  เลขท่ี 79 หมู่ 1 ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170  
 

จัดพิมพ์โดย : 
 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขท่ี 79 หมู่ 1 ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13170 โทร. 035-248-000 ต่อ 8555, 8556, 5541. แฟ็กซ์. 035-248-000 ต่อ 8545 
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Release Date Is 4 Copies Per Year. 
   Issue 1 January – March. 
   Issue 2 April – June. 
   Issue 3 July – September.  
   Issue 4 October – December. 
 
Objective:  
   To Promote and Encourage Instructs, Academics, Students and Other Interested 
Persons to Have The Opportunity to Disseminate Academic and Research Works in Social 
Sciences and Related Subjects Such as Buddhism, Political Science, Public Administration, 
Law, Management, Sociology, Economics, Social Development and Education. The Analysis 
Provides a Solution to The Problem of Society. 
 
 
Advisory Board of Journal   
Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi Mahachulalongkornrajavidyalaya  University 
Assoc. Prof. Dr. Phra Theppawaramethi Mahachulalongkornrajavidyalaya  University 
Asst. Prof. Phra  Suwanmethaphorn Mahachulalongkornrajavidyalaya  University 
Assoc. Prof. Dr. Phra  Methithammajarn Mahachulalongkornrajavidyalaya  University 
Assoc. Prof. Dr. Phra Thepwethi Mahachulalongkornrajavidyalaya  University 
Asst. Prof. Dr. Phrakhru  Sophonphutthisat Mahachulalongkornrajavidyalaya  University . 
Phra Sophonvachiraphorn Mahachulalongkornrajavidyalaya  University 
Assoc. Prof. Dr. Phrakru  Pariyatkkittithamrong Mahachulalongkornrajavidyalaya  University 
Asst. Prof.Dr. Phra Udomsitthinayok Mahachulalongkornrajavidyalaya  University 
Asst. Prof. Capt. Dr. Pramanlert  Atchariyapanyakun  Mahachulalongkornrajavidyalaya  University 
    

Editor:     
Assoc. Prof. Dr. Surapon Suyaporm Faculty of Social Sciences,  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
    

Assistant Editor:    
Asst.Prof.Dr. Kiettisak  Suklueang            Faculty of Social Sciences,  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
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Asst. Prof. Dr. Phramaha Krisada Kittisobhano Faculty of Social Sciences,  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
    

Editorial Team:   
Asst. Prof. Dr. Phrapalad Raphin Buddhisaro Faculty of Social Sciences,  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
Asst. Prof. Dr. Phramaha Sunun Sunando Faculty of Social Sciences,  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
Phra Somnuek  Therapanyo Faculty of Social Sciences,  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
Asst.Prof.Dr. Thitiwut  Manmee Faculty of Social Sciences,  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
Asst.Prof.Dr. Anuwat  Krasang Faculty of Social Sciences,  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
Asst.Prof. Phongphat  Chittanurak Faculty of Social Sciences,  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
Prof. Dr. Prayong Saenpuran. Khonkaen University 
Assoc. Prof. Dr. Praves Intongpan. Kasetsart University 
Assoc. Prof. Lt. Gen.Dr.Weera  Wongsan. National Defence College of Thailand. 
Assoc. Prof. Dr. Sanya Kenaphoom Rajabhat Maha Sarakham University 
Assoc. Prof. Dr. Achara  Lortrakul Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
Asst. Prof. Dr. Sa-at  Banchoetrit Stamford International University 
Asst. Prof. Dr. Uthai Satiman.                        Suan Dusit University 
Asst. Prof. Dr. Somkid Duangchak.      Chom Bueng Rajabhat  University 
Gp. Capt. Dr. Naphat Kaeonak. Air Force  College. 
Asst. Prof. Dr. Butsakon  Watthanabut North Bangkok University 
Asst. Prof. Dr. Wanchai  Suktam. Surindra Rajabhat University 
    

Management Division:   
Asst. Prof. Dr.Prasert  Thilao. Faculty of Social Sciences,  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
Mr. Korakoth  Chabandit. Faculty of Social Sciences,  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
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Fine arts:               
Asst. Prof. Dr. Suriya  Raksamueng Faculty of Social Sciences,  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
Dr. Prasit  Phutthasatsattha Faculty of Social Sciences,  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
    

Office:   
The Office  Journal of MCU Social Science Review. Graduate School of Political Science  
Faculty of Social Sciences Mahachulalongkornrajavidyalaya University  Class B,  
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Mahachulalongkornrajavidyalaya University Printing House  
79 Moo 1, Lam Sai, Wang Noi, Ayutthaya. 13170.   
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คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ : วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ARTICLE REVIEW BOARD : JOURNAL OF MCU SOCIAL SCIENCE REVIEW 

  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน   Lecturers In-House Professional :  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
1.  พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร. 1. Prof. Dr.Phra Rajapariyatkavi. 
2.  พระเทพปริยัติเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร. 2. Assoc. Prof. Dr. Phratheppariyattimethi. 
3.  พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รองศาสตราจารย์ ดร.  3. Assoc.Prof. Dr. Phrakru Pariyatkkittithamrong. 
4.  พระครูปุริมานุรักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร. 4. Assoc.Prof. Dr. Phrakhru Purimanurak. 
5.  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รองศาสตราจารย์ ดร. 5. Assoc. Prof.Dr. Phramaha Hansa Dhammahaso. 
6.  พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รองศาสตราจารย์.ดร.  6. Assoc. Prof.Dr. Phramaha Somboon Vuddhikaro. 
7.  พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโ ,ผศ.ดร. 7. Asst.Prof. Dr. Phrakhru Sangkharakchakkrit Phuripanyo  
8.  พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ. 8. Asst. Prof. Phra Khomsan Titamataso 
9.  ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง 9. Prof. Dr. Boonton Dockthaisong. 

10.  ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ 10. Prof. Dr. Chamnong Adivadhanasit. 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง 11. Assoc.Prof. Dr. Konit Sithong. 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี 12. Assoc. Prof.Dr. AphinantChantanee. 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หามนตรี 13. Assoc.Prof. Dr.Wiwat Harmontree 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม  14. Assoc. Prof.Dr. Chartchai Pitakthanakhom. 
15. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติทัศน์ ผกาทอง  15. Assoc. Prof.Dr. Kittithat Phakathong. 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ บุญปู่  16. Assoc. Prof.Dr. Somsak Bunpu. 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก  17. Assoc. Prof.Dr. Somchai Sinok. 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย 18. Assoc. Prof.Dr. SutthiPhong Siwichai. 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต เถ่ือนช้าง 19. Assoc. Prof.Dr. Wonrakrit Thueanchang. 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท 20. Assoc. Prof.Dr. Saman Ngamsanit. 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 21. Assoc.Prof. Dr. Tatchanan Isaradej. 
22. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 22. Assoc.Prof. Dr. SurinNitamangkoon. 
23. รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต 23. Assoc.Prof. Dr. Phichet Thangto. 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรต บุญอ่อน 24. Assoc.Prof. Dr.Suphrot Boonon. 
25. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 25. Assoc.Prof. Dr. Kiettisak Suklueang. 
26. รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพล ใจเย็น  26. Assoc.Prof. Dr. Pattarapol Chaiyen. 
27. รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์ 27. Assoc.Prof. Dr.Toemsak Thongin. 
28. รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม 28. Assoc.Prof. AnuphumSowkasem. 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง วรรณทอง 29. Asst.Prof.Dr.Phadung Wanthong 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ 30. Asst.Prof.Dr. PhonthipWannawirot 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี 31. Asst.Prof. Dr.Thitiwut Manmee. 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ 32. Asst.Prof. Dr. Anuwat Krasang. 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต 33. Asst.Prof. Dr.Yuttana Praneet. 
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34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์ ศิลปชัย 34. Asst.Prof. Sathit Sinlapachai. 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร 35. Asst.Prof.Dr.Anon Methiworachat. 
36. อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี 36. Dr. Sombat Namburi 
37. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ 37. Dr. Chuthamat Warisaengthip. 
38. อาจารย์ ดร.ล าพอง กลมกูล 38. Dr.Lampong Klomkul 
39. อาจารย์ ดร.สุวัฒสัน รักขันโท 39. Dr. Suwatsan Ragkhanto 
        

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ : วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  
ARTICLE REVIEW BOARD : JOURNAL OF MCU SOCIAL SCIENCE REVIEW 

  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก   Outside Professional : 
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บทบรรณาธิการ 
 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม – 
มีนาคม พ.ศ . 25 63 คณะกองบรรณาธิกา รได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพ่ือความสมบูร ณ์
ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความความสมบูรณ์
และมีคุณภาพมากที่สุด  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทาง
วิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ  ซ่ึงเนื้อหาสาระ
ในเล่มประกอบด้วยนักวิชาการและเรื่องดังต่อไปนี้ 
 พระทองพจน์ ธีรธมฺโม (พรมราช)และคณะ บทความเรื่อง “ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี” พบว่า   สภาพ
ทั่วไปในการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  ปัญหา 
อุปสรรค คือ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงการวางแผนป้องกันอุทกภัย บุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน ดงนั้นจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อการ
วางแผน เพ่ิมบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ้น 
 พระปลัดโอภาส โอภาโส (ศิริกิตติกุล)และคณะ บทความเรื่อง “กลยุทธ์การ
ท่องเท่ียวและลักษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเท่ียววัดหน้าพระเมรุราชิ
การาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบว่า  ประชาชนมีความคิดเห็น ต่อกลยุทธ์การท่องเที่ยว 
ลักษณะทางกายภาพ และการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการาม โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การท่องเที่ยวส่งผลต่อการ
ตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.01  
 พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ  (ประยูร  นนฺทิ โย)และคณะ บทความเรื่อง  “การ
พัฒนาการมี ส่วนร่ วมของพระสงฆ์  ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิ ถีพุทธ ในจังหวั ด
สมุทรสงคราม” พบว่า รูปแบบการเข้าร่วมในการตัดสินใจและเห็นพ้องด้วยวิถีพุทธ ท าได้โดย
การศึกษาข้อมูลของชุมชนให้รอบด้าน พระสงฆ์ต้องร่วมกับชุมชนจัดท าแผนพัฒนาชุมชนร่วมกับ
ชาวบ้าน เช่น ชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามมีการประชุมชาวบ้านทุกเดือนเพ่ือวางแผนกันแก้ไข
ปัญหาของคนในชุมชน เน้นความคุ้มค่า โปรงใส ตรวจสอบได้ 
  วรางคณา ศรีผุยและคณะ บทความเรื่อง “การส่งเสริมความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทล้ือ”พบว่า  นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้
ตามหลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามหลักสูตร
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ฝึกอบรมฯ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์คิดเป็นร้อยละ 84.72 ระดับคะแนนคุณภาพ
ระดับดีมาก 
 พระอโณทัย กตปุญฺโ (อุ่นเรือน)และคณะ บทความเรื่อง “การส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  อ าเภอเมืองแพร่  
จังหวัดแพร่” พบว่า  การส่งเสริมจิตส านึ กการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ 
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง ประชาชนยัง
ไม่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ และการให้ความร่วมมือรวมถึงการ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรให้ความรู้ กับประชาชนด้านความ
เข้าใจเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง 
 สิริภรณ์ สุริวงษ์ และคณะ บทความเรื่อง “การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ และการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีมีต่อทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย” พบว่า  ระดับทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก และระดับทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์หลังการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดี  
2) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ที่ มีต่อทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวม  
เด็กปฐมวัยมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในระดับสูง 
 พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์  การบุญ) และคณะ บทความเรื่อง “การ
ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  ด้านการปกครองของคณะสงฆ์
จังหวัดสระบุรี” พบว่า พระสังฆาธิการมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ให้บรรลุ
เป้าหมาย เข้าใจในองค์กรของตนเองเป็นอย่างดี หม่ันพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์คณะสงฆ์  องค์ประกอบในการขับเคลื่อนต้องมีความเข้าใจในองค์กร
ของตนเองเป็นอย่างดี ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ รวมกลุ่มกันจัดต้ัง
ทีมงานเพ่ือท ากิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับรัฐบาล และประชาชน  
 สุกมล  มุ่งพัฒนสุนทร บทความเรื่อง “มานุษยวิทยาดิจิทัลภายใต้กรอบแนวคิด
ทฤษฎีเทคโนโลยีส่ือกลาง” พบว่า  การศึกษาบทบาทของเทคโนโลยี และรวมถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีผลต่อการจัดระเบียบความสัมพันธ์ของมนุษย์กับโลก และสังคม โดยการใช้กระบวนการ
ศึกษาตามแนวทางที่เป็นที่นิยมของนักมานุษยวิทยาทั่วไปในปัจจุบัน เช่น การใช้วิธีการรายงาน
ชีวิตประจ าวัน 
 พระมหาอ านาจ อจฺฉริยเมธีและคณะบทความเรื่อง “การพัฒนาการเสริมสร้าง
ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุขโดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี” พบว่า  การพัฒนาการ
เสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ (1) พระ
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สังฆาธิการปฏิบัติตามหน้าที่ตามภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์อย่ างเคร่งครัด (2) มีการปลูกฝัง
คุณธรรมร่วมกับการปฏิบัติธรรม (3) ปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ทั้งทางด้านกาย วาจา ใจ  
มีความจริงใจต่อกัน (4) ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ (5) มีความโอบ
อ้อมอารีต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน (6) เสียสละมีจิตใจที่เสียสละไม่เห็นแก่ตัว 
 ดวงเดือน ศาสตรภัทร และคณะ บทความเรื่อง “การพัฒนาคุณธรรมโดยใช้
กิจกรรมการฝึกในเด็กหญิงบ้านราชวิถีโดยอาจารย์และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาชั้นปีท่ี
สอง คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์” พบว่า 1) คุณธรรม 12 ประการของเด็กหญิงบ้าน
ราชวิถีหลังการได้รับการฝึกมีคะแนนคุณธรรมสูงกว่าก่อนการฝึก  (p <.01) 2) คุณธรรม 12 
ประการของเด็กหญิงบ้านราชวิถีกลุ่มทดลองมีคะแนนคุณธรรมสูงกว่ากลุ่มควบคุม  (p <.01) 
และ 3) คุณธรรม 12 ประการของนักศึกษาจิตวิทยาหลังการเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกมีคะแนน
คุณธรรมสูงกว่าก่อนการเข้ามามีส่วนร่วม (p <.01) 
 พระเอกลักษณ์ อชิโต (นกทอง)  และคณะ บทความเรื่อง “รูปแบบการจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม” พบว่า  รูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ ได้แก่ การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุให้มีความม่ันคง 
แข็งแรง การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวลักษณะเชิงปฏิบัติธรรม บูรณาการกับการอนุรักษ์โบราณสถาน 
และการบูรณาการวิถีชีวิตความเป็นไทย ร่วมกับศาสนอ่ืนอย่างสันติสุข 
 พระมหาเสาร์ค า ธมฺมธีโร (ใส่แก้ว) และคณะ บทความเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลใน
กระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี” พบว่า  กระบวนการยุติธรรมของคณะ
สงฆ์จังหวัดชลบุรีด้านนิติธรรม ได้ด าเนินการ และลงโทษตามพระธรรมวินัย กฎหมายคณะสงฆ์ 
และกฎหมายบ้านเมือง ด้านการมีส่วนร่วม มีการร่วมกันลงพ้ืนที่กับเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งมีการส่งตัว
ผู้กระท าความผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ด าเนินคดี ด้านความรับผิดชอบ การลงพ้ืนที่เน้นการเจรจา
พูดคุยเกลี้ยกล่อม และการลงโทษจะมีการบันทึกส านวนคดี และเซ็นรับรองจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
 พระครูอาทรวชิรกิจ  (มานะ ฐานิสฺสโร)  และคณะ บทความเรื่อง “การจัดการ
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร” พบว่า  องค์ประกอบการจัดการ
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลมี 5 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์
ประชาชนในท้องถิ่น 2) ด้านการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน 3) 
ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า 4) ด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการ
ป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข และ 5) ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 

 เดโช  แขน้ าแก้ว บทความเรื่อง “วิเคราะห์สถานการณ์และคุณภาพชีวิตด้านท่ีอยู่
อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช” พบว่า  1) สถานการณ์ด้านที่อยู่
อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชนายจ้างจะจัดหาที่พักให้ ทั้งแบบถาวร
และแบบชั่วคราว เช่น “ก้องซ้ี”คนโสดพักด้วยกัน 2-3 คน หากเป็นครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก 



(13) 
 

จะพักด้วยกันที่พักสะอาด ไม่แคบ และไม่ไกลจากที่ท างานที่พักไม่ต้องจ่ายค่าเช่า ใช้น้ าจากบ่อ
ดิน ส่วนค่าไฟฟ้าต้องจ่ายเองตามใช้จริงในแต่ละเดือน 2) คุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของ
แรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.33, 
S.D.=0.56) 
 พระมหาค าพันธ์ุ  รณญฺชโย (แสนยโยธิน) และคณะ บทความเรื่อง “การพัฒนา
บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ” พบว่า 
พระสงฆ์สามารถร่วมเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชนโดยรับผิดชอบเก่ียวกับสาระความรู้  ปรัชญา 
หลักการ และแนวคิดสัมมาอาชีวะที่เป็นต้นแบบของการพัฒนามาสู่แนวคิดสัมมาชีพชุมชน และ 
มีการจัดท าหลักสูตรสังฆ วิทยากรสัมมา ชีพ  มีการต้ังที มสังฆวิ ทยากรสั มมาชีพ   มีกา ร
ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อม มีการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเป้าหมาย   มี
การฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ และมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมและการ
จัดต้ังกลุ่มพัฒนาสัมมาชีพเชิงพุทธ 
 ศิริพร เอมสวัสด์ิและคณะบทความเรื่อง “การศึกษาการจัดเรียนการสอนแบบแนะ
ให้รู้คิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก เรื่อง อสมการ ท่ีมีต่อทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน” พบว่า 
1) นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทั้งในภาพรวมและตามรายองค์ประกอบ  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ  2) นักเรียนมีพัฒนาการ
ของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทุกองค์ประกอบดีขึ้นอย่างเป็นล าดับ โดยสามารถ
เรียงพัฒนาการจากมากไปหาน้อย ได้เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา การเชื่อมโยง การให้
เหตุผล และการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
 พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน และคณะ บทความเรื่อง “รูปแบบการบริหารวัด
สร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จังหวัดสิงห์บุรี” พบว่า รูปแบบการพัฒนาการบริหารวัด ได้แก่ 1) 
พัฒนาแปลนวัด แผนผัง โดยระบุการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ แบ่งพ้ืนที่เป็นสังฆาวาสและพุทธาวาส 2) 
พัฒนาวัดให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ พัฒนาที่จอดรถ การขึ้นลง ป้ายบอกทาง  3) พัฒนา
พ้ืนที่สีเขียว ให้มีไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่น เย็นสบาย อย่างเพียงพอและเหมาะสม 4) จัดให้มี
ภาชนะกักเก็บน้ าด่ืมน้ าใช้อย่างเพียงพอ สะอาด เป็นระเบียบ ถูกหลักสุขอนามัย 
 สุวิทย์  ธีรศาศวัต บทความเรื่อง “วิถีชีวิตผู้ค้าตลาดสดอีสานและกรณีแม่ค้าผัก” 
พบว่า ผู้ค้าในตลาดสด 8-9 ใน 10 คน เป็นหญิง อายุเฉลี่ย 49 ปี ส่วนใหญ่เคยเป็นเกษตรกร 
และในปัจจุบัน 3 ใน 4 ก็ยังเป็นเกษตรกร ที่มีที่ดินเฉลี่ย 13 ไร่/ราย ส่วนใหญ่พักในบ้านพักของ
ตนเอง ซ่ึงอยู่ห่างจากตลาดสดไม่เกิน 5 กิโลเมตร เฉลี่ยแล้วค้ามา 15 ปี ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย 
4,117 บาท/คน/วัน มีก าไร 1,294 บาท/คน/วัน หรือ 31% ของยอดขาย ผู้ ค้า 92-96.5% 
ต้องการค้าขายต่อไปเรื่อยๆ ยังไม่คิดจะเลิก จากกรณีศึกษาแม่ค้าผัก พบว่า แม่ค้าทุกคนที่ปลูก
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ผักขายในตลาดสดมีความพอใจในอาชีพนี้ เพราะมีรายได้ทุกวันตลอดทั้งปี แต่เกษตรกรบางคน
เท่านั้นที่จะท าได้ เพราะต้องมีแหล่งน้ าตลอดปี 
 พระมหาจักรพงศ์ ชินเมธี (ค ายอดใจ) และคณะ บทความเรื่อง “แนวคิดทาง
การเมืองของขงเบ้งในวรรณกรรมสามก๊กท่ีมีต่อสังคมไทย” พบว่า แนวคิดทางการเมืองของขง
เบ้งที่มีต่อสังคมไทย ได้แก่ การจัดระเบียบสังคมให้เป็นปกติสุข การเป็นศูนย์กลางระบบสังคม
การเมืองที่ม่ันคง การปกครองโดยบารมีให้ประชาชนเคารพปฏิบัติตาม การด าเนินงานภายใต้
กฎหมาย และการด ารงตนเป็นที่เคารพของราษฎร และแรงบันดาลใจในการด าเนินกิจกรรมทาง
สังคมการเมืองไทย 

พิณทิพย์ วิจิตรกลาง และคณะ บทความเรื่อง “การเปรียบเทียบสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม” 
พบว่า ในภาพรวมของสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ นักเรียนที่เรียนโดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน มี
สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

พระชาญชัย ติสฺสว โส (ศรีแพทย์) และคณะ บทความเรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง” พบว่า การเลือกต้ังเป็นเรื่องไกลตัวขาดความเข้าใจในหลักอปริหานิยธรร ม การ
เข้าร่วมมีบทบาทในชุมชนเป็นไปได้ล าบาก การติดต่อกับราชการมีปัญหาเรื่องความล่าช้า การ
น าเสนอข่าวไม่มีการประยุกต์หลักธรรมที่เหมาะสม จึงต้องให้ความรู้ถึงความส าคัญของการ
เลือกต้ังว่าเป็นสิทธิของประชาชนทุกคน ปรับปรุงภาพลักษณ์การเข้าร่วมมีบทบาทในชุมชนให้
เป็นเรื่องง่าย พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนให้ครอบคลุมมีความรวดเร็ว ประยุกต์
หลักธรรมที่เหมาะสมมาประกอบเพ่ือสร้างสังคมที่คนคุ้นชินกับการวิพากษ์วิจารณ์ ความเห็นต่าง 
โดยไม่ใช้อารมณ์แต่ใช้เหตุผลความรู้ให้มากขึ้น 

โสรยา  สุภาผล และคณะ บทความเรื่อง “ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดและปัจจัยการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรสาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี” พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยกลยุทธ์การทางตลาด ปัจจัยการบริหารลู กค้าสัมพันธ์ และ
ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้า นลักษณะทางกายภา พ และด้า น
กระบวนการ ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีอ านาจการท านายร้อยละ 67.20 ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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สิงห์ค า  มณีจันสุข และคณะ บทความเรื่อง “การบริหารจัดการสวัสดิการส าหรับคน
พิการทางการเค ล่ือนไหวหรือทาง ร่างกายขององ ค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินในจังหวั ด
สมุทรปราการ” พบว่า  1) การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ
สวัสดิการคนพิการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถร่วมกันท านายการ
บริหารจัดการสวัสดิการคนพิการได้ร้อยละ 49.2 (R2= 0.492)  2) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
สามารถร่วมกันท านายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการได้ร้อยละ 65.6 (R2= 0.656) 

ลัดดาวัลย์ ส าราญ และคณะ บทความเรื่อ ง “ปัจจัยสภาพแวดล้อมและปัจจัย
คุณภาพการให้บริการ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการก ลุ่มงา นไกล่เกล่ียและ
ประนอมข้อพิพาทศาลแขวงสุพรรณบุรี” พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ของกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ด้านระบบการให้บริการ  ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่ม
งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี มีอ านาจการท านายร้อยละ 48.90 ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ด้านรูปลักษณะทางกายภาพ 
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง และด้านการดูแลเอาใจใส่  ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลแขวงสุพรรณบุรี  มีอ านาจการท านาย
ร้อยละ 46.90 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

จาตุรนต์ บุณยธนะ และคณะ บทความวิชาการเรื่อง “ความรับผิดของผู้ค้ าประกัน
ภายใต้กฎหมายค้ าประกันฉบับปัจจุบัน” พบว่า การกู้ยืมเงินกันนั้น เจ้าหนี้ มักจะเรียกร้องให้
ลูกหนี้น าหลักประกันมาประกันแก่เจ้าหนี้เม่ือปรากฏเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเจ้าหนี้อาจจะไม่ได้รับ
ช าระหนี้ หลักประกันที่ลูกหนี้มักจะน ามาประกันแก่เจ้าหนี้  ได้แก่ หลักประกันด้วยบุคคลตาม
สัญญาค้ าประกัน หรือหลักประกันด้วยทรัพย์สิน ตามสัญญาจ าน าหรือสัญญาจ านองแล้วแต่กรณี 
เพ่ือเจ้าหนี้จะได้บังคับช าระหนี้จากหลักประกันดังกล่าว ภายใต้กฎหมายค้ าประกัน (เดิม) 
เจ้าหนี้สามารถก าหนดข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาค้ าประกันได้หลากหลายประการ เช่น ข้อตกลง
ให้ผู้ค้ าประกันรับผิดร่วมกับลูกหนี้ เป็นต้น 
 พระมหานิกร ฐานุตฺตโรและคณะ บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง “เรือนชั้นใน - ชั้นนอก 
พุทธธรรมส าหรับชายหนุ่มหญิงสาวผู้ออกเรือน” พบว่า  เม่ือกล่าวถึงผู้แต่งคือ ท่าน “พ.อ.ปิ่น 
มุทุกันต์” ในความเป็นสากลของท่านผู้ เขียนคิดว่าทุกคนรู้จักกันดีในสายวิชาการหรือด้าน
การทหารที่เคยบวชเรียนเขียนอ่านเป็นมหาเปรียญมา ท่านมีผลงานวิชาการมากมายที่ตีพิมพ์
หนังสือต ารับต าราให้สังคมได้อ่านมากมายจนจ าไม่ได้และหนังสือเล่มนี้ ก็เป็นไปด่ังที่ เคยมีการ
น าเสนอในส่วนที่เป็นวิชาการผสมผสานทั้งการน าหลักอ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกมาประกอบ
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ด้วยความปรารถนาดีย่ิง 
 
 

(รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 
บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

กับการการใช้ค าสมัยใหม่ เหมาะแก่ประชาชนทั่วไปได้อ่านและเข้าถึงได้ค่อนข้างดี  ซ่ึงสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับผู้ครองเรือนได้ แต่ส าหรับพระสงฆ์ถือว่าไม่มีเรือน  คงได้แต่รู้ไว้
ใช่ใสบ่าแบกหาม ได้น าไปใประกอบการเทศสนาสอนญาติโยม เหมือนประโยคที่ว่า“รู้ เขา รู้ เรา 
รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”เป็นประโยคที่คุ้นหูกันดี ซ่ึงเป็นข้อคิดเชิงปรัชญาจากซุนวู  แสดงให้เห็น
ว่าเรื่องการครองเรือนนั้นมีประโยชน์ส าหรับผู้ที่จะครองเรือน และผู้ที่ยังไม่ได้ครองเรือน 
 คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้
ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง  
น่าอ่านเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการ  
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านที่ได้ท าให้มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่น าไปสู่การปฏิบัติ
และเผยแพร่ในวงกว้างและโปรดติดตามฉบับต่อไป 
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บทบรรณาธิการ 
 

 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม – 
มีนาคม พ.ศ . 25 63 คณะกองบรรณาธิกา รได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพ่ือความสมบูร ณ์
ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความความสมบูรณ์
และมีคุณภาพมากที่สุด  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทาง
วิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ  ซ่ึงเนื้อหาสาระ
ในเล่มประกอบด้วยนักวิชาการและเรื่องดังต่อไปนี้ 
 พระทองพจน์ ธีรธมฺโมและคณะ บทความเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี” พบว่า  สภาพทั่วไปในการ
บริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วน
บุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  ปัญหา อุปสรรค คือ 
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงการวางแผนป้องกันอุทกภัย บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ดงนั้นจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อการวางแผน  เพ่ิม
บุคลากรในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ้น 
 พระปลัดโอภาส โอภาโสและคณะ บทความเรื่อง “กลยุทธ์การท่องเท่ียวและ
ลักษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเท่ียววัดหน้าพระเมรุราชิการาม  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” พบว่า  ประชาชนมีความคิดเห็น ต่อกลยุทธ์การท่องเที่ยว ลักษณะทาง
กายภาพ และการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การท่องเที่ยวส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01  
 พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ  (ประยูร  นนฺทิ โย)และคณะ บทความเรื่อง  “การ
พัฒนาการมี ส่วนร่ วมของพระสงฆ์  ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิ ถีพุทธ ในจังหวั ด
สมุทรสงคราม” พบว่า รูปแบบการเข้าร่วมในการตัดสินใจและเห็นพ้องด้วยวิถีพุทธ ท าได้โดย
การศึกษาข้อมูลของชุมชนให้รอบด้าน พระสงฆ์ต้องร่วมกับชุมชนจัดท าแผนพัฒนาชุมชนร่วมกับ
ชาวบ้าน เช่น ชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามมีการประชุมชาวบ้านทุกเดือนเพ่ือวางแผนกันแก้ไข
ปัญหาของคนในชุมชน เน้นความคุ้มค่า โปรงใส ตรวจสอบได้ 
  วรางคณา ศรีผุยและคณะ บทความเรื่อง “การส่งเสริมความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทล้ือ”พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้
ตามหลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามหลักสูตร
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ฝึกอบรมฯ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์คิดเป็นร้อยละ 84.72 ระดับคะแนนคุณภาพ
ระดับดีมาก 
 พระอโณทัย กตปุญฺโ และคณะ บทความเรื่อง “การส่งเสริมจิตส านึกการเมือง
ภาคพลเมื อง เพ่ือการ พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  อ าเภอเมื อง แพร่  
จังหวัดแพร่” พบว่า การส่งเสริมจิตส านึ กการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ 
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง ประชาชนยัง
ไม่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ และการให้ความร่วมมือรวมถึงการ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรให้ความรู้ กับประชาชนด้านความ
เข้าใจเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง 
 สิริภรณ์ สุริวงษ์และคณะ บทความเรื่อง “การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ และการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีมีต่อทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย” พบว่า  ระดับทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก และระดับทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์หลังการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดี  
2) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ที่ มีต่อทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวม  
เด็กปฐมวัยมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในระดับสูง 
 พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์  ฐิติโก)และคณะ บทความเรื่อง “การ
ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  ด้านการปกครองของคณะสงฆ์
จังหวัดสระบุรี” พบว่า พระสังฆาธิการมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ให้บรรลุ
เป้าหมาย เข้าใจในองค์กรของตนเองเป็นอย่างดี หม่ันพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์คณะสงฆ์  องค์ประกอบในการขับเคลื่อนต้องมีความเข้าใจในองค์กร
ของตนเองเป็นอย่างดี ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ รวมกลุ่มกันจัดต้ัง
ทีมงานเพ่ือท ากิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับรัฐบาล และประชาชน  
 สุกมล  มุ่งพัฒนสุนทร บทความเรื่อง “มานุษยวิทยาดิจิทัลภายใต้กรอบแนวคิด
ทฤษฎีเทคโนโลยีส่ือกลาง” พบว่า  การศึกษาบทบาทของเทคโนโลยี และรวมถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีผลต่อการจัดระเบียบความสัมพันธ์ของมนุษย์กับโลก และสังคม โดยการใช้กระบวนการ
ศึกษาตามแนวทางที่เป็นที่นิยมของนักมานุษยวิทยาทั่วไปในปัจจุบัน เช่น การใช้วิธีการรายงาน
ชีวิตประจ าวัน 
 พระมหาอ านาจ อจฺฉริยเมธีและคณะ บทความเรื่อง “การพัฒนาการเสริมสร้าง
ความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุขโดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี” พบว่า  การพัฒนาการ
เสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ (1) พระ
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สังฆาธิการปฏิบัติตามหน้าที่ตามภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์อย่ างเคร่งครัด (2) มีการปลูกฝัง
คุณธรรมร่วมกับการปฏิบัติธรรม (3) ปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ทั้งทางด้านกาย วาจา ใจ  
มีความจริงใจต่อกัน (4) ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ (5) มีความโอบ
อ้อมอารีต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน (6) เสียสละมีจิตใจที่เสียสละไม่เห็นแก่ตัว 
 ดวงเดือน  ศาสตรภัทรและคณะ บทความเรื่อ ง “การพัฒนาคุณธรรมโดยใช้
กิจกรรมการฝึกในเด็กหญิงบ้านราชวิถีโดยอาจารย์และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาชั้นปีท่ี
สอง คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์” พบว่า 1) คุณธรรม 12 ประการของเด็กหญิงบ้าน
ราชวิถีหลังการได้รับการฝึกมีคะแนนคุณธรรมสูงกว่าก่อนการฝึก  (p <.01) 2) คุณธรรม 12 
ประการของเด็กหญิงบ้านราชวิถีกลุ่มทดลองมีคะแนนคุณธรรมสูงกว่ากลุ่มควบคุม  (p <.01) 
และ 3) คุณธรรม 12 ประการของนักศึกษาจิตวิทยาหลังการเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึก มีคะแนน
คุณธรรมสูงกว่าก่อนการเข้ามามีส่วนร่วม (p <.01) 
 พระเอกลักษณ์ อชิโตและคณะ บทความเรื่อง “รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมวิถีพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม” พบว่า  รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมวิถีพุทธ ได้แก่ การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุให้มีความม่ันคง แข็งแรง การ
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวลักษณะเชิงปฏิบัติธรรม บูรณาการกับการอนุรักษ์โบราณสถาน และ
การบูรณาการวิถีชีวิตความเป็นไทย ร่วมกับศาสนอ่ืนอย่างสันติสุข 
 พระมหา เสาร์ค า ธมฺม ธีโรและคณะ บทความเรื่อ ง “หลักธรรมาภิบาลใน
กระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี” พบว่า  กระบวนการยุติธรรมของคณะ
สงฆ์จังหวัดชลบุรีด้านนิติธรรม ได้ด าเนินการ และลงโทษตามพระธรรมวินัย กฎหมายคณะสงฆ์ 
และกฎหมายบ้านเมือง ด้านการมีส่วนร่วม มีการร่วมกันลงพ้ืนที่กับเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งมีการส่งตัว
ผู้กระท าความผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ด าเนินคดี ด้านความรับผิดชอบ การลงพ้ืนที่เน้นการเจรจา
พูดคุยเกลี้ยกล่อม และการลงโทษจะมีการบันทึกส านวนคดี และเซ็นรับรองจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
 พระครูอาทรวชิรกิจ  (มานะ ฐานิสฺสโร)และคณะ บทความเรื่อง “การจัดการ
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร” พบว่า  องค์ประกอบการจัดการ
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลมี 5 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์
ประชาชนในท้องถิ่น 2) ด้านการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน 3) 
ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า 4) ด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการ
ป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข และ 5) ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 

 เดโช  แขน้ าแก้ว บทความเรื่อง “วิเคราะห์สถานการณ์และคุณภาพชีวิตด้านท่ีอยู่
อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช” พบว่า  1) สถานการณ์ด้านที่อยู่
อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชนายจ้างจะจัดหาที่พักให้ ทั้งแบบถาวร
และแบบชั่วคราว เช่น “ก้องซ้ี”คนโสดพักด้วยกัน 2-3 คน หากเป็นครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก 
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จะพักด้วยกันที่พักสะอาด ไม่แคบ และไม่ไกลจากที่ท างานที่พักไม่ต้องจ่ายค่าเช่า ใช้น้ าจากบ่อ
ดิน ส่วนค่าไฟฟ้าต้องจ่ายเองตามใช้จริงในแต่ละเดือน 2) คุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของ
แรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.33, 
S.D.=0.56) 
 พระมหาค าพันธ์ุ  รณญฺชโยและคณะ บทความเรื่อง “การพัฒนาบทบาทของ
พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี” พบว่า  พระสงฆ์สามารถ
ร่วมเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชนโดยรับผิดชอบเก่ียวกับสาระความรู้  ปรัชญา หลักการ และ
แนวคิดสัมมาอาชีวะที่เป็นต้นแบบของการพัฒนามาสู่แนวคิดสัมมาชีพชุมชน และ มีการจัดท า
หลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ  มีการต้ังทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพ  มีการประชาสัมพันธ์และ
คัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อม มีการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเป้าหมาย   มีการฝึกอบรม
สัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ และมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมและการจัดต้ังกลุ่ มพัฒนา
สัมมาชีพเชิงพุทธ 
 ศิริพร เอมสวัสด์ิและคณะ บทความเรื่อง “การศึกษาการจัดเรียนการสอนแบบแนะ
ให้รู้คิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก เรื่อง อสมการ ท่ีมีต่อทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน” พบว่า 
1) นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทั้งในภาพรวมและตามรายองค์ประกอบ  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ  2) นักเรียนมีพัฒนาการ
ของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทุกองค์ประกอบดีขึ้นอย่างเป็นล าดับ โดยสามารถ
เรียงพัฒนาการจากมากไปหาน้อย ได้เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา การเชื่อมโยง การให้
เหตุผล และการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
 พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโนและคณะ บทความเรื่อง “รูปแบบการบริหารวัด
สร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จังหวัดสิงห์บุรี” พบว่า รูปแบบการพัฒนาการบริหารวัด ได้แก่ 1) 
พัฒนาแปลนวัด แผนผัง โดยระบุการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ แบ่งพ้ืนที่เป็นสังฆาวาสและพุทธาวาส 2) 
พัฒนาวัดให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ พัฒนาที่จอดรถ การขึ้นลง ป้ายบอกทาง  3) พัฒนา
พ้ืนที่สีเขียว ให้มีไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่น เย็นสบาย อย่างเพียงพอและเหมาะสม 4) จัดให้มี
ภาชนะกักเก็บน้ าด่ืมน้ าใช้อย่างเพียงพอ สะอาด เป็นระเบียบ ถูกหลักสุขอนามัย 
 สุวิทย์  ธีรศาศวัต บทความเรื่อง “วิถีชีวิตผู้ค้าตลาดสดอีสานและกรณีแม่ค้าผัก” 
พบว่า ผู้ค้าในตลาดสด 8-9 ใน 10 คน เป็นหญิง อายุเฉลี่ย 49 ปี ส่วนใหญ่เคยเป็นเกษตรกร 
และในปัจจุบัน 3 ใน 4 ก็ยังเป็นเกษตรกร ที่มีที่ดินเฉลี่ย 13 ไร่/ราย ส่วนใหญ่พักในบ้านพักของ
ตนเอง ซ่ึงอยู่ห่างจากตลาดสดไม่เกิน 5 กิโลเมตร เฉลี่ยแล้วค้ามา 15 ปี ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย 
4,117 บาท/คน/วัน มีก าไร 1,294 บาท/คน/วัน หรือ 31% ของยอดขาย ผู้ ค้า 92-96.5% 
ต้องการค้าขายต่อไปเรื่อยๆ ยังไม่คิดจะเลิก จากกรณีศึกษาแม่ค้าผัก พบว่า แม่ค้าทุกคนที่ปลูก
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ผักขายในตลาดสดมีความพอใจในอาชีพนี้ เพราะมีรายได้ทุกวันตลอดทั้งปี แต่เกษตรกรบางคน
เท่านั้นที่จะท าได้ เพราะต้องมีแหล่งน้ าตลอดปี 
 พระมหาจักรพงศ์ ชินเมธีและคณะ บทความเรื่อง “แนวคิดทางการเมืองของขง
เบ้งในวรรณกรรมสามก๊กท่ีมีต่อสังคมไทย” พบว่า แนวคิดทางการเมืองของขงเบ้งที่ มีต่อ
สังคมไทย ได้แก่ การจัดระเบียบสังคมให้เป็นปกติสุข การเป็นศูนย์กลางระบบสังคมการเมืองที่
ม่ันคง การปกครองโดยบารมีให้ประชาชนเคารพปฏิบัติตาม การด าเนินงานภายใต้กฎหมาย และ
การด ารงตนเป็นที่เคารพของราษฎร และแรงบันดาลใจในการด าเนินกิจกรรมทางสังคมการ
เมืองไทย 

พิณทิพย์ วิจิตรกลางและคณะ บทความเรื่อง “การเปรียบเทียบสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม” 
พบว่า ในภาพรวมของสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ นักเรียนที่เรียนโดยใช้ยุทธวิธี เมตาคอกนิชัน มี
สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

พระชาญชัย ติสฺสว โสและคณะ บทความเรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง  จังหวัดระยอง” 
พบว่า การเลือกต้ังเป็นเรื่องไกลตัวขาดความเข้าใจในหลักอปริหานิยธรรม การเข้าร่วมมีบทบาท
ในชุมชนเป็นไปได้ล าบาก การติดต่อกับราชการมีปัญหาเรื่องความล่าช้า การน าเสนอข่าวไม่มี
การประยุกต์หลักธรรมที่เหมาะสม จึงต้องให้ความรู้ถึงความส าคัญของการเลือกต้ังว่าเป็นสิทธิ
ของประชาชนทุกคน ปรับปรุงภาพลักษณ์การเข้าร่วมมีบทบาทในชุมชนให้เป็นเรื่องง่าย พัฒนา
รูปแบบการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนให้ครอบคลุมมีความรวดเร็ว ประยุกต์หลักธรรมที่เหมาะสมมา
ประกอบเพ่ือสร้างสังคมที่คนคุ้นชินกับการวิพากษ์วิจารณ์ ความเห็นต่าง โดยไม่ใช้อารมณ์แต่ใช้
เหตุผลความรู้ให้มากขึ้น 

โสรยา  สุภาผลและคณะ บทความเรื่อง “ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดและปัจจัยการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรสาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี” พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยกลยุทธ์การทางตลาด ปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และ
ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้า นลักษณะทางกายภา พ และด้า น
กระบวนการ ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีอ านาจการท านายร้อยละ 67.20 ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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สิงห์ค า  มณีจันสุขและคณะ บทความเรื่อง “การบริหารจัดการสวัสดิการส าหรับคน
พิการทางการเค ล่ือนไหวหรือทาง ร่างกายขององ ค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินในจังหวั ด
สมุทรปราการ” พบว่า  1) การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ
สวัสดิการคนพิการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถร่วมกันท านายการ
บริหารจัดการสวัสดิการคนพิการได้ร้อยละ 49.2 (R2= 0.492)  2) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
สามารถร่วมกันท านายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการได้ร้อยละ 65.6 (R2= 0.656) 

ลัดดาวัลย์ ส าราญและคณะ บทความเรื่อง “ปัจจัยสภาพแวดล้อมและปัจจัยคุณภาพ
การให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกล่ียและประนอมข้อ
พิพาทศาลแขวงสุพรรณบุรี” พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย
สภาพแวดล้อม ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกลุ่มงานไกล่
เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า  ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ด้านระบบการให้บริการ  ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี  มีอ านาจการท านายร้อยละ 48.90 ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ด้านรูปลักษณะทางกายภาพ ด้าน
ความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง และด้านการดูแลเอาใจใส่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลแขวงสุพรรณบุรี  มีอ านาจการท านาย
ร้อยละ 46.90 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

จาตุรนต์ บุณยธนะและคณะ บทความวิชาการเรื่อง “ความรับผิดของผู้ค้ าประกัน
ภายใต้กฎหมายค้ าประกันฉบับปัจจุบัน” พบว่า การกู้ยืมเงินกันนั้น เจ้าหนี้ มักจะเรียกร้องให้
ลูกหนี้น าหลักประกันมาประกันแก่เจ้าหนี้เม่ือปรากฏเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเจ้าหนี้อาจจะไม่ได้รับ
ช าระหนี้ หลักประกันที่ลูกหนี้มักจะน ามาประกันแก่เจ้าหนี้  ได้แก่ หลักประกันด้วยบุคคลตาม
สัญญาค้ าประกัน หรือหลักประกันด้วยทรัพย์สิน ตามสัญญาจ าน าหรือสัญญาจ านองแล้วแต่กรณี 
เพ่ือเจ้าหนี้จะได้บังคับช าระหนี้จากหลักประกันดังกล่าว ภายใต้กฎหมายค้ าประกัน (เดิม) 
เจ้าหนี้สามารถก าหนดข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาค้ าประกันได้หลากหลายประการ เช่น ข้อตกลง
ให้ผู้ค้ าประกันรับผิดร่วมกับลูกหนี้ เป็นต้น 
 พระมหานิกร ฐานุตฺตโรและคณะ บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง “เรือนชั้นใน - ชั้นนอก 
พุทธธรรมส าหรับชายหนุ่มหญิงสาวผู้ออกเรือน” พบว่า  เม่ือกล่าวถึงผู้แต่งคือ ท่าน “พ.อ.ปิ่น 
มุทุกันต์” ในความเป็นสากลของท่านผู้ เขียนคิดว่าทุกคนรู้จักกันดีในสายวิชาการหรือด้าน
การทหารที่เคยบวชเรียนเขียนอ่านเป็นมหาเปรียญมา  ท่านมีผลงานวิชาการมากมายที่ตีพิมพ์
หนังสือต ารับต าราให้สังคมได้อ่านมากมายจนจ าไม่ได้และหนังสือเล่มนี้ ก็เป็นไปด่ังที่ เคยมีการ
น าเสนอในส่วนที่เป็นวิชาการผสมผสานทั้งการน าหลักอ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกมาประกอบ
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ด้วยความปรารถนาดีย่ิง 
 
 

(รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 
บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

กับการการใช้ค าสมัยใหม่ เหมาะแก่ประชาชนทั่วไปได้อ่านและเข้าถึงได้ค่อนข้างดี  ซ่ึงสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับผู้ครองเรือนได้ แต่ส าหรับพระสงฆ์ถือว่าไม่มีเรือน คงได้แต่รู้ไว้
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการด้านอุทกภัย
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนและศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการ
บริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่าสภาพ
ทั่วไปในการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหา 
อุปสรรคคือ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงการวางแผนป้องกันอุทกภัย บุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานดงนั้นจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อการ
วางแผนเพ่ิมบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ้น 
 

ค าส าคัญ: ประสิทธิผล; การบริหารจัดการอุทกภัย; เทศบาลเมือง 
 

Abstract 
Objectives of this article were to study the general conditions of flood 

management, compare the people's opinions and the problems obstacles and 
recommendations for the flood management of Suphanburi city Municipality, 
using Mixed Methods. Findings were that general conditions of flood 
management of Suphanburi city Municipality was at high level. People with 
different data did not have different opinions, rejecting the hypothesis. Problems 
and obstacles were that most people did not know the plan about flood 
prevention, insufficient personnel for work. So the operations should encourage 
people to participate In offering opinions on planning, enough personnel should 
be added  so that work would be faster. 

 

Keywords: Effectiveness; Flood Management; City Municipality 
                                                                 

* Received March 3, 2020; Revised March 15, 2020; Accepted March 16, 2020 



2   ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563 
         Vol. 9 No. 1 January – March 2020 

บทน า  
จากนโยบายการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐบาลกลางสู่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เพ่ือต้องการมอบอ านาจการปกครองและการบริหารงานในกิจการต่าง  ๆ ให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ ซ่ึงตามหลักการกระจายอ านาจนี้  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระอย่างเต็มที่ในการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในท้องถิ่นของตน โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้
การบังคับบัญชาของส่วนกลางแต่อย่างใด (พีระศักด์ิ นิลทะสิน, 2551) และเพ่ือให้สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการบริหารงานในท้องถิ่นของตน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมี
ทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญ ประกอบด้วย คน คือ บุคลากรหรือสมาชิก ผู้ปฏิบัติงานให้กับ
องค์กร เงิน คือ เงินทุนที่ใช้ในการด าเนินงานขององค์กร วัสดุอุปกรณ์ คือ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ตลอดจนอาคารสถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินการ และวิธีการ คือ วิธีการต่าง  ๆ ซ่ึงจะ
น าไปสู่ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงในทางปฏิบัติแล้วถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีอิสระในการบริหารงาน แต่ส่วนกลางก็จะเป็นผู้คอยก ากับควบคุมดูแลการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง  (ไพบูลย์ 
อักษรน า, 2552)  

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลเมือง จัดต้ังขึ้นเม่ือ
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 โดยพระราชกฤษฎีกา จัดต้ังเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
พุทธศักราช 2478 ต้ังแต่จัดต้ังมาจนถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลจ านวน 2 ครั้ง 
ครั้ง แรกได้มีการขยายเขตเทศบาลเม่ือ พ.ศ. 2498 และครั้งที่สอง ได้มีการขยายเขตเทศบาล
เม่ือ พ.ศ. 25 09 เทศบาลเ มืองสุพรรณบุรี  ต้ังอยู่ใ นเขตอ าเภอเ มืองสุพรรณบุรี  จังหวั ด
สุพรรณบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 9.013 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่รับผิดชอบตลอดเขตเทศบาลจ านวน
ทั้งสิ้น 16 ชุมชน และมีจ านวนประชากรในปี พ.ศ. 2562  กว่า 19,866  คน (ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี, 2562) เม่ือพิจารณาพ้ืนที่ของเทศบาลที่ต้องปฏิบัติงานด้าน
อุทกภัยแล้วมีจ านวนมาก เพราะเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจ านวน 2 ใน 3 ของพ้ืนที่
ทั้งหมดเป็นที่ลุ่มรับน้ า ซ่ึงทางทิศตะวันตกของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีติดแม่น้ าท่าจีนหรือแม่น้ า
สุพรรณบุรี จึงท าให้เกิดอุทกภัยซ้ าซากในพ้ืนที่เกือบทุกปีโดยเฉพาะในย่านเศรษฐกิจ ของเทศบาล
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของเมือง  อีกทั้ง
บุคลากรบางส่วนยังขาดความช านาญในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเข้าถึงระบบสารสนเทศ/
ข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้การบริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรียังไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ทราบได้จากผลสรุปของ
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2560 โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาจากแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย
และดินถล่ม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีย้อนหลังสามปี ต้ังแต่ พ.ศ. 2559-2560 
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จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ าท่วม พบว่า ได้มีนักวิจัย
ท าการศึกษากลยุทธ์ในการบริหารจัดการน้ าท่วมไว้หลายคน ได้แก่ ชัยณรงค์ ลือโฮ้ง (2557) 
วิจัยเรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ าท่วมของเทศบาลต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ ลักษณาพร โรจน์พิทักษ์กุล (2552) วิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการ
น้ าท่วมซ้ าซากของ 14 ต าบลฝั่งซ้ายแม่น้ าบางปะกง -ปราจีนบุรี ในมิติของชุมชน ชโลธร กุล
ถาวรากร (2557) วิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการ กระบวนการการป้องกันภัยน้ าท่วมของ
ชุมชนในเขตบางกรวย-ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กรณีศึกษา หมู่บ้านศิริวรรณ 1 

จากข้อมูลและเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ผู้ ศึกษาสนใจที่จะศึกษาว่า ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้น  ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรีจะมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านอุทกภัย เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
เพียงใด และประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาลอย่างไร 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริการจัดการด้านอุทกภัยมีอะไรบ้าง เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขและน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ในการบริการจัดการด้านอุทกภัยให้มี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยได้เลือกเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็น
กรณีศึกษาในครั้งนี้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลในการบริหาร

จัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. รูปแบบการวิจัย 
เป็นการวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิง

ส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth interview) 

2. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป  จ านวน 

19,866 คน (ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี, 2562)  
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2.2 ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) และวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sampling) ดังนี้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) จ านวน 393 คน ค านวณ
จากสูตรทาโร่ ยามาเน่  

2.3 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป  
จ านวน 12 คน (พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโ , 2557)  

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.1 แบบสอบถาม 
1) สอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน 
2) สอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านอุทกภัย ซ่ึงแบ่งออกเป็น  4 ด้าน ได้แก่ 

การวางแผน การปฏิบัติงานของบุคลากร ระบบสารสนเทศ/ข้อมู ลข่าวสารและเครื่องมือ 
อุปกรณ์   

3) สอบถามเก่ียวกับ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เก่ียวกัประสิทธิผลการ
บริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

3.2 แบบสัมภาษณ์ 
1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและ

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆ 
เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 3) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 4) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 การเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  
แจกแบบสอบถามกับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้ง 16 ชุมชน ที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 393 ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง
ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมด 393 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด  

4.2 การเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์  
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 12 คน โดยท าการนัดวัน 

เวลาและสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จากนั้นด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่
ดังกล่าวจนครบทุกประเด็น ใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็น

หลัก โดยน าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ จ านวน 393 ชุด น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบส ารวจ (Editing) แล้วด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส (Code Book) หลังจากนั้นได้
มีการตรวจสอบแบบส ารวจเพ่ือความถูกต้องอีก 1 ครั้ง แล้วจึงด าเนินการถ่ายรหัสทั้งหลายลงใน
แบบฟอร์มถ่ายข้อมูล (Transfer Sheet) บรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหาค่าทางสถิติ 

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความจ าแนกเป็น

ประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  แล้ววิเคราะห์ค าให้
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิ เคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis Technique) ประกอบบริบท  (Context) และสังเคราะห์ข้อมูลตา ม
วัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 

5.3 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
1) ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนา คือ จ าแนกตามเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่  (Frequency), ค่าร้อยละ
(Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2) ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ใช้
การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่
ใช้ คือ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่สาม
กลุ่มขึ้นไป เม่ือพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย
วิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) 

4) ข้อมูลข้อเสนอแนะแนวทางจากค าถามปลายเปิดและข้อมูลที่ได้จากแบบ
สัมภาษณ์น ามาจัดกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ วิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของ เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ 
 1. ประสิทธิผลในการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
ตารางท่ี 1  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ด้านท่ี สภาพท่ัวไปในการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

ผลการวิเคราะห์ 
   S.D. แปลผล 

1. ด้านการวางแผน 3.93 0.586 มาก 
2. ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร 3.91 0.577 มาก 
3. ด้านระบบสารสนเทศ/ข้อมูลข่าวสาร 3.86 0.677 มาก 
4. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 3.88 0.655 มาก 

รวม 3.89 0.566 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการด้าน
อุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.89, S.D. =  0.566) 
เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลในการบริหาร

จัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการด้าน

อุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล t F Sig. 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. เพศ 0.954  0.341   
2. อายุ  1.589 0.176   
3. การศึกษา  1.219 0.295   

 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
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3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี  
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมือง

สุพรรณบุรี 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1.  ปร ะชา ชนส่ วน ใหญ่ ไ ม่ทร าบถึ งกา ร
วางแผนป้องกันอุทกภัย 
2. การปฏิบัติงานของบุคลากรยังล่าช้า 
3. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การเตรียมรับมือกับปัญหาอุทกภัย 

1. เทศบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการวางแผน
ป้องกันอุทกภัยและมีส่วนร่วมในการซักซ้อม
แผนต่าง ๆ  
2. บุคลากรควรปฏิบัติงานให้รวดเร็วทันต่อการ
แก้ปัญหา 

จากตารางที่ 3 ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี คือ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงการวางแผนป้องกันอุทกภัย การปฏิบัติงานของ
บุคลากรยังล่าช้า ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมรับมือกับปัญหาอุทกภัย
เพราะไม่ได้เข้าร่วมการซักซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย สภาพพ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
ทุกปีเพราะเป็นที่ราบลุ่ม เทศบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่อการวางแผนป้องกันอุทกภัยและมีส่วนร่วมในการซักซ้อมแผนต่าง  ๆ บุคลากรควร
ปฏิบัติงานให้รวดเร็วทันต่อการแก้ปัญหา 

อภิปรายผลการวิจัย 
1) สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดย

ภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก เนื่ องจากมีการวางแผน การปฏิบัติงานของบุ คลากร มีระบบ
สารสนเทศ/ข้อมูลข่าวสารและมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ส่วนใหญ่มีความพร้อม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไททัศน์ มาลา และคณะ (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “แนวทางในการจัดการ
อุทกภัย: กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี” พบว่า อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับลักษณาพร 
โรจน์พิทักษ์กุล (2552) วิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าท่วมซ้ าซากของ 14 
ต าบลฝั่งซ้ายแม่น้ าบางปะกง-ปราจีนบุรีในมิติของชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์ การ
ส่งเสริมการบริหารจัดการปัญหาน้ าท่วมในมิติของชุมชนสรุปได้ 4 ด้าน ประกอบด้วย  การแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมและตลิ่งพัง  การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง   การแก้ไขปัญหาน้ า เสียและ
มลภาวะกลิ่นเหม็นทางอากาศ และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งโดยการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในรูปของเครือข่ายชุมชนเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการของ
หน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาน้ าทุกด้านโดยชุมชนมีส่วนร่วมต่อไป 
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2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการด้าน
อุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า ประชาชนที่มี เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  ส่วน
ประชาชนที่มีอาชีพ รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล สังวรณ์ (2562) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการ
ปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ” พบว่า เพศ อายุและระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนอาชีพและ
รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

3) ปัญหา อุปสรรคพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงการวางแผนป้องกันอุทกภัย 
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมรับมือ เม่ือเกิดภัย เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมการ
ซ้อมแผนป้องกันภัย  สภาพพ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยทุกปีเพราะเป็นที่ลุ่ม น้ า  ซ่ึง
เทศบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการวางแผน  การมี
ส่วนร่วมในการซ้อมแผนรับมือกับอุทกภัย และบุคลากรควรปฏิบัติงานให้รวดเร็วทันต่อการ
แก้ปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ าพล ปุญญา (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
บริหารจัดการน้ าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร” พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการมีส่วน
ร่วม ขาดการรวมกลุ่มที่ เข้มแข็ง  การบริหารจัดการน้ าในระดับจังหวัดไม่มีหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ ขาดการรวมแผน จึงยังเกิดปัญหาน้ าท่วม 

 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
 ผู้วิจัยขอน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ดังนี้ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย  
ทีม่า: พระทองพจน์ ธีรธมฺโม (2562) 

 

De 

A 
D 

E 

S 

Fm 

Fm-SAD-DeE MODEL 
 

P 
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Fm = Flood management หมายถึง การบริหารจัดการอุทกภัย เป็นหลักการ
ส าคัญในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย การเตรียมรับมือในการแก้ปัญหาเท่านั้นที่สามารถด าเนินการ
ล่วงหน้าได้ เพ่ือช่วยลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้น้อยที่สุด 

S = Survey หมายถึง การลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูล เป็นวิธีการที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้
การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

A = Analysis หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลในพ้ืนที่ท่ีประสบอุทกภัย ก่อนการวางแผน
ทุกครั้ง ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายๆ แหล่งข้อมูล ในการเก็บข้อมูลต้องมีความเที่ยงตรง
และเป็นปัจจุบัน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดโครงสร้างในการปฏิบัติงานถูกต้องเป็นล าดับต่อไป  

D = Design หมายถึง การออกแบบหรือก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงาน  เป็นการ
วางแผนส าหรับการปฏิบัติงาน การจัดบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ในการเตรียมรับมือกับปัญหาที่
จะเกิดขึ้น เพ่ือให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา  

P = Participate หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่วมวางแผน  ใน
การบริหารจัดการมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน โดยเฉพาะ
ประชาชนที่ประสบภัย เพ่ือให้มีความกระตือรือร้นในการช่วยกันแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

De = Development หมายถึง การพัฒนา ในรูปแบบของการลงมือปฏิบัติตามแผน 
และโครงสร้างที่ก าหนด เม่ือมีการวางแนวทางในการด าเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจะท า
ให้งานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือล้มเหลวนั้น ขึ้นอยู่กับการลงมือปฏิบัตินั้นเอง   

E = Evaluation หมายถึง การประเมินผล ติดตามผลเพ่ือน าไปสู่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นไป 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เทศบาลควรเพ่ิมมาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัย 

จัดงบประมาณที่เพียงพอ มีนโยบายในการฝึกซ้อมแผน เพ่ือเตรียมพร้อมในการรับมือกับอุทกภัย
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
เทศบาลควรพัฒนาระบบควบคุม ระบบเตือนภัยที่ มีประสิทธิภาพ มีการฝึกซ้อมแผน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมและสร้างความตระหนักถึงเรื่ องอุทกภัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
  ควรศึกษาการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลในจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบ

ความแตกต่าง หรือความสอดคล้องกันในระดับของการบริหาร จัดการด้านอุทกภัยของแต่ละ
เทศบาล รูปแบบของการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านอุทกภัย 
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การท่องเที่ยวและลักษณะทางกายภาพที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปแบบการ
วิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้การวิจัยเชิงส ารวจ จากแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.882เก็บข้อมูลจากประชาชนที่มาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการามจ านวน 400 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ 
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย ผลการวิจยั
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การท่องเที่ยว ลักษณะทางกายภาพ และการตัดสินใจ
มาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย พบว่า กลยุทธ์การท่องเที่ยวส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิกา
รามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  0.01 ( = 0.12, p < 0.01) และ
ลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการามจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 (= 0.35, p < 0.01) 
 

ค าส าคัญ : กลยุทธ์การท่องเที่ยว; ลักษณะทางกายภาพ; การตัดสินใจมาท่องเที่ยว 
 

Abstract  
Objectives of this article were to study tourism strategies Attraction Access to 

tourist destinations Facilities and activities Physical characteristics Unique aspects of 
tourist attractions and the environment Affecting the decision to travel to 
Watnaphramerurachikaram Ayutthaya Province. The research model is quantitative 
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research. Using survey research from the questionnaire.Which has the whole 
confidence value of 0.882 collecting data from people who come to visit 
Watnaphramerurachikaram Ayutthaya Province, 400 people. Statistics used in data 
analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation. And statistical analysis 
of multiple regression.Findings were as follow :The results of the research showed 
People have opinions on tourism strategies. Physical characteristics and the decision 
to visit Watnaphramerurachikaram. The overall picture is in a high level. Test results. 
The result of testing of the hypothesis of the research revealed that the tourism 
strategy influenced the decision to travel to Watnaphramerurachikaram. Ayutthaya 
Significantly at the level of 0.01 ( = 0.12, p <0.01). And physical characteristics affect 
the decision to visit Watnaphramerurachikaram Ayutthaya Significantly at the level of 
0.01 ( = 0.35, p <0.01) 

 

Keywords: Tourism Strategy; Physical Characteristics; Touring Decision 
 

บทน า  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะ

อุทยาน ประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่ีได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่ มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และมีเรื่องราวท่ีน่าสนใจ เช่น วัดหน้าพระเมรุราชิการาม วัดพระศรีสรรเพชญ์  วัดพุทไธศวรรย์ 
หมู่บ้านโปรตุเกส ตลาดน ้า คลองสระบัว ฯลฯ ยังรวมถึง ประเพณีต่าง ๆ ที่สะท้อนถึง  วัฒนธรรม
และวิถีชุมชน เช่น พิธีไหว้ครู บูชาเตา ของช่างตีมีด ตีดาบ หรือพิธีไหว้ครูมวยไทยโลก ฯลฯ  
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว 
(ฤดี หลิมไพโรจน์, 2554) 

วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต  อิทธิพลของพุทธศาสนาเป็น
ปัจจัยส าคัญในการก าหนดวิถีชีวิตของชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งที่รวบรวมงานศิลปะ
วิทยาการ และความรู้มากมายหลายสาขา  ตลอดจนเป็นแหล่งรวมของศิลปกรรมที่มีค่า  เช่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และจิตรกรรมฝาผนัง ซ่ึงงานศิลปกรรมต่างๆ เหล่านี้นับเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมอันล้ าค่าและเป็นเสมือนเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย  ปัจจุบันวัดมีบทบาทเพ่ิม
มากขึ้นกว่าเดิม คือ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนสถานที่ส า คัญ เพราะภายในวัด
ประกอบไปด้วยศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อน ให้เห็นอารยธรรมและความเจริญของชาติอันเป็นแหล่ง
รวม ที่สามารถศึกษาย้อนกลับได้ในด้านประวัติศาสตร์  โบราณคดี วัฒนธรรม ศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรมรวมทั้งการเชื่อมโยงความเป็นมาของวัฒนธรรมกับชุมชนและการต้ังถิ่นฐานของ
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ชุมชน นอกจากนี้วัดยังเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว ที่ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ที่สวยงาม สงบ สันโดษตามหลักพระพุทธศาสนา (รสิกา อังกูร, 2554) 

วัดหน้าพระเมรุราชิการาม ต้ังอยู่ที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ริมคลองสระบัว ด้านเหนือของคูเมือง (แม่น้ าลพบุรีเก่า) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง ต านาน
กล่าวถึง วัดนี้ว่า พระองค์อินทร์ในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 รัชกาลที่ 10 แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรง
สร้างเม่ือ จุลศักราช 864 (พ.ศ. 2046) ประทานนามว่า “วัดพระเมรุราชิการราม” แต่ประชาชน
ส่วนมากนิยมเรียกว่า “วัดหน้าพระเมรุ” จึงเป็นนามของวัดที่ใช้มาจนทุกวันนี้  น่าจะเป็นวัดที่
สร้างขึ้นตรงที่ถวาย พระเพลิงกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งต้นสมัยอยุธยา เป็นวัดเดียวในกรุงศรี
อยุธยาที่ไม่ถูกพม่าท าลาย และยังคงสภาพที่งดงาม มีประวัติศาสตร์จารึกในพระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา พระอุโบสถ เป็นแบบอยุธยาซ่ึงมีเสาอยู่ภายใน พระประธานในอุโบสถเป็น
พระพุทธรูปหล่อด้วยทองส าริด ภายนอก ฉาบด้วยปูนลงลักปิดทองปางมารวิชัยทรงเครื่องพระ
มหากษัตราธิราชสมัยกรุงศรีอยุธยา พระนามว่า “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรม
ไตรโลกนาถ” เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งมีพระลักษณะสวยงามมาก ด้านหลัง
พระอุโบสถยังมีอีกองค์หนึ่งแต่เล็กกว่า คือ พระศรีอริยเมตไตรย์ สิ่งส าคัญที่ปรากฏภายในวัดนี้ 
คือ พระอุโบสถและพระพุทธรูปประธานทรงเครื่องใหญ่ ซ่ึงคงสร้างขึ้นราวรัชกาลของพระเจ้า
ปราสาททอง หน้าบันของพระอุโบสถเป็นไม้แกะสลักปิดทองที่แสดงรูป  พระนารายณ์ทรงครุฑ
แวดล้อมด้วยเหล่าเทวดา คติดังกล่าวเป็นที่นิยมในสมัยโบราณที่ถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
สมมติเทพ คือเป็นพระนารายณ์อวตาร ดังนั้น หน้าบันของโบสถ์ วิหาร  หรือปราสาทราชวังที่
พระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือทรงบูรณะก็มักจะท ารูปพระนารายณ์ทรงครุฑ เป็นส าคัญอันมี
ความหมายว่าวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวง (กรมศิลปากร , 2561) 

ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลยุทธ์การท่องเที่ยวและลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจ มาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการาม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะวัดเป็นศา
สนสถานที่ส าคัญคู่กับสังคมไทยมาช้านาน เป็นที่รวบรวมศิลปวัฒนธรรมอันเป็นวิถีชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทย วัดมีบทบาทท่ีส าคัญในการมีส่วนช่วยสร้างสรรค์สังคมไทยให้เจริญงอก
งามและมีความผาสุก วิวัฒนาการบทบาทของวัดเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาการของสังคม 
และในปัจจุบันบทบาทหนึ่งที่เพ่ิมขึ้นมาคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ  ตลอดถึงการศึกษาวิจัย
ถึงลักษณะทางกายภาพของวัดที่มีความเหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยวในวัดให้เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมและประเพณีที่ ดีงามของสังคมไทย น าไปสู่ การสร้างกระบวนการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการาม เพ่ือแนวทางในการวางแผนจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสมตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทบทวนแนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของนักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านจากการสังเคราะห์เก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ ประกอบด้วย  1. ด้าน
เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 2. ด้านสภาพแวดล้อม ซ่ึงพบว่า นักวิชาการผู้ เชี่ ยวชาญหลาย
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ท่านมีแนวความคิดเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพมีความสอดคล้องใกล้เคียงกันมาใช้เป็นตัวแปร
ในการวิจัยในครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การท่องเที่ยวของวัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของวัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรี  
อยุธยา 

3. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการาม  จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา 

4. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านกิจกรรม ลักษณะทางกายภาพ ประกอบด้วย
ด้านเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว และด้านสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว 
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การท่องเที่ยวและลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ ใช้การวิจัยเชิงส ารวจจากแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0. 882 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการาม  ใน
จังหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา  จ าน วน 1,110,203.คน กลุ่ม ตัวอย่ า งที่ ใช้ ใน การ วิจั ยครั้ ง
นี้ ได้แก่ ประชาชนที่มาท่องเที่ยว วัดหน้าพระเมรุราชิการาม  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ค านวนจากสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบบั งเอิญ ได้แก่  ประชาชนที่มาท่ องเที่ยววัดหน้ าพระเมรุราชิ การาม .จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา (วันธรรมดา วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา)  สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอย (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 
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ผลการวิจัย  
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นกลยุทธ์การ

ท่องเที่ยวของวัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     (n = 400) 

กลยุทธ์การท่องเท่ียว x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้านสิ่งดึงดูดใจ  4.12 0.85 มาก 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  3.94 0.84 มาก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  3.83 0.62 มาก 
ด้านกิจกรรม 3.82 0.62 มาก 
รวม 3.93 0.73 มาก 

  

 จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาระดับกลยุทธ์การท่องเที่ยวของวัดหน้าพระเมรุราชิการาม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (x̅= 3.93, S.D. = 0.73) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  ด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก และด้านกิจกรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.12, S.D. = 0.85, 
 x̅= 3.94, S.D. = 0.84, x̅= 3.83, S.D. = 0.62, x̅= 3.82, S.D. = 0.62) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นลักษณะทาง

กายภาพ ของวัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
     (n = 400) 

ลักษณะทางกายภาพ x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้านเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว  3.53 0.53 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อม 3.51 0.56 มาก 
รวม 3.52 0.45 มาก 

  

 จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นลักษณะทางกายภาพของวัดหน้าพระเมรุ 
ราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (x̅= 3.52, 
S.D. = 0.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว และด้าน
สภาพแวดล้อม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.53, S.D. = 0.53, x̅= 3.51, S.D. = 
0.56) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นการตัดสินใจ 
มาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

(n = 400) 
การตัดสินใจมาท่องเท่ียว x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. การท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการาม
ช่วยให้เกิดความสบายใจตอบสนองความเชื่อ
ในความ ศักด์ิสิทธ์ิ 3.60 0.76 มาก 
2. ท่านมีความประทับใจในการท่องเที่ยววัด
หน้ า พร ะเมรุ ร า ชิ กา ร า มและจะกลั บมา
ท่องเที่ยวอีกครั้ง 3.65 0.50 มาก 
รวม 3.62 0.63 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความคิดเห็นการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุ  ราชิกา
ราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.62, S.D. = 
0.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ มีความประทับใจในการท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการามและจะกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง 
(x̅= 3.65, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ การท่องเที่ยววัดเมรุราชิการามช่วยให้เกิดความสบายใจ
ตอบสนองความเชื่อในความศักด์ิสิทธ์ิ (x̅= 3.60, S.D. = 0.76)  
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การท่องเที่ยวทีส่่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว

วัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

กลยุทธ์การท่องเท่ียว 
การตัดสินใจมาท่องเท่ียว 

t 
p – 

Value สัมประสิทธ์ิ 
การถดถอย 

ความคลาดเคล่ือน 
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ (a) 3.205    
1.  ด้านสิ่งดึงดูดใจ 0.12 0.07 2.24 0.31 
2.  ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 0.13 0.04 2.67 0.10 
3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 0.02 0.05 0.37 0.05 
4. ด้านกิจกรรม 0.04 0.05 0.39 0.18 
R = 0.56 R2 = 0.48 Adjusted R2 = 0.45 SEE = 0.42 F = 13.84 

*ระดับนัยส าคัญ p < 0.05, **ระดับนัยส าคัญ p < 0.01 
 จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย  ด้านสิ่งดึงดูด
ใจ (TA) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (TB) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (TC) และ ด้านกิจกรรม 
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(TD) ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการาม.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวย ความสะดวก  และด้าน
กิจกรรม ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส าหรับการทดสอบความเหมาะสมของเส้นถดถอยนี้ มีค่าสถิติ F.เท่ากับ 13.84 และจากการ
พิจารณาค่า R2 เท่ากับ 0.48 ซ่ึงสามารถอธิบายความผันแปรของการตัดสินใจมาท่องเที่ยว ได้
ร้อยละ 48.00 และพิจารณาจากค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.45 แสดงว่า  ตัวแปรอิสระร่วมกัน
อภิปรายการตัดสินใจมาท่องเที่ยวได้ร้อยละ 45.00 นอกจากนี้ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การประมาณค่าพิจารณาที่ค่า Std..Error.of.the.Estimate.เท่ากับ.0.42.และเม่ือพิจารณา
องค์ประกอบแต่ละด้าน พบว่า 
 ด้านสิ่งดึงดูดใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการาม  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ( = 0.12, p < 0.01) หมายความว่า วัดหน้า
พระเมรุราชิการามเป็นสถานที่ดึงดูดใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิกา
รามของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ผลวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่ายอมรับสมมติฐาน 
 ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิ กา
ราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  0.01 ( = 0.13, p < 0.01) 
หมายความว่า วัดหน้าพระเมรุราชิการามสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก ส่งผลต่อ
การตัดสินใจ มาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการามของนักท่องเที่ยวมากขึ้น  ผลวิเคราะห์นี้
แสดงให้เห็นว่ายอมรับสมมติฐาน 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการาม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ( = 0.02, p < 0.01) หมายความว่า 
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
วัดหน้าพระเมรุราชิการามของนักท่องเที่ยวมากขึ้น  ผลวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่ายอมรับ
สมมติฐาน 
 ด้านกิจกรรม ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการาม  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ( = 0.04, p < 0.01) หมายความว่า วัดหน้า
พระเมรุราชิการาม มีกิจกรรมหลากหลาย ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิ
การาม ของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ผลวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่ายอมรับสมมติฐาน 
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อภิปรายผลการวิจัย  
1.  ผลการศึกษา  กลยุทธ์การท่องเ ท่ียววั ดหน้าพระ เม รุร าชิ การาม  จังหวั ด

พระนครศรีอยุธยา 
1.1 ด้านสิ่งดึงดูดใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการาม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ สามารถอธิบาย
ได้ว่า นักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการามนั้น มีความเห็นว่าวัดมีความโดดเด่น
และมีเอกลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ รวมทั้งเป็นวัดที่มีความงดงาม สะอาด สวยงาม เป็นที่
ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Pike S. (2008) ที่กล่าวว่า สิ่งดึงดูดใจ 
นับเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญที่สุดเพราะเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวอาจเป็นแหล่งธรรมชาติที่ มีความโดนเด่นหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ 

1.2 ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ ยววัดหน้าพระ
เมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน ที่ก าหนดไว้ 
สามารถอธิบ าย ได้ว่ า  นั กท่ องเที่ยวที่มาท่อ งเที่ ยววัดหน้าพระเมรุ ราชิ กา รามค านึ งถึ ง
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากความสะดวกสบายในการเดินทางมีผลต่อ
การมาท่องเที่ยว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติศักด์ิ กลิ่นหม่ืนไวย  (2558) ศึกษางานวิจัย
เรื่องแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  พบว่าด้าน
ความสามารถในการเข้าถึง มีการจัดการด้านพ้ืนที่รองรับด้านประโยชน์การใช้สอยของพ้ืนที่และ
บริเวณโดยรอบของชุมชน อย่างเป็นระบบ 

1.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุ
ราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้  
สามารถอธิบายได้ว่า นักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการามนั้นมีความเห็นว่าวัด
ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการนักท่อ งเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสถานที่จอดรถ .ห้องสุข า 
ร้านอาหารเครื่องด่ืม และร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ซ่ึงเป็นสิ่งจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยววัดได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 
(2560) ทีก่ล่าวว่าการจัดการแหล่งท่องเที่ยวควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นอุปกรณ์และบริการ
ต่าง ๆ ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น.เช่น.ห้องสุขา.ที่พัก.ร้านอาหาร ศูนย์บริการ
ข้อมูล ที่จอดรถ ป้ายข้อมูล เป็นต้น 

1.4 ด้านกิจกรรม ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการาม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ สามารถอธิบาย 
ได้ว่ า นั กท่อ งเที่ ยวที่ มา ท่อง เที่ย ววัดหน้า พร ะเมรุรา ชิกา รามค า นึงถึ งกิจ กรรมอ่ืนๆ  ที่
นอกเหนือไปจากการไหว้พระหรือไหว้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิภายในวัด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ พยอม 
ธรรมบุตร (2549) ที่กล่าวว่ากิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นการที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสท ากิจกรรม
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ต่างๆ ได้แก่ การร่วมกิจกรรมกับชุมชนเจ้าบ้าน ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นประสบการณ์ที่อยู่ใน
ความทรงจ าของนักท่องเที่ยวและกิจกรรมดังกล่าวมักก่อให้เกิดการกระจายรายได้  

2. ผลการศึกษา ลักษณะทางกายภาพ การท่องเท่ียววัดหน้าพระเมรุราชิการาม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.1 ด้านเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้า
พระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการศึกษาพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ สามารถอธิบายได้ว่า นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการามนั้นมี
ความเห็นว่าวัดมีความเป็นเอกลักษณ์โดยวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  มีความ
เก่าแก่และทรงคุณค่า พุทธศิลป์ที่ปรากฏภายในวัดมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ วัดเป็นศาสน
สถานที่มีความศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท (2559) ได้ศึกษา
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัด
อุดรธานี.พบว่า.ด้านลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว.สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว
มีความเหมาะสม มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ทางอารยธรรม เหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาเรียนรู้ 

2.2 ด้านสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิกา
ราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้  สามารถ
อธิบายได้ว่า นักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการามนั้น  ให้ความสนใจกับวัดมี
ความสะอาดและความเป็นระเบียบ มีความร่มรื่น สวยงาม มีการใช้พ้ืนที่วัดอย่างเป็นสัดส่วนซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ที่กล่าวว่า ลักษณะทางกายภาพ 
เป็นสิ่งที่ปรากฏแก่สาธารณชนเพ่ือสร้างคุณค่า และช่วยสื่อให้ผู้บริโภค รับรู้ถึงภาพลักษณ์และ
คุณภาพของการบริการ เช่น สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ  ที่สามารถดึงดูดลูกค้าท า ให้ 
ลูกค้ามองเห็นภาพการให้บริการได้อย่างชัดเจน 
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องค์ความรู้จากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 

ที่มา: พระปลัดโอภาส โอภาโส (2562) 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1) วัดหน้าพระเมรุราชิการามควรมีการพัฒนาสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยว

วัดหน้าพระเมรุราชิการามพัฒนาวัดมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ 

ลักษณะทางกายภาพ ด้านเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 

วัดมีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มีความเก่าแก่และทรงคุณค่า 
พุทธศิลป์ที่ปรากฏภายในวัดมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ วัดเป็นศาสนสถานที่มีความศักด์ิสิทธ์ิ  

ลักษณะทางกายภาพ ด้านสภาพแวดล้อม 

วัดมีความสะอาดและความเป็นระเบียบมีความร่มรื่น สวยงาม มีการใช้พ้ืนที่วัดอย่างเป็นสัดส่วน 

1. ด้านส่ิงดึงดูดใจ 
วัดมีความโดดเด่นและมี
เอ ก ลั ก ษ ณ์ท า ง ด้ า น
ประวัติศาสตร์  รวมทั้ ง
เป็นวัดที่ มีความงดงา ม 
สะอาด สวยงาม เป็นที่
ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว 

2. ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว 

เส้นทางคมนาคมเข้าถึง
วั ด ไ ด้ ส ะ ด ว ก . มี
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ป้ า ย
สัญญา ณจ ร า จ รบอ ก
เส้นทาง และป้ายบอก
ระยะทางอย่างชัดเจน 

3. ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

วั ด มีสิ่ งอ า น วย ควา ม
ส ะ ด ว ก ไ ว้ บ ริ ก า ร
นักท่องเที่ยว คือ สถานที่
จ อ ด ร ถ  ห้ อ ง สุ ข า 
ร้า นอา หา ร และร้ า น
จ าหน่ายของที่ระลึก 

4. ด้านกิจกรรม 
มี ก า ร สั ก ก า ร ะ สิ่ ง
ศักด์ิสิทธิ์ภายในบริเวณ
วัด  ควา มหลากหลา ย
ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ท่องเที่ยว เช่น เส้นทาง
แสวงบุญ ไหว้พระ 9 วัด 
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รักษาความงดงาม สะอาด สวยงาม เป็นที่ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว  ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติควรท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับคณะสงฆ์ และกรมศิลปากรในการอนุรักษ์โบราณสถาน
ร่วมกัน 

2) ผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดการท่องเที่ยว ควรจัดเส้นทางคมนาคมเข้าถึงวัดได้สะดวก มีรถ
รับจ้างประจ าทางให้บริการไปยังวัดได้โดยสะดวก มีถนนเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน รวมทั้ง
จัดท าป้ายสัญญาณจราจรบอกเส้นทาง และป้ายบอกระยะทางอย่างชัดเจน 

3) วัดควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น สถานที่จอดรถ 
ห้องสุขา ร้านอาหารเครื่องด่ืม และร้านจ าหน่ายของที่ระลึกให้มีความสะดวกบริการแก่
นักท่องเที่ยว 

4) วัดหน้าพระเมรุราชิการามควรจัดให้มีการสักการ ะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ภายในบริเวณวัด 
สร้างความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนให้มี
ส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมของวัด 

5) วัดหน้าพระเมรุราชิการามควรรักษาความเป็นเอกลักษณ์การท่องเที่ยวในมิติของ
ศาสนาเพ่ือสืบสานพระพุทธศาสนา โดยสืบสานให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ มี
ความเก่าแก่และทรงคุณค่า 

6) วัดหน้าพระเมรุราชิการามควรใส่ใจในเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบ มี
ความร่มรื่น สวยงาม มีการใช้พ้ืนที่วัดอย่างเป็นสัดส่วน รวมทั้งมีระบบการรักษาความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยว 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุ

ราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เป็นต้น 
2) ควรจัดท างานวิจัยในเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสัมภาษณ์

ประชาชนที่มาท่องเที่ยววัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือจะได้ข้อมูลใน
เชิงลึกและอาจได้ข้อค้นพบที่มีความชัดเจนมากขึ้น 

3) ควรท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจมาท่องเที่ยววัดหน้า
พระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของทุกปี เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข และ
ยังท าให้ทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยว 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปศึกษากระบวนการ ในการพัฒนา
และน าเสนอการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ ในจังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ32รูป/คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและพรรณนาความ และการสนทนากลุ่มเฉพาะ กับ
ผู้เชี่ยวชาญ12 รูป/คน พบว่า 1. พระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสในฐานะเป็นที่ปรึกษาของชุมชน เป็นที่
พ่ึงทางใจของประชาชน มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ มีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือชุมชน
มาโดยตลอด กิจกรรมเด่น คือ โครงการลงแขกลงคลอง เป็นกิจกรรมที่ขอแรงมาช่วยกันขุดลอก
คลองน้ า 2. กระบวนการในการพัฒนา ประกอบด้วยการสะท้อนปัญหาให้ชาวบ้านได้รับรู้อย่าง
แท้จริง การเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกั น 
3. รูปแบบการเข้าร่วมในการตัดสินใจและเห็นพ้องด้วยวิถีพุทธ ท าได้โดยการศึกษาข้อมูลของ
ชุมชนให้รอบด้าน พระสงฆ์ต้องร่วมกับชุมชนจัดท าแผนพัฒนาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน เช่น ชุมชน
จังหวัดสมุทรสงครามมีการประชุมชาวบ้านทุกเดือนเพ่ือวางแผนกันแก้ไขปัญหาของคนในชุมชน 
เน้นความคุ้มค่า โปรงใส ตรวจสอบได้  
 

ค าส าคัญ การมีส่วนร่วม; การพัฒนาชุมชน; วิถีพุทธ 
 

Abstract 
 Objectives of this article were to study general conditions, development 
process and to propose the development of the monks' participation in 
community development according to Buddhism in Samut Songkhram Province. 
Methodology was the qualitative research collected data from 32 key informants 
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with semi–in-depth-interview script and from 12 participants in focus group 
discussion. Findings were: 1. Monks at the abbot positions were community 
consultants and spiritual refugees and had the important roles in helping 
communities. One outstanding project was “Longkhaek Longklong” which meant 
“Pitch-in the canal clean-up”, the project the people shared labor in dredging 
the canals, 2. Development process reflecting problems for people to 
comprehend, opening opportunities for people to express their opinions to find 
the way to solve problems together, 3 Method of participation in decision 
making along with Buddhist method could be carried out by all around data 
studies. Monks had to plan together with villagers for community development.   
For example, communities in Samut Songkhram province met every month to 
lay down plans for solving community problems, emphasizing values for money, 
transparency and check-ability. 
 

Keyword: Participation; Community Development; Buddhism Principle 
 

บทน า 
ในปัจจุบันการด าเนินชีวิตของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอันมาก 

เนื่องจากความซับซ้อนทางเหตุปัจจัยของสังคม ท าให้การด ารงชีวิตต้องต่อสู้ ด้ินรนมากยิ่งขึ้น จึง
ควรมีผู้มีบทบาทรับผิดชอบและหาทางเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้น พระสงฆ์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม เป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็นที่ยอมรับของชุมชน จึงต้องน าวิกฤตนี้มาเป็นโอกาส
เพ่ือพัฒนาสังคม ให้เป็นที่พ่ึงทางใจของประชาชน ช่วยอบรมศีลธรรมให้สังคมอยู่อย่างร่มเย็น
เป็นสุข มีความสามัคคีเป็นที่ ต้ังจึงเห็นได้ว่าแต่ละหมู่บ้านในประเทศไทยจึงมีวัดต้ังอยู่ในทุก
หมู่บ้าน วัดหลายแห่งมุ่งที่จะพัฒนาด้านวัตถุและพัฒนาด้านอาคารสถานที่มากกว่าการที่จะ
พัฒนาเพ่ือมุ่งประโยชน์ต่อการศึกษาอบรม หรือการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้
ของประชาชนในแต่ละชุมชน วัดจึงเป็นที่พ่ึงเพียงด้านพิธีกรรมเท่านั้น มีวัดหลายแห่งที่ มุ่งสร้าง
วัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน ยิ่งเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนไม่พยายามที่จะพ่ึงตนเอง และเม่ือได้ปัจจัยก็จะน ามาพัฒนาสร้างวัดให้ใหญ่โตจนเกิน
ความจ าเป็น แต่การพัฒนาวัดมิได้เป็นไปในลักษณะองค์รวมของสงฆ์ จะเป็นเรื่องของเจ้าอาวาส
แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น สมาชิกในวัดและประชาชนขาดความเป็นเจ้าของวัด การทุ่มเทพัฒนาวัด
และชุมชนจึงไม่เต็มที่ ความสัมพันธ์ระหว่างพระกับประชาชนไม่สมบูรณ์ตามหลักของการที่จะ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน พระสงฆ์จ านวนไม่น้อยที่เข้ามาบวชแล้ว ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน ไม่ได้เผยแผ่
หลักธรรมแก่ประชาชน ประชาชนก็ปฏิบัติต่อพระสงฆ์ไม่สู้จะถูกทาง สังคมและพระพุทธศาสนา
จึงเกิดปัญหา สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาเริ่ มทรุดต่ า ประกอบกับยุคของการ
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เปลี่ยนแปลงเป็นสมัยใหม่ มีการรับเอาวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบ จนละเลย
คุณธรรมและจริยธรรมทางศาสนา ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมพ้ืนฐานของสังคม ประชาชนขาดศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา และความประพฤติของพระภิกษุสงฆ์ก็ย่อหย่อนจากพระธรรมวินัย แ ละเป็นที่ ติ
ติงแก่ผู้ที่ได้พบเห็น (คะนึงนิตย์ จันทรบุตร, 2532) 

วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนา ด้วยชนชาติไทยได้นับถือ
และสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน ในด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
ของชาติส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานมาจากพุทธศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติทุกๆ 
พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงด ารงอยู่ในฐานะเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงยกย่องเชิด
ชูพร ะพุทธศา สนาตลอดมา ต้ังแ ต่อดีตอันยา วนา นจนถึงปัจจุ บัน  จึงมีค า ขวัญว่า ชา ติ 
พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องคู่กันไปด้วยกัน นอกจากนี้ วัดยังเป็นศูนย์รวม
กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ กับทั้งเป็นสถานที่ด าเนินการ 
อบรม แนะน า สั่งสอน และสงเคราะห์ประชาชนเพ่ือประโยชน์เก้ือกูลและความสุขแก่ประชาชน 
ตามก าลังความสามารถของวัดและพระภิกษุสงฆ์พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่บริหารหมู่คณะเป็นหัวหน้า
สงฆ์ในวัด ปกครองดูแลแนะน าสั่งสอนอบรมพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่ มีที่อยู่หรืออาศัยอยู่
ในวัด และอ านวยการภารกิจทุกอย่างเก่ียวกับวัด รวมทั้งประชาชนรอบๆวัดก็คือ เจ้าอาวาส 
(พระมหาเสริมชัย ชยมงฺคโล, 2538) พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 36 บัญญัติไว้ว่า วัดหนึ่งให้มีเจ้าอาวาส
รูปหนึ่ง ในมาตรา 31 วรรค 3 บัญญัติไว้ว่า ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป และ
ในมาตรา 37 (3) บัญญัติให้เจ้าอาวาสมีหน้าที่เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรม
วินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นการขยายความอนุโลมตามพระพุทธด ารัสข้างต้น นอกจากนี้
แล้วมหาเถรสมาคมองค์กรปกครองสงฆ์สูงสุดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นี้  ยังได้ตรากฎมหา
เถรสมาคม ฉบับที่ 23 ว่าด้วยระเบียบการ ปกครองคณะสงฆ์ ข้อ 5) ก าหนด “การ” คือ กิจการ
ที่คณะสงฆ์จะต้องท า หรือที่จะต้องถือเป็นธุระหน้าที่ เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระ
ศาสนา หรือเก่ียวกับคณะสงฆ์ มี 6 ฝ่าย คือ (1) การเพ่ือความเรียบร้อยดีงามหรือการปกครอง
คณะสงฆ์ (2) การศาสนศึกษา (3) การศึกษาสงเคราะห์ (4) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา (5) การ
สาธารณูปการ (6) การสาธารณสงเคราะห์ (กรมการศาสนา, 2542) 

การพัฒนาชุมชนเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็ง มีความ
พร้อม ความสมบูรณ์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท าให้ประชาชนในชุมชนมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและมีความสุข จึงจ าเป็นจะต้องอาศัยก าลังจากทุกคน ทุกภาคส่วน 
ไม่ว่าจะเป็น ระดับชุมชน หรือสูงขึ้นไป จะต้องให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาต่างๆ 
ตามบทบาทหน้าที่เท่าที่จะท าได้และบทบาทกล่าวคือการท าหน้าที่อย่างหนึ่งให้ส าเร็จและ
สมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามบทบาทนั้นๆ ซ่ึงเป็นบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน 
ในบทบาทเช่นนี้ พระสงฆ์ต้องท าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้มีความม่ันคง ยั่งยืน ม่ันคงในฐานะหน้าที่
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ต่างๆ ที่ชุมชนนั้นจะพึงมียั่งยืนในการ ท างานต่างๆ ให้มีความอยู่รอดปลอดภัยและการท าหน้าที่
เหล่านี้ของพระสงฆ์ถือว่าเป็นบทบาทท่ีส าคัญในการมีส่วนพัฒนาชุมชนอย่างดียิ่ง เพราะพระสงฆ์
ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการช่วยให้ชุมชนมีการพัฒนาไปในทางที่ ดี 

จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่ เกิดความเปลี่ยนแปลงและก าลังพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วมากทั้งทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ การเมือง เพราะต้ังอยู่ติดกับเขตชุมชนเมืองและ
ตลาดน้ าอัมพวา เดิมเป็นชุมชนเกษตรกรรม ท าสวนลิ้นจี่ สวนส้มโอ และน้ าตาลมะพร้าว คนใน
ชุมชนอยู่ แบบต่างพ่ึงพากันและกัน เม่ือความเจริญด้านการคมนาคม หรือทางเศรษฐกิจ เช่นมี
โรงงานขนาดย่อม มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นในชุมชนหรือบริเวณใก ล้เคียง ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงอันส่งผลกระทบในด้าน ต่างๆ แก่ชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
ประเพณี การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพที่  เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนบางส่วนเลิกท า
การเกษตร หันมาเป็นลูกจ้างโรงงาน เป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน  เป็นธรรมดาว่าเม่ือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงก็ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ  ปัญหาด้านสังคม 
การเมือง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่นปัญหาขยะ และปัญหาอ่ืนๆอีกมากมาย ซ่ึงปัญหาเหล่านี้
ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบในการด ารงชีวิตของคนในจังหวัดสมุทรสงครามทั้งสิ้น และจากสภาพ
ปัญหาดังกล่าวผู้น าชุมชนจึงได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ มาบูรณาการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนบนฐานของความพอเพียงอยู่ ดีกินดีและ
มีภูมิคุ้มกันที่ดีตามนโยบายของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนตามบริบทของชุมชน เพ่ือส่ง เสริ มให้ประชาชนในชุมชนรู้จักใช้ รู้ถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรที่มีอยู่ อันจะเป็นประโยชน์แก่การด ารงชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างพอเพียงและ
อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาว่า การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนา
ชุมชนตามแนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในด้านต่างๆ คือ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ (Decision making) 2) ด้านการมีส่วนร่วม ในการด าเนินงาน ( Implementation)  
3) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation).4) ด้ านการมีส่วนร่วมในการรั บ
ผลประโยชน์ (Benefits) (Cohen & Uphoff, 1980) โดยภาพรวมและในแต่ละด้านเป็นอย่างไร
บ้าง รวมถึงการการน า เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม AIC for Participatory 
Planningประกอบด้วย 1. ขั้นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation: A) 2. ขั้นตอนการสร้างแนว
ทางการพัฒนา (Influence: I) 3. ขั้นตอนการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control: C) (ศิริวรรณ เพียร
สุขและคณะ, 2541) มาใช้วิเคราะห์กระบวนการในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ประยุกต์กับหลัก
พุทธธรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ได้แก่ 1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 2. วิริยะ ความ
พากเพียรในสิ่งนั้น 3. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น  4 . วิมังสา ความหม่ันสอดส่องใน
เหตุผลของสิ่งนั้น (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2541) 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในกา รพัฒนาชุมชนจังหวั ด

สมุทรสงคราม 
2. เพ่ือศึกษากระบวนการการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตาม

แนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
3. เพ่ือน าเสนอการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถี

พุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามแนว
วิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการ
วิจัยเชิง เอกสา ร (Documentary.Analysis)  โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วม แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน แนวคิดเก่ียวกับ
การพัฒนาการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม หลักพุทธธรรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ซ่ึงเก่ียวข้องกับการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม  จ านวน 32 
รูป/คน เพ่ือสังเคราะห์เป็นรูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตาม
แนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงครามเบื้องต้น หลังจากนั้นท าการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus 
Group Discussion) เพ่ือยืนยันรูปแบบดังกล่าวและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนสรุป
เป็นองค์ความรู้ในการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
1. สภาพท่ัวไปการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
สภาพทั่วไปการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ด้าน

การตัดสินใจและตกลงใจนั้น พระสงฆ์ผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชน มีบทบาทส าคัญใน
การตัดสินใจหรือตกลงใจในการด าเนินการพัฒนาชุมชนนั้น ส่วนใหญ่คือพระสงฆ์ระดับเจ้า
อาวาส หรือเจ้าคณะผู้ปกครอง ระดับพระผู้ใหญ่ของคณะสงฆ์ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม อาทิเช่น 1) ในฐานะเป็นที่ปรึกษาของชุมชน 
2) ในฐานะเป็นที่พ่ึงทางใจของประชาชน 3) ในฐานะมีความรู้ความสามารถ 4) ในฐานะมี
ประสบการ ณ์ในการพัฒนาชุมชน เป็นเวลา นาน ในส่วนของการ พัฒนาชุมชนในจังหวั ด
สมุทรสงครามนั้น พระสงฆ์นับว่ามีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน 
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หลายๆวัดในจังหวัดสมุทรสงครามด าเนินการพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของหลายๆฝ่าย 
การจะตัดสินใจด าเนินการใดๆที่เก่ียวกับทางวัด อาทิเช่น การเบิกจ่ายงบประมาณของทางวัด 
เพ่ือน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน เป็นต้น  

สภาพทั่วไปการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ด้าน
การด าเนินงานของแผนและโครงการ พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือชุมชนมาโดย
ตลอด เม่ือชุมชนมีงานหรือมีกิจกรรมใดๆก็ตาม พระสงฆ์ก็จะค่อยช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า 
กิจกรรมเด่นที่พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับชาวบ้านในการพัฒนาชุมชนของตน ก็คือ โครงการลงแขก
ลงคลอง พระสงฆ์ให้ความช่วยเหลือชุมชนในหลายๆเรื่อง สนับสนุนทั้งเงินในการซ้ือน้ า มันเรือ
และเครื่องจักรบ้าง บางวัด บางองค์ก็สนับสนุนน้ าด่ืม บางรูปก็เอาแรงกายมาช่วยชาวบ้าน บาง
รูปก็มาให้ก าลังใจชาวบ้านที่มาร่วมกันท ากิจกรรม นับเป็นสิ่งที่ดีมากที่ชุมชนของเรามีพระสงฆ์ที่
ดีและน่าเลื่อมใส จะเห็นได้ว่ากิจกรรมหรือโครงการที่ชุมชนและชาวบ้านท าขึ้นมานั้น จะได้รับ
ความช่วยเหลือจากพระสงฆ์และวัดเป็นอย่างดี หลายๆครั้งกิจกรรมที่ชาวบ้านและชุมชนจัด
ขึ้นมา หากจัดขึ้นภายในวัดพระสงฆ์ก็จะเป็นธุระในการจัดสถานที่บ้าง สนับสนุนอุปกรณ์ที่ ต้องใช้
งานบ้าง ท าให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมขึ้นระหว่าง บ้าน วัด และชุมชน (บวช) 

สภาพทั่วไปการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ด้าน
การรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นผลประโยชน์ที่
ได้รับโดยตรง อาทิเช่น ประชาชน ชาวบ้านเข้าวัดเพ่ิมมากขึ้น มีผู้อุปถัมภ์วัดและพระพุทธศาสนา
เพ่ิมมากขึ้น บ้าน วัด และชุมชน อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและพอเพียง  บ้าน วัด และชุมชน 
ช่วยเหลืองานและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน พระสังฆาธิการระดับสูงพิจารณา ความดีความชอบ
ให้แก่พระสงฆ์ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม เช่น การเลื่อนสมณศักด์ิ หรือการมอบหมายหน้าที่การ
งานทางด้านคณะสงฆ์ให้รับผิดชอบ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เห็นถึงความส าคัญของ
พระสงฆ์ ให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและบุคลากรในการจัดกิจกรรมของพระสงฆ์อย่างเต็มที่ 
ประชาชนไว้ใจในตัวพระสงฆ์ ให้ความเคารพย าเกรง และสามารถเป็นที่ พ่ึงทางจิตใจได้  
ประชาชนคอยให้การสนับสนุน และปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา วัดวาอาราม และพระสงฆ์
เป็นอย่างดีประชาชนให้ความสนใจพระพุทธศาสนา และเข้าวัดเพ่ิมมากขึ้น สถานศึกษาให้การ
สนับสนุน น าเด็กและเยาวชนเข้าวัดเพ่ิมมากขึ้น ผู้น าชุมชนให้ความส าคัญกับกิจกรรมของทางวัด
เพ่ิมมากขึ้น คนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของ
ทุกฝ่าย และเข้าร่วมท ากิจกรรมที่ทางคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นประจ า ส่วนที่สอง เป็นผลประโยชน์
ทางอ้อมที่ได้รับจากการมีส่วนร่วม คือ พระสงฆ์ได้พัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา ได้ช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็นการพัฒนาคุณภาพจิตใจของประชาชน 

สภาพทั่วไปการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ด้าน
การติดตามและประเมินผลโครงการ พบว่า พระสงฆ์ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของชาวบ้านใน
การติดตามและประเมินผลโครงการ นอกจากนี้ยังใช้วิธีการในการสอบถามความคิดเห็นจาก
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ชาวบ้าน สอบถามความรู้สึกจากชาวบ้าน แล้วน าผลท่ีได้นั้นไปร่วมประชุมกับชุมชนเพ่ือหาทาง
แก้ไขปัญหาต่อไป วิธีที่สองที่พระสงฆ์ใช้ก็คือการเข้าร่วมประชุมเวทีชาวบ้านที่ชุมชนจัดขึ้น แล้ว
สะท้อนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานให้แต่ละชุมชนฟังเพ่ือร่วมกันหาทางออกในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว วิธีที่สามเป็นนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดในการก ากับติดตามและประเมินผล
การด าเนินโครงการของพระสงฆ์อย่างเคร่งครัด และให้วัดทุกวัดจัดท ารายงานผลการพัฒนา
ชุมชนส่งให้เจ้าคณะผู้ปกครองทราบตามล าดับ 

2. กระบวนการการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการพัฒนาชุมชนตามแนว
วิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

กระบวนการในการสร้างความรู้ (Appreciation: A) เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน 
โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์นั้น ประกอบด้วยกระบวนการ 9 กระบวนการคือ 1) การสะท้อน
ปัญหาให้ชาวบ้านได้รับรู้อย่างแท้จริง 2) การเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 3) คณะสงฆ์ร่วมกับผู้น าชุมชนจัดประชุมเวทีชาวบ้านเป็น
ประจ าทุกเดือน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วกัน 4) พระสงฆ์ช่วยชุมชนประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้
ชาวบ้ านรู้  ร่วมถึ งเทศน์อบรมสั่งสอนชาวบ้ านด้วย  5 ) ส่งพระภิ กษุสามเณรที่มีความรู้
ความสามารถไปสอนศีลธรรมตามสถานศึกษา ร่วมถึงลงพ้ืนที่ชุมชน สร้างความตระหนักรู้และ
ปลูกจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดีแก่ชุมชน 6) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสัมมาชีพ เปิดวั ดให้เป็น
ตลาด สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน และชุมชน 7) สอนชาวบ้านให้รู้จักพอเพียง อดทน ใช้ชีวิตบน
ความไม่ประมาท 8) ส่งเสริมให้ชาวบ้านพ่ึงพาตนเอง เห็นความส าคัญของการพัฒนาชุมชน รักษ์
และหวงแหนชุมชนของตนเอง และร่วมกันพัฒนา 9) พัฒนาวัดของตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน 

3. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม 

หลังจากที่คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงครามมีการพัฒนาตามกระบวนการ AIC แล้วข้างต้น
นั้น ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอโมเดลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการพัฒนาชุมชนตาม
แนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 
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อิทธิบาท 4: ปฏิบัติธรรมร่วมกัน กิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 
ด้าน การสร้างความรู้ แนวทางการพัฒนา แนวทางการปฏิบัติ 

1. การตัดสินใจ ศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน 
ถึงข้อดี ข้อเสียผลกระทบ
ที่จะตาม รวมถึงการขอ
ค าปรึกษาจาก เจ้าคณะ
ผู้ปกครอง 

ฟังเสียงชาวบ้านให้
ม า ก . ถ า ม ค ว า ม
ต้องการของชาวบ้าน 
ท างานร่วมกับชุมชุน
อย่างต่อเนื่อง 

วัดต้อง มีควา มพร้อม
ทั้ง เงิน คน และวัสดุ 
มีการบริหารจัดการที่ ดี 
เม่ือมีความพร้อม 

2. ด าเนินการ มีการวางแผนงานที่รัดกุม
ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น ที่
เ ก่ี ย วข้ อ ง  จั ดท า เป็ น
โคร งการ เ พ่ือ เสนอขอ
งบประมา ณสนับสนุ น 
เน้นความคุ้มค่าของการ
ลงทุน เน้นความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 

ปฏิบัติตามแผนที่วาง
ไว้ ไม่ลัดขั้นตอน อัน
ท าให้การด าเนินงาน
เสี ยห า ย ไ ด้  ห ม่ั น
ประชุมกันเนืองนิตย์ 

ท างานกับชาวบ้านให้
มาก ลดความขัดแย้ง 
เน้นสร้างความเข้าใจ
กับชาวบ้านและชุมชน 
ประชาสัมพันธ์  บอก
กล่าวให้ชาวบ้านรู้และ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
พัฒนาชุมชน 

3. รับประโยชน์ สั ง เกตพฤ ติกร รมขอ ง
ชาวบ้าน ลักษณะอาการ 
ความรู้สึกของชาวบ้านว่า
เป็นอย่า งไร แล้วน ามา
ประมวลผล 
   

สอบถามความรู้สึ ก 
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ 
สัมภา ษณ์ชา วบ้ า น 
เน้นการพูดคุย หรือ
จัดประชุมกลุ่มย่อย 
แล้ วน า ผ ลที่ ไ ด้ม า
ปรับปรุงแก้ไข 

จัดท ารายงานให้พระ
ผู้ ใ ห ญ่ ท ร า บ อ ย่ า ง
ส ม่ า เ ส ม อ น า
ข้อบกพร่องที่ได้รับมา
หา แ นวท า งใ นกา ร
แก้ปัญหาร่วมกัน 

4. ติดตามผล ประชาชนศรัทธา ในตัว
พร ะส งฆ์ มา กขึ้ น  ค น
ท าบุญมากขึ้น ชาวบ้าน
ให้ความร่วมมือในการท า
กิจ กร ร มเ พ่ิม ม า ก ขึ้ น 
พร ะส งฆ์ มี บทบ า ทใ น
ชุมชนเพ่ิมขึ้น 

รับโดยอ้อม อาทิเช่น 
ชุมชน เข้ มแข็งมา ก
ขึ้น ช าวบ้า นอยู่ ดี มี
สุ ข  สั งค มสง บสุ ข 
พร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
ม่ัน คง  เ น้ น คว า ม
สามัคคีในชุมชน 

ห ล า ย รู ป ม อ ง เ ป็ น
หน้า ที่ที่ ต้ องท า เน้ น
ค ว า ม สุ ข ท า ง ใ จ
มากกว่าทางกายและ
วั ต ถุ  จึ ง ไ ม่ คิ ด รั บ
ผลประโยชน์ 

1 Id 3 P 4 Par Model (1 Iddhibatha 3 Plan 4 Participation) 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการพัฒนาชุมชนตาม
แนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตกลง
ใจวิถีพุทธ ได้แก่ ศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน ศึกษาถึงข้อดีและข้อเสีย และผลกระทบที่จะตามมา
ก่อนการตัดสินใจและตกลงใจท าโครงการใดๆ รวมถึงการขอค าปรึกษาจากเจ้าคณะผู้ปกครอง
ก่อนด้วย ฟังเสียงชาวบ้านให้มาก ถามความต้องการของชาวบ้านทุกครั้ง ท างานร่วมกับชุมชุน
อย่างต่อเนื่อง วัดต้องมีความพร้อมทั้ง เงิน คน และวัสดุ มีการบริหารจัดการที่ ดี เม่ือมีความ
พร้อม 2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการวิถีพุทธ ได้แก่ มีการวางแผนงาน
ที่รัดกุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดท าเป็นโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณสนับสนุน เน้น
ความคุ้มค่าของการลงทุน เน้นความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
ไม่ลัดขั้นตอน อันท าให้การด าเนินงานเสียหายได้ หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ ท างานกับชาวบ้าน
ให้มาก ลดความขัดแย้งกับชาวบ้าน เน้นสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านและชุมชน ปร ะชาสัมพันธ์ 
บอกกล่ าวให้ช าวบ้าน รู้และมีส่วนร่วมในกา รพัฒนา ชุมชน  3. กา รมีส่วน ร่วมในการรั บ
ผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมวิถีพุทธ ได้แก่ สังเกตพฤติกรรมของชาวบ้าน ลักษณะอาการ 
ความรู้สึกของชาวบ้านว่าเป็นอย่างไร แล้วน ามาประมวลผล สอบถามความรู้สึก ความพึงพอใจ 
สัมภาษณ์ชาวบ้าน เน้นการพูดคุย หรือจัดประชุมกลุ่มย่อย แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข 
จัดท ารายงานให้พระผู้ใหญ่ทราบอย่างสม่ าเสมอ น าข้อบกพร่องที่ได้รับมาหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด และชุมชน 4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
โครงการวิถีพุทธ ได้แก่ รับโดยตรง อาทิเช่น ประชาชนศรัทธาในตัวพระสงฆ์มากขึ้น คนท าบุญ
มากขึ้น ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น พระสงฆ์มีบทบาทในชุมชน
เพ่ิมขึ้น  รับโดยอ้อม อา ทิเช่น ชุมชนแข็มแข็งมา กขึ้น ชาวบ้า นอยู่ ดี มีสุข สังคมสงบสุ ข 
พระพุทธศาสนาม่ันคง เน้นความสามัคคีในชุมชน หลายรูปมองเป็นหน้าที่ท่ีต้องท า เน้นความสุข
ทางใจมากกว่าทางกายและวัตถุ จึงไม่คิดรับผลประโยชน์ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

พัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและ
น่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจวิถีพุทธ ได้แก่ ศึกษาข้อมูลให้รอบ
ด้าน ศึกษาถึงข้อดีและข้อเสีย และผลกระทบที่จะตามมาก่อนการตัดสินใจและตกลงใจท า
โครงการใดๆ รวมถึงการขอค าปรึกษาจากเจ้าคณะผู้ปกครองก่อนด้วย ฟังเสียงชาวบ้านให้มาก 
ถามความต้องการของชาวบ้านทุกครั้ง ท างานร่วมกับชุมชุนอย่างต่อเนื่อง วัดต้องมีความพร้อม
ทั้ง เงิน คน และวัสดุ มีการบริหารจัดการที่ ดี เม่ือมีความพร้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เปรมชญา ชนะวงศ์ และคณะ (2553) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชุมชนบนเพ่ือการ
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พ่ึงตนเองบนฐานทุนทางสังคม” ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนอ าเภอดอนสักพ้ืนที่ริมฝั่งทะเลในป่า
ดอนสักสภาพพ้ืนที่เป็นที่ดอนสลับกับที่ราบ ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ทั้งป่าดิน  น้า  แร่
ทะเลมีป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สุดในอ่าวบ้านดอน ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม สังคม
วัฒนธรรมชุมชนมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดของชุมชน วัฒนธรรมความเชื่อประเพณีที่เป็นทุน
ทางสังคมทั้งในด้านการทามาหากินและการประกอบอาชีพ  ด้านการศึกษามีโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 27 โรงความสัมพันธ์ชุมชนยังมีระบบเครือญาติ มีภูมิปัญญาในการด า เนิน
ชีวิตที่ยังปรับใช้ได้ตามยุคสมัยอาชีพของชุมชนทาประมงชายฝั่ง  การท า เกษตรกรรม ระบบ
การเมืองการปกครองในอดีตมีผู้น าทีอ่นุเคราะห์ด้วยธรรม ปัจจุบันยึดผลประโยชน์ทุนทางสังคม
มีรูปแบบเชิงสาระและโครงสร้าง มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ทุนคน ทุนสถาบัน  ทุนวัฒนธรรม 
และทุนองค์ความรู้ .ทุนคน.คนมีคุณภา พในด้านสุขภาพปานกลา ง .มีจิตใจดี โอบอ้อมอา รี 
สติปัญญาเฉลียวฉลาด ทุนวัฒนธรรมมีพ้ืนฐานจากพระพุทธศาสนาที่เป็นบ่อเกิดความเชื่อและ
ประเพณีเฉพาะถิ่นที่สร้างอัตลักษณ์ของตนที่เติมเต็มทุนชีวิตให้สมบูรณ์  สถาบันครอบครัวที่ เคย
เข้มแข็งอ่อนแอลง สถาบันศาสนาที่เป็นแก่นของชุมชนปัจจุบัน ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน สถาบันการเมืองการปกครองเดิมปกครองด้วยธรรมและมี ธรรมาภิบาลปัจจุบันเก่ียวข้อง
กับผลประโยชน์ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สังคมดอนสักเดิมมีรูปแบบชิงสาระที่
เป็นคุณค่าเก่ียวกับความไว้วางใจ ความสามัคคี การให้และแบ่งปัน  การต่างตอบแทน  การเอ้ือ
อาทร ค่านิยม การแลกเปลี่ยนและบรรทัดฐานทางสังคม ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของ
สังคม ในรูปแบบเชิงโครงสร้างมีกลุ่มและเครือข่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

2. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการวิถีพุทธ ได้แก่ มีการ
วางแผนงานที่รัดกุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดท าเป็นโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ
สนับสนุน เน้นความคุ้มค่าของการลงทุน เน้นความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้ ไม่ลัดขั้นตอน อันท าให้การด าเนินงานเสียหายได้ หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ ท างาน
กับชาวบ้านให้มาก ลดความขัดแย้งกับชาวบ้าน เน้นสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านและชุมชน 
ประชาสัมพันธ์ บอกกล่าวให้ชาวบ้านรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจุรีพร กาญจนการุณ (2546 ) วิจัยเรื่อง “การน าเสนอแนวทางการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเขตบางขุนเทียน” ผลการวิจัยพบว่า แหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเขตบางขุนเทียนที่กลุ่มตัวอย่างรู้จัก และยอมรับ ร้อยละ 10 ขึ้นไป มี 
22 แหล่ง จ าแนกได้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 1 แหล่ง และแหล่งการ
เรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น 21 แหล่งนอกจากนั้นมีแหล่งการเรียนรู้ ซ่ึงได้รับการเสนอแนะเพ่ิมเติม
โดยเป็นแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอีก 2 แหล่ง กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณค่าของแหล่งการเรียนรู้แต่
ละแหล่งที่มีต่อตัวเอง และต่อชุมชนแตกต่างกันอย่างหลากหลาย ป่าชายเลนเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่ชาวชุมชนรู้จักและรับรู้มากที่สุดว่ามีความส าคัญมีคุณค่าต่อตนเองและต่อชุมชนใน
ระดับสูง เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ชาวชุมชนเห็นประโยชน์มากที่สุด และเห็นว่าเป็นแหล่งการ
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เรียนรู้ที่ควรน ามาพัฒนาให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ แนวทางการใช้ประโยชน์ป่า
ชายเลนบางขุนเทียนในอนาคตเป็นแนวทางที่ควรต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ แหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยา และสภาพความเป็นอยู่วิถีชีวิตชุมชน ฯลฯ ส่วนแนวทาง
การพัฒนาป่าชายเลนบางขุนเทียนต้องเน้นผสมผสานการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน ความต้องการ
และความเจริญความทันสมัยของชุมชนเข้าด้วยกัน โดยต้องใช้การมีส่วนร่วมและอาศัยความ
ร่วมมือจากชุมชนทุกขั้นตอน 

3. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมวิถีพุทธ ได้แก่ สังเกต
พฤติกรรมของชาวบ้าน ลักษณะอาการ ความรู้สึกของชาวบ้านว่าเป็นอย่างไร แล้วน ามา
ประมวลผล สอบถามความรู้สึก ความพึงพอใจ สัมภาษณ์ชาวบ้าน เน้นการพูดคุย หรือจัด
ประชุมกลุ่มย่อย แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข จัดท ารายงานให้พระผู้ใหญ่ทราบอย่าง
สม่ าเสมอ น าข้อบกพร่องที่ได้รับมาหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด และ
ชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของดารณี รักดี (2540) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออาชีพในชุมชนชนบทพ่ึงตนเอง” ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1. ชุมชนชนบท
พ่ึงตนเองมีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง ซ่ึงมีส่วนส าคัญในการท าให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออาชีพ ที่
เกิดจากกระบวนการการเรียนรู้ในวิถีชีวิต มีบทบาทมากกว่าการศึกษาตามแนวระบบโรงเรียน 2. 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออาชีพที่เกิดจากระบวนการเรียนรู้  ในวิถีชีวิต มีรูปแบบการศึกษาที่
ชุมชนเป็นฐานความรู้  กลุ่มผู้น าชุมชนและกลุ่มอาชีพเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้  โดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชนให้การอบรมเพ่ิมเติมแก่ผู้น า เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ดังกล่าวแก่สมาชิก
ในชุมชน การสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มส่วนใหญ่ ใช้การ
อบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี ศึกษาดูงานและปฏิบัติจริงในแหล่งความรู้ในชุมชน ตลอดจนมีการ
สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพ่ือการพ่ึงตนเองในอาชีพ ปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับการศึกษาในชุมชนแบบนี้ ที่ส าคัญคือ ผู้ให้ความรู้ซ่ึงเป็นผู้น าชุมชนจะต้องมีความรู้
ทักษะ และความสามารถในการสร้างเครือข่ายด้านอาชีพ คนในชุมชนมีความศรัทธาในผู้ให้
ความรู้และชุมชนมีการรวมกลุ่มกัน โดยมีเป้าหมายในการพ่ึงตนเอง  

4. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการวิถีพุทธ ได้แก่ รับ
โดยตรง อาทิเช่น ประชาชนศรัทธาในตัวพระสงฆ์มากขึ้น คนท าบุญมากขึ้น ชาวบ้านให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น พระสงฆ์มีบทบาทในชุมชนเพ่ิมขึ้น รับโดยอ้อม อาทิเช่น 
ชุมชนแข็มแข็งมากขึ้น ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข สังคมสงบสุข พระพุทธศาสนาม่ันคง เน้นความสามัคคี
ในชุมชน หลายรูปมองเป็นหน้าที่ที่ต้องท า เน้นความสุขทางใจมากกว่าทางกายและวัตถุ จึงไม่คิด
รับผลประโยชน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของกริชพัฒน์ ภูวนา (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบ
การพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข กรณีศึกษา: บ้านดอนมัน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม”, ผล
การศึกษาพบว่า โดยสรุปรูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุขของบ้านดอนมันมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) สร้างความสัมพันธ์ ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการของชุมชน 2) วิเคราะห์ปัญหา 
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การพิจารณาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของโครงการ 3) ทอลองและประเมินผลการใช้ 
4) การคืนความรู้สู่ชมชน รูปแบบนี้สามารถส่งเสริมให้ประชาชนได้ขบคิดปัญหาร่วมกัน สร้าง
ทางเลือกในการแก้ปัญหาให้กับชุมชน โดยผ่านกระบวนการสนทนาด้วยฐานะที่เท่าเทียมกัน 
ด าเนินกิจกรรมที่มีพลังเพ่ือเสริมความเข้มแข็งประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์จากกิจกรรมที่
ปฏิบัติร่วมกัน ซ่ึงจะส่งผลต่อความเข็มแข็งชองชุมชนต่อไป 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการพัฒนา

ชุมชนตามแนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม” สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย  
ที่มา: พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ (2562) 

 จากภาพที่ 1 พบว่า การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามแนว
วิถีพุทธในจังหวัดสมุทรสงครามมี 4 รูปแบบคือ รูปแบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตกลง
ใจ เม่ือมีข้อมูลพร้อม รู้ความต้องการของชาวบ้าน วัดมีเงิน มีคน มีวัสดุ มีความพร้อม ก็สามารถ
ตัดสินใจและตกลงใจพัฒนาได้, รูปแบบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
1. ศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน  
2. ฟังเสียงชาวบ้านให้มาก  
3. วัดต้องมีความพร้อมทั้ง เงิน คน และ
วัสดุ มีการบริหารจัดการที่ดี  
“เมื่อมีข้อมูลพร้อม สามารถตัดสินใจและ
ตกลงใจพัฒนาได้” 

รูปแบบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
1.. มีการวางแผนงานที่รัดกุมร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
2. ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  
3. ท างานกับชาวบ้านให้มาก  

“จะท าอะไรต้องบอกให้ชาวบ้านรู้ 
และช่วยกันท า ช่วยกันท าได้ดีทุกคน” 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธจังหวัดสมุทรสงคราม  

รูปแบบการมีส่วนร่วมในการ 
ติดตามและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมของชาวบ้าน  
2. สอบถามความรู้สึก ความพึงพอใจ  
3. จัดท ารายงานให้พระผู้ใหญ่ทราบอย่าง 

“เน้นสังเกต พูดคุยสอบถาม จัดท า
รายงาน ส่งให้ผู้ใหญ่ทราบ” 

รูปแบบการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 

1. ประชาชนศรัทธาในตัวพระสงฆ์มากขึ้น  
2. ชุมชนข้มแข็งมากขึ้นชาวบ้านอยู่ดีมีสุข  
3. สุขทางใจมากกว่าทางกายและวัตถุ  
“รับโดยตรง รับโดยอ้อม เน้นความสุขทาง

ใจมากกว่าวัตถุ” 
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เริ่มจากการวางแผนงานที่รัดกุม ท าอะไรต้องบอกให้ชาวบ้านรู้และช่วยกัน, รูปแบบการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม ประชาชนศรัทธาในตัวพระสงฆ์มากขึ้น คนท าบุญ
มากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข สังคมสงบสุข รูปแบบการมีส่วนร่วมใน
การติดตามและประเมินผลโครงการ การสังเกตพฤติกรรมของชาวบ้าน  “เน้นสังเกต พูดคุย
สอบถาม จัดท ารายงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถี

พุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
คณะสงฆ์ควรน าองค์ความรู้จากการวิจัยครั้งนี้ไปพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามแนว

วิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงครามให้ชัดเจน ตามหลักการมีส่วนร่วม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
พระสงฆ์ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน มีการวางแผนงานที่รัดกุมร่วมกับหน่วยงานที่ หม่ัน

ประชุมกันเนืองนิตย์ ท างานกับชาวบ้านให้มาก ลดความขัดแย้งกับชาวบ้าน เน้นสร้างความ
เข้าใจกับชาวบ้านและชุมชน ประชาสัมพันธ์ บอกกล่าวให้ชาวบ้านรู้และมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ชุมชน สังเกตพฤติกรรมของชาวบ้าน ลักษณะอาการ ความรู้สึกของชาวบ้าน สัมภาษณ์ชาวบ้าน 
เน้นการพูดคุย หรือจัดประชุมกลุ่มย่อย แล้วน าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข  

ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษากระบวนการการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพร ะสงฆ์ใน

การพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดอ่ืนๆ 
2. ควรศึกษาพัฒนาการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ 

ในจังหวัดสมุทรสงครามในหลากหลายมิติทางสังคม บูรณาการกับหลักพุทธธรรม 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ และศึกษาระดับความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง ท าการทดสอบก่อน-หลังเรียนกับกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนบ้านจ าบอน ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชีย งค า จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 27 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ หลักสู ตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติ แบบวั ด
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และแบบประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีพบว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามหลักสูตรฝึกอบรมสี
ย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ  0.05 นักเรี ยนที่ได้ รับการเรียนรู้ต ามหลักสู ตรฝึกอบรมฯ มี
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์คิดเป็นร้อยละ 84.72 ระดับคะแนนคุณภาพระดับดีมาก 
 

ค าส าคัญ:  หลักสูตรฝึกอบรม; สีย้อมธรรมชาติ; ความคิดสร้างสรรค์; ผ้าไทลื้อ 
 

Abstract 
Objectives of this article were to compare the creative thinking skills of 

students before and after learning by using the natural dyeing training 
curriculum of Tai Lue cloth and to study the level of students’ creative 
thinking skills, using Quasi – Experimental Research. The instruments used for 
this experiment were: 1) the natural dyes training curriculum 2) creative 
thinking test and 3) creative thinking evaluation. We proceed according to the 
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learning plans which based on the one-group pretest-posttest design with 
target group of 27 students in Matthayom 3 at Ban Jambon School Tambon 
Ang Thong Chiang Kham Phayao during 2019 academic year. Data were 
statistically analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test. The 
findings were: After learning in the natural dyes training curriculum of Tai Lue 
cloth, the students had creative thinking skills higher than before learning 
with statistically significance difference at 0.05.The percentage of students 
who had learned in the natural dyes training curriculum was 84.72, it was on 
medium level quality.  
 

Keywords: Training Curriculum; Naturally Dyeing; Creative Thinking; Tai Lue Cloth 
 

บทน า 
 การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้นควรให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการ
ขับเคลื่อน กระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” 
ให้มีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงมีสิ่งที่ส า คัญที่สุดคือ
ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่ มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ โดยยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ 
ดังนั้น จึ งมุ่งเน้ นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาที่ เ กิดจากการใช้ความรู้แ ละทักษะการใช้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนานวัตกรรม น ามาใช้ในทุกด้านของการพัฒนา 
การพัฒนามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ชุมชนวีถีชีวิต 
ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม โดยมีที่ยืนส าหรับทุกคนในสังคมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ
เป็นการพัฒนาที่เกิดจากการผนึกก าลังในการผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วน 
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2562) 
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2560) กล่าวว่า ปัจจุบันการศึกษาไทยเข้าสู่ยุค 4.0 แล้ว โดย
การศึกษาไทย 4.0 คือ การศึกษายุคผลิตภาพ เป็นยุคที่ ต้องการผลผลิต หรือ Products ให้
ได้มากที่สุดเพ่ือประโยชน์ของชุมชนตนเองและชุมชนอ่ืนๆ ด้วยทักษะการศึกษาที่เน้นการท าได้ 
และลงมือท าแล้วออกมาเป็นผลผลิต นอกจากนี้การศึกษาไทย 4.0 ยังถือว่าเป็นยุคที่ เข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 ที่ประเทศไทยต้องมองผลิตภาพในลักษณะที่ตามให้ทันและก้าวไปข้างหน้า 
นอกจากนี้ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2560) ยังได้เสนอว่า การศึกษาไทย 4.0 จ าเป็นต้องเน้นที่การคิด
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สร้างสรรค์ (Creative Thinking) แล้วแปรควา มคิดสร้างสรรค์นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ออกมา 
(Product) แต่การที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ได้ต้องคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การศึกษา 
4.0 เป้าหมาย คือ การศึกษาเพ่ือสร้างคนให้พร้อมที่จะไปสร้างนวัตกรรม ผู้สร้างนวัตกรรมต้องมี
ทักษะของการศึกษา 4.0 คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดออกแบบ
และการคิดกลั่นกรอง ทักษะคิดผลิตภาพและคิดแก้ปัญหา ทักษะคิดประกอบการและทักษะคิด
ผู้น า แม้ทักษะจะมีความส าคัญอย่างที่กล่าวมา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะด าเนินการได้โดยยาก
จนเกินไป เพียงแต่การพัฒนาทักษะนั้นต้องท าอย่างสม่ าเสมอ ท าพร้อมกันทุกภาคส่วน ทุกวิชาที่
สอน และท า ต่อเนื่อ งยาวนานพอสมควรเราจึ งจะเห็นผล  ความคิดสร้า งสรรค์นับเป็ น
ความสามารถที่ส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซ่ึงมีความสามารถมากกว่าด้านอ่ืนๆ เป็นปัจจัยที่
ส าคัญยิ่งในการส่งเสริมความก้าวหน้าของประเทศชาติ ประเทศใดก็ตามที่สามารถแสวงหา 
พัฒนา และดึงเอาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของประชากรในประเทศออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
มากเท่าใดยิ่งมีโอกาสพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้มากเท่านั้น (อารี พันธ์มณี, 2537) 
 ในการจัดการศึกษาให้บรรลุจุดประสงค์ นั้นหลักสูตรถือเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษา 
การจัดการศึกษาจึงจ าเป็น ต้องมีหลักสูตรเป็นข้อก าหนดหรือเป็นแผนในการจัดการศึกษาว่า
ผู้เรียนต้องเรียนรู้อะไร โดยพยายามจัดให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องประกอบอาชีพ
มากที่สุด (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2557) ฉะนั้นการศึกษาควรมุ่งมองหรือพัฒนาทุนมนุษย์ที่ เน้น
การบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้ผสมผสานกับชีวิตจริง น าปัญหาหรือเรื่องราวหรือนวัตกรรมที่
มีอยู่มาแก้ไข สร้างสรรค์ พัฒนาสู่การน าไปสร้างประโยชน์ให้กับชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือน าสู่การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่า 

ผ้าทอไทลื้อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างซ่ึงสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่ มีรากเหง้ามาจาก
แคว้นสิบสองปันนา ซ่ึงสีแต่ละสีของผ้าทอจะเป็นสีที่ฉูดฉาด ได้มีการน าผ้ามาย้อมสี โดยใช้สีจาก
ธรรมชาติ เพ่ือประโยชน์ในการสวมใส่ในวิถีชีวิตประจ าวัน พัฒนาไปสู่ เศรษฐกิจ จ าหน่ายเป็น
สินค้าทางวัฒนธรรมที่มีต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (ปวิชญา ใจวังโลก, 2561) จะเห็นได้ว่าการศึกษา
คือชีวิต วิทยาศาสตร์คือธรรมชาติ ความคิดสร้างสรรค์มีรากฐานมาจากองค์ความรู้ที่หลากหลาย
หลอมรวมกันเป็นนวัตกรรม จากการสอบถามสมาชิกกลุ่มทอผ้ามีความต้องการให้เยาวชนของ
ท้องถิ่นมีความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง รวมถึงต้องการเห็น
วัฒนธรรมการทอผ้าไทลื้อถูกบอกเล่าและสืบทอดต่อไปแก่คนรุ่นลูกรุ่นหลานเพ่ือเป็นเอกลักษณ์
และความภาคภูมิใจของชาวไทลื้อ ต่อมาได้รับการพัฒนาลวดลายและสีสันให้ดูสวยงามจน
กลายเป็นสัญลักษณ์การค้าของจังหวัดพะเยา (ปวิชญา ใจวังโลก, 2561) จากเหตุผลดังกล่าว
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรสีย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์มีการบูรณาการเนื้อหาวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ตามเป้าหมายการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังการ
เรียนรู้ ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อ 
 2. เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ด้วยหลักสูตร
ฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ด้วยหลักสูตร

ฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อ ซ่ึงผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลเอง เพ่ือ
ตรวจสอบผลท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการใช้หลักสูตร มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้  

1. กลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจ าบอน ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า จังหวัด

พะเยา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 27 คน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติ
ผ้าไทลื้อกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
2.1 หลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อ ประกอบไปด้วยแผนการจัดการ

เรียนรู้จากหลักสูตรสีย้อมธรรมชาติ จ านวน 5 แผน แบ่งออกเป็น 5 หน่วย มีดังนี้  หน่วยที่ 1 
วัฒนธรรมไทลื้อ หน่วยที่ 2 สีย้อมธรรมชาติ หน่วยที่ 3 วิธีการย้อมสีย้อมธรรมชาติ หน่วยที่ 4 
ปฏิบัติการย้อมสีย้อมธรรมชาติ  หน่วยที่ 5 ผลิตภัณฑ์จากสีย้อมธรรมชาติ ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงมีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมด้านความครอบคลุม และด้านความเที่ยงตรงของหลักสูตร โดยภาพรวมมีค่า
ความเหมาะสมของหลักสูตรเท่ากับ 4.66 และมีค่าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้
เท่ากับ 4.83 โดยมีเกณฑ์การแปลผลดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)   

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
2.2 แบบวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เป็นโจทย์ปัญหา/สถานการณ์ ตาม

ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด เป็นข้อค าถามจากเนื้อหาการย้อมด้ายฝ้ายจากสีย้อม
ธรรมชาติ ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด การหาคุณภาพเครื่องมือโดยพิจารณาความสอดคล้อง
จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องในด้านเนื้อหาและ
จุดประสงค์ที่ต้องการวัด และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Consistency: IOC) 
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โดยภาพรวมมีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 เม่ือน าไปทดลองกับกลุ่มทดลองได้ค่าความ
เชื่อม่ัน (Reliability) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์เท่ากับ 0.85 

2.3 แบบประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  เป็นแบบประเมินระดับ
พฤติกรรมที่เก่ียวกับการย้อมด้ายฝ้ายจากสีย้อมธรรมชาติ ตามทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของกิล
ฟอร์ด มีลักษณะเป็นสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการย้อมด้ายฝ้ายจากสีย้อมธรรมชาติ จ านวน 4 
สถานการณ์ แล้วให้นักเรียนแสดงค าตอบหรือแสดงผลงานตามเรื่องที่ก าหนดให้ ก าหนดเกณฑ์
แบบ Rubric Score โดยมีการประเมิน ดังนี้ 

2.3.1 คิดริเริ่ม นักเรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผ้าทอไทลื้อ  
2.3.2 คิดคล่อง นักเรียนสามารถหาชนิดของพืช ส่วนประกอบที่ให้สีของพืช 

และสีที่ได้จากพืชได้  
2.3.3 คิดยืดหยุ่น นักเรียนสามารถบอกข้อแตกต่างระหว่างวิธีการย้อมที่

ฝึกอบรมกับวิธีการย้อมในชุมชนได้  
2.3.4 คิดละเอียดลออ นักเรียนสามารถวางแผนกระบวนการย้อมสีธรรมชาติได้ 
การหาคุณภาพเครื่องมือโดยพิจารณาความสอดคล้องจากผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่าน

เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องในด้านเนื้อหาและจุดประสงค์ที่ ต้องการวัด และ
น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Consistency: IOC) โดยภาพรวมมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง เท่ากับ 1.00 เม่ือน าไปทดลองกับกลุ่มทดลองได้ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) แบบ
วัดความคิดสร้างสรรค์เท่ากับ 0.77 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 ขอหนังสือแนะน าตัวจากมหาวิทยาลัยส่งถึงผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือขออนุญาตใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการทดลอง  

3.2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองหลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อ โดย
ฝึกอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจ าบอน ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2562  จ านวน 27 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย เพ่ือ
เตรียมพร้อมและท าความเข้าใจร่วมกัน 

3.3 วัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้แบบวัดความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ จ านวน 4 ข้อ ประเมินก่อนการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อ 

3.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้จากหลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อ จ านวน 
5 แผนไปด าเนินการฝึกอบรม เป็นเวลา 25 ชั่วโมง โดยการฝึกอบรมนั้นจะด าเนินการในช่วงวันที่
นักเรียนมาเรียนตามปกติ ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้และกิจกรรมชุมนุม ระหว่าง
ด าเนิน การฝึกอบรมไ ด้ประเ มินควา มสามา รถในการคิดสร้างสร รค์โดย ใช้แบบประเมิน
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์จากสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหาที่ก าหนดให้ 
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3.5 หลังจากการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อ ทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นักเรียนหลังการฝึกอบรมด้วยแบบวัดความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ตามล าดับ ดังนี้ 
4.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและ

หลังได้รับการเรียนการสอน โดยใช้สถิติทดสอบ t – test แบบ Dependent Samples 
4.2 วิเคราะห์ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน  ระหว่างด าเนินการ

จัดการเรียนการสอน โดยใช้สถิติทดสอบร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลัง
ได้รับการเรียนการสอน จากหลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทล้ือ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลัง
ได้รับการเรียนการสอน โดยใช้สถิติทดสอบ t – test แบบ Dependent Samples 

 

ความรู้ทางการเรียน N 𝐱 S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

27 
27 

4.40 
12.40 

0.50 
1.96 

 

24.31 
 

.000 

  

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนหลังได้รับการเรียนการสอนตามหลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 2. ผลการประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระหว่างด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน จากหลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทล้ือ  
 

ตารางท่ี 2  แสดงการประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ 

ความสามารถ 
ในการคิด
สร้างสรรค์ 

รายการ 𝐱 S.D. ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 

คิดริเริ่ม ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผ้าทอ
ไทลื้อได้ 3.59 0.50 89.81 ดีมาก 

คิดคล่อง บอกชนิดของพืช ส่วนประกอบที่
ให้สี และสีที่ได้จากพืชได้ 

 
3.66 

 
0.48 

 
91.66 

 
ดีมาก 

คิดยืดหยุ่น บอกข้อแตกต่างระหว่า งวิธีกา ร
ย้อมที่ฝึกอบรมกับวิธีการย้อมใน
ชุมชนได้ 3.07 0.26 76.85 ดี 

คิดละเอียดลออ  สามารถวางแผน กระบวนการย้อม
สีธรรมชาติได้ 3.22 0.42 80.55 ดีมาก 

 รวม 3.38 0.10 84.72 ดีมาก 
  

จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวมของการประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ใน
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 84.72 เม่ือจ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน พบว่า คิดคล่อง คิดริเริ่ม 
และคิดละเอียดลออมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 91.66, 89.81 และ 80.55 ตามล าดับ ส่วนคิดยืดหยุ่นมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์อยู่
ในระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ 76.85 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยแบ่งประเด็นส าคัญ ดังนี้ 1) ระดับความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อ 2) ความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อ 
 1. นักเรียนมีระดับความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อ 
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรที่มีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม 
โดยภาพรวมมีค่าความเหมาะสมของหลักสูตรเท่ากับ 4.66 มีเหมาะสมของหลักสูตรมากที่สุด ซ่ึง
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เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการเนื้อหาวิทยาศาสตร์กับวัฒนธรรมท้องถิ่นไทลื้อเก่ียวกับการย้อม
ด้ายฝ้ายจากสีย้อมธรรมชาติ ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเรื่องการย้อมสีจากพืชในท้องถิ่น เห็น
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมการทอผ้าไทลื้อ โดยนักเรียนได้รับปร ะสบการณ์ตรง
จากการลงมือปฏิบัติการย้อมด้ายฝ้ายจากสีย้อมธรรมชาติ จากการจัดกิจกรรมของหลักสูตร ซ่ึง
สอดคล้องกับจิราภรณ์ เกตุแก้ว (2559) ที่ให้ข้อสรุปว่า หลักสูตร คือ กิจกรรมทางการศึกษาที่
จัดให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ประสบการณ์ และลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด  การ
ระดมสมองของนักเรียนจากการท างานกลุ่มในการคิดหาพืชในท้องถิ่นที่สามารถน ามาใช้เป็นสี
ย้อมธรรมชาติได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนัฐยา ทองจันทร์ และพงษ์ศักด์ิ แป้นแก้ว (2559) 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง โดยผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมองท าให้มีค่าเฉลี่ย
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น  
 2. การประเมินผลความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ระหว่างด าเนินการจัดการเรียนรู้
ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อ ภาพรวมพบว่า มีคะแนนประเมินความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 84.72 แสดงว่า ผลการจัดการเรียนรู้ส่งผล
ให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นในทุกด้าน อาจเป็นเพราะได้รับการเรียนรู้
ตามหลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
ที่มีการออกแบบกิจกรรมที่ชัดเจน เหมาะสม ค านึงถึงจุดประสงค์ที่ต้องการพัฒนา เครื่องมือที่ มี
คุณภาพที่เหมาะสมเพราะได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ เทคนิคที่ช่วยส่งเสริมความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์ เช่น พืชในท้องถิ่นที่น ามาเป็นสีย้อมธรรมชาติได้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ได้จากผ้า
ทอไทลื้อ ออกแบบวิธีการย้อมที่แตกต่างจากการฝึกอบรม เป็นต้น สอดคล้องกับวอสตัน และโร
เมย์ (มัสยา แสนสม, 2552) มีความเห็นตรงกัน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ควรใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหรือการทดลองที่เปิดกว้าง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของรุ่งทิวา กองสอน (2562) การสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนิสิตวิชาชีพครู ด้วย
วิธีการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม พบว่านิสิตมีความตระหนักต่อ
สิ่งแวดล้อมสูงขึ้นอาจเป็นเพราะได้รับการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
  
องค์ความรู้จากการวิจัย 
 หลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อสามารถส่งเสริมความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนได้ เนื่องจากการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมสีย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรที่มีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม ซ่ึงการ
วัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยมีการประเมินจาก คิดริเริ่ม คิดคล่อง คิด
ยืดหยุ่น และคิดละเอียดลออ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นการลงมือปฏิบัติส่งเสริมให้
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นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สัมผัสสถานที่จริงและการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน เช่น การลงมือปฏิบัติการย้อมด้ายฝ้าย
จากสีย้อมธรรมชาติ การออกแบบการย้อมด้ายฝ้ายจากพืชชนิดต่างๆ กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้
นักเรียนนั้นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชุมชนของนักเรียน เป็นเรื่องใกล้ตัว มีประโยชน์และสามารถ
น าไปใช้ได้ในชีวิตจริงส่งผลให้ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเพ่ิมขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1. หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการศึกษาเพ่ือต่อยอดหลักสูตรไปสู่การออกแบบลายผ้า
และการทอผ้าไทลื้อ โดยบูรณาการหลักสูตรเข้ากับรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

2. ภาครัฐและภาคเอกชนควรให้การสนับสนุนทุนในการท าวิจัยเก่ียวกับเรื่องนี้อย่าง
จริงจังเพ่ือพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ เป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับชาวบ้านในท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1. ควรศึกษารูปแบบการส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ด้วยหลักสูตร

ฝึกอบรมที่หลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
2. ควรศึกษาวิจัยและนวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์สีย้อมธรรมชาติผ้าไทลื้อ 
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การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
ของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่* 
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการส่งเสริมจิตส านึกเปรียบเทียบความคิดเห็น 
และศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง 
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีพบว่า การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็น
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและ
อุปสรรค คือ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง
ประชาชนยังไม่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ และการให้ความร่วมมือ
รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดังนั้นหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรให้ความรู้ กับประชาชน
ด้านความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง 

 

ค าส าคัญ: การส่งเสริม; จิตส านึกการเมือง; การเมืองภาคพลเมือง  
 

Abstract 
 Objectives of this article were to study the civil political conscience  
promotion, to compare opinions and study the problems, obstacles and 
suggestions regarding the promotion of civil political consciences for people’s 
democratic system development, applying the mixed research methods, 
Findings were that the promotion of the civil  political conscience for people’s 
democratic system development was at high level. People with different data 
had different opinions at statistically significant level at 0.05, accepting the set 
hypothesis Problem and obstacle were that people lacked the correct 
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knowledge and understanding of the rights and duties under the constitution. 
People were not supported with various activities, cooperation and government 
policy support. All related agencies should educate the public in the aspect of 
the correct knowledge and understanding of rights and duties under the 
constitution.   

 

Keywords: Promotion; Political consciences; Civil politics 
 

บทน า 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศได้เริ่มในปี พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน  

ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นระบอบในการปกครองที่ ดีที่สุดของสังคมของสังคมไทย ที่
ผ่านมาประเทศไทยเรายังไม่สามารถพัฒนาให้เป็นระบอบที่มีเสถียรภาพที่ดีได้ สาเหตุเพราะ
ปัญหาและความขัดแย้งภายในสังคมไทย โดยเฉพาะการสนองตอบต่อประชาชนในเรื่องต่าง ๆ 
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ และการแสวงหาอ านาจและผลประโยชน์โดยมิชอบจนก่อให้เกิดเผด็จการ
ยึดอ านาจหลายครั้งสลับกัน ระบอบก่ึงประชาธิปไตยแอบแฝง เช่น การแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ
และการก าหนดนโยบายที่เอ้ือประโยชน์ต่อรัฐบาลหรือตัวบุคคลที่บริหารงานอยู่ในขณะนั้น 
หรือไม่ก็เพ่ือพวกพ้องนายทุนของตนเองมากกว่าที่จะเอ้ือยประโยชน์แก่ประชาชน นับวันปัญหา
ต่าง ๆ เหล่านี้จะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แต่หลักการส าคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น ได้ก าหนดให้ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจในการปกครอง ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปกครองมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายโดยเสมอภาคกัน มีอ านาจในการควบคุมรัฐบาล และ
มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นต่อรัฐบาลตลอดจนการเข้าร่วมทางการเมือง โดยการไปลงคะแนน
เสียงเลือกต้ัง หรือการลงสมัครรับเลือกต้ังหรือทางใดทางหนึ่งอันเป็นหน้าที่ของตนที่พึงจะ
กระท าต่อสังคมเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ประชาชนจึงย่อมมีความส านึกรับผิ ดชอบและมีการ
ต่ืนตัวท่ีจะใช้สิทธิของตนให้เป็นไปโดยถูกต้องและสุจริต เพ่ือให้ได้ผู้แทนนั้นไปบริหารกิจกรรม
ต่าง ๆ แทนตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันแล ะปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ, 2562) 

การส่งเสริมจิตส านึกนั้น ต้องเริ่มจากการมีความเข้าใจที่ถูกต้องเม่ือเริ่มต้นจากการปรับ
ความคิดให้ถูกและดีแล้ว ค าพูดดี ๆ และการกระท าดี ๆ ก็จะถูกแสดงออกมา จากนั้นฐานจิตใจ
ที่ดีงามและในที่สุดเม่ือมีจ านวนคนที่คิดดีและท าดีมาก ๆ เข้าสังคมของเราก็น่าอยู่ เป็นสังคมของ
คนมีจิตส านึกดี การส่งเสริมจิตส านึกและปลูกฝั่งให้คนรุ่นใหม่  ๆ ที่จะเติมโตขึ้นในสังคม 
ตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบของการเมือง จึงเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน ที่ผู้คนในสังคม
และผลกระทบของการเมืองในอดีตที่ผ่านมานับเป็นบทเรียนที่เปรียบเทียบ “กระจกเงา” ที่
สะท้อนว่าถ้าคนในสังคมขาดความรู้ ความเข้าใจและไม่ให้ความสนใจกับการเมือ งเท่าไร ผลที่
เกิดขึ้นนั้นก็สะท้อนกลับมาในลักษณะที่ไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายได้ เศรษฐกิจที่ตกต่ า 
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ค่าครองชีพที่สูงขึ้น การเอารัดเอาเปรียบในสังคมสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีผลกระทบมาจาก
การเมืองทั้งสิ้น ประเทศที่คนในชาติขาด “จิตส านึกทางการเมือง” จึงเป็นประเทศเทศไม่
สามารถพัฒนา ให้มีความเจริญเก้าหน้าได้ ด้วยเหตุนี้สิ่งที่คนในสังคมต้องตระหนักถึงก็คือเม่ือใด
ก็ตามที่ประเทศเกิดวิกฤตอันเนื่องจากการเมืองขาดจิตส านึกทางการเมืองของคนในสังคม 

จิตส านึ กทา งการเ มืองของเ พ่ือให้สั งคมกา รเ มือง ไทยเป็ นสั งคมกา รเมืองแบบ
ประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยประชาชน
และเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง ซ่ึงถือว่าเป็นมรรควิธีประการหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ทางการ
เมือง ซ่ึงอาจ มีรูปแบบแตกต่างกันไปตามลั กษณะทางเศรษฐกิจ สังคมของกลุ่มคน และ
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมือง กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากระบบอุปถัมภ์จะ
ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการแลกเปลี่ยนระยะสั้นและไม่เห็นความส าคัญของมรรควิธีนี้  ส่วน
กลุ่มใหม่ที่มีการศึกษาและอาชีพนอกภาคเกษตรไม่พ่ึงพาระบบอุปถัมภ์จะมีจิตส านึกแบบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงจ าส านึกประชาธิปไตยต้องมีรากลึกอยู่ในจิตส านึกที่ ดีงาม จะมีแต่กลไกไม่ได้
คนเราต้องมีจิตส านึกแห่งศักด์ิศรีและคุณค่าแห่งความเป็นคน เคารพความถูกต้องดีงาม มี
คุณธรรม จริยธรรม 

ปัญหาและอุปสรรคในการขาดจิตส านึกทางการเมืองได้แก่ กระบวนการจัดการเรียน
การสอน ขาดผู้น าและแนวร่วมนักศึกษา ขาดการสนับสนุนจา กครอบครัว ขาดงบประมาณ
สนับสนุน ขาดการสร้างประวัติศาสตร์ทางการเมืองในพ้ืนที่ร่วมกัน ขาดการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทางการเมือง นักศึกษาบางส่วนมีทัศนคติเชิงลบต่อการเมือง และมีความรู้การเมืองน้อย  
(รัฐพล ประดับเวทย์ และคณะ, 2555) 

โดยมีแนวคิดการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง ประกอบด้วย 1. การส่งเสริม
ให้มีความรู้มีการศึกษา 2. การส่งเสริมที่จะสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 3. การส่งเสริมการ
ยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 4. การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 5. การ
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี 6. การส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม 7. การส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน และ 8. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ซ่ึงมี
คุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยสามารถสรุปคุณสมบัติได้ 6 ประการ 
ดังต่อไปนี้ 1. พ่ึงตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของระบบอุปถัมภ์ 2. 
เคารพสิทธิผู้อ่ืน ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 3. เคารพความ
แตกต่าง ว่าผู้อ่ืนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็น ความรับผิดชอบที่แตกต่างจากเรา 4. เคารพหลัก
ความเสมอภาค เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ อ่ืนและเห็นคนเท่ าเทียมกัน มองคนเป็น 
แนวระนาบ ไม่ใช่แนวด่ิง 5. เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใช้กติกาในการแก้ปัญหา ไม่ใช้ก าลัง
และยอมรับผลของการละเมิด กฎหมาย 6. รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม กระตือรือร้นที่ จะรับผิดชอบ และร่วม แก้ไขปัญหา สังคมโดยเริ่ มต้นที่ ตนเอง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
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จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง
เพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย โดยการส่งเสริมให้มีความรู้ มีการศึกษา การส่งเสริมที่จะ
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสั งคมวัฒนธรรม การ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี การส่งเสริมการ
รักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นละระดับชาติ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการส่ งเสริมจิตส านึกการ เมืองภาคพลเมืองเ พ่ือการ พัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การศึกษา
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
 รูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 รูป
หรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 399 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบ่ งชั้น เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.907 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ( t-test) ใน
กรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่สามกลุ่มขึ้นไป เม่ือพบว่ามีความ
แตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference: LSD.) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open 
ended Question)  วิ เคร าะห์โ ดยใช้เทคนิ คการ วิเคร า ะห์ เนื้ อห า  ( Content Analysis 
Technique) 
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ผลการวิจัย 
1. การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.64, S.D.=0.56) เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  การส่งเสริมที่จะ
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน (x̅=3.75, S.D.=0.60) การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทาง
สังคมวัฒนธรรม (x̅=3.69 , S.D.=0.66) การส่งเสริมให้ มีความรู้ มีการศึกษา ( x̅=3.68 , 
S.D.=0.67) การส่งเสริมสิทธิมนุษชยชน (x̅=3 .62 , S.D.=0.80) การส่งเสริมการรักษา
สิ่งแวดล้อม (x̅=3.60, S.D.=0.70) และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นละ
ระดับชาติ (x̅=3.58, S.D.=0.65) ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพในชุมชน พบว่าปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพทางสั งคม มีผลต่อการส่งเสริม
จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

3. ปัญหา อุปสรรคการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ได้แก่ ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง ประชาชนขาดความม่ันคงในอาชีพตาม
แนวทางของความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมประชาชนขาดการแสดงความรู้สึกและความเชื่อม่ัน
ทางการเมืองต่อสาธารณชนและได้รับการยอมรับจากสาธารณชน  ประชาชนขาดตัวแทนของ
กลุ่มเพ่ือการช่วยในการส่งเสริมความสงบสุขในสังคมประชาชนขาดการระงับความขัดแย้งโดย
การใช้วิธีต่าง ๆ เป็นอีกแนวทางสันติวิธีที่จะท าให้เกิดความสงบสุข  ประชาชนยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ และการให้ความร่วมมือรวมถึงการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล  

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) ควรให้ความรู้กับประชาชนด้านความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิและ
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องโดยการจัดโครงการร่วมมือกับนักวิชาการจากสถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 2) ควรสนับสนุนการสร้างแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพในท้องถิ่น พัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง 3) ควรส่งเสริมและรับรู้ร่วมกันในการ
แสดงความรู้สึก และเชื่อม่ันต่อการเมืองในระดับชุมชน 4) ควรเลือกต้ังหรือแต่งต้ังตัวแทนของ
กลุ่มชุมชน เพ่ือให้เป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 5) ควรสร้างหลักสูตร
ระยะสั้นที่เก่ียวกับการระงับความขัดแย้งโดยแสดงให้เห็นตัวอย่างที่ เกิดขึ้นจริง พร้อมวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 6) ควรจัดท าเวทีพิจารณ์เรื่องการบริหารงบประมาณที่ควรจะได้รับจาก
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รัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณ 7) ควรสร้างศูนย์การเรียนรู้  หรือศูนย์ประชาสัมพันธ์ทางการ
ท่องเที่ยว 8) ควรให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพทางสังคมในชุมชน 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย ต่างกัน อย่างมีนับส าคัญที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง
เพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า คนส่วนใหญ่ใน
สังคมจะต้องมีจิตใจสนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย คือมีความต้องการการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยมากกว่าปกครองแบบอ่ืน รวมทั้งต้องเห็นด้วยกับหลักการปกครอง
แบบนี้ที่ว่าเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน และยึดม่ันใน
ความส าคัญและศักด์ิศรีของบุคคล ต้องเชื่อม่ันในความเสมอภาคของบุคคลรวมทั้งรู้จักเคารพ
สิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนในการพูดในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก แม้ว่าสิ่งนั้นจะ
คัดค้านหรือขัดแย้งกับความคิดเห็นหรือรสนิยมของตนก็ตาม โดยมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 
จะต้องเคารพในกติกาของการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัยของ  
พิสิษฐ์ วงศารตันศิลป์ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในเขตอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ” พบการเปรียบเทียบ พบว่า 
เพศส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว (2559) วิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีเพศและคณะต่างกันมีความรู้ความเข้าใจ
ทางการเมืองเหมือนกันแต่นักศึกษาที่ชั้นปีและมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ( GPA) ต่างกันมีความ
ความเข้าใจทางการเมืองแตกต่างกัน และนักศึกษาที่เรียนต่างชั้นปีมีส่วนร่วมทางการเมือง
เหมือนกัน 

ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง
เพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า คนส่วนใหญ่ใน
สังคมจะต้องมีจิตใจสนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยประชาชนทุกช่วงอายุมี
จิตส านึกทางการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ส่วนประชาชนมีอายุ
มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป มีความเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยอยู่ในระดับปานกลาง มีความสนใจการเมืองน้อยลง ซ่ึงสอดคล้องกับ



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 53 
                                                                           Journal of MCU Social Science Review    

 

งานวิจัยของลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเป็นพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยของประชนในจังหวัดเชียงใหม่: ศึกษาเปรียบเทียบประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
อ าเภอเมือง กับ อ าเภอดอยสะเก็ด” ผลวิจัยพบว่า อายุ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความเป็น
พลเมืองของประชาชนในจัดหวัดเชียงใหม่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของนริศ จันทวรรณ 
(2560) วิจัยเรื่องความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหง ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้แก่ เพศ และอายุ 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมือง
ภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า  คน
ส่วนใหญ่ในสังคมจะต้องมีจิตใจสนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยประชาชนทุก
ระดับการศึกษามีจิตส านึกทางการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย มี
ความเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอยู่
ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่  (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชนในจังหวัดเชียงใหม่: ศึกษาเปรียบเทียบ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง กับ อ าเภอดอยสะเก็ด” ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
การศึกษา เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความเป็นพลเมืองของประชาชนในจัดหวัดเชี ยงใหม่ 
และสอดคล้องงานวิจัยของณัฐรินทร์ เฉลิมฤทธิวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองระดับท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา มีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของบุศรา โพธิสุข วิจัยเรื่อง การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่นของประชาชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า อายุ และการศึกษา ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมืองท้องถิ่นแตกต่างกัน 

ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง
เพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า คนส่วนใหญ่ใน
สังคมจะต้องมีจิตใจสนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย โดย ประชาชนที่ประกอบ
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย/รับจ้างทั่วไป รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่
ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ประชาชนที่ประกอบนักเรียน/นักศึกษา คิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่ประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ ไม่ระบุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัยของณัฐรินทร์ 
เฉลิมฤทธิวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของสตรีใน
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เขตเทศบาลต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ประชาชนที่มีสถานภาพทางสังคมในชุมชน  ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  แตกต่างกัน 
อภิปรายได้ว่า คนส่วนใหญ่ในสังคมจะต้องมีจิตใจสนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย 
ประชาชนที่มีสถานภาพผู้น าชุมชน มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีสถานภาพเจ้าหน้าที่/
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ประชาชนที่มีสถานภาพเจ้าหน้าที่/สมาชิก องค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา  ครู/อาจารย์ 
และอ่ืน ๆ และประชาชนที่มีสถานภาพครู/อาจารย์ มีความคิดเห็นแตกต่างกับป ระชาชนที่มี
สถานภาพอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องงานวิจัยของณัฐรินทร์ เฉลิมฤ
ทธิวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของสตรีในเขต
เทศบาลต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” ผลการวิจัยพบว่า การเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคมต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
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องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
ที่มา: พระอโณทัย กตปุ โ  (2562) 

จากภาพที่ 1 การส่งเสริมจิตส านึกการ เมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ 1. การส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา 
การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง โดยการให้ประชาชนในจังหวัดแพร่ได้รับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาให้ประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนยึดม่ั น และศรัทธาในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ในหน้าที่ของความเป็นพลเมือง อีกทั้งได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ 
และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง 2. การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ประชาชน
ได้รับสิทธิและโอกาสในการท างานประกอบอาชีพโดยสุจริต ความม่ันคงในอาชีพตามแนวทาง
ของความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ทั้งการปรับตัวเข้ากับสังคมของการท างานที่ต้องท างานร่วมกับ
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ผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม การได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากบุคคลทั่วไป  3. การส่งเสริมการ
ยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความแตกต่างกันไป ซึงมี
สาเหตุมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความเชื่อ ระบอบการเมืองการปกครอง ท าให้
วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีอัตลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ การที่จะอยู่ร่วมกันได้ในสังคม
ประชาชนทุกคนจะต้องรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ อ่ืน  โดยการยอมรับเม่ือ
ผู้อ่ืนมีเหตุผลท่ีดีกว่า ความรู้สึกและความเชื่อม่ันทางการเมืองต่อสาธารณชนและได้รับการ
ยอมรับจากสาธารณชน 4. การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ในชุมชนจะมีตัวแทน
ของกลุ่มเพ่ือการช่วยในการส่งเสริมความสงบสุขในสังคม  โดยมีการให้ประชาชนปรับตัว ปรับ
ทัศนคติ จากฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง ประชาชน และหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งการมีส่วนร่วมอย่างมี
คุณภาพการคิดวิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองอย่างมีเหตุผลเป็นการสร้างสมดุลในสังคม  5. การ
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ประชาชนมีการใช้หลักแห่งเหตุเริ่มต้นของปัญหามา
แก้ปัญหาโดยประชาชนจะต้องหันหน้ามานั่งพูดคุยกัน ไม่เผชิญหน้ากัน ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหากัน 
หากมีการพูดคุยกันตลอดนั้นจะไม่ต้องมาท าประชาพิจารณ์กันเลย ประชาเสวนามีกติกาพ้ืนฐาน
คือ ปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความเคารพ เอาหูมาต้ังใจฟังกันและกัน โดยคนหนึ่งพูด ที่ เหลือต้อง
ฟัง การสานเสวนา เป็นกระบวนการที่ให้ทุกภาคส่วนมานั่งพูดคุยรับฟังเพ่ือหาทางออก แต่ไม่ได้
มาเพ่ือเอาชนะกัน โดยอาศัยเครื่องมือส าคัญชิ้นหนึ่งคือการฟังอย่างต้ังใจ จะเป็นวิธีระงับความ
ขัดแย้งโดยการใช้วิธีต่าง ๆ เป็นอีกแนวทางสันติวิธีที่จะท าให้เกิดความสงบสุข  6. การส่งเสริม
การรักษาส่ิงแวดล้อม ประชาชนได้รับการสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ และ
การให้ความร่วมมือรวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไป
ข้างหน้าด้วยความม่ันคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอ้ืออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมี
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุนบุคคลที่มีความต้ังใจหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้สามารถท ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม การ เผยแพร่ความรู้  และสร้าง
จิตส านึกเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน 7. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนชั้นพ้ืนฐานและกฎหมายที่เข้มแข็งเพ่ือรองรับประเด็นปัญหาด้านสิทธิ
มนุษยชนอันอยู่บนพ้ืนฐานของมาตรฐานสากล การมีวัฒนธรรมของการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนที่เข้มแข็ง โดยค านึงถึงสาธารณประโยชน์การมีสถาบันและกลไกส่งเสรมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เข้มแข็ง การมีสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของประชาชน รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนเพ่ือ
การเข้าถึงหลักสิทธิมนุษยชนได้ 8. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถ่ินละ
ระดับชาติ มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ
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ทางการเมือง รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในการตรวจสอการ
ใช้อ านาจ ทุกระดับในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายรูปแบบ 
ส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนและประชาชนเห็นถึงความส าคัญของการเลือกต้ังทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น และจัดให้มีกฎหมายจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือช่วยเหลือการด าเนิน
กิจกรรมสาธารณะของชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
รัฐหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีนโยบายการให้ความรู้ เก่ียวกับการเมืองภาค

พลเมือง การณรงค์และการประชาสัมพันธ์ เรื่องความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับจิตส านึกการเมือง
ภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งจ าเป็นที่หน่วยงานของส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
ชุมชน  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ประชาชนควรได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ และหน้าที่ตาม

รัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง สร้างความม่ันคงในอาชีพตามแนวทางของความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
แสดงความรู้สึกและความเชื่อม่ันทางการเมืองต่อสาธารณชนและได้รับการยอมรับจา ก
สาธารณชน ใช้ตัวแทนของกลุ่มเพ่ือการช่วยในการส่งเสริมความสงบสุขในสังคม ระงับความ
ขัดแย้งโดยการใช้วิธีต่าง ๆ เป็นอีกแนวทางสันติวิธีที่จะท าให้เกิดความสงบสุข สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ และการให้ความร่วมมือรวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  ร่วม
อ านวยความสะดวกในการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนเพ่ือการเข้าถึงหลักสิทธิมนุษชยชนได้ 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษารูปแบบการเสริมสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย

ในบริบทของชุมชนเมืองและชุมชนชนบทในทุกภาคของประเทศไทย เพ่ือเปรียบเทียบและศึกษา
กระบวนการสร้างความเป็นประชาธิปไตยของแต่ละพ้ืนที่ 

2. ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการจ าลองแบบการเลือกต้ัง และให้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับตัวบุคคลที่จะลงรับสมัครเป็นผู้แทนราษฎรอย่างถูกต้อง และตรงไป ตรงมา  

3. ควรสนับสนุนประชาชนให้ได้รับโอกาสในการให้ความรู้กับประชาชนด้านความเข้าใจ
เก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องโดยการจัดโครงการร่วมมือกับนักวิชาการจาก
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีมีต่อทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย* 
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ และผลของการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เก็บข้อมูลกับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านโนนคูณ อ าเภอบ้านแท่น จังหวัด
ชัยภูมิจ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 
แผนการเรี ยนรู้จ ากบท เรียนคอมพิวเตอร์ช่ว ยสอน และแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐา นทา ง
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ซ่ึงมีค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้ งฉบับเท่ากับ 0.77 ผล
การศึกษาพบว่า 1) ระดับทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก และระดับทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์หลัง
การเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดี 2) การจัดการเรียนรู้
แบบเน้นประสบการณ์ที่มีต่อทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวม เด็กปฐมวัยมีคะแนน
พัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 69.92 และ 3) การเรียนรู้จากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวม เด็กปฐมวัยมีคะแนน
พัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในระดับกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.46  
 

ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์; บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ; ทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ 

 

Abstract 
Objectives of this article were to study basic science skills of early 

childhood, effects of experiential learning, and effects of learning from 
Computer Assisted Instruction (CAI). Population in this study are 40 childhoods in 
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Ban Non Koon School, Ban Thaen District, Chaiyaphum. Tools in this study are 
experiential learning management plan and CAI management plan. A tool for 
data collection is basic science skills test for early childhood which the reliability 
is 0.77Results of the study show that 1) basic science skills after using 
experiential learning of early childhood is very good and basic science skills after 
using CAI of early childhood is good,2) effects of experiential learning on overall 
basic science skills enhance the Relative development score of early childhood 
to be high or 69.92%,and 3) effects of CAI on overall basic science skills enhance 
the Relative development score of early childhood to be medium or 38 .46%. 

 

Keywords: Experiential Learning; Computer Assisted Instruction; Basic Science 
Skills 
 

บทน า 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ทุกคนต่างก็มี

ความเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงมีความส าคัญที่จะท าให้คนได้
พัฒนาวิธีคิด และความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการที่ใช้ในการค้นคว้าหาค าตอบของ
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวให้เห็นเป็นค าตอบที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ของชาติ จึงควรริเริ่มต้ังแต่วัยเด็กโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ซ่ึงเป็นวัยที่การ
เจริญเติบโตของเซลล์สมองอย่างรวดเร็ว โดยจะพัฒนาเด็กได้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ และสร้างรากฐาน
ชีวิตให้พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ( สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2551) เด็กปฐมวัยเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ (กุล
ยา ตันติผลาชีวะ, 2551) ซ่ึงสอดคล้องกับพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2545) ได้กล่าวว่า ทักษะพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ คือ ความช านาญ หรือความสามารถในการใช้ความคิด เพ่ือค้นหาความรู้
รวมทั้งการแก้ปัญหา ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะทางปัญญา ( Intellectual skill) 
เพราะเป็นการท างานของสมองในรูปแบบการคิดพ้ืนฐาน และวรรณทิพา รอดแรงค้า  (2544) 
กล่าวว่า ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการที่ส าคัญในการที่จะได้มาซ่ึงความรู้ใหม่ ๆ ไม่
ว่าจะเป็นเนื้อหาวิชาการ สรุปหรือการตีความหมายซ่ึงสามารถจะใช้ทักษะได้หลาย ๆ ทักษะ
ด้วยกัน ซ่ึงงานวิจัยของยุพาภรณ์ ชูสาย (2555) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสีจาก
ธรรมชาติที่มีต่อทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ผลการทดลองพบว่า หลังการใช้
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติ เด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ
มากที่สุด  
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ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้เกิดทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยมีวิธีการที่หลากหลายซ่ึงกุลยา ตันติผลาชีวะ (2551) กล่าวว่า การเรียนรู้ที่ ดีก็คือการให้
เด็กได้รับประสบการณ์และได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง เด็กเรียนรู้ได้ดีจากประสบการณ์ การให้
เด็กได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นประสบการณ์ ท าให้เด็กได้ใช้สมองทั้งซีกซ้ายซีกขวา และ  
ทิศนา แขมมณี (2559) กล่าวว่า ประสบการณ์เป็นแหล่งที่มาของการเรียนรู้และเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญของการเกิดความคิด ความรู้ และการกระท าต่าง ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับบุญเลี้ยง ทุมทอง 
(2556) ว่าการเรียนรู้ที่เริ่มจากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดเจน ซ่ึงสามารถน าไปสู่การ
เรียนรู้เชิงนามธรรมอันส่งผลต่อการคิด การปฏิบัติหรือการกระท าใหม่ ๆ ต่อไป การที่ผู้ เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงและค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะช่วยให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อ
ตนเองและจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความผูกพัน ความต้องการและความรับผิดชอบที่จะเรียนรู้ ต่อไป 
ซ่ึงทิศนา แขมมณี (2559) และบุญเลี้ยง ทุมทอง (2556) เรียกการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ว่า 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) ซ่ึงทิศนา แขมมณี (2559) 
และบุญเลี้ยง ทุมทอง (2556) ได้ให้ความหมายว่า การด าเนินการอันจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามเป้าหมายโดยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ (Experience) ที่จ า เป็นต่อการเรียนรู้ใน
เรื่องที่เรียนรู้ก่อน แล้วจึงให้ผู้เรียนย้อนไปสังเกต ทบทวนสิ่งที่ เกิดขึ้นและน าสิ่งที่ เกิดขึ้นมาคิด
พิจารณาไตร่ตรองร่วมกันจนกระทั่งผู้เรียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ ๆ ต่อไป ซ่ึงในงานวิจัยของศศิธร จันทมฤก (2554) ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และวัฏจักรการสืบสอบหาความรู้ เพ่ือ
เสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาล ผลการวิจัยพบว่า เด็กอนุบาลกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยของจิตวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้จากประสบการณ์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งท าให้สังคมโลกทุกวันนี้ 
ให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน เม่ือสังคมโลกมีการ
เปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์ในการพัฒนาเด็ก ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามยุคสมัยของ
ศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยในทุกรูปแบบโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนระดับอนุบาลนั้น ผู้ที่ มี
บทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ ครูหรือผู้ที่เก่ียวข้องทางการศึกษา หากครูสามารถออกแบบหรือ
วางแผนกิจกรรม การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็กโดยบูรณาการกิจกรรม
หลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกันและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็กมากเพียงใดเท่ากับเป็นการช่วยให้
เด็กสามารถเรียนรู้ได้ ดียิ่งขึ้นเท่านั้น (พนิดา ชาตยาภา , 2559) โดยทิศนา แขมมณี (2559) 
กล่าวว่า คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สามารถน ามาขยายขอบเขตความสามารถในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็ว เรียนรู้ได้ดี รวมทั้งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
ตามความสามารถของผู้ เรียน และกิดานันท์  มลิทอง (2548) กล่าวว่า การน าบทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนมีคุณค่าด้านต่าง ๆ มากมายทั้งต่อ
ผู้เรียนและผู้สอน เช่น คอมพิวเตอร์จะช่วยเพ่ิมแรงจูงใจและกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนด้วย
บทเรียนหลากหลายรูปแบบและการใช้งานสื่อหลายมิติ และการใช้สีภาพเคลื่อนไหวเสียงนานา
ประเภท จะเป็นการเพ่ิมความเหมือนจริง โดยทิศนา แขมมณี (2550) ได้ให้ความหมายของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ว่า การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือช่วยขยาย ขอบเขต
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ขึ้นมา และใช้
คอมพิวเตอร์ ในการน าเสนอบทเรียน ด้วยวิธีใด วิธีหนึ่ง โดยมีการน าสื่อประสมเข้ามาช่วยในการ
น าเสนอ เช่น ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ผู้เรียนได้รับผลย้อนกลับซ่ึงในงานวิจัยของ 
พุทธชาด เล็กมีมงคล (2554) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวเด็ก ส าหรับ เด็กปฐมวัยเครือข่ายโรงเรียนที่ 70 ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 ใน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  กระทรวงศึกษาธิการ 
(2560) ได้ก าหนดแนวทางการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคล และสิ่งต่าง ๆ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้เด็กเกิดพัฒนาการ เด็กได้ลงมือกระท าผ่านประสาท
สัมผัสท้ังห้า สังเกต สืบค้น ทดลองและเด็กแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

จากการศึกษาแนวคิดเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ท าให้ได้ทราบถึงความส าคัญของ
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีครูคอยให้ค าแนะน า เปิดโอกาสให้เด็กได้ออก ไปส ารวจ
ธรรมชาติรายรอบห้องเรียนซ่ึงพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ท าให้เด็กมี
ปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนท าให้เด็กเกิดองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีรอบตัว และเพ่ิมแรงจูงใจให้แก่เด็ก 
เพราะเป็นการเพ่ิมความเหมือนจริง  ซ่ึงท าให้เด็กเกิดทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล และ
ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น และน าความรู้
ไปปรับใช้ในขั้นสูงต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
2. เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์  
3. เพ่ือศึกษาผลของการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเก่ียวกับหลักการทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้องกับทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการ
เรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ใน งานวิจัยในครั้งนี้ โดยมี
การด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  

1. ก าหนดประชากร และเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ 
เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 ของโรงเรียนบ้านโนนคูณ อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 40 คน ทั้งหมด 2 ห้องเรียน เนื้อหาที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ มีเนื้อหาดังนี้ 1) เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก 2) บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 3) 
ธรรมชาติรอบตัว และ 4) สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย
ก่ึงทดลองใช้แบบทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design ผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ และแผนการเรียนรู้จากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3. วิธีการด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการทดลอง
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 
360 นาที เท่ากับ 6 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 12 ครั้ง ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์  ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 2 ครั้ง คือ 1) ทดสอบ
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ก่อนทดลอง (Pretest) ด้วยแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน 2) เม่ือเสร็จสิ้นการทดลองใน
สัปดาห์ ที่ 5 ปร ะเ มินหลังกา รทดลอง (Posttest)  ด้วยแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทา ง
วิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นชุดเดียวกับประเมินก่อนการทดลอง (Pretest) เพ่ือเปรียบเทียบ
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1) หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) วิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ยก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ และการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือศึกษาทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทั้งในภาพรวมและราย 3) ค านวณคะแนนพัฒนาการ
สัมพัทธ์ จากแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนทดลองและหลัง
ทดลอง โดยใช้สูตรคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ และแปลคะแนนตามเกณฑ์ระดับพัฒนาการ
สัมพัทธ์  และสถิติที่ใ ช้ในกา รหาคุณภาพของเครื่องมือ  1) ห าความตรงตามเนื้อหาของ
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แบบทดสอบโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับพฤติกรรม 2) ค านวณค่าความ
ยากง่ายของแบบทดสอบปฏิบัติวัดทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  3) ค่าอ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบการปฏิบัติวัดทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 4) หาค่าความเที่ยง
ของแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีขอ งคูเตอร์-ริชาร์ด 
(Kuder-Richarson) จากสูตร KR-20  

5) คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์โดยใช้สูตรของ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556) 
 

ผลการวิจัย  
1. ผลการศึกษาระดับของทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยท้ังโดยรวม

และรายด้าน    
เม่ือพิจารณาโดยรวมพบว่า ระดับทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้

แบบเน้นประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก (x̅=16.15, S.D.= 2.42) และการเรียนรู้
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดี ( x̅=13.25, S.D.= 2.73)เม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่า ระดับทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย ด้านทักษะการสังเกตอยู่ในระดับดีมาก ( x̅= 3.70, S.D.= 0.47) 
ทักษะการวัดอยู่ในระดับดีมาก (x̅= 3.55, S.D.= 0.51) ทักษะการจ าแนกประเภทอยู่ในระดับดี
มาก (x̅= 3.05, S.D.= 0.60)  ทักษะการสื่อความหมายข้อมูลอยู่ในระดับดี ( x̅= 2.95, S.D.= 
0.39) และทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลอยู่ในระดับดี (x̅= 2.90, S.D.= 0.45) เม่ือพิจารณา
รายด้านพบว่า ระดับทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนของเด็กปฐมวัย ด้านทักษะการสังเกตอยู่ในระดับดี (x̅= 3.00, S.D.= 0.56) ทักษะการวัด
อยู่ในระดับดี (x̅= 2.75, S.D.= 0.55) ทักษะการจ าแนกประเภทอยู่ในระดับดี ( x̅= 2.45, S.D.= 
0.60) ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล (x̅= 2.50, S.D.= 0.51) และทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูลอยู่ในระดับดี (x̅= 2.55, S.D.= 0.51) 

2. ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ท่ีมีต่อทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยท้ังโดยรวมและรายด้าน  

เม่ือพิจารณาในภาพรวม ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ที่ มีต่อทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยซ่ึงประเมินจากคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในระดับสูง 
(ร้อยละ 69.92) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ที่ มีต่อ
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านทักษะการสังเกต ทักษะการจ าแนกประเภท ซ่ึงประเมินจาก
คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในระดับสูงมาก (ร้อยละ 100.00) ส่วนด้านทักษะการวัด ทักษะ
การสื่อความหมายข้อมูล และทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ซ่ึงประเมินจากคะแนน
พัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 66.67) 
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3. ผลการ เรี ยนรู้จากบทเรียนคอม พิวเตอร์ ช่ วยสอนท่ีมี ทักษะ พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยท้ังโดยรวมและรายด้าน  

เม่ือพิจารณาในภาพรวม ผลการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงประเมินจากคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในระดับกลาง (ร้อยละ 
38.46) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ผลการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อ
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านทักษะการสังเกต และทักษะการจ าแนก ซ่ึงประเมินจาก
คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในระดับกลาง (ร้อยละ 50.00) ส่วนทักษะการวัด ทักษะการสื่อ
ความหมายข้อมูล และทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลซ่ึงประเมินจากคะแนนพัฒนาการ
สัมพัทธ์อยู่ในระดับกลาง (ร้อยละ 33.33)  
 

อภิปรายผล 
1. ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ท่ีมีต่อทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์

ของเด็กปฐมวัย 
ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ที่มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก

ปฐมวัยทั้งโดยรวมและรายด้าน พบว่า เม่ือพิจารณาในภาพรวม ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ที่มีต่อทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงประเมินจากคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ อยู่
ในระดับสูง และในรายด้านที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ด้านทักษะการสังเกต 
ทักษะการจ าแนกประเภท ซ่ึงประเมินจากคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในระดับสูงมาก ส่วน
ด้านทักษะการวัด ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล และทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ซ่ึง
ประเมินจากคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในระดับสูง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ ต้ังไว้ คือ  เด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ สูงขึ้น
กว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ เพราะประสบการณ์เป็นแหล่งที่มาของการ
เรียนรู้และเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการเกิดความคิด ความรู้ และการกระท าต่าง ซ่ึงๆ ทิศนา แขม
มณี (2559) มีความเห็นสอดคล้องกับบุญเลี้ยง ทุมทอง (2556) กล่าวว่า ผู้ เรียนมีการสร้าง
ความคิดรวบยอด หลักการ สมมติฐาน จากประสบการณ์ที่ได้รับ และผู้ เรียนมีการสะท้อน
ความคิด (Reflect) และอภิปรายร่วมกันเก่ียวกับสิ่งที่ได้ประสบมาหรือเกิดขึ้นในสถานการณ์การ
เรียนรู้นั้นโดยมีงานวิจัยที่มีความเห็นสอดคล้องคือนิทรา ช่อสูงเนิน (2556) ศึกษาการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เน้นการสืบเสาะเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดเชิงเหตุผลและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัย
กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เน้น
การสืบเสาะพบว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์เน้นการสืบเสาะหลังการทดลองมีความสามารถในการแสวงหาความรู้สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
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2. ผลการ เรี ยนรู้จากบทเรียนคอม พิวเตอร์ ช่ วยสอนท่ีมี ทักษะ พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

ผลการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
ซ่ึงประเมินจากคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ อยู่ในระดับกลาง และในรายด้านที่เรียนรู้จากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงประเมินจากคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ อยู่ในระดับกลาง เนื่องจาก 
การใช้คอมพิวเตอร์สร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนติดตามหรือค้นหาความรู้ในบทเรียน โดยยึด
หลักที่ส าคัญคือบทเรียนจะต้องมีความง่ายและความสะดวกที่จะใช้ ความสวยงาม ดูดีและเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง แม่นย า รวดเร็วและครบถ้วน ( วุฒิชัย ประสารสอย , 
2543) สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2550) ได้กล่าวว่า การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียน
การสอน เพ่ือช่วยขยาย ขอบเขตความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน และความสามารถของ
การสอนของครู โดยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ขึ้นมา และใช้คอมพิวเตอร์ ในการน าเสนอ
บทเรียน ด้วยวิธีใด วิธีหนึ่ง โดยมีการน าสื่อประสมเข้ามาช่วยในการน าเสนอ เช่น ข้อความ เสียง 
ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว ผู้เรียนได้รับผลย้อนกลับ และเม่ือเรียนจบผู้เรียนจะได้รับการประเมินผล
การเรียนรู้ของตน และทราบผลการเรียนรู้ของตน โดยมีงานวิจัยที่ มีความเห็นสอดคล้องคือ 
ณัฐชยา ยิ้มวิไล (2544) ได้ศึกษาการพัฒนาและทดลองใช้ บทเรียนนิทานการ์ตูนส่งเสริม
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ส าหรับเด็กปฐมวัย บทเรียนนิทานส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์
ป่าด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับเด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพดี สามารถตอบสนอง
ผู้เรียน จึงท าให้ผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น  

 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ และ

การศึกษาผลการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ เด็กปฐมวัย พบว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ของเด็กปฐมวัยจะช่วยให้เด็กปฐมวัย  มีทักษะพ้ืนฐานทา ง
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เพราะการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยใช้วิธีสอนที่เน้นการ
เรียนรู้จากการกระท า (Learning By Doing) ซ่ึงเน้น ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการจั ด
ประสบการณ์ที่ท าให้เกิดการเรียนรู้และเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการเกิดความคิด ความรู้  และการ
กระท าต่าง ๆ ตามแนวคิดของคอล์ป (Kolb, 1984) ทีเ่รียกว่า Experiential Learning และการ
เรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะช่วยให้เด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
ในระดับกลาง ทั้งนี้เพราะการน าคอมพิวเตอร์มาใช้กับเด็กปฐมวัย  ควรจะให้เด็กได้รู้จักค้นคว้า
โดยใช้กิจกรรมวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นรูปธรรมก่อนแล้วจึงแนะน า ให้เด็กได้มีประสบการณ์ด้าน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือที่เด็กจะได้น าประสบการณ์ที่มีอยู่นั้นมาประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น 

         



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์   67 
                                                                   Journal of MCU Social Science Review    

 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1.  การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ มีเทคนิคในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 

ส่งผลให้เด็กมีความกระตือรือร้น และเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เช่น ในส่วนของเนื้อหา บริบท
ของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กปฐมวัย 

2.  ในการจัดการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้สอนควรจัดเตรียม
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอในการจัดกิจกรรม อันจะท าให้ผู้เรียนมีความต้ังใจมากยิ่งขึ้น และครูต้อง
มีหน้าที่คอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือเนื่องจากผู้เรียนยังอยู่ในวัยเด็กที่ ต้องคอยดูแล ก ากับอย่าง
ใกล้ชิด 

3.  ในกรณีที่ทรัพยากร สื่อสารสนเทศมีจ ากัดครูสามารถเลือกใช้ การจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นประสบการณ์ได้ เพราะสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ ดีขึ้น โดย
การเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อาจเป็นทางเลือกที่สองหากมีเวลาและทรัพยากรที่
เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
ควรศึกษาเรื่อง การสร้างตัวบ่งชี้ความส าเร็จจากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้น

ประสบการณ์ และการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ มีต่อทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปองค์ประกอบในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์และน าเสนอการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 22 รูป/คน และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ 11 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาความ และเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณ โดยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 262 รูป สถิติที่ใช้  คือ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า 1. พระสังฆาธิการมีความมุ่งม่ันในการ
ปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ให้บรรลุเป้าหมาย เข้าใจในองค์กรของตนเองเป็นอย่างดี หม่ันพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารกิจการคณะสงฆ์คณะสงฆ์ 2. องค์ประกอบในการ
ขับเคลื่อนต้องมีความเข้าใจในองค์กรของตนเองเป็นอย่างดี ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ รวมกลุ่มกันจัดต้ังทีมงานเพ่ือท ากิจกรรมในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ร่วมกับรัฐบาล และประชาชน 3. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) สร้างความ
ม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา 2) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 3) พัฒนาสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ และ 4) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
 

ค าส าคัญ : การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ; การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ; การปกครอง
คณะสงฆ์ 
 

Abstract 
Objectives of this article were to study general condition, components 

affecting the strategic plan and propose the Buddhism Affairs Administration 
reform strategic plan steering. Applying the mixed research methods: The 
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qualitative research collected data from 22 key informants by in-depth-
interviewing and 11 participants in focus group discussion and analyzed data by 
descriptive interpretation. The quantitative research collected data with 
questionnaires from 262 samples. The statistics used to analyze the data were 
Frequency, Percentage, Mean and Standard deviation, SD. Findings were as 
follows:1. Administrative monks pursued the administrative task of Sangha Order  
to the success, understood their own organizations well enough and  engaged in 
self development regularly. 2. The components of reform steering were that 
administrative monks had to understand their own organizations well  in order to  
formulate effective and efficient plans. Collaborating to drive strategic plan with 
the government and people 3. Strategic plan steering was to: 1) building the 
security for Buddhism, 2) internal administration improvement, 3) Buddhist way 
learning organization development and 4) there were enough resources for 
steering the Buddhism Affairs.       
 

Keywords: Strategic Plan Steering; Buddhist Strategic Plan; Sangha Administration 
 

บทน า 
จากกระแสสังคมปัจจุบันที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปขึ้นในทุกองค์กร ไม่เว้นแม้กระทั่ง 

วงการพระพุทธศาสนา และจากสาเหตุของปัญหาการน าพระพุทธศาสนาใช้ในชีวิตประจ าวัน
อาจจะมี รูปแบบที่ไม่เหมาะสม ไม่สมควร และปัญหาจากองค์กรศาสนา โดยเฉพาะพระภิกษุ 
สามเณร ซ่ึงได้รับ การยกย่องนับถือว่า “เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ” บางรูป ได้ประพฤติไม่
เหมาะสม ไม่เป็นบ่อเกิดแห่ง ศรัทธา มีการดัดแปลงหลักธรรมค าสอนผิดเพ้ียนไปจากความเป็น
จริง เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง ด้วยเหตุนี้ สภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงได้เสนอให้มีการปฏิรูปองค์กร
พระพุทธศาสนาใน 4 ประเด็นหลักคือ1) เรื่องทรัพย์สินของวัดและพระสงฆ์ เนื่องจากเห็นว่า มี
พระสงฆ์บางรูปแสดงความ อวดรวย ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อ ท าให้เห็นว่าเป็นผู้สะสมมากกว่าเสียสละ 
และทรัพย์สินของวัดไม่มีการแสดง บัญชีทรัพย์สินให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ถึงที่มาที่ไปของเงิน
บริจาค ไม่มีการตรวจสอบความโปร่งใส  2) เรื่องปัญหาของพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรม
วินัยน ามาซ่ึงความเสื่อมศรัทธา เนื่องจากเห็นว่า มีพระสงฆ์บางรูปที่ประพฤตินอกลู่นอกทาง 
ประพฤติไม่เหมาะสม ทั้งนี้ เพราะไม่มี ความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน สั่ง
สอนประชาชนตามความเข้าใจของตัวเองที่คิด ว่าถูกต้อง หรือสอนตามแบบอย่างโบราณาจารย์
ที่เคยสั่งสอนกันมาจากอดีต 3) เรื่องการท าพระธรรมวินัยให้วิปริตและการประพฤติวิปริตจาก
พระธรรมวินัย เนื่องจากมีพระภิกษุบางรูปที่มีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพอสมควร
แต่ดัดแปลงหลักธรรม ค าสอนนั้น ให้ เ อ้ือประโยชน์แก่ตนเอง สร้ างความเข้า ใจผิ ดแ ก่
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พุทธศาสนิกชนผู้เคารพนับถือและปฏิบัติ ตามจนเข้าใจว่านั่นคือพระพุทธศาสนาที่แท้จริง 4) 
เรื่องฝ่ายอาณาจักรที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนปกป้องคุ้มครองกิจการพระพุทธศาสนา เพราะเห็น
ว่า องค์กรทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่
สามารถที่จะบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาให้เรียบร้อยดีงามได้ โดยผลลัพท์ท่ีจะน าสังคม
ให้มีสัน ติสุขอย่ างยั่ง ยืน โดยมีเที ยบจาก อันดับความสั นติสุข ระดับประเทศ และเพ่ือให้
พระพุทธศาสนาไปสู่เป้าหมาย ต้องด าเนินการตามพันธกิจ หรือภาระงานของคณะสงฆ์ 6 ด้าน 
คือ 1) ด้านการปกครอง 2) ด้านศาสนศึกษา 3) ด้านศึกษาสงเคราะห์ 4) ด้านเผยแผ่ 5) ด้าน
สาธารณูปการ และ6) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ซ่ึงการจะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ส าเร็จตาม
แผนที่วางไว้ ต้องอาศัยค่านิยม“อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่า งยั่งยืน” ที่
จะเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ให้เดินหน้าไปได้ เหมือนน้ า มันเครื่องที่ เป็นตัวหล่อลื่น
เครื่องยนต์ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), 2548) 

จะใช้วิธีการอย่างไรในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาถูกยกขึ้นมาเป็น
เรื่องเร่งด่วนเพ่ือสร้างศรัทธา ประชาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้กลับคืนมาโดยเร็ว จึงได้มีการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนางานคณะ
สงฆ์อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  สอดคล้องกับภาระงาน 6 ด้านของคณะสงฆ์ (คณะสงฆ์จังหวัด
สระบุรี, 2561) มีการจัดระดมความคิดเห็นจากคณะสงฆ์ในเขตปกครองทุกหนก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 – 2564 และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
โดยถ่ายทอดสู่ระดับหน ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และระดับวัด เช่น  
ภารกิจงาน 6 ด้านของคณะสงฆ์ ประกอบด้วย 1. การปกครอง 2. การศาสนศึกษา 3. การเผย
แผ่ 4. การสาธารณูปการ 5. การศึกษาสงเคราะห์ 6. การสาธารณสงเคราะห์ ซ่ึงสอดคล้องกับ
เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง (2561) วิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
และสอดคล้องกับพระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ (2562) วิจัยเรื่องภาวะผู้น าในการปกครองคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

คาดว่าจากที่กล่าวมาทั้งหมดผู้วิจัยเห็นว่าพระพุทธศาสนาถ้าเอาเฉพาะเพียงว่าด้วย
ความม่ันคง ด้วยยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในเพ่ือพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เชิงพุทธในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาต่อไป คือ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา ต้องค านึงถึง ภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์ที่ถือเป็นภารกิจหลักของคณะ
สงฆ์เพ่ือพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาให้มี ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการ
ปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี 

2. เ พ่ือศึกษาอง ค์ประกอบในกา รขับเคลื่อนแผนยุ ทธศาสตร์ การปฏิรูปกิจกา ร
พระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี 

3. เพ่ือน าเสนอการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้าน
การปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์

เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 22 รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 14 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการบันทึกเสียงและจดบันทึกด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา เรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นยังท าการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ จากแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.977 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มมาจากประชากรโดยหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากการใช้สูตรค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ในกรณีที่ทราบจ านวนประชากร ที่
ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 จากการใช้สูตรค านวณของทาโรยามาเน่ (Yamane, 1973) โดยมี
ประชากรเป็นพระสงฆ์ในสังกัดจังหวัดสระบุรี จ านวน 756 รูปจึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 262 รูป จากนั้นจึงท าการสุ่มตัวอย่างแบ่ง (Cluster Random Sampling) โดยแบ่ง
ประชากรออกเป็น 13 กลุ่ม ตามสังกัดจ านวนอ าเภอคณะสงฆ์ แล้วจึงแบ่งจ านวนขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 262 รูป ออกเป็น 13 กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิจัย 
ประเด็นท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพท่ัวไปในขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี 
สภาพทั่วไปในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการ

ปกครองของคณะสงฆ์ จังหวัดสระบุรี ด้านการสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนาการปกครอง
เป็นภารกิจส าคัญ มีการปกครองตามสายการบังคับบัญชา พระสังฆาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
มีบทบาทหน้าที่ในการจัดระเบียบความเป็นอยู่ของพระภิกษุ สามเณร และผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายใน
วัดเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม โดยเจ้าอาวาสต้องมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
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เป็นอย่างดี มีการคัดกรองผู้เข้ามาบวชอย่างเคร่งครัด คอยควบคุมดูแลให้พระภิกษุ สามเณรและ
คฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดปฏิบัติตามพระวินัย กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาเถรสมาคม 
กฎระเบียบของคณะสงฆ์และวัด ตามรูปแบบของการปกครองของคณะสงฆ์ในประเทศไทย โดยเจ้า
อาวาสเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และใช้อ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  

สภาพทั่วไปในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการ
ปกครองของคณะสงฆ์ จังหวัดสระบุรี ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน การ
จัดการด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในของคณะสงฆ์จังหวัดส ระบุรีนั้น พระ
สังฆาธิการต้องมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดการศึกษาหลักสูตรนักธรรมและบาลี
ส าหรับพระสงฆ์และสามเณร ทั้งที่จัดภายในวัดหรือน ามารวมกันจัดในวัดใดวัดหนึ่ง และมีการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเจ้าอาวาส จะ
เป็นผู้ดูแลอ านวยความสะดวกเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และหนังสือเรียน เพ่ือให้พระสงฆ์และ
สามเณรได้รับโอกาสและความสะดวกในการศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้แล้วเจ้าอาวาสยังมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภ าพ
ด้านการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและเพ่ือผลิตบุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  

สภาพทั่วไปในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการ
ปกครองของคณะสงฆ์ จังหวัดสระบุรี ด้านการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิงพุทธ  พระ
สังฆาธิการมีการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาองค์กรของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีอยู่ตลอดมีการ
ส่งเสริมให้ได้เข้าศึกษาในระดับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนุนจากเจ้าคณะพระสังฆาธิ
การส่งให้ได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปจากเบื้องตนพระสังฆาธิการจบระดับประถม มัธยม
ตอนต้น และได้เข้าศึกษาต่อที่อุดมศึกษาตามล าดับขึ้นไปเป็นต้น 

สภาพทั่วไปการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการ
ปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี จ าเป็นต้องอาศัยแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูป กิจการ
พระพุทธศาสนา เพ่ือการสนองงานพระพุทธศาสนาตามพันธกิจเป็นประจ า ซ่ึงการสนองงาน
พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน เป็นการท างานแบบอาศัยบุคคล อาศัยความรู้ ความสามารถเฉพาะ
บุคคลในการขับเคลื่อนบริหารงาน จึงขาดความเป็นเอกภาพ ท าให้การพัฒนาองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์ จึงต้องสร้าง
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือช่วยให้คณะสงฆ์เกิดการพัฒนาตนเองได้
อย่างทันท่วงทีกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป 

การที่คณะสงฆ์มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของมหาเถรสมาคม 
และนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ท าให้พระสังฆาธิการสามารถยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้ งใน
เรื่องของการวางแผนจัดระเบียบการสร้างความม่ันคงของพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
และเป็นที่พ่ึงของชุมชนได้ มีการจัดสร้างองค์กรให้เป็นระเบียบ มีการอบรมพระภิกษุสามเณร
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ภายในวัดและคณะกรรมการวัดให้มีความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการ มีการจัดท า
ทะเบียนศาสนสถาน ศาสนวัตถุ จัดท าทะเบียนโบราณวัตถุ โดยการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานใน
รูปของเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและรูปภาพ มีการวางแผนด าเนินการหาทุน วางแผนการ
ด าเนินการก่อสร้าง รวมทั้งการตรวจสอบงาน โดยต้องมีการประชุมจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมาดู
และควบคุม โดยมีการด าเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้าง 
การออกแบบ การวางแปลนสร้าง เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 ประเด็นท่ี 2 ผลการศึกษาองค์ประกอบในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี 

1. ด้านสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
การที่คณะสงฆ์มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของมหาเถรสมาคม 

และนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ท าให้พระสังฆาธิการสามารถยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งใน
เรื่องของการวางแผนจัดระเบียบการสร้างความม่ันคงของพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
และเป็นที่พ่ึงของชุมชนได้ มีการจัดสร้างองค์กรให้เป็นระเบียบ มีการอบรมพระภิกษุสามเณร
ภายในวัดและคณะกรรมการวัดให้มีความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการ มีการจัดท า
ทะเบียนศาสนสถาน ศาสนวัตถุ จัดท าทะเบียนโบราณวัตถุ โดยการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานใน
รูปของเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและรูปภาพ มีการวางแผนด าเนินการหาทุน วางแผนการ
ด าเนินการก่อสร้าง รวมทั้งการตรวจสอบงาน โดยต้องมีการประชุมจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมาดู
และควบคุม โดยมีการด าเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้าง 
การออกแบบ การวางแปลนสร้าง เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2. ด้านยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของ

คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี การสนองงานพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน  เป็นการท างานแบบอาศัย
บุคคล อาศัยความรู้ ความสามารถเฉพาะบุคคลในการขับเคลื่อนบริหารงาน จึงขาดความเป็น
เอกภาพ ท าให้การพัฒนาองค์กรทางพระพุทธศาสนาในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้าน
การปกครองของคณะสงฆ์ จึงต้องสร้างแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือ
ช่วยให้คณะสงฆ์เกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างทันท่วงทีกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือสร้าง
ความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา ด้วยการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรผ่านสื่อต่าง ๆ การเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีต่าง ๆ การ
บรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล การปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งการ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่ายต่าง 

3. ด้านพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
การปกครองเป็นภารกิจส าคัญ มีการปกครองตามสายการบังคับบัญชา พระสังฆาธิการ

เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีบทบาทหน้าที่ในการจัดระเบียบความเป็นอยู่ของพระภิกษุ สามเณร 
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และผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในวัดเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม โดยเจ้าอาวาสต้องมีความรู้ความ
เข้าใจพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นอย่างดี มีการคัดกรองผู้ เข้ามาบวชอย่างเคร่งครัด คอย
ควบคุมดูแลให้พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดปฏิบัติตามพระวินัย กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาเถรสมาคม กฎระเบียบของคณะสงฆ์และวัด ตามรูปแบบของการปกครองของ
คณะสงฆ์ในประเทศไทย โดยเจ้าอาวาสเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และใช้อ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
บางวัดใช้การปกครองแบบบนลงล่าง สั่งการให้พระลูกวัดปฏิบัติตามค าสั่งและค า แนะน า บางวัด
ใช้วิธีนายปกครองบ่าว โดยเจ้าอาวาสจะท าหน้าที่เหมือนเจ้าของบ้าน คอยสอดส่องดูแลความ
เป็นอยู่ภายในวัดให้มีความสงบเรียบร้อย บางวัดก็ใช้วิธีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก เจ้า
อาวาสที่เป็นประชาธิปไตยก็จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแก้ไขปั ญหา 
มีการประชุมพระภิกษุ สามเณร และผู้ที่ พักอาศัยอยู่ภายในบริเวณวัด เพ่ือบอกกล่าวถึ ง
กฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน เพ่ือชี้แจงหรือตัดสินใจร่วมกัน ยึดหลักเหตุผล มีการก าหนดเป้าหมาย
ชัดเจน โดยการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเพ่ือให้ถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  ซ่ึงจะปกครอง
แบบใดเป็นไปตามบริบทของแต่ละวัด  

4. มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคล่ือนกิจการพระพุทธศาสนา 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของ

คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี จ าเป็นต้องอาศัยแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูป กิจการพระพุทธศาสนา 
เพ่ือการสนองงานพระพุทธศาสนาตามพันธกิจเป็นประจ า ซ่ึงการสนองงานพระพุทธศาสนาใน
ปัจจุบัน เป็นการท างานแบบอาศัยบุคคล อาศัยความรู้  ความสามารถเฉพาะบุคคลในการ
ขับเคลื่อนบริหารงาน จึงขาดความเป็นเอกภาพ ท าให้การพัฒนาองค์กรทางพระพุทธศาสนาใน
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์ จึงต้องสร้างแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือช่วยให้คณะสงฆ์เกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างทันท่วงทีกับ
สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป ช่วยให้พระสงฆ์ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของท่านที่มีส่วน
เอ้ืออ านวยความส าเร็จและความล้มเหลวล้มเหลวต่อเป้าประสงค์ของคณะสงฆ์ ด้วยการปรับปรุง
การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล อันจะก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรให้
ทันส มัยยิ่งขึ้น  เ พ่ือสร้ างความม่ันคง ด้า นพระพุทธศาสนา  ด้วยกา รปลูกฝั งศรั ทธาใน
พระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรผ่านสื่อต่าง ๆ การเจริญ
พระพุทธมนต์ในพิธีต่าง ๆ การบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล การปฏิบัติธรรมใน
โอกาสต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยอาศัยความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย การพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรม
วิชาการให้ทันสมัย เพ่ือการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถ
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ของศาสนบุคคล เช่น พระสังฆาธิการ พระอุปัชฌาย์ พระจริยานิเทศน์ พระวินยาธิการ ตลอดถึง
ไวยาวัจกร และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 

ประเด็นท่ี 3 การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้าน
การปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี 

1. ด้านสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
ควรมีการให้คณะสงฆ์มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของมหาเถร

สมาคม และนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ท าให้พระสังฆาธิการสามารถยึดถือปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ทั้งในเรื่องของการวางแผนจัดระเบียบการสร้างความม่ันคงของพระพุทธศาสนา เพ่ื อ
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ พ่ึงของชุมชนได้ มีการจัดสร้างองค์กรให้เป็นระเบียบ มีการอบรม
พระภิกษุสามเณรภายในวัดและคณะกรรมการวัดให้มีความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการ มี
การจัดท าทะเบียนศาสนสถาน ศาสนวัตถุ จัดท าทะเบียนโบราณวัตถุ  โดยการจดบันทึกไว้เป็น
หลักฐานในรูปของเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและรูปภาพ มีการวางแผนด าเนินการหาทุน 
วางแผนการด า เนินการก่อสร้ าง รวมทั้งกา รตรวจสอบงา น โดยต้องมีการประชุมจัดต้ั ง
คณะกรรมการขึ้นมาดูและควบคุม โดยมีการด าเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของการ
ขออนุญาตก่อสร้าง การออกแบบ การวางแปลนสร้าง เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2. ด้านยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
ควรมีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครอง

ของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี การสนองงานพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน เป็นการท างานแบบอาศัย
บุคคล อาศัยความรู้ ความสามารถเฉพาะบุคคลในการขับเคลื่อนบริหารงาน จึงขาดความเป็น
เอกภาพ ท าให้การพัฒนาองค์กรทางพระพุทธศาสนาในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้าน
การปกครองของคณะสงฆ์ จึงต้องสร้างแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือ
ช่วยให้คณะสงฆ์เกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างทันท่วงทีกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือสร้าง
ความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา ด้วยการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรผ่านสื่อต่าง ๆ การเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีต่าง ๆ การ
บรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล การปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งการ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่ายต่างๆ 

3. ด้านพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
การปกครองเป็นภารกิจส าคัญ ควรมีการปกครองตามสายการบังคับบัญชา พระสังฆาธิ

การเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีบทบาทหน้าที่ในการจัดระเบียบความเป็นอยู่ของพระภิกษุ สามเณร 
และผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในวัดเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม โดยเจ้าอาวาสต้องมีความรู้ความ
เข้าใจพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นอย่างดี มีการคัดกรองผู้ เข้ามาบวชอย่างเคร่งครัด คอย
ควบคุมดูแลให้พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดปฏิบัติตามพระวินัย กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาเถรสมาคม กฎระเบียบของคณะสงฆ์และวัด ตามรูปแบบของการปกครองของ
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คณะสงฆ์ในประเทศไทย โดยเจ้าอาวาสเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และใช้อ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
บางวัดใช้การปกครองแบบบนลงล่าง สั่งการให้พระลูกวัดปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน า บางวัด
ใช้วิธีนายปกครองบ่าว โดยเจ้าอาวาสจะท าหน้าที่เหมือนเจ้าของบ้าน คอยสอดส่องดูแลความ
เป็นอยู่ภายในวัดให้มีความสงบเรียบร้อย บางวัดก็ใช้วิธีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก เจ้า
อาวาสที่เป็นประชาธิปไตยก็จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา 
มีการประชุมพระภิกษุ สามเณร และผู้ที่ พักอาศัยอยู่ภายในบริเวณวัด เพ่ือบอกกล่าวถึ ง
กฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน เพ่ือชี้แจงหรือตัดสินใจร่วมกัน ยึดหลักเหตุผล มีการก าหนดเป้าหมาย
ชัดเจน โดยการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเพ่ือให้ถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  ซ่ึงจะปกครอง
แบบใดเป็นไปตามบริบทของแต่ละวัด  

4. มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคล่ือนกิจการพระพุทธศาสนา 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของ

คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ควรต้องอาศัยแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือ
การสนองงานพระพุทธศาสนาตามพันธกิจเป็นประจ า ซ่ึงการสนองงานพระพุทธศาสนาใน
ปัจจุบัน เป็นการท างานแบบอาศัยบุคคล อาศัยความรู้  ความสามารถเฉพาะบุคคลในการ
ขับเคลื่อนบริหารงาน จึงขาดความเป็นเอกภาพ ท าให้การพัฒนาองค์กรทางพระพุทธศาสนาใน
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์ จึงต้องสร้างแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือช่วยให้คณะสงฆ์เกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างทันท่วงทีกับ
สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป ช่วยให้พระสงฆ์ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของท่านที่มีส่วน
เอ้ืออ านวยความส าเร็จและความล้มเหลวล้มเหลวต่อเป้าประสงค์ของคณะสงฆ์ ด้วยการปรับปรุง
การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล อันจะก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรให้
ทันส มัยยิ่งขึ้น  เ พ่ือสร้ างความม่ันคง ด้า นพระพุทธศาสนา  ด้วยกา รปลูกฝังศรั ทธาใน
พระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรผ่านสื่อต่าง ๆ การเจริญ
พระพุทธมนต์ในพิธีต่าง ๆ การบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล การปฏิบัติธรรมใน
โอกาสต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยอาศัยความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย การพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรม
วิชาการให้ทันสมัย เพ่ือการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของศาสนบุคคล เช่น พระสังฆาธิการ พระอุปัชฌาย์ พระจริยานิเทศน์ พระวินยาธิการ ตลอดถึง
ไวยาวัจกร และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การที่คณะสงฆ์มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของมหาเถรสมาคม 

และนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ท าให้พระสังฆาธิการสามารถยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งใน
เรื่องของการวางแผนจัดระเบียบการสร้างความม่ันคงของพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
และเป็นที่พ่ึงของชุมชนได้ มีการจัดสร้างองค์กรให้เป็นระเบียบ มีการอบรมพระภิกษุสามเณร
ภายในวัดและคณะกรรมการวัดให้มีควา มเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการ มีการจัดท า
ทะเบียนศาสนสถาน ศาสนวัตถุ จัดท าทะเบียนโบราณวัตถุ โดยการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานใน
รูปของเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและรูปภาพ มีการวางแผนด าเนินการหาทุน วางแผนการ
ด าเนินการก่อสร้าง รวมทั้งการตรวจสอบงาน โดยต้องมีการประชุมจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมาดู
และควบคุม โดยมีการด าเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้าง 
การออกแบบ การวางแปลนสร้าง เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับ 
พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที (ซองดี) (2547) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวความคิดและวิธีการ
ปกครองคณะสงฆ์” ซ่ึงท าการศึกษาแนวคิดและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ของพระเทพโสภณ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการเขตปกครองภาค 2  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ศึกษารูปแบบและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาล ที่สอดคล้องกับ
หลักพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติมหาเถรสมาคม โดย
การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงใช้หลักการปกครองโดย สามัคคีธรรม
เป็นที่ต้ัง ปัจจุบันนี้ การปกครองคณะสงฆ์ไทยนอกจากจะยึดหลักพระธรรมวินัยแล้ว ยังอิงอาศัย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติเถรสมาคม ในการสนับสนุนส่งเสริมการ
บริหารคณะสงฆ์ให้เกิดความ เรียบร้อยดีงาม ส่งเสริมผลิตบุคลากรให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง
เชิงรุกและเชิงรับจากวิสัยทัศน์และแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับพระมหาอชิร
วิชญานันท์ อริยเมธิโก (ทิพย์มณี) (2552) ได้ท าวิจัยเรื่อง “บทบาทพระราชธรรม โสภณในการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล พระองค์ ทรงใช้
หลักการปกครองโดยสามัคคีธรรมเป็นที่ ต้ัง ให้ความเสมอภาคในหมู่คณะ ทรงมอบหมาย 
ภาระหน้าที่ในการบริหารคณะสงฆ์แก่พระสาวกให้เหมาะกับฐานะต าแหน่งหน้าที่ยกย่องตาม
ฐานะ แต่ก็มิได้มอบหมายความเป็นใหญ่ในการปกครองให้กับใคร นอกจากพระธรรมวินัยที่ทรง
บัญญัติไว้ การบริหารการปกครองคณะสงฆ์จึงยังยึดพระธรรมวินัยเป็นหลัก แต่มีรูปแบบการ
บริหารปกครองที่ สอดคล้องกับฝ่ายบ้านเมืองในยุคสมัยนั้น ปัจจุบันการปกครองคณะสงฆ์ไทย
นอกจากจะยึดหลัก พระธรรมวินัยแล้ว ยังอิงอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติมหาเถรสมาคม ในการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานคณะสงฆ์ให้เกิดความ
เรียบร้อยดีงามในหมู่คณะสงฆ์และ ป้องกันอันตรายจากภายนอกที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรคณะสงฆ์ 
ส่วนบทบาทของพระราชธรรมโสภณในการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดร้อยเอ็ดนั้น ก็ต้ังอยู่ บน
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครอง 
๑) สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา  ๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน   

๓) พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคล่ือนกิจการพระพุทธศาสนา   
 

สร้างความมั่นคง
ด้าน
พระพุทธศาสนา 
1. เปิดโอกาสให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการ
พั ฒ น า ง า น แ ล ะ
นโยบายขององค์กร 
2. สร้างกระบวนการ
ว า ง แ ผ น ใ น ก า ร
ปร ะ เ มิ น สถ าน ท่ี 
พ ร ะ ส ง ฆ์ แ ล ะ
ช า ว บ้ า น  อ ย่ า ง
ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ
สม่ าเสมอในทุกด้าน 

ด้ า น ย ก ร ะ ดั บ
กระบวนการบริหาร
ภายใน 
1 .  พั ฒ น า ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  เ น้น กา รมี ส่ วน
ร่วมกับชุมชน พ่ึงพา
อา ศัย กัน  มี น้ า ใ จ
ใ ห้ แ ก่ กั น  ส ร้ า ง
เครือข่ายให้เข้มแข็ง 
และเพียงพอ 
3.สร้าความน่าเช่ือถือ 
เส ริ มส ร้ าง ความ รู้
เก่ียวกับทางปัญญา  

 

การพัฒนาสู่องค์กร
เรียนรู้เชิงพุทธ 
1. มีการเป็นผู้น าใน
องค์การ  
2. สร้างการเรียนรู้
ร่วม กัน ของ คนใ น
องค์การ  
3.  มีกา รถ่ า ยทอด
แล ก เ ป ล่ีย น อ ง ค์
ความรู้ ประสบการณ์ 
และทักษะร่วมกัน  
4.  พัฒนาองค์กา ร
อย่างต่อเนื่อง ทันต่อ
สภาวะ  

มีทรัพยากรเพียงพอ
ในการขับเคลื่อน

กิจการพระพุทธศาสนา 
1 .  ท า ง า น บ ร ร ลุ
เป้าหมาย ด้วยกา ร
แจกทุนการศึกษาทุกปี  
2. ยอมรับกฎกติกา
ของคณะสงฆ์ ผลักดัน
ให้การท างาน 
3. ต้องให้การเรียนรู้
ถึงผลท่ีมากระทบท่ีท า
ใ ห้ศาสนาพุทธ เ พ่ือ
สร้างภูมิ คุ้ม กันให้กับ
พุทธศาสนา  

พ้ืนฐานของหลักพุทธธรรมเอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินัย อิงอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับและมติมหาเถรสมาคม เป็นแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน 
วัด ราชการและที่ส าคัญคือ สามารถน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการปกครอง
คณะสงฆ์ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของรุจิรา สง่าแสง
และประณต นันทิยะกุล (2560) วิจัยเรื่องการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์
ภาค 15 ตามแนวคิดการบริหารจัดการคณะสงฆ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ มีส่วนส าคัญที่ท าให้
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการประสบผลส าเร็จ แบ่งออกเป็นปัจจัยภายใน ได้แก่ การที่
พระสังฆาธิการเป็นผู้น าที่ดี และมีความสามารถในการบริหารจัดการ และปัจจัยภายนอกได้แก่ 
การที่หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องให้ความสนับสนุน และส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ในทุก
กิจกรรมการด าเนินงาน  

 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้และน าเสนอ ได้ดังแผนภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
ที่มา: พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (2562) 
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครอง 
ประกอบด้วย 1) สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา ได้แก่ 1. ต้องมีการต้องเปิดโอกาสให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานและนโยบายขององค์กร สร้างกระบวนการวางแผนในการ
ประเมินสถานที่ พระสงฆ์และชาวบ้าน หรือที่เราเรียกว่า บวร อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอในทุก
ด้าน 2. จะต้องประกอบไปด้วยการกล่อมเกลาทางสังคมที่ควรเริ่มต้นจากครอบครัว  2) ยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการภายใน ได้แก่ 1. พัฒนาพระสงฆ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. พระ
ต้องมีส่วนร่วมกับชุมชน พ่ึงพาอาศัยกัน มีน้ าใจให้ แก่กัน ภาคีเครือข่ายยังไม่เข้มแข็ง และ
เพียงพอและสร้างผลงานให้เป็นรูปธรรมให้ชาวบ้านได้เชื่อถือ  เสริมสร้างความรู้ เก่ียวกับทาง
ปัญญาให้กับประชาชนให้มีความรู้ 3) พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ได้แก่ 1. มีการเป็น
ผู้น าในองค์การ และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์การ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงความรู้เก่ียวกับพระวินัย กฎระเบียบมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ ความรู้ทางโลก
และเทคโนโลยีต่างๆ 4) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ได้แก่ 1. 
ท างานบรรลุเป้าหมาย ด้วยการแจกทุนการศึกษาทุกปี และท าให้เกิดความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน 2. ยอมรับกฎกติกาของคณะสงฆ์ ผลักดันให้การท างานของคณะสงฆ์ด าเนินไปอย่าง
รวดเร็ว 3. ต้องให้การเรียนรู้ถึงผลท่ีมากระทบท่ีท าให้ศาสนาพุทธ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพุทธ
ศาสนา  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 

1) สร้างนโยบายการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้าน
การปกครองของคณะสงฆ์ ด้านการสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา ด้วยการเปิดโอกาสให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานและนโยบายขององค์กร  

2) การสร้างนโยบายของประชาคมพระสังฆาธิการทั้งจังหวัด ในการพัฒนากิจการ
พระพุทธศาสนา และสร้างนโยบายแผนพัฒนาสร้างความม่ันคง การสร้างนโยบายที่ส่งเสริมคณะ
สงฆ์มีการเรียนรู้เพ่ิมเติม พัฒนาบุคคลให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยในครั้งต่อไป 

1) การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนารายบุคคล การพัฒนาทีมงาน การพัฒนาองค์กรของ
คณะสงฆ์ เพ่ือการพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีความสามารถสูง 

2) การศึกษาเก่ียวกับการสร้างกิจกรรม หรือโครงการในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์ ด้านการสร้างความม่ันคงด้าน
พระพุทธศาสนาพัฒนางานและนโยบายขององค์กร 
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอพัฒนาการและกรอบในการศึกษามานุษยวิทยา
ดิจิทัล ผ่านแนวคิดทฤษฎี Technological Mediation Theory หรือ “ทฤษฎีเทคโนโลยี
ส่ือกลาง”ซ่ึงท าการศึกษาและสรุปออกมาเป็นกรอบแนวคิดส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์และสังคมไว้ทั้งนี้ ทฤษฎีดังกล่าวได้มีพัฒนาการมา
จากส านักปรากฏการณ์นิยมที่มี มาร์ติน ไฮเดก ผู้น าเสนอแนวคิดที่ให้ตระหนักถึงบทบาทของ
เทคโนโลยีที่มีมากกว่าการเป็นแค่วัตถุสิ่งของ แล้วมีการพัฒนาต่อยอด มาสู่ยุคร่วมสมัยปัจจุบัน 
มาเป็นส านักหลังปรากฏการณ์นิยมโดยมี ไอเดเวอร์บีค และโรเซ็นเบอร์เกอร์ เป็นนักคิดที่ส า คัญ
และมีอิทธิพลต่อนักคิดคนอ่ืนๆ ที่สนใจศึกษาในแง่มุมเดียวกันตลอดจนรวมไปถึงการศึกษา
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการด ารงชีวิตของมนุษย์ให้
ไปสู่ความเป็น Digitalization (ดิจิทัลไลซ์เซชั่น ) หรือการท าให้กลายเป็นดิจิทัล ซ่ึงการศึกษา
มานุษยวิทยาดิจิทัลนั้นอาศัยระเบียบวิธีวิจัยโดยทั่วไปในการศึกษาบทบาทของเทคโนโลยี และ
รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลมีผลต่อการจัดระเบียบความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ โลก และสังคม โดย
การใช้กระบวนการศึกษาตามแนวทางที่เป็นที่นิยมของนักมานุษยวิทยา ทั่วไปในปัจจุบัน เช่น 
การใช้วิธีการรายงานชีวิตประจ าวัน  

 

ค าส าคัญ: มานุษยวิทยาดิจิทัล; ทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อกลาง ; กรอบแนวคิดในการศึกษาสังคม
ดิจิทัล 
 

Abstract 
This article aimed to present evolution and conceptual framework to 

study Digital Anthropology through the concept of “Technological Mediation 
Theory”. This idea was to  study and summarise the conceptual frame work of 
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the relations between technology roles to human and society in the previous 
articles. Therefore, the Technological Mediation Theory has been developed 
from Phenomenology approach. Martin Heidegger is the original philosopher who 
presented that the human should aware roles of technology more than being 
only objects. In contemporary era, the concept has been developed to Post  
phenomenology. Don Ihde, Peter Verbeek, and Robert Rosenberger are the 
influential thinker to other scholars in this field. Additionally, the outstanding 
studies are the influence of Digital Technology that shape or reshape human 
being and transforming to Digitalization. Generally, Digital Anthropology Studies 
base on research methodology to investigate the technological roles including 
Digital technology. Everyday life report is the popular technique that the 
anthropology chooses to explore social and cultural phenomena, then using the 
result to discuss and argue the data as Technological Mediation Theory by Don 
Ihde approaches.  

  

Keywords: Digital Anthropology; Technological Mediation Theory; Conceptual 
Framework of Digital Society 
 

บทน า 
มานุษยวิทยาดิจิทัลแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ แต่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

มานุษยวิทยาเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นศาสตร์ที่มีการศึกษามายาวนาน ในประเทศไทยปี  พ.ศ.2562 ยัง
ไม่พบว่ามีร ายวิชานี้แ ยกออกมาเฉพาะ หา กแต่มีรวมอยู่ในมานุษยวิทยาสังคมและหรื อ
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม ท าให้พบว่า เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้สังคมและวัฒนธรรมของ
มนุษย์มีวิวัฒนาการต้ังแต่สมัยอดีตมาจนปัจจุบัน  

ในรายวิชามานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรมเบื้องต้น จะมีการกล่าวถึงวิวัฒนาการ
สังคมของมนุษย์ โดยเริ่มจากมนุษย์ยุคหิน มนุษย์ในยุคนั้นมีที่พักอาศัยอยู่ในถ้ า เป็นหลัก มีวิถี
ชีวิตแบบเร่ร่อน และเก็บของป่าล่าสัตว์เพ่ือการด ารงชีวิต ซ่ึงมีเทคโนโลยีเบื้องต้นที่ผลิตมาด้วย
วิธีการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น การเอาหินมากะเทาะท าให้มีคมแล้วผูกกับไม้ไผ่ใช้ล่าสัตว์ รู้จักใช้
ไฟในการหุงต้ม รู้จักท าเครื่องนุ่งห่มแบบง่ายๆ และมีการน าเขาสัตว์มาเป็นอาวุธ รวมถึงน าของมี
คมต่างๆ ไปวาดภาพที่ฝาผนังถ้ า เป็นต้น ในยุคต่อมาเม่ือมนุษย์เริ่มมีการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม แล้ว
เริ่มต้ังถิ่นฐานอยู่กับที่ก็เริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องมือในการด ารงชีวิตที่ มีเทคนิควิธี
สลับซับซ้อนมากขึ้น เช่น เริ่มมีการเพาะปลูกโดยใช้ไม้แหลมเป็นเครื่องมือในการท าหลุมเพ่ือปลูก
พืชไว้รับประทาน เริ่มมีการท าระบบชลประทานเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง มีการท า
เครื่องปั้นดินเผา โดยสร้างลายจากเชือกทาบ หรือใช้ไม้ขีดเป็นรอยเพ่ือสร้างลวดลาย และมี
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เทคนิควิธีในการถนอมอาหารไว้ทานในยา มหน้าหนาว เป็นต้น โดยสรุปแล้วการศึกษา
มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ยุคแรกๆ ก็จะเป็นยุคหิน แล้วพัฒนามาสู่ยุคโลหะ 
ซ่ึงในยุคโลหะก็จะมีวิวัฒนาการของเทคโนโลยีโลหะมาเรื่อยๆ เป็นล าดับขั้น จนมาถึงยุคของ
เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีที่มีบทบาทในชีวิตประจ าวัน ของมนุษย์ส่วนใหญ่คงหนีพ้น
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ส่วนในหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านมานุษยวิทยาในต่างประเทศหลายๆ แห่ง
พบว่า รายวิชามานุษยวิทยาเทคโนโลยีได้แยกออกจากมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรมมาเป็น
ตัวเรียนตัวสอนที่มีเนื้อหาค าอธิบายที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด เช่น รายวิชาเทคโนโลยีกับ
วัฒนธรรม (Technology and Cultures) ของ Massaschusetts Institute of Technology 
ซ่ึงเป็นรายวิชาหนึ่งในหมวดสาขาวิชามานุษยวิทยา โดยเนื้อหากา รเรียนการสอนเน้นศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและการเมืองในการจัดล าดับขึ้นทางสังคมและ
ประวัติศาสตร์ ในรายวิชาที่ มีเนื้อหาการเรียนการสอนที่คล้ายคลึงกันนี้ยังพบในอีกหลายๆ 
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เช่น ที่  The University of North Carolina System และ Tuff 
University ที่ต่างก็มีการเปิดการเรียนการสอนในรายวิชามานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์และสังคม 
(Anthropology of Science and Society) และมานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Anthropology of Science and Technology) ตามล าดับ โดยเนื้อหาการเรียนการสอนเน้น
ในจุดเดียวกัน คือ เน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับมนุษย์และสังคมในแง่มุม
ต่างๆ อีกทั้ง ที่ Standford University สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยชื่อดังที่ได้รับการจัดล าดับ
ต้นๆ ของโลก ก็มีหมวดหัวข้อการวิจัยที่เน้นการศึกษาในด้าน มานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Anthropology of Science and Technology) โดยเป็นหัวข้อการค้นคว้าวิจัยที่
เน้นท าการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันต่อผลกระทบที่มีอิทธิพลกับ
ความสามารถของมนุษย์ในการประสบผลส าเร็จ 

จนกระทั่งมาในปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นน าทั่วโลกได้มีการแตก
แขนงรายวิชามานุษยวิทยาที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาเน้นท าการศึกษาเทคโนโลยี
ดิจิทัล เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในยุคที่หลายสิ่งหลายอย่างในโลกถูกจับหล่อ
หลอมหรือเชื่อมต่อเข้าสู่โลกออนไลน์ ในแบบใช้สายหรือไร้สายก็ตาม ท าให้ศาสตร์ในด้าน
มานุษยวิทยา ก็มีการแตกแขนงออกมาเป็นรายวิชาที่เน้นการศึกษาทางด้านมานุษยวิทยาดิจิทัล
ตามยุคตามสมัยเพ่ิมขึ้นมา เช่น ที่ University College London มีการเปิดหลักสูตรปริญญาโท
ทางด้านมานุษยวิทยาดิจิทัล ที่ เน้นศึกษา และท าความเข้าใจวัฒนธรรมระหว่างมนุษย์กับ
เทคโนโลยีดิจิทัล เน้นในการวิเคราะห์และอภิปรายปรากฏการณ์ทางสังคมในวงกว้างที่บนสื่อ
สังคมออนไลน์ สื่อดิจิทัลต่างๆ และรวมไปถึงการศึกษาการเมืองออนไลน์ อีกหนึ่งตัวอย่าง
รายวิชาในปัจจุบันที่น่าสนใจ คือ รายวิชามานุษยวิทยากับเทคโนโลยีในอินเดีย (Anthropology 
and Technology in India) ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National 
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University) ในค าอธิบายรายวิชาได้กล่าวถึงการศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อวัฒนธรรม
และสังคมของคนอินเดีย โดยเฉพาะเทคโนโลยีในด้านสื่อและดิจิทัล ผ่านมุมมองมานุษยวิทยาที่
ท าให้เทคโนโลยีมีชีวิตจากการรายงานชีวิตประจ าวันของผู้คนและสถาบันต่างๆ และผ่าน
กระบวนการส ารวจตรวจสอบสถาบันหลักของอินเดียในด้านระบบสังคมและแบบฝึกปฏิบัติทาง
วัฒนธรรม โดยมีการต้ังค าถาม เช่น พวกเรามีความหมายอย่างไรผ่านเทคโนโลยี อะไรคือ
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการจัดล าดับทางสังคมและคุณค่าของวัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปเศรษฐกิจ การจัดรูปทางสังคม และอัตลักษณ์ทางการเมือง
อย่างไร 

ในสถานการณ์การศึกษาทางมานุษยวิทยาในปัจจุบัน การที่เราจะสามารถท าการศึกษา
วัฒนธรรม สังคมมนุษย์ในยุคสมัยเทคโนโลยีที่ ก้าวล้ า  มานุษยวิทยาดิจิทัลเป็นศาสตร์ที่ก าลัง
ได้รับความสนใจน ามาใช้ศึกษาอธิบายปรากฏการณ์กระแสโลกยุคดิจิทัล ในด้านอิทธิพลและ
ความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างเข้าใจท่องแท้ สิ่งที่ขาดไปเสีย
ไม่ได้ คือ เครื่องมือส าหรับการศึกษา ซ่ึงเครื่องมือเหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นหัวใจส าคัญในการใช้
เป็นกรอบเพ่ือท าการศึกษา ท าความเข้าใจ และตีความหมายปรากฏการณ์ต่างๆ ตลอดจนเพ่ือ
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์กับแนวคิดทฤษฎีที่ มีมาแต่เดิม นั่นก็คือ ระเบียบวิธีวิจัย 
หรือระเบียบวิธีวิทยานั่นเอง ดังนั้น การเขียนบทความในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องหรือเชื่อมโยงกับประวัติความเป็นมาที่เก่ียวกับบทบาท หน้าที่ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคมกับเทคโนโลยี โดยมุ่งหวังเพ่ือที่จะน าเสนอแนวคิดทฤษฎี และ
ระเบียบวิธีวิจัยของกลุ่มหลังปรากฏการณ์นิยม ภายใต้แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อกลาง ที่ เน้น
พ้ืนที่ส าคัญหรือพระเอกอย่างสิ่งไม่มีชีวิต ที่เราเรียกว่า เทคโนโลยี มากกว่าการให้ความส าคัญกับ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าแนวทางการศึกษานี้  ให้ความส าคัญกับสิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรมมากกว่าการให้ความส าคัญกับรูปแบบนามธรรม ดังเช่น สังคม วัฒนธรรมที่มนุษย์ได้
ประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างภาษา วรรณกรรม ศิลปะ เหมือนอย่างที่นักวิชาการในสมัยก่อนนิยมกัน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือน าเสนอนิยามความหมายพัฒนาการความเป็นมาของมานุษยวิทยาดิจิทัล 
2. เพ่ือน าเสนอกรอบแนวคิดทฤษฎี เทคโนโลยีสื่อสัมพันธ์เพ่ือการศึกษามานุษวิทยา

ดิจิทัล 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1..รูปแบบการ ศึกษา ใช้ วิธีก าร ศึกษากา รวิ จัยเชิง เอกสา ร ( Research.on.The 

Documentary) 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง บทความ

วิจัย และบทความวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะบทความในต่างประเทศ 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ การ

วิเคราะห์แบบจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) โดยการล าดับขั้นตอนของเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น และจ าแนกแยกแยะชนิดของข้อมูลเดียวกันไว้ด้วยกันจากวิเคราะห์ค าหลัก หรือเนื้อหา
หลักของแ ต่ละเอกสารที่ได้ท าการประมวลมา แล้วท ากา รจัดหมวดหมู่ข้อมูล เชื่อมโย ง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากการประมวลแล้วสรุปออกมาเป็นผลการศึกษา ผลภาพ และการ
อภิปรายผลของข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
 ประเด็นท่ี 1 นิยามความหมาย พัฒนาการความเป็นมาของมานุษยวิทยาดิจิทัล 

1. พัฒนาการ ความเป็นมา และการก่อเกิดก่อนเข้าสู่ยุคการศึกษามานุษยวิทยา
ดิจิทัล  

ในยุคศตวรรษที่ 20 นักมานุษยวิทยาอย่าง มัลโฟร์ (Malfour), มาเร็ตต์ (Marett) และ 
แฮดดัน (Haddon) ได้เริ่มระบุพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยาขึ้นมา 3 ด้าน ได้แก่ 
วัฒนธรรมวัตถุ, องค์การทางสังคม และมานุษยวิทยากายภาพ แต่การศึกษาทางด้านวัฒนธรรมที่
เก่ียวกับวัตถุและเทคโนโลยีก็ถูกพักไป เนื่องจากถูกโจมตีว่าการศึกษาเหล่านี้ไม่ทันยุคทันสมัย ใน
ยุคนั้นนักวิชาถูกหล่อหลอมให้มุ่งความสนใจไปที่การศึกษาภาษา ศิลปะ พิธีกรรม และองค์การ
ทางสังคมมากกว่าการที่จะมาให้ความสนใจเก่ียวกับการอรรถาธิบายถึงเทคนิควิธีและวัตถุโดย
ปราศจากการพิจารณาองค์ประกอบทางด้านบริบททางสังคมและวัฒนธรรม (Pfaffenberger, 
1992) ซ่ึงสอดคล้องกับที่ ทิม อินโกลด์ ( Ingold, 1997 ) ได้เขียนไว้ในบทความเรื่อง  “EIGHT 
THEMES IN THE ANTHROPOLOGY OF TECHNOLOGY”  ซ่ึงไ ด้มีการกล่าวในท านอง
เดียวกับการศึกษาของพีฟาฟเฟ็นเบอร์เกอร์ (Pfaffenberger, 1992) ที่กล่าวไว้ว่า ศาสตร์
ทางด้านมานุษยวิทยาเทคโนโลยี มีการศึกษาในพ้ืนที่ท่ียังจ ากัดหรือในวงแคบ ท าให้ไม่สามารถ
ถูกพัฒนาจนน าไปสู่การจัดระเบียบวิชาความรู้ได้ อินโกลด์ได้อธิบายไว้ว่า ความเป็นจริงใน
ประวัติการศึกษาทางด้า นมานุษยวิทยา ปรากฏให้เห็นเ ด่นชัดใน 2 แนวทาง การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสังคม ได้แก่ 1) การมีอิทธิพลของเทคโนโลยี และ 2) ความ
เป็นไปได้ของเทคโนโลยี สาระส าคัญของการจัดต้ังสถาบันทางสังคมในก่อนหน้านี้ถูกก าหนดโดย
ความจ าเป็นในระบบปฏิบัติการของเทคโนโลยีซ่ึงมีระดับความซับซ้อน และการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน 
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การศึกษาทางด้านมานุษยวิทยาเทคโนโลยีมีพัฒนาการตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ในแต่ละยุคมาเป็นล าดับขั้น ก่อนที่จะมาเข้าสู่ยุคดิจิทัล ในยุคก่อนหน้านี้  ศาสตร์ทางด้าน
มานุษยวิทยาเองก็ได้มีการศึกษาที่สนใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสื่อ ซ่ึงอยู่ในหัวข้อการศึกษาที่เรียกว่า 
มานุษยวิทยาสื่อ (Media Anthropology) เริ่มเป็นที่รู้จักในปี ค.ศ. 1950 จากผลการศึกษางาน
ชิ้นแรกทางด้านชาติพันธุ์วรรณาและวิทยาศาสตร์สังคมของสตูดิโอฮอลลีวูด ในหนังสือที่ มีชื่อว่า 
“Hollywood: The Dream Factory” โดย ฮอร์เทนส์ พาวเดอร์เมคเกอร์ (Powdermaker, 
1951) ลูกศิษย์ของฟรานซ์ โบแอส (Franz Boas) ผลงานชิ้นนี้ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ
จากนักวิชาการอ่ืนๆ ท าให้การศึกษาสื่อสารมวลชนในมุมของมานุษยวิทยาถูกละทิ้งไปหลายปี 
จนกระทั่งมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 การศึกษาที่เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนก็กลับมา
เป็นศูนย์กลางอีกครั้ง การศึกษามานุษยวิทยาสื่อก็มีการพัฒนาการมาเรื่อยๆ จนกระทั่งมาถึง
การศึกษาสื่อในพ้ืนที่ออนไลน์ในปัจจุบัน เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

ในปัจจุบันนับต้ังแต่เทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารพัฒนามาถึงยุคดิจิทัล การเชื่อมต่อ
และติดต่อสื่อสารกันผ่านโลกออนไลน์หรือไซเบอร์สเปซ เป็นการติดต่อสื่อสารที่ได้รับความนิยม
จากคนทั่วโลกมากที่สุด จากสถิติของ We Are Social and Hootsuite (Kemp, 2018) สถิติใน
ปี 2019 พบว่า สื่อโซเชียล เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างสูง จากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตรอบโลก
ประมาณ 4,400 ล้านคน มีคนประมาณ 3,400 ล้านคนที่มีบัญชีโซเชี่ยลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค ทวิต
เตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ วอทแอ็พ (Think about Wealth, 2019) เนื่องจากการเข้าถึงรูปแบบ
ติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้มีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ห่างไกลกันคนละซีกโลกได้สะดวกสบาย เข้าใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งผลให้
การศึกษาสังคม วัฒนธรรม และปรากฏการณ์ทางสังคมมีการย้ายฐานการศึกษาจากโลก
ภายนอก มาสู่โลกภายในพ้ืนที่ออนไลน์กันมากขึ้น ซ่ึงในบทความนี้จะใช้ค าว่า “โลกภายนอกกับ
โลกออนไลน์” แทนการใช้ค าว่า “โลกที่เป็นจริงกับ โลกเสมือนหรือโลกสมมติ” เนื่องจากการใช้
ค าในแบบหลังยังเป็นข้อถกเถียง และเป็นประเด็นที่นักวิชาการยังค้นหาค าอธิบายความเป็นจริง
ที่เกิดขึ้นอยู่ จึงหลีกเลี่ยงที่จะใช้ค าในคู่ที่สองที่ท าให้เหมือนมีความเหลื่อมล้ าไม่เท่าเทียมระหว่าง
โลกทั้ง 2 ใบนี้ จากผลงานการวิจัยของ แดเนียล มิลเลอร์ (Daniel Miller) อาจารย์ประจ า
ภาควิช ามานุ ษยวิทย า ที่  University College London และคณะท างานของเ ค้า  ไ ด้
ท าการศึกษาโลกแห่งสังคมออนไลน์ จนเขียนออกมาเป็นหนังสือเรื่อง  How the World 
Changed Social (Miller, 2012) ได้รับการตอบรับและเป็นที่น่าสนใจของแวดวงนักวิชาการทั่ว
โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักมานุษยวิทยา รวมถึงในประเทศไทย 

2. แนวทางการศึกษามานุษยวิทยาดิจิทัล  
ในขณะที่โลกก าลังถูกท าให้เป็น “ดิจิทัลภิวัตน์” (Digitalization) โดยกระบวนการการ

ท าให้กลายเป็นดิจิทัลในทุกหนทุกแห่ง หรือการท าให้กลายเป็นดิจิทัล จากการที่นานาประเทศ 
รวมถึงประเทศไทยมีการก าหนดนโยบาย และแผนเพ่ือจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ  มี
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การวางแผนที่จะปรับเปลี่ยนสังคม องค์กร และรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบเดิมให้กลายมาเป็น
สังคมยุคดิจิทัล ที่ทุกสิ่งทุกอย่างใช้งานและพ่ึงพาอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก เช่น รถไร้
คนขับ, โดรนในการขนส่ง, ผ่าตัดผ่านการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ (VDO Conference), 
AI ตรวจจับใบหน้า และการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอ็พปลิเคชั่นต่างๆ (Mungpattana 
sunthon, 2019) อีกทั้งมีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลาย และ
ครอบคลุมไปในทุกกิจวัตประจ าวันที่เราจะพบว่า เม่ือลืมตาต่ืนขึ้นมาก็ได้สัมผัสกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่อย่างเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว อย่างน้อยก็โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือโทรทัศน์ในระบบ
สัญญาณดิจิทัล เป็นต้น ปรากฏการณ์เหล่านี้ก็ได้รับความสนใจจากมานุษยวิทยา โดยเฉพาะใน
มานุษยวิทยาแขนงใหม่อย่าง “มานุษยวิทยาดิจิทัล” ที่ให้ความส าคัญของพ้ืนที่การศึกษา
โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์  

มานุษยวิทยาดิจิทัล ตามค าจ ากัดความของทอม โบเอลล์สตอร์ฟฟ์ (Boellstorff, 2013) 
ที่เผยแพร่ในเว็บ Oxford Bibliographies Online ให้นิยามมานุษยวิทยาดิจิทัลว่าหมายถึง การ
รวมพ้ืนที่ความสนใจการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกับอินเตอร์เน็ตที่อาจท าให้เกิดการจัดระเบียบ
ปรากฏการณ์ทางสังคมใหม่ทั้งหมด งานวิจัยในด้านนี้จะเป็นงานวิจัยที่นักมานุษยวิทยาที่
เก่ียวข้องน าเสนอ มุมมองที่มี คุณค่าเก่ี ยวกับควา มสัมพันธ์ ของ เทคโนโลยีกับวัฒนธรรม 
มานุษยวิทยาดิจิทัลมีความใกล้เคียงกับมานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรมมากที่สุด พ้ืนที่ในการศึกษา
ส่วนใหญ่ของมานุษวิทยาดิจิทัลจะร วมการศึกษาเก่ีย วกับบุคคลที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ชีวิตประจ าวันของพวกเค้า โดยจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการเข้าร่วมบริบทวัฒนธรรม
ออนไลน์ที่ซ่ึงไม่สามารถพบได้ทั่วไปในสังคมโลกทางกายภาพ นักวิชาการส่วนใหญ่ จะใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยชาติพันธุ์วรรณาในการท าการศึกษาสังคมระดับเล็ก มีแค่เพียงบางส่วนที่ ศึกษากับกลุ่ม
สมาชิกเป็นร้อยคน ส่วนการศึกษาวิจัยในงานชิ้นแรกๆ มักจะอยู่ในหัวข้อเก่ียวกับเกมส์ และ
สื่อสารมวลชน 

จากการประมวลเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แนวทางการศึกษา แน วคิดทฤษฎี 
และระเบียบวิธีวิทยาที่เก่ียวข้องและได้รับความนิยมน ามาใช้แพร่หลายในปัจจุบัน แนวทาง
การศึกษามานุษยวิทยาดิจิทัล อาจจะแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทาง  ดังนี้ คือ แนวทางท่ีหน่ึง 
แนวทางการศึกษามานุษยวิทยาดิจิทัล ด้วย “ทฤษฎีการบรรลุผล” (Theory of Attainment) 
ที่พัฒนาขึ้นมาโดยมิลเลอร์กับซินานัน (Miller, 2012) ซ่ึงอาจเรียกได้ว่าเป็นแนวทางการศึกษา
ของสาย University College London โดยแนวคิดทฤษฎีการบรรลุผลเสนอว่า เทคโนโลยี
เหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนความเป็นมนุษย์ของเราเลยแม้แต่น้อย แนวทางท่ีสอง  การศึกษาทางด้าน
มานุษยวิทยาเทคโนโลยี และมานุษยวิทยาดิจิทัล ที่มีพัฒนาการมาจากแนวคิดทางปรัชญา จาก
ปรากฏการณ์นิยมมาถึงหลังปรากฏการณ์นิยม โดยเน้นบทบาทของเทคโนโลยีที่ มีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับมนุษย์ในสังคม ไปจนถึงการที่มนุษย์ท าความเข้าใ จ
โลกผ่านตัวกลางอย่างเทคโนโลยี ซ่ึงน าไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาท หน้าที่ของมนุษย์ในการด ารง
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อยู่ด้วย เช่น แนวคิดของมาร์ติน ไฮเดกเกอร์, ดอน ไอเด, ปีเตอร์ พอล เวอร์บีค, โรเบิร์ต โรเซ็น
เบอร์เกอร์, สเตฟาโน กัวเลนิ และอาซเล่ คิราน เป็นต้น 

การพัฒนาแนวคิดทฤษฎี และระเบียบวิธีวิทยาของทั้ง 2 แนวทาง โดยเบื้องต้นก็มีจุดที่
คล้ายคลึงกัน เช่น 1) การศึกษาที่เน้นศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับมนุษย์
และสังคม 2) การศึกษาในด้านอิทธิพลของสังคมที่มีต่อมนุษย์และสังคม แต่หากตัวแปร หรือ
พ้ืนที่ในการส ารวจตรวจสอบอาจมีการให้ความส าคัญและมีการนิยามค าจ ากัดความที่แตกต่างกัน
ไป ส าหรับในจุดที่แตกต่างกันของทั้ง 2 แนวทางนั้น อาจกล่าวได้ว่าแนวทางการศึกษาของสาย 
University College London ค่อนข้างมองเทคโนโลยีต่างๆ ในแง่บวก และมักตีความหมาย
ของผลการศึกษาที่ได้ออกมาในลักษณะเป็นกลาง เช่น การมองว่าไม่มีโลกสมมติหรือโลกเสมือน
จริง โลกออนไลน์กับโลกที่เราอยู่อาศัยและด ารงอยู่ ต่างก็เป็นโลกที่มีความเป็นจริงด้วยกันทั้งคู่ 
เป็นต้น ส่วนแนวทางการศึกษาในสายไฮเดกเกอร์ จะเน้นให้ตระหนักถึงตัวเทคโนโลยีที่ มี
อิทธิพลบต่อการก าหนดบทบาทและความเข้าใจของมนุษย์ที่ มีต่อโลก สังคม และวัฒนธรรม 
มากกว่าการเป็นแค่วัตถุหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิต 

3. จาก “ปรากฏการณ์นิยม”สู่ “หลังปรากฏการณ์นิยม” 
มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ (Martin Heidegger) นักปรัชญาผู้น าเสนอแนวคิดปรากฏการณ์

นิ ยม (Phenomenology) จ า กผล ง า น เขี ยนหนั งสื อ เรื่ อ ง  “Question Concerning 
Technology” (Heidegger, 1977) มีเนื้อหาเก่ียวกับการวิพากษ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซ่ึ ง
หมายถึงเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มองว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพร้อม
กับวิธีคิดที่ว่าโลกนี้กลายเป็นวัตถุและแหล่งทรัพยากรพร้อมใช้ เพราะว่าความรู้แบบวิทยาศาสตร์
เป็นการศึกษาโลกในฐานะวัตถุ ไฮเดกเกอร์เสนอแนวคิดที่ว่า เทคโนโลยีเป็นกรอบที่ก าหนดความ
เข้าใจของเราที่มีต่อโลก (สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร, 2561) โดยในส่วนที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
เทคโนโลยีกับมนุษย์และสังคมนั้น ไฮเดกเกอร์ได้น าเสนอประเด็นไว้ว่า เราไม่ ควรที่จะมอง
เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่วัตถุ แต่เทคโนโลยีมีบทบาทมากกว่าที่ มันเป็นอยู่  และให้ตระหนักถึง
อิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อความสัมพันธ์ต่อสร้างความเข้าใจ การตีความหมายของมนุษย์ที่ มี
ต่อสังคมและโลก ยกตัวอย่างการขยายความในเรื่องนี้ เช่น ไฮเดกเกอร์วิพากษ์เทคโนโ ลยีเขื่อน
ผลิตไฟฟ้าที่ก้ันแม่น้ าไรน์ว่า องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ท าให้เกิดนวัตกรรมที่เข้าไปจัดการ
กับแม่น้ าแล้วเปลี่ยนแม่น้ าให้กลายเป็นแหล่งพลังงาน ซ่ึงเค้าแสดงทัศนะเก่ียวกับเรื่องนี้ว่า 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ก าลังตีกรอบความเข้าใจของเราให้มองเห็นความหมายของแม่น้ าในแง่มุม
ทรัพยากรเท่านั้น ความคิดเช่นนี้ถือว่าเป็นอันตราย ถ้าหากเรามองโลกแค่ตามที่เทคโนโลยี
ก าหนดให้เราเพียงอย่างเดียว  

แนวคิดของไฮเดกเกอร์ในฐานะผู้ริเริ่มแนวทางการศึกษาปรากฏการณ์นิยม ได้รับการ
พัฒนาต่อยอดจนมาเป็นกลุ่มแนวคิดหลังปรากฏการณ์นิยมที่มีนักคิดคนส าคัญอย่าง ไอเด ( Ihde, 
2009), กัวเลนิ (Gualeni, 2015), โรเซ็นเบอร์เกอร์ และเวอร์บีค (Rosenberger & Verbeek, 
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2015) ที่ต่างก็พูดถึงการศึกษาเทคโนโลยีในมิติสัมพันธ์กับการด ารงอยู่ของมนุษย์ และไม่สามารถ
ตัดขาดเทคโนโลยีออกจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับสังคมมนุษย์ได้ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะ
เป็นเพียงวัตถุที่สร้างจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และถึงแม้ว่าเทคโนโลยีไม่สามารถควบคุมหรือ
หลอกลวงมนุษย์ได้ แต่มนุษย์เองก็ไม่สามารถควบคุมเทคโนโลยีได้ เช่นกัน เพราะมนุษย์ ไม่ได้มี
อิสระจากเทคโนโลยี คล้ายกับว่ามนุษย์เราถูกผูกมัดไว้กับเทคโนโลยีไปแล้ว (สุกมล มุ่งพัฒน
สุนทร, 2561)  
 จากการศึกษาของนักวิชาการในสายนี้  “หลังปรากฏการณ์วิทยา” อาจสรุปไว้ว่า
แนวทางการศึกษา หรือระเบียบวิธีวิทยาที่มีลักษณะการได้มาซ่ึงความรู้จากประสบการณ์หรื อ
การทดลองมากว่าทฤษฎี แนวทางการศึกษาหรือระเบียบวิธีวิจัยของนักหลังปรากฏการณ์นิยม 
มักจะมีพ้ืนฐานการวิเคราะห์บนข้อความจากวารสารวิทยาศาสตร์และนิตยสาร หรืออาจจะมา
จากประการณ์ชีวิตของตนเอง ซ่ึงการค้นหาจากเทคนิคชาติพันธุ์วรรณาแบบอัตโนมัติอาจเป็น
วิธีการที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการน ามาใช้กับสิ่งของทั่วไปทั้งในบ้านและในที่สาธารณะ (Aagaard, 
Friis, Sorenson, Tafdrup & Hasse, 2018) ดังนั้นในมุมมองของหลังปรากฏการณ์นิยม 
เทคโนโลยีมักจะปรากฏให้เห็นในต าแหน่งที่ เป็นรายบุคคลมากกว่าภาพรวม (Aagaard, Friis, 
Sorenson, Tafdrup & Hasse, 2018) 

ประเด็นท่ี 2 น าเสนอกรอบแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีส่ือสัมพันธ์เพ่ือการศึกษามานุษ
วิทยาดิจิทัล 

1. แนวคิดทฤษฎี และระเบียบวิธีเทคโนโลยีส่ือกลาง  
 เทคโนโลยีสื่อกลาง เป็นค าที่ได้มาจากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องจาก
นักวิช ากา รในสายหลังปรากฏกา รณ์นิยม โดยมาจา กค าภ าษา อังกฤษ Technological 
Mediation จากการประมวลเอกสารและงานต่างๆ จากนักวิชาการด้านนี้ในต่างประเทศ และ
สรุปนัยยะของการสื่อความหมายได้ว่า Technological Mediation เป็นแนวคิดทฤษฎี และ
ระเบียบวิธีในการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบและสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และโลก 
ผ่านเทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง หรือเป็นตัวกลางระหว่างการท าความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อโลก  
 โดยสรุปแล้ว เทคโนโลยีสื่อกลาง หมายถึง เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับมนุษย์ สังคม หรือการที่มนุษย์สร้างความเข้าใจต่อโลกผ่าน
เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือเครื่องมือต่างๆ มนุษย์จะเข้าใจโลกและสิ่งอ่ืนๆ ผ่านการเป็นตัวกลาง
ของเทคโนโลยี ซ่ึงสิ่งที่มนุษย์ได้รับรู้จากประสาทสัมผัสท่ีผ่านเทคโนโลยีอาจจะเป็นแค่เพียงมุม
มุมเดียวท่ีเราได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง หรือได้สัมผัสจากความเป็นจริงของสรรพสิ่งที่ด ารงอยู่  ซ่ึง
อาจจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่าที่เราได้สัมผัส หรือรับรู้ แล้วไปตีความหมายท าความเข้าใจโลก 
โลกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่โลกที่เราอยู่อาศัย แต่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ทั้งใน
ระยะใกล้ หรือไกลก็ตาม ดังนั้นเทคโนโลยี จึงเป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ ความเข้าใจของมนุษย์
ที่มีต่อสิ่งอ่ืนๆ มากกว่าการเป็นแค่วัตถุสิ่งของที่มนุษย์น ามาใช้ โลกจะเป็นในแบบที่เราเห็นหรือ
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เข้าใจผ่านเทคโนโลยีนั้นๆ เม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนไป ความเข้าใจโลกในแบบเดิมตามเทคโนโลยี
เดิมก็เปลี่ยนไปด้วย ดังค ากล่าวของ ปีเตอร์ พอล เวอร์บีค (Rosenberger & Verbeek, 2015 ) 
ที่กล่าวไว้ว่า “...that is, as long as this particular technological mediation was 
active” หรือ “...มันจะเป็นเช่นนี้ตราบนานเท่านานที่เทคโนโลยีชิ้นนี้จะยังท างานอยู่ ” เช่นใน
การตัวอย่างของ อาซเล่ เอช คิราน (Asle H. Kiran) เก่ียวกับการเปลี่ยนรูปของพระจันทร์ที่กา
ลิเลโอเห็นครั้งแรกผ่านกล้องโทรทรรศน์ ซ่ึงการมองเห็นขนาด รูปร่าง และลักษณ์ของพระจันทร์ 
จะขึ้นอยู่กับทัศวิสัยในการมองระยะไกลผ่านกล้องโทรทรรศน์ เป็นต้น 
 จากการศึกษาในงานเขียนที่ผ่านมาของผู้เขียนทั้ง 3 บทความที่ผ่านมา (สุกมล มุ่งพัฒน
สุนทร, 2561 และ Mungpattanasunthon, 2019) ได้ท าการสรุปหัวใจส าคัญของการศึกษาใน
แนวมานุษยวิทยาเทคโนโลยี ตามหลักของแนวทางการศึกษาหลังปรากฏการณ์นิยมภายใต้กรอบ
แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อกลางได้ตามแผนภาพที่ 1 ซ่ึงเป็นการแสดงภาพความเชื่อมโยง
ระหว่างความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการท าความเข้าใจของมนุษย์ต่อโลก แล้ ว
อิทธิพลที่เกิดขึ้นเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการมีบทบาทของมนุษย์ในสังคมและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา Technological Mediation 
ที่มา: สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร (2561) 

 หลักของแนวคิดทฤษฎี “เทคโนโลยีสื่อกลาง” เริ่มแรกเกิดจากการน าเสนอของดอน ไอ
เด (Don Ihde) นักคิดในสายหลังปรากฏการณ์นิยม โดยใจความส าคัญของแนวคิดไอเดอยู่ที่ 
การศึกษารูปแบบและสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และโลกใน 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) Embodiment หรือศูนย์รวม 2) Hermeneutic หรืออรรถปริวรรตศาสตร์ คือ ทฤษฎี
ของการตีความ และการท าความเข้าใจตัวบทผ่านทางกระบวนการเชิงประจักษ์ ( Empirical)  
3) Alterity = otherness หรือมีอะไรอย่างอ่ืน  การท าความเข้าใจในตัวบทภายใต้เง่ือนไข
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ความหมายของตัวบทถูกขยายออกไปเกินขอบเขตของข้อความ  
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4) Background คือ การน าเสนอแนวคิดที่ว่า สื่อกลางอย่างเทคโนโลยีมีอิทธิพลหรือผลกระทบ
ต่อทั้งมนุษย์และโลกอย่างไร 
 นักวิชาการหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ของไอเด ในสายหลังปรากฏการณ์นิยม ได้มีการน า
แนวคิดของเค้ามาศึกษาและพัฒนาต่อยอด แต่ส าหรับในบทความนี้ขอยกมาหนึ่งกรอบวิธี
การศึกษา ซ่ึงมีชื่อว่า “Two – sidedness” หรือ “สองขั้วตรงกันข้าม” โดย อาซเล่ คิราน 
(Asle H. Kiran) กรอบแนวคิดนี้ เป็นหนึ่งในกรอบแนวคิดที่ส า คัญตามสาย แนวคิดทฤษฎี
เทคโนโลยีสื่อกลาง ที่น ามาใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และโลก ด้วย
การแบ่งสองขั้วตรงกันข้ามส าหรับเพ่ือการแปล วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีกับมนุษย์และโลก ออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 The ontological or existential 
dimension มิติของการด ารงอยู่  ในมิตินี้จะมองว่าเทคโนโลยีถูกรวมเข้าไปกับ “โครงสร้าง
เปิดเผย – ปกปิด” (Revealing – concealing structure) โดยการต้ังค าถามว่า “อะไรคือโลก
ที่เราค้นพบตัวเอง” ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ มิติที่ 2 Epistemological dimension มิติญาณวิทยา 
เป็นสองขั้วระหว่าง “โครงสร้างมากเกินจริง – น้อยเกินจริง” (Magnification – reduction 
structure) เป็นการศึกษาในมิติที่ เทคโนโลยีมีบทบาทในการจัดรูปชนิดของความรู้ที่พวกเรามี
เก่ียวกับโลกอย่างไร ตัวอย่างในเรื่องของเทคโนโลยีกล้องโทรทรรศน์ ที่กาลิเลโอใช้ศึกษาดวง
จันทร์ ก็เป็นตัวอย่างการศึกษาในมิตินี้ มิติที่ 3 The practical dimension มิติการปฏิบัติ การ
เป็นตัวกลาง หรือสื่อกลางของเทคโนโลยีแสดงให้เห็นถึงระหว่าง “โครงสร้างที่ เป็นไปได้ – 
ข้อจ ากัด” (Enabling – Constraining structure) ที่มีอิทธิพลต่อการกระท าและพฤติกรรมของ
มนุษย์ มิติที่ 4 The ethical dimension มิติจริยธรรม เป็นการน าเสนอผ่าน “โครงสร้างถูก
หลอมรวม – ท าให้แปลกแยก” ( Involving – alienating structure) ซ่ึงเทคโนโลยีสนับสนุน
และล้มล้างความพยายามที่จะโกงสิ่งที่ดีส าหรับตัวเราเอง 

Two – sidedness หรือ 2 ขั้วตรงกันข้าม สามารถน ามาส ารวจ ตรวจสอบ คาดการณ์
ท านาย ประเมินอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อการจัดรูปแบบของสังคม ถึงแม้ว่าแนวคิดคู่ขนานนี้ 
ไม่ได้แสดงถึงในแง่บวกหรือลบของเทคโนโลยี แต่ทุกๆ มิติของกรอบแนวคิดนี้สามารถน ามา
ประเมินความแตกต่างระหว่าง อะไรที่ถูกน ามาวางตรงหน้าของความสนใจ หรือดึงดูดความ
สนใจของพวกเรา กับ อะไรที่ถูกผลัก ละทิ้ง ถูกมองข้าม ไปไว้ข้างหลัง หรือการประเมินความ
แตกต่างระหว่างอะไรที่เรามองเห็นเชิงประจักษ์ กับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่  นอกจากมิติทั้ง 4 ที่
น าเสนอไปแล้วนั้น นักวิชาการที่สนใจการศึกษาโดยใช้แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อกลางผ่าน
กรอบแนวคิด 2 ขั้วตรงกันข้าม ยังสามารถมองหา ค้นหา แล้วสร้างมุมมองหรือแว่นตาใน
การศึกษาวิเคราะห์ในมิติอ่ืนๆ ได้อีก เช่น มิติในด้านการเมืองที่อาจจะท าการศึกษาสองขั้ว
ตรงกันข้ามระหว่าง “โครงสร้างการเป็นอิสระกับการกดขี่” โดยอาจจะใช้สื่อกลางเทคโนโลยีใน
มิติการสื่อสารที่แสดงถึงคู่ของ “การท าให้ติดกันกับการถอดออก” เป็นต้น 
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อภิปรายผล 
จากการประมวลเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางด้านมานุษยวิทยา

เทคโนโลยี และมานุษยวิทยาดิจิทัล พบว่า ระเบียบวิธีวิจัย เทคนิควิธี และเครื่องมือที่ได้รับความ
นิยมจากนักมานุษยวิทยามักน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลการศึกษาในด้านนี้ ได้แก่ ชาติพันธุ์วรรณา 
(Ethnography) และการรายงานชีวิตประจ าวัน (Report Everyday Life) นอกจากนี้ ก็ยังมี
เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การสัมภาษณ์ออนไลน์ การท าแบบสอบถาม
ออนไลน์ รวมไปถึงการ ศึกษาอย่างมีส่วนร่วม (Participant observation)การศึกษาด้วย
ระเบียบวิธีชาติพันธุ์วรรณาเป็นวิธีการที่นักมานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม ใช้กันมาแต่ด้ังเดิม พอ
มาถึงนักมานุษยวิทยาเทคโนโลยี ก็ได้มีการน ามาประยุกต์ใช้เป็นชาติพัน ธุ์วรรณาตนเอง  (Self – 
Ethnography)  

ในตัวอย่างงานการศึกษาของนักหลังปรากฏการณ์วิทยา เฟอร์นันโด เซโคมัน ดี 
(Fernando Secomandi) ไ ด้ท า กา ร ศึกษา อุปกร ณ์เครื่ อ ง มือ ติดตา มตัว  Self-tracking 
technology (Aagaard, Friis, Sorenson, Tafdrup & Hasse, 2018) หรือ เป็นระบบที่ช่วยให้
ผู้ใช้เจาะลึกถึงรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น การวัดอัตราการเผาผลาญของร่างกาย การวัดจ านวน
ครั้งการเดินต่อวัน การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และกิจกรรมอ่ืนๆ โดยเฉพาะกับเป้าหมายที่
ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแก้ไขความเป็นอยู่หรือการด าเนินชีวิตประจ าวั น
ของผู้ใช้ให้ดีขึ้น การศึกษาเทคโนโลยีติดตามตัวของเซโคมันดีนั้น ใช้วิธีการส ารวจตรวจสอบนัย
ยะ และมิติการเป็นตัวกลางของเทคโนโลยีระหว่างมนุษย์กับโลก ผ่านเทคนิควิธีการสัมภาษณ์
เจาะลึก การสังเกตการณ์ โดยการศึกษาการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้เห็นถึงคุณค่าของการวิจัย
เชิงประจักษ์ หรือการหาความจริงจากข้อมูลปฐมภูมิ 

การศึกษาในแบบมานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม เช่น การศึกษาวัฒนธรรม
การทอผ้า สามารถที่จะท าการปรับประยุกต์น าแนวคิดทฤษฎีสื่อสัมพันธ์สื่อสัมพันธ์มาใช้
วิเคราะห์ได้ ดังตัวอย่าง ที่ผู้เขียนได้น าเสนอบทความงานวิจัยในระดับนานาชาติ ที่ เขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง ในหัวข้อเรื่อง “Transforming Traditional Trade of the Hand-Woven 
Textile Community to Digital Trade: the case study of Tai Lue group at Toong 
Mork Village, Chiang Kham, Phayao, Thailand” (Mungpattanasunthon, 2 019 ) 
วิเคราะห์การเปลี่ยนผ่านรูปแบบการค้าขายแบบด้ังเดิมของกลุ่มทอผ้า มาเป็นการค้าขายผ่าน
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลอย่างโปรแกรมแชทไลน์ (Line) ซ่ึงใช้ระเบียบวิธีวิจัยชาติพันธุ์วรรณา การ
สัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในการศึกษา และอธิบายรูปแบบ
วัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการน าเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเข้ามาใช้ในการติดต่อซ้ือขาย 
เทคนิควิธีเก็บข้อมูลที่พิเศษและแตกต่างไปจากเดิม คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกออนไลน์ผ่าน
โปรแกรมแชทไลน์ 
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นอกจากระเบียบวิธีวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณนาที่อาศัยการรายงานชีวิตประจ าวัน ยังมี
ระเบียบวิธีวิจัยในรูปแบบอ่ืนๆ ที่นักวิชาการในด้านนี้ใช้ศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การวิจัยแบบ
มีส่วนร่วม (Participant observation) ที่ แคทรีน เฮซ  (Cathrine, H.) ที่ ไว้ในบทความเรื่อง 
Studying the Telescopes of Others: Toward a Postphenomenological 
Methodology of Participant Observation ที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม กับชั้น
เรียนของเค้าในการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือกล้องโทรทรรศน์แต่ละตัว 
ซ่ึงในตัวอย่างนี้สามารถน ากรอบแนวคิด Two – sidedness หรือ 2 ขั้นตรงกันข้ามในมิติที่ 2 
Epistemological dimension มิติญาณวิทยา ที่มีสองขั้วระหว่าง “โครงสร้างมากเกินจริง – 
น้อยเกินจริง” (Magnification – reduction structure) เนื่องจากการใช้กล้องโทรทรรศน์แต่
ละตัวจะต้องมีการปรับสมดุลในการมองเห็น ซ่ึงมันอาจจะเกิดการเข้าใจต่อโลก หรือสิ่งที่ เรา
มองเห็นในแบบที่มากเกินจริง หรือน้อยเกินจริงก็ได้  

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบใด เทคนิคการเก็บข้อมูลโดยการ
รายงานชีวิตประจ า วัน ก็เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมน ามาใช้ในทุกยุคทุกสมัย และถึงแม้ว่า
เทคโนโลยีจะก้าวล้ าไปเพียงใด การน าเทคนิคการรายงานชีวิตประจ าวันมาใช้ก็ยังสามารถปรับ
ประยุกต์ใช้ได้เสมอ 
 
องค์ความรู้จากการวิจัย 
 การศึกษาทางด้านมานุษยวิทยาดิจิทัล เป็นศาสตร์ที่มีพัฒนาการมาจากมานุ ษยวิทยา
สังคมวัฒนธรรม และมานุษยวิทยาเทคโนโลยี โดยในสมัยก่อนการศึกษาทางมานุษยวิทยาที่เก่ียว
เทคโนโลยีหรือสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่ค่อยได้รับความสนใจในกลุ่มนักวิชาการเท่าไหร่ แต่ในปัจจุบันนี้
โลกเราเข้าสู่ยุคดิจิทัล สิ่งต่างๆ รอบตัวเราล้วนได้รับอิทธิพลหรือมีส่วนเก่ี ยวข้องกับดิจิทัล
เทคโนโลยีไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้นคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ดิจิทัลเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดบทบาท ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลก เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส า คัญในการที่มนุษย์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสื่อในการท าความเข้าใจโลกรอบตัวในมิติต่างๆ โดยแน วทางการศึกษา
มานุษยวิทยาดิจิทัลท่ีนักวิชาการนิยมน ามาใช้อย่างแพร่หลายนั้น หลักๆ มีอยู่ 2 แนวทาง คือ ใน
แนวของสาย University College London และกลุ่ม Postphenomenology หรือหลั ง
ปรากฏการณ์นิยม 

แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อกลางของสายนักหลังปรากฏการณ์นิยม มีตัวแปรที่ส า คัญ
อยู่ 3 ตัวแปรหลัก คือ Human – Technology – World หรือ มนุษย์ – เทคโนโลยี – โลก ทั้ง 
3 ตัวนี้มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันโดยที่เทคโนโลยีท าหน้าที่เป็นเสมือนสื่อกลางหรือตัวกลางใน
การเชื่อมต่อความสัมพันธ์และความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อโลก เทคโนโลยีมีอิทธิพลหรือบทบาท
ต่อการด ารงอยู่ของมนุษย์ สังคม และวัฒนธรรม โดยระเบียบวิธีวิจัยที่นิยมน ามาใช้ ได้แก่ ชาติ
พันธุ์วรรณา และการใช้เทคนิค การรายงานชีวิตประจ าวันในการเก็บข้อมูล 
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ภาพท่ี 2 แสดงตัวแปรที่ส าคัญในแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อกลาง 

ของสายหลังปรากฏการณ์นิยม 
ที่มา: สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร (2561) 

 

ข้อเสนอแนะ 
บทความชิ้นนี้ยังมีข้อจ ากัด คือ เป็นเพียงบทความที่ท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยจากข้อมูล

ทุติภูมิเป็นส่วนมาก มีบางส่วนที่เกิดจากข้อมูลปฐมภูมิจากงานวิจัยของตนเอง ท าให้การศึกษา
เชิงประจักษ์จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามหลักพ้ืนฐานที่ส าคัญตามการน าเสนอของไอเด ยัง
ไม่ค่อยถูกเติมเต็มเท่าใดนัก อีกทั้งการรวมรวมเนื้อหาเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยมานุษยวิทยาดิจิทัล
ในบทความนี้จะเน้นการน าเสนอแนวคิดทฤษฎีสื่อสัมพันธ์เป็นหลัก และน าเสนอแนวคิดทฤษฎี
อ่ืนที่เป็นที่นิยมน ามาใช้ศึกษาพ้ืนที่ออนไลน์บางส่วน แต่ในความเป็นจริงการศึกษาสังคม 
วัฒนธรรม และความเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่ มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์นั้น ยังมี
แนวทางการศึกษา แนวคิดทฤษฎี และระเบียบวิธีวิทยาในในศาสตร์ใกล้เคียงกันอ่ืนๆ อีก หลาย
ศาสตร์ที่ยังไม่ได้ท าการศึกษา หรือไม่ได้น ามากล่าวถึงในที่นี้  เช่น แนวทางการศึกษาทางด้าน
สังคมวิทยาที่มีแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการประกอบสร้างทางสังคมของเทคโนโลยี แนวคิดของ
มาร์กกับโลกสมัยใหม่ที่ เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี และแนวคิดของฟูโกต์ต่อความคิดเก่ียวกับ
เทคโนโลยี เป็นต้น ดังนั้น ทางผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ คือ นักวิจัย หรือนักวิชาการ ควรที่
จะลองน าแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อกลาง รวมทั้งกรอบในการประเมิน 4 มิติ ไปทดลองใช้ใน
การศึกษาสถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในโลกดิจิทัลของสังคมไทย เพ่ือเป็นการ
ส ารวจตรวจสอบความแม่นย า ความเชื่อถือได้ ตลอดจนความคงที่ของการน าแนวคิดทฤษฎีไปใช้
อธิบาย ท านาย เทียบเคียงกับปรากฏการณ์ที่นักวิชาการในต่างประเทศได้ท าการศึกษาไว้ต่อไป 
 
 
 

Human 

World Technology 



96   ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563 
              Vol. 9 No. 1 January – March 2020 

เอกสารอ้างอิง 
สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร. (2561). ยุคแห่งสังคม AI: หาก AI มาแทนที่มนุษย์. สืบค้น 26 กุมภาพันธ์ 

2561 จาก https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ฝสส/research. 
Aagaard, J.,  Friis, J. K. B.,  Sorenson, J., Tafdrup, O., & Hasse, C. (2018). 

Posthenomenological Methodologies. London: The Rowman & Littlefield 
Publishing Group. Inc. 

Boellstorff, T. (2013). Digital Anthropology. Oxford Bibliographies Online. 
Retrieved from https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/ 
obo9780199766567/obo-9780199766567-0087.xml 

Gualeni, S. (2015). Virtual Worlds as Philosophical Tools: How to Philosophize 
with a Digital Hammer Hardcover. London: Pal-grave MacMillan. 

Heidegger, M. (1977). The Question Concerning Technology and Other Essays. 
Translated by William Lovitt. New York; London: Garland Publishing. 

Ihde, D. (2009). Postphenomenology and Technoscience. Edited by Leonore 
Langsdorf. The Peking University Lectures. Albany: SUNY Press. 

Ingold, T. (1 997) . Eight Themes in The Anthropology of Technology. Social 
Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice , 41(1), 
106-138. 

Kemp, S. (2018). Digital 2018 in 2018: World’s internet users pass the 4 billion 
mark. Retrieved from https://wearesocial.com/blog/2018/01/ global-
digital-report-2018 

Miller, D. (2012). Open access, scholarship, and digital anthropology. HAU: 
Journal of Ethnographic Theory, 2(1), 385–411. 

Mungpattanasunthon, S. (2019). Disruptive Technology reshapes human being, 
societies, roles and relations: the hypothesis of Technology Mediation. 
Retrieved from http://gscm.nida.ac.th/uploads/files/1550113978.pdf 

Pfaffenberger, B. (1992). Annu Rev Anthropol. Retrieved from https://pdfs. 
semanticscholar.org/8a67/8518d47c0c2e0be4fe2f7b585e4e909ce176.pdf 

Powdermaker, H. (1951). Hollywood: The Dream Factory An Anthropologist Looks 
at the Movie Makers. London : Secker & Warburg. Retrieved from 
https://mediaethnographies.files.wordpress.com2009/08/powderlarge.pdf 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์   97 
                                                                             Journal of MCU Social Science Review    

Rosenberger, R. & Verbeek, P.P.C.C. (Eds.) (2015). Postphenomenological 
Investigations: Essays on Human-Technology Relations. (Postphenome -
nology and the Philosophy of Technology). Lanham, MD: Lexington Book. 

Think about Wealth. (2019). The statistics of digital user around the world 2019.  
Retrieved from https://www.thinkaboutwealth.com/ digitalstatworld 
thailand2019/ 



98 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563 
         Vol. 9 No. 1 January – March 2020 
 

การพัฒนาการเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข 
โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี* 

DEVELOPMENT OF RECONCILIATION FOR PEACEFUL SOCIETY BY THE SANGHA 
ADMINISTRATOR IN PATHUM THANI PROVINCE 

 

พระมหาอ านาจ อจฺฉริยเมธี, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท 
PhramahaAmnat Adchariyameti, PhramahaKrisada Kittisobhano, PhramahaSunan Sunando 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University  

Corresponding Author. E-mail: nokthong123456@outlook.com 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป  องค์ประกอบ และน าเสนอการ
พัฒนาการเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข  เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 22 รูป/คน การสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้ทรงคุณวุฒิ 12 รูป/
คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาความ และเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 194 
รูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
1. ประชาชนน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เริ่มมีการสนใจในหลักธรรมค าสอน 
ได้ศึกษาหลักธรรมต่างๆ เพ่ือน าไปสอนให้บุคคลในครอบครัวและสนับสนุนให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ ทั้งที่วัด และชุมชนภายในหมู่บ้าน จึงเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดอง กัน  
2. พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระ
สังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3. การพัฒนาการเสริมสร้างความ
ปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ (1) พระสังฆาธิการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ตามภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์อย่างเคร่งครัด (2) มีการปลูกฝังคุณธรรม
ร่วมกับการปฏิบัติธรรม (3) ปฏิบัติด้วยความบริสุทธ์ิทั้งทางด้านกาย วาจา ใจ มีความจริงใจต่อ
กัน (4) ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ (5) มีความโอบอ้อมอารีต่อเพ่ือน
มนุษย์ด้วยกัน (6) เสียสละมีจิตใจที่เสียสละไม่เห็นแก่ตัว  

 

ค าส าคัญ: การพัฒนา; การเสริมสร้างความปรองดอง; สังคมสันติสุข 
 

Abstract 
Objectives of this article were  to study the general conditions, components 

and to present the development of reconciliation for peaceful society, using 
Mixed research methods: the qualitative research collected data from 22 key 
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informants by in-depth interviewing and 12 participants in focus group discussion 
and analyzed data by descriptive interpretation. The quantitative research 
collected data with questionnaires from 194 samples and analyzed data with 
statistics of frequency, percentage, mean and standard deviation. Findings were 
as follows: 1. The people practiced the doctrine in daily life, began to be 
interested in the doctrine and taught the Dhamma to members of the families, 
participated in various activities both at monasteries and the communities 
resulting the reconciliation. 2. Administrative monks’ opinions on the 
reconciliation promotion for peaceful society by the administrative monks in 
Pathum Thani Province, by overall were at high level 3. Development of 
reconciliation for peaceful society by the Sangha Administrative monks in 
PathumThani Province were  1) Sangha Administrative monks strictly perform 
their duties according to the 6 tasks of the Sangha ,2) morality cultivation 
together with Dharma practice 3) Dhamma practice with purity bodily, verbally 
and mentally and sincerity to one another, 4) treat others with fairness by not 
discriminating against any body, 5) being generous to fellow human beings and 
6) sacrificing mind without selfishness. 
 

Keywords: Development; Reconciliation; Peaceful Society  
  

บทน า 
จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงในปี 2557 เช่นเดียวกัน

โดยเริ่มต้ังแต่ ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และทุกๆ สังคม จากปัญหาหลายๆ ด้าน หลายๆ 
ปัญหาท าให้เกิดความแตกแยกในสังคมอย่างรุนแรงและมากยิ่งขึ้น และเป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน 
โดยไม่ได้รับการดูแลแก้ไขแต่อย่างใด ยิ่งท าให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองมากยิ่งขึ้ น (ราช
กิจจานุเบกษา, 2557) พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้มีส่วนร่วมในการน าโครงการสร้าง
ความปรองดองหลายโครงการ โดยได้น าหลักธรรมทางพุทธศาสนา มาใช้ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ 
ซ่ึงสอดคล้องกับโครงการของรัฐบาลที่มอบหมายให้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง มอบหมายให้ทุกจังหวัด ทุกอ าเภอ ทุกต าบล ทุก
หมู่บ้าน ด าเนินการปรองดองสมานฉันท์ขึ้น เช่น 1) โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดย
ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการของมหาเถร
สมาคม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รักษาศีล โดยขอให้คณะสงฆ์สานต่อโครงการให้ยั่งยืน  และ
ขอให้คณะสงฆ์น าโครงการดังกล่าว เชื่อมโยงกับการท างานกับหน่วยอบรมประชาชนต าบล ซ่ึง
พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้สานต่อโครงการโดยมอบให้ เจ้าคณะอ าเภอ เจ้า
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คณะต าบล และเจ้าอาวาส รับไปด าเนินการ และแต่งต้ังคณะท างานที่เป็นฆราวาส เช่น นายก
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยงาน หรือผู้น าชุมชนในต าบล  ภาคเอกชน เป็นต้น 2) 
โครงการสัมมนา “สร้างความสุขครั้งใหม่ด้วย 7 กิจวัตรความดี” ของบริษัท เอเชียน สแตนเล่ย์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด สถานประกอบการสว่าง รักษ์บวร รักษาศีล  56 ซ่ึงเป็นโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 และชุมชนคุณธรรม จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงได้มีการสัมมนาสถานประกอบการ
ต่างๆ จ านวน 1 วัน เป็นแห่งที่ 3 ณ บริษัท เอเชี่ยน สแตนเลย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัดซ่ึงท า
ให้ผู้เข้ารับการสัมมนา จากโครงการดังกล่าว ได้ท ากิจกรรมต่างๆ อย่างมากมาย ในเบื้องต้นจาก
การสัมมนา พบว่าท าให้รักษาศีล 5 ในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ง่าย 3) โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้าง
สุข สร้างชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน เป็นหนึ่งในโครงการ ที่มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบ เพ่ือปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ โดยมุ่งหมายให้วัด เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่ พ่ึง
ทางกาย ใจ และสติปัญญา พัฒนาสุขภาวะองค์รวมให้แก่ชุมชนได้ สมตามบทบาทหน้าที่ของวัด
และคณะสงฆ์ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนในสังคมไทยตลอดมา ทั้งนี้  การพัฒนาวัดให้รมณียะ 
และสัปปายะด้วยหลักการ 5 ส : สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐานและสร้างวินัย ย่ อม
สามารถเก้ือกูลประโยชน์ต่อประชาชนผู้มาบ าเพ็ญกุศล ศึกษาพระธรรม และพ่ึงวัดในฐานะ
ศูนย์กลางชุมชนในทุกด้านได้อย่างเพียบพร้อม ก่อสายสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับวัด ส่งเสริม
พระสงฆ์เป็นที่พ่ึง และผู้น าทางด้านจิตใจของสังคมได้อย่างแท้จริง อันน าไปสู่ความวัฒนาสถาพร 
ของสถาบันพระพุทธศาสนา สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้
ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทุกประการ (อดิศักด์ิ ธีรานุพัฒนา, 2561)  

จากปัญหาข้างต้นดังกล่าว จะเห็นว่ามหาเถรสมาคม มีนโยบายเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา  และปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน พระสงฆ์เป็นที่พ่ึงและเป็นผู้น าทางด้านจิตใจของ
สังคม โดยการร่วมมือร่วมใจสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกภาคส่วน ซ่ึงจังหวัดปทุมธานีได้รับ
นโยบายมาด าเนินการแล้ว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการปรองดอง และ
แนวคิดเก่ียวกับการปรองดอง ของพระราชญาณวิสิฐ (2561) 6 หลักการปรองดองสมานฉันท์  

คือ 1) หลักความถูกต้อง 2) หลักความเหมาะสม 3) หลักความบริสุทธิ์ 4) ความยุติธรรม 5) 
หลักพรหมวิหารธรรม 6) หลักความเสียสละ แนวคิดเรื่องสันติสุข การสร้างสันติสุขที่ส า คัญ มี 5 
ประการ ได้แก่ 1) การศึกษา 2) ศาสนา 3) การเมือง 4) กระบวนการยุติธรรม 5) สื่อทางสังคม 
(มหาวิทยาลัยศรีประทุม, 2561) และหลักธรรมสาราณียธรรม 6  1) มโนกรรม 2) วจีกรรม 3) 
กายกรรม 4) สาธารณโภคี 5) สีลสามัญญตา 6) ทิฏฐิสามัญญตา (ที.ปา 1 1/317/257) เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนรอบวัดในจังหวัดปทุมธานี ในการเสริมสร้างความ
ปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุขโดยพระ
สังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

3. เพ่ือน าเสนอการพัฒนาการเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุขโดยพระ
สังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์

เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 22 รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 12 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการบันทึกเสียงและจดบันทึกด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา เรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นยังท าการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ จากแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.977 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มมาจากประชากรโดยหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากการใช้สูตรค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ในกรณีที่ทราบจ านวน
ประชากร ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 จากการใช้สูตรค านวณของทาโรยามาเน่ ( Taro 
Yamane, 1973) โดยมีประชากรเป็นพระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี  จ านวน 376 รูปจึงได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 194 รูป วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทา ง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิจัย 
ประเด็นท่ี 1 สภาพท่ัวไปในชุมชนรอบวัด มีการเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคม

สันติสุขโดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 
พระสังฆาธิการ ได้มีการน าหลักธรรมค าสอนมาบรรยายธรรมให้พุทธศาสนิกชนที่มาวัด 

พบปะพูดคุย แนะน าให้เพ่ือน าหลักธรรมค าสอนในเบื้องต้นน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เช่น 
ศีล 5 และมีจิตอาสาที่เป็นนักศึกษา ประชาชนที่มีการศึกษา มีความรู้ และไม่มีการศึกษา เริ่มมี
การสนใจในหลักธรรมค าสอน ได้ศึกษาหลักธรรมต่างๆ เพ่ือน าไปสอนให้บุคคลในครอบครัวและ
สนับสนุนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่วัด และชุมชนภายในหมู่บ้าน หรือสถานที่ อ่ืนๆ มี
การเสนอข้อคิดเห็น ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ ทรัพย์สินเงินทองตามก าลังศรัทธา 
ประกอบกับลูกหลานในชุมชนต่างๆ ละแวกใกล้เคียง ในแต่ละวัด ได้รับการศึกษามากขึ้น ก็จะ
เข้าใจสังคมอีกระดับหนึ่งมีเหตุผล มีความคิด การพูดคุยแนะน าหลักธรรม ท าให้เข้าใจง่ายขึ้น 
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ช่วยให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน..และการได้พบปะพูดคุยก็จะสร้างความเข้าใจ และได้น าความรู้
ที่ได้มานั้นมาถ่ายทอดแนะน าให้กับบุคคลในครอบครัว ในชุมชน จึงเป็นการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง ซ่ึงจะเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับพระสังฆาธิการอีกทางหนึ่ง การศึกษามากขึ้น สูงขึ้น ท า
ให้มีความรู้มากขึ้น มีประสบการณ์มากขึ้น กระบวนการคิดต่างๆ ก็มากขึ้น ท าให้เกิดปัญญา มีการ
พิสูจน์ความจริงในหลักของความถูกต้อง มีเหตุมีผล ไม่เชื่อคนง่าย ซ่ึงจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการ
ทะเลาะเบาะแว้งได้ บุคคลที่มีการศึกษาก็จะมีผลต่อครอบครัว ต่อมาในคณะ ชุมชน ต าบล 
ตลอดจนสังคมใหญ่ ส่วนในด้านการศึกษาทางธรรม ผู้ที่ศึกษาทางธรรม หากน าศีล 5 ไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันก็จะช่วยให้มีจิตใจที่ดีงาม มีเหตุผล ซ่ึงการศึกษาทางโลกมากขึ้น และการศึกษาทาง
ธรรมมากขึ้น ท าให้คนมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนที่ไม่มีการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม 
การศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมช่วยให้คนใช้ชีวิตในประจ าวันทางในที่ถูกต้อง และท าให้เกิด
ความสามัคคีปรองดองได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกัน  
 ประเด็นท่ี 2 องค์ประกอบของการเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดย
พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

ด้านการศึกษา การเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ
จังหวัดปทุมธานี โดยมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า พระสังฆาธิการมีการ
ด าเนินการอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

ด้านการศาสนา การเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข  โดยพระสังฆาธิการ
จังหวัดปทุมธานี โดยมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า พระสังฆาธิการมีการ
ด าเนินการอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

ด้านการเมือง การเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ
จังหวัดปทุมธานี โดยมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า พระสังฆาธิการมีการ
ด าเนินการอยู่ระดับมากทุกด้าน  

ด้านกระบวนการยุติธรรม การเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคม สันติสุข โดยพระ
สังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า พระสังฆาธิ
การมีการด าเนินการอยู่ระดับมากทุกด้าน  

ด้านส่ือทางสังคม การเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ
จังหวัดปทุมธานี โดยมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า พระสังฆาธิการ มีการ
ด าเนินการอยู่ระดับมากทุกด้าน  

ประเด็นท่ี 3 น าเสนอการพัฒนาการเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข 
โดยพระสังฆาธิการ จังหวัดปทุมธานี 

1) ด้านหลักความถูกต้อง พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่
ตามภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์อย่างเคร่งครัด ในด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา โดยน าหลักธรรม 
ค าสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่บนพ้ืนฐานของหลักความถูกต้อง ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย  และไม่
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บิดเบือน ค าสอนของพระพุทธเจ้า โดยการน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ามาบรรยาย
ธรรมโดยให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบและน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้อง และให้
พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดเพ่ือปฏิบัติธรรม อีกทางหนึ่ง และจะต้องท างานเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือเป็น
การกระตุ้นให้พุทธศาสนิกชนมีความต่ืนตัว และสนใจ ในการฟังธรรม และปฏิบัติธรรมด้วย เพ่ือ
เป็นการแบ่งเบาภาระจากภาครัฐ ในการเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข ทั้งนี้  ขอให้
มหาเถรสมาคม เป็นผู้ประสาน และขอสนับสนุนจากผู้บริหารระดับประเทศ ก าหนดเป็น
นโยบาย จัดท าเป็นโครงการให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วย พระสังฆาธิการจะได้ท างานเชิงรุกเต็มที่ด้วย 

2) ด้านความเหมาะสม พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี จะต้องปฏิบัติ ตามภารกิจ 6 
ด้านของคณะสงฆ์ ในด้านเผยแผ่พุทธศาสนาให้ประชาชน พุทธศาสนิกชนได้รับทราบ  ที่ไม่ขัดต่อ
พระธรรมวินัย โดยการน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าในหลักของความถูกต้องมาบรรยาย 
ทั้งในวัดในวันพระ และวันส าคัญทางพุทธศาสนา และนอกสถานที่วัด ทั้งหน่วยราชการ บริษัท 
โรงงาน ตามที่ได้นิมนต์ให้ไปบรรยายธรรม และให้พุทธศาสนิกชนได้น าไปปฏิบัติในชีวิต  
ประจ าวัน ในครอบครัว ในหมู่คณะ ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างความปรองดอง
โดยพระสังฆาธิการ โดยใช้ หลักความเหมาะสม โดยให้ประชาชน พุทธศาสนิกชน เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ภาคเอกชน ทราบถึงความเหมาะสม ในการใช้ชีวิตประจ าวัน ไม่ประมาท รู้จักพิจารณาเหตุ 
พิจารณาผล รู้จักกาลเวลา รู้จักประมาณ รวมถึงการใช้งบประมาณแผ่นดินให้ได้ประโยชน์ที่
คุ้มค่า โดยไม่ให้สูญเปล่า ซ่ึงหากพุทธศาสนิกชนได้น าหลักธรรม ด้านความเหมาะสมไปปฏิบัติ ก็
จะช่วยแบ่งเขาภาระให้กับหน่วยงานภาครัฐ ในการสร้างความสามัคคีปรองดอง ทั้งนี้  การปฏิบัติ
ธรรมดังกล่าวจึงต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน  ที่เป็น
เยาวชน ได้รับการปลูกฝังในการปฏิบัติธรรม เพ่ือเยาวชนจะได้เป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ 

3) ด้านความบริสุทธ์ิ พระสังฆาธิ การจังหวัดปทุมธานี จ ะต้องเสริมสร้างควา ม
ปรองดองในชุมชุน ละแวกใกล้เคียง และชุมชนต่างๆ ให้มีควา มหนักแน่นและแข็งแกร่ง ให้มี 
ความสามัคคีปรองดองดุจญาติมิตร โดยการน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็น
แนวทาง ในการปฏิบัติ โดยปฏิบัติด้วยความบริสุทธ์ิใจ และการน าหลักธรรมค าสอนมาบรรยาย 
หรือการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยให้เยาวชน ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชน ห น่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันในชุมชน ซ่ึงท าให้มีโอกาส พบปะพูดคุยกัน ท าให้
รู้จักกัน อันจะน าไปสู่ความสามัคคี จากสังคมเล็กๆ ไปสู่สังคมใหญ่ ระดับอ าเภอ จังหวัด 
ประเทศได้ การปลูกฝังหลักธรรมของพระสังฆาธิการจะต้องให้ด้วย ความบริสุทธิ์ใจ จริงใจ และ
เน้นหลักความบริสุทธ์ิ ทั้งทางด้านกาย วาจา ใจ ให้มีความจริงใจต่อกัน  เพ่ือเป็นการปลูกฝังท า
ให้เกิดความเคยชิน และสังคมอยู่ร่วมกันเป็นสุข โดยโครงการนี้ จะต้องได้รับ การสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูง ผู้น าประเทศ รัฐมนตรีที่มีส่วนเก่ียวข้อง และมหาเถรสมาคมรับนโยบายมา
ปฏิบัติ เพ่ือให้พระสังฆาธิการได้ท างานเชิงรุกได้เต็มที่ และเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงาน
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ภาครัฐ ในการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน โดยให้พระสังฆาธิการมาช่วยในด้านการปลูกฝัง
หลักธรรม เนื่องจากมีงบประมาณ และได้รับสนับสนุนด้านโครงการ โดยมีประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา และเยาวชน ได้ร่วมกิจกรรมด้วย  

4) ด้านความยุติธรรม พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี จะต้องมีความรู้และศึกษาทาง
โลกด้วย ในด้านกฎหมาย เพ่ือที่จะช่วยเหลือและปกป้องคนในชุมชน และพระภิกษุสามเณร  ใน
วัด ด้วยแรงกระทบจากภายนอก จากผู้ไม่หวังดี พระสังฆาธิการจะต้องท างานเชิงรุก ต้ังรับ และ
ปกป้อง ในขณะที่พุทธศาสนาถูกรุกรานจากผู้ไม่หวังดี และให้ค าแนะน า กับประชาชนในชุมชน
ให้ได้รับ ความยุติธรรม เพ่ือความถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกคน ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม รับรู้ 
ในเรื่องต่างๆ ด้วย จะต้องโปร่งใส บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และมีส่วนในการตรวจสอบภาคประชาชน 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง ความสามัคคีปรองดองอีกทางหนึ่ง ในส่วนของทางธรรม พระสังฆาธิการ 
จะต้องปลูกฝังความยุ ติธรรม และให้ความรู้ ด้านยุติธรรมกับประชาชนทั้งในชุมชน และ
พุทธศาสนิกชนได้ เช่น การน าหลักธรรมมาสอน ให้ปฏิบัติด้วยจิตใจที่ ดีงาม ปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนด้วย
ความเที่ยงธรรมให้เสมอหน้ากัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่น า เอาอคติมาเป็นเครื่องตัดสิน เพราะรัก 
เพราะล าเอียง ต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นการเสริมสร้าง ความปรองดองของพระสังฆาธิ
การอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ขอให้ผู้น าประเทศ ผู้บริหารประเทศ หน่วยงานภาครัฐต้องให้การ
สนับสนุน เห็นความส าคัญในด้านความยุติธรรม เพ่ือแบ่งเบาภาระจากภาครัฐอีกทางหนึ่ง 

5) ด้านพรหมวิหาร พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี จะต้องมีความรู้ ด้านหลักธรรมค า
สอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง โดยไม่บิดเบือน เพ่ือปลูกฝังพุทธศาสนิกชน เยาวชน ซ่ึงเป็น
อนาคตของชาติ ให้มีพรหมวิหารธรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างแข็งแกร่ง เป็นอนาคต 
ของชาติที่ ดี เป็นผู้น าของประเทศในอนาคต เป็นข้าราชการของประเทศที่มีคุณภาพ ที่ มี
คุณธรรม จริยธรรม โดยมีเมตตา ในการที่เห็นผู้อ่ืนเป็นสุข กรุณา ปรารถนาที่จะให้ผู้ อ่ืนพ้นทุกข์ 
มุฑิตา ยินดีเม่ือผู้อ่ืนได้ดีมีสุขอุเบกขา มีการวางเฉย ไม่เหยียบย่ าซ้ าเติม เม่ือผู้ อ่ืนมีทุกข์ โดยรวม
แล้วผู้ที่ เป็นอนาคตของชาติ จะต้อง มีความโอบอ้อมอารีต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน และน า
หลักธรรมมาด าเนินชีวิต และบริหารประเทศชาติบ้านเมืองได้ พระสังฆา ธิการจะต้องปลูกฝัง
หลักธรรมค าสอนต่างๆ ให้กับคนกลุ่มนี้ ทั้งนี้  ผู้บริหารประเทศ หน่วยงานภาครัฐที่ เก่ียวข้อง 
มหาเถรสมาคม จะต้องเห็นความส าคัญเหล่านี้ เพ่ือเป็นการปลูกฝัง สร้างเยาวชนเพ่ือเป็นอนาคต
ของชาติ ที่มีคุณภาพต่อไป 

6) ด้านหลักความเสียสละ พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี จะต้อง ปฏิบัติตา ม
หลักธรรมภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์อย่างจริงจัง และท างานเชิงรุก ในการเผยแผ่พุทธศาสนา  
ในด้านหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ให้ถูกต้อง เพ่ือเป็นแบ่งเบาภาระจากหน่วยงานภาครัฐ 
ในการเสริมสร้างความปรองดอง และสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ ปลูกฝังให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ืออนาคตได้เป็นผู้น า ผู้ปกครอง นักบริหาร นักวิชาการ เป็นผู้อ านาจเหนือผู้ อ่ืน 
จะต้องมีจิตใจที่เสียสละ สละความเห็นแก่ตัว สละความสุขส่วนตัว เพ่ือประโยชน์สุขของหมู่คณะ 
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และเพ่ือประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองที่ มีผู้น าที่ มีคุณภาพ โดยมีหลักธรรมมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่  ด้วยความเสียสละ เม่ือผู้น าเป็นใหญ่ที่ได้รับการปลูกฝังด้าน
หลักธรรมค าสอน และประพฤตตัวอยู่ ในธรรม ประชาชน ก็ย่อมที่จะประพฤติใน ธรรม
เช่นเดียวกันได้ จะช่วยให้ราษฎร ประชาชนคนไทยอยู่ กันเป็นสุข  ถ้วนหน้า ถ้ามีผู้น า  หรือ
ข้าราชการต้ังอยู่ในธรรมในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง และเสียสละ  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
พระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการเสริมสร้างความปรองดอง เพ่ือสังคมสันติสุข โดย

น าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ามาบรรยายธรรม ให้กับพุทธศาสนิกชน ประชาชน  และ
บุตรหลานในชุมชนที่มีการศึกษาสูง และให้ศึกษาทางธรรม เพ่ือน าไปถ่ายทอดให้กับบุคคลใน
ครอบครัว เนื่องจากบุตรหลานในชุมชนมีการศึกษา จึงมีสังคมอีกระดับหนึ่งที่ มีเหตุผล มี
ความคิด การพูดคุยแนะน าหลักธรรม ท าให้เข้าใจง่ายขึ้น เข้าใจหลักความถูกต้อง กระบวนการ
คิดของผู้ที่มีการศึกษา มีการพิสูจน์ความจริงเชิงประจักษ์ได้ จึงอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง 
ซ่ึงจะช่วยสร้างความสามัคคีได้ จะเป็นการแบ่งเบาภาระของพระสังฆาธิการ  ในการเสริมสร้าง
ความปรองดองได้อีกระดับหนึ่ง พระสังฆาธิการจะบรรยายธรรมในหลักธรรมที่มีความเหมาะสม 
ในด้านรู้จัดยืดหยุ่น ผ่อนหนัก ผ่อนเบา ซ่ึงตรงกับการศึกษาทางโลก ที่การเป็นผู้พิจารณาเหตุ 
สังเกต ในความเป็นรู้จักบุคคล รู้จักฐานะของตน รู้จักประชุมชน รู้จักกาลเวลาที่เหมาะสม พระ
สังฆาธิการจะต้องบรรยายธรรม ด้วยหลักบริสุทธ์ิทั้งกาย วาจา ใจ และสอนให้พุทธศาสนิกชนมี
ความบริสุทธ์ิใจในการใช้ชีวิตประจ าวันที่ถูกต้อง ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ทั้งส่วนตัว เอกชน 
และงานราชการ ที่จะต้องรับผิดชอบ ต้องใจซ่ือ มือสะอาดโปร่งใส และตรวจสอบได้ พระสังฆาธิ
การจะน าหลักความยุติธรรม มาบรรยายธรรมให้กับพุทธศาสนิกชน บุตรหลานที่มีการศึกษาสูง
ในชุมชน ละแวกใกล้เคียง และขุมชนต่างๆ จะได้รับรู้ และเข้าใจในการปฏิบัติ  ตามหลักนิติรัฐ 
นิติธรรม ให้เสมอหน้ากัน เพ่ือจะได้น าไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัว สอนให้การปฏิบัติต่อ
ผู้อ่ืนด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่อคติล าเอียง ทั้งในชุมชนและ ละแวกใกล้เคียง หมู่บ้าน ต าบล 
และจากสังคมเล็กๆ ขยายไปสังคมใหญ่ได้ ส่วนในด้านหลักพรหมวิหารธรรม พระสังฆาธิการ
สอนให้ผู้มีการศึกษา พุทธศาสนิกชนให้มีวิธีคิดในสิ่งที่ถูกต้อง และการปฏิบัติต่อกันด้วยความ
เมตตา ปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน และปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสุข ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ยินดีให้ผู้ อ่ืน
เป็นสุข และวางตัวเป็นกลาง วางเฉย เม่ือเห็นผู้อ่ืนมีทุกข์ ส่วนในด้านความเสียสละ พระสังฆาธิ
การ มีการเสริมสร้างความปรองดองในการบรรยายธรรมในด้านหลักความเสียสละ ซ่ึงหากผู้ มี
การศึกษาสูงในชุมชน ได้ปฏิบัติตาม และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าไปถ่ายทอดให้กับ
บุคคลในครอบครัว ก็จะสามารถน าไปสู่ความสามัคคีได้ และจะช่วยให้สังคมอยู่ เย็นเป็นสุข 
ดังนั้นจึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (2561) ได้วิจัยเรื่อง  “การ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรั กษาศีล 5 จังหวั ด
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พระนครศรีอยุธยา” พบว่า ผู้น าชุมชนจะต้องยึดหลักการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 6 
ประการ คือ 1) หลักความถูกต้อง 2) หลักความเหมาะสม 3) หลักความบริสุทธิ์ 4) หลักความ
ยุติธรรม 5) หลักพรหมวิหารธรรม และ 6) หลักความเสียสละ จะท าให้เกิดบรรยากาศแห่งความ
สมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ได้อย่างแท้จริง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเมธาวินัย
รส (ปลิวิโก), พระมหาวีระศักด์ิ สุรเมธี และสาลินี รักกตัญญู (2559) ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการ
เสริมสร้างสังคมสันติสุขของมูล นิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ตามหลักพุทธสันติวิธี  พบว่า ตามหลักธรรม
ค าสอนของพระพุทธศาสนาในหลัก สังคหวัตถุ 4 เป็นธรรมที่ท าให้สังคมเป็นสังคมที่สันติสุข ซ่ึง
ประกอบด้วย 1) ทาน คือ การให้มีทั้งวัตถุทานสิ่งของ ให้ธรรมทาน และให้อภัยทาน 2) ปิยวาจา 
คือวาจาที่สุภาพมีประโยชน์ วาจานั้นต้องเป็นวาจาสุภาษิต คือ จริง ไพเราะ เหมาะการประสาน
สามัคคี รวมถึงค าแนะน าสั่งสอน ชักจูงในทางที่ดี 3) อัตถจริยา การท าประโยชน์มีทั้งประโยชน์
ตน ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน บางทีเราก็เรียกว่า ผู้มีจิตอาสา และ 4) สมานัตตตา ร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้ 
การท าตนเสมอต้นเสมอปลาย เสมอต้นเสมอปลายรู้จักหน้าที่ รู้จักวางตน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระครูปลัดจักรพันธ์ กิตฺติสาโร (บุญกาญจน์) (2560) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
สร้างสันติสุข ของชุมชนตามหลักพุทธศาสนา ในอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย
พบว่า การประยุกต์ใช้ หลักพุทธศาสนาในการสร้างสันติสุขของชุมชนในอ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี อยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่มีผลต่อการสร้า งสันติสุขของชุมชนในอ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญ 3 ประการ คือ หลักพุทธธรรม ได้แก่ (1) หลัก
พรหมวิหาร 4 เช่น หลักเมตตา หมายถึงคนในชุมชน ต้องอยู่ กันด้วยความเมตตา หลักกรุณา 
หมายถึงคนในชุมชนต้องประกอบด้วยเมตตาธรรม หลักมุฑิตา หมายถึง คนในชุมชนต้องแสดง
มุฑิตาจิตต่อเพ่ือนร่วมสังคม (2) ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง การใช้ ภูมิปัญญาได้ การเคารพ
ผู้ใหญ่ การเข้าวัดในวันพระ เพ่ือฝึกตนให้อยู่ในคุณงามความดี และ (3) หลักกฎหมาย สังคมใดก็
ตามหากอยู่ด้วยกันด้วยการเคารพกฎหมาย สังคมนั้นย่อมเกิดสันติสุข พระสังฆาธิการ ได้น าหลัก
ความบริสุทธ์ิในการบริหารให้เหมาะสมตามหลักความบริสุทธ์ิ ให้กับประชาชน...ส่วนพระสังฆาธิ
การจะปฏิบัติต่อพุทธศาสนิกชนด้วยหลักความบริสุทธิ์ ไม่ว่าทั้ง กาย วาจา ใจ และตาม
หลักธรรมด้วยใจที่บริสุทธ์ิ ส่วนในด้านหลักความยุติธรรม พระสังฆาธิการสอนให้ปฏิบั ติต่อผู้ อ่ืน
ด้วยความเที่ยงธรรม ยุติธรรม ตามหลักนิติรัฐ และนิติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติด้วยความล าเอียง 
ส่วนหลักพรหมวิหารธรรม หลักนี้ ก็จะน าไปสู่ความสุข ความสามัคคีในหมู่คณะได้ ต้องมีเมตตา
พรหมวิหาร ปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสุข ในด้านหลักความเสียสละ วัด พระสังฆาธิการ ต้องเสียสละ
ให้กับประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวมและสละความเห็นแก่ตัว เพ่ือส่วนรวม
เช่นเดียวกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูพินิจรัตนากร (อนุสรณ์ ฐานทตฺโต) (2556) ได้
วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้พรหมวิหารธรรม ในการสร้างสันติสุขในอ าเภอบางพลี จังหวั ด
สมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า หลักพรหมวิหารธรรม มีความส าคัญต่อการเสริมสร้างสันติสุข 
ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สรุปได้ว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักพรหมวิหารธรรมมี



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  107 
                                                 Journal of MCU Social Science Review    

ความส าคัญต่อการสร้างสันติสุขในต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนการ
เสริมสร้างความปรองดองของพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี มีการน าหลัก การเสียสละ มา
บรรยายธรรม โดยกระบวนการยุติธรรมต้องมีการเสียสละ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม
จากสังคม อย่างเท่าเทียมกัน 

 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระ

สังฆาธิการ จังหวัดปทุมธานี”นั้น สามารถสังเคราะห์และน าเสนอ ได้ดังแผนภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
ที่มา: พระมหาอ านาจ อจฺฉริยเมธี (2562) 

การพัฒนาการเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ จังหวัด
ปทุมธานี 1) ด้านหลักความถูกต้อง พระสังฆาธิการปฏิบัติตามหน้าที่ตามภารกิจ 6 ด้านของคณะ
สงฆ์อย่างเคร่งครัด ในด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา โดยน าหลักธรรม ค าสอนของพระพุทธเจ้าที่
อยู่บนพ้ืนฐานของหลักความถูกต้อง ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย และไม่บิดเบือน ค าสอนของ
พระพุทธเจ้า 2) ด้านความเหมาะสม พระสังฆาธิการน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ามา
ปลูกฝังร่วมกับการปฏิบัติธรรม เพ่ือเยาวชนจะได้เป็นอนาคตของชาติที่ มีคุณภาพ 3) ด้า นความ

การพัฒนาการเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข 
โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี 

ด้านหลักความ ถูก ต้อง 
ปฏิบั ติตา มหน้ า ที่ อย่ า ง
เคร่งครัด  ยึดพระธรรม
วิ นั ย เ ป็ น ห ลั ก ใ น ก า ร
ปกครอง ท างานเชิงรุกมาก
ขึ้น 

ด้านความเหมาะสม  
น าหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้ า มาปลู กฝั ง
ร่วมกับการปฏิบัติ ธร ร ม
ตามจริตของผู้ปฏิบัติธรรม 

ด้านความบริสุทธ์ิ  
พระสังฆาธิการปฏิบัติด้วย
ความบริสุทธิ์ทั้งทางด้า น
กาย วาจา ใจ ให้มีความ
จริงใจต่อกัน  

ด้านความยุติธรรม  
พระสังฆาธิการปฏิบัติต่อ
ผู้อ่ืนด้วยความเที่ยงธรรม
ให้ เสมอหน้ ากัน โดยไ ม่
เลือกปฏิบัติ ไม่น าเอาอคติ
มาเป็นเครื่องตัดสิน 

ด้านพรหมวิหาร  
พระสังฆาธิการมีความโอบ
อ้อมอา รีต่อเ พ่ือนมนุษย์
ด้วยกัน และน าหลักธรรม
มาด าเนินชีวิต 

ด้านหลักความเสียสละ 
พระสั งฆาธิ การมีจิตใจที่
เสียสละ สละความเห็นแก่
ตัว สละความสุขส่วนตัว 
เพ่ือประโยชน์สุ ขของห มู่
คณะ และเพ่ือประเทศชาติ 
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บริสุทธ์ิ พระสังฆาธิการปฏิบัติด้วยความบริสุทธ์ิทั้งทางด้านกาย วาจา ใจ ให้มีความจริงใจต่อกัน 
4) ด้านความยุติธรรม พระสังฆาธิการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเที่ยงธรรมให้เสมอหน้ากัน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ ไม่น าเอาอคติมาเป็นเครื่องตัดสิน 5) ด้านพรหมวิหาร พระสังฆา ธิการมีความโอบ
อ้อมอารีต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน และน าหลักธรรมมาด าเนินชีวิต และบริหารประเทศชาติ
บ้านเมืองได้ พระสังฆาธิการจะต้องปลูกฝังหลักธรรมค าสอนต่างๆ ให้กับคนกลุ่มนี้ ทั้งนี้  ผู้บริหาร
ประเทศ หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง มหาเถรสมาคม จะต้องเห็นความส าคัญเหล่านี้  เพ่ือเป็น
การปลูกฝัง สร้างเยาวชนเพ่ือเป็นอนาคตของชาติ ที่มีคุณภาพต่อไป 6) ด้านหลักความเสียสละ 
พระสังฆาธิการมีจิตใจที่เสียสละ สละความเห็นแก่ตัว สละความสุขส่วนตัว เพ่ือประโยชน์สุขของ
หมู่คณะ และเพ่ือประเทศชาติ  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 

1) เจ้าคณะอ าเภอ รับนโยบายมาเพ่ือด าเนินการจัดโครงการ และส่วนหนึ่ง ก็มอบให้
พระสังฆาธิการทุกวัดในจังหวัดด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยการท างานเชิงรุก ร่วม
กิจกรรมด้านหลักธรรมกับชาวบ้าน  

2) พระสังฆาธิการในแต่ละจังหวัด อ าเภอ ต าบล จัดการด าเนินการเชิงรุก เพ่ื อเข้าถึง
พุทธศาสนิกชน เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  

3) พระสังฆาธิการ ออกพบปะประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน และละแวกใกล้เคียงเพ่ือถาม
สารทุกข์สุกดิบ และเป็นการสร้างมิตรภาพ ให้คนเข้าถึงวัด 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยในครั้งต่อไป 

1) การพัฒนาการเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการ
จังหวัดปทุมธานี 

2) การเสริมสร้างสมรรถนะพระสังฆาธิการของจังหวัดปทุมธานี ในการเสริมสร้างความ
ปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุข 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบคุณธรรม 12 ประการ ของเด็กหญิงบ้าน
ราชวิถีก่อนและหลังการได้รับกิจกรรมการฝึก กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และเปรียบเทียบ
คุณธรรม 12 ประการ ของนักศึกษาจิตวิทยา ก่อนและหลังการเข้าร่วมจัดกิจกรรมการฝึก  เป็น
ก่ึงการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างคือเด็กหญิงบ้านราชวิถี 40 คน โดยสุ่มอย่างง่าย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
และนักศึกษาจิตวิทยา 22 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แบบสอบถามวัดคุณธรรม 12 ประการ เป็น
นิทานสั้น ๆ และ 2) กิจกรรมการฝึกเพ่ือพัฒนาคุณธรรมเป็นการแสดงละครกับกิจกรรม Walk 
rally และมาตรการประมาณค่า 10 ระดับ สถิติใช้ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณธรรม 12 
ประการของเด็กหญิงบ้านราชวิถีหลังการได้รับการฝึกมีคะแนนคุณธรรมสูงกว่าก่อนการฝึก (p 
<.01) 2) คุณธรรม 12 ประการของเด็กหญิงบ้านราชวิถีกลุ่มทดลองมีคะแนนคุณธรรมสูงกว่า
กลุ่มควบคุม (p <.01) และ 3) คุณธรรม 12 ประการของนักศึกษาจิตวิทยาหลังการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการฝึกมีคะแนนคุณธรรมสูงกว่าก่อนการเข้ามามีส่วนร่วม (p <.01)  
  

ค าส าคัญ : การพัฒนาคุณธรรม; กิจกรรมการฝึก; การมีส่วนร่วม 
 

Abstract  
  Objectives of this article were to compare the 12 virtues of the Baan 
Rajavithi Girls before and after receiving training activities, experimental group 
and control group, and compare the 12 virtues of psychology students before 
and after participating in training activities, using a semi-experimental research. 
The samples consisted of 40 Baan Rajavithi Girls who were simple randomly 
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selected, divided into 2 groups, and 22 psychological students. The tools were 1) 
Questionnaire of 12 virtues measures, a short story and 2) the training activities 
for morality development were drama, walk rally activities, and 10-level 
estimation measurement. The t-test was applied in data analysis. The results 
showed that 1) The 12 morals of the Baan Rajavithi girls after receiving the 
training activities had higher scores than before receiving the training activities 
(p<.01), 2) the experimental group had a higher moral score than the control 
group (p<.01),and 3) 12 morals of psychological students after taking part in the 
training activities had higher moral score than before entering participation 
(p<.01) 
 

Keywords: Morality Development; Training Activities; Participation 
  

บทน า  
 จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับ
ความเจริญทางด้านข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การรับรู้ของมนุษย์จากสื่อ
ต่างๆ เป็นไปอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรือแม้จะเป็นทาง สังคมออนไลน์ 
ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการปล่อยออกมาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งที่ได้รับการกลั่นกรอง หรือไม่ได้รับการ
กลั่นกรอง ท าให้ผู้รับสื่อไม่สามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลใดเชื่อถือได้ หรือเชื่อถือไม่ได้ ตามมาด้วย
พฤติกรรมการเลียนแบบ ก่อปัญหาทางสังคม ปัญหาทางอาชญากรรมฉกชิงวิ่งราวทรัพย์สินต่างๆ 
ปัญหาทางเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการแสดงพฤติกรรมรุนแรงยกพวกตีกัน หรือแม้แต่
ปัญหาติดยาเสพติด เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้แสดงถึงการขาดคุณธรรม พบว่าเด็กและเยาวชนก่อ
คดีความผิดเฉลี่ยวันละ 83 คน (บุญเรือง ไตรเรืองวรรัฒน์, 2561) และจากผลการวิจัยของกรม
สุขภาพจิตในปี 2558 พบว่าในกลุ่มเด็กที่กระท าผิดส่วนใหญ่มีโรคทางจิตอย่างน้อย 1 โรค สูงถึง
ร้อยละ 96 พบมากที่สุดคือ ความผิดปกติของพฤติกรรมการใช้สารเสพติดพบร้อยละ 84 
รองลงมา คือ กลุ่มโรคเกเรต่อต้านพบร้อยละ 34 โรควิตกกังวลร้อยละ 11 โรคซึมเศร้าและโรค
อารมณ์แปรปรวน ร้อยละ 10 โรคสมาธิสั้นร้อยละ 7 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กเริ่มด่ืมเหล้าสูบบุหรี่ 
สูบกัญชา และยาบ้า เม่ืออายุ7-9 ปี ซ่ึงปัญหาสังคมเกิดจากความผิดปกติของตัวเด็กเองการ
อบรมเลี้ยงดู และสภาพสังคม หากไม่ได้รับการดูแลจะก่อคดีอย่างซ้ าซาก  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าถ้าปล่อยให้สภาพสังคมเป็นไปโดยปราศจากการ
ช่วยเหลือหรือปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมแล้ว สังคมจะอยู่ในสภาพวิกฤต เสื่อมถอยทาง
คุณธรรม สถานสงเคราะห์เด็กจึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สามารถช่วยเหลือเด็กโดยการรับเด็กไว้ใน
อุปการะ แต่ต้องเป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ทั้งนี้โดยระบุเด็ก  
8 ประเภท ได้แก่ 1) เด็กเร่ร่อน หรือเด็กก าพร้า 2) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง 
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3) เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใดๆ 4) เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือ
ประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบ ต่อพัฒนาการทางร่างกายหรือจิตใจ  5) เด็กที่
ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าหรือแสวงหา  ประโยชน์โดยมิชอบ  
6) เด็กพิการ 7) เด็กที่อยู่ในสภาพยากล าบาก 8) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จ าต้องได้รับการสงเคราะห์
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ผู้ปกครองหรือญาติของเด็กอาจน าเด็กไปขอรับการสงเคราะห์ที่
กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการหรือส านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด หรือที่สถาน
แรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูของเอกชน เพ่ือขอรับการสงเคราะห์ได้  ทั้งนี้
โดยมีเป้าหมายให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู เพ่ือให้เด็กได้เติบโตขึ้นมามีพัฒนาการสมวัยทั้ง
ร่างกายและจิตใจ  
  จากแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทยผ่านกลไกทาง
การศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 : วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา เพ่ือ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
แห่งชาติฉบับที่ 1 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) จากแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ข้างต้น 
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์มุ่งเน้นคุณธรรม 12 ประการเพ่ือให้นักศึกษายึดปฏิบัติ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
เป็นสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ที่ยึดปรัชญา 
“เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น” วิทยาลัยมีนโยบายจัดการศึกษาตามแบบฉบับของพระ
เยซูเจ้าในการรักและรับใช้เพ่ือนมนุษย์ เพ่ือการพัฒนามนุษย์ในทุกมิติ โดยก าหนดให้นักศึกษา
ยึดหลักปฏิบัติ 12 ประการ ได้แก่ ความซ่ือตรง ความรักเพ่ือนมนุษย์ ความเมตตากรุณา ความ
สละตน ความข่มใจ ความอดทน ความจริงใจ ความเพียร ความมีจรรยาวิชาชีพ ความนอบน้อม
สุภาพ ความมีวาจาดี และ ความสะอาดกายใจ  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ที่พระองค์ทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทย ด้วยการเสนอหลักการปฏิบัติ
คุณธรรม 4 ประการโดยทรงน าเอาค าแปล พระศาสนธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาที่
เรียกว่าฆราวาสธรรม มารวมเป็นพระบรมราโชวาท เพ่ือเป็นหลักให้ประชาชนคนไทยทุกค นได้
ศึกษา และน าไปปฏิบัติปลูกฝังให้เจริญงอกงามในจิตใจ ช่วยให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุข
ร่มเย็น หลักการปฏิบัติตามคุณธรรม 4 ประการประกอบด้วย 
 คุณธรรมประการที่ 1 คือ การรักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองที่ ประพฤติปฏิบัติแต่
สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นคุณธรรม 
 คุณธรรมประการที่ 2 คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ให้ประพฤติและปฏิบัติ อยู่ในความสัจ
ความดีนั้นคุณธรรมข้อนี้แยกได้เป็น 2 ประการคือ รู้จักข่มใจตนเอง ให้ประพฤติและปฏิบัติอยู่ใน
ความสัจ ความดี การข่มใจ 

คุณธรรมประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่ว งความ
ทุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด  
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คุณธรรมประการที่ 4 การรู้จักละความชั่ว ความทุจริตและรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
 เนื่องจากคนมีทั้งคนดีและไม่ดี เด็กก็เช่นกัน หน้าที่ของสถาบันการศึกษาจะพัฒนาให้คน
มีคุณธรรม ซ่ึงการส่งเสริมคุณธรรมเป็นสิ่งที่น่าจะส่งเสริมได้ ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ มานพ 
จาดเปรม (2559) ศึกษาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต เช่นเดียวกับวัลทณี นาคศรีสังข์ 
สุพัตรา ไตรอุดมศรี ตริตาภรณ์ สร้อยสังวาล (2560) ศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 เช่นกับ ทองพูล ภูสิม ศักด์ิพงศ์ หอมหวน และสมบัติ ฤทธิ
เดช (2553) นอกจากนั้นงานวิจัยของ อัญชริสา สุรีย์แสง (2553) ที่ใช้กิจกรรมพัฒนาความมีวินัย
ในตนเองของนักเรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี ทฤษฎีที่จะน ามาใช้ เป็นกรอบ
แนว คิดในกา ร วิจั ย  คือ ทฤษฎี จิ ตวิ เคร า ะห์  (Psychoanalytic theory) (Friedman & 
Schustack, 2011) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) (Bandura, 1971) 
เม่ือพิจารณาคุณธรรมของเด็กทฤษฎีที่ใ ช้คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางกา รรู้ คิด ( Cognitive 
Development Theory) (Fleming, Piaget, Kohlberg, Gilligan & Others, 2005)  
 คณะจิตวิทยา เป็นคณะหนึ่งในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้ยึดหลักการสอนนอกเหนือจาก
การให้ความรู้ในด้านวิชาชีพเฉพาะทางแล้ว อาจารย์ผู้สอนยังปลูกฝังคุณธรรม 12 ประการให้กับ
นักศึกษา ทั้งนี้โดยนักศึกษาและอาจารย์มีความเห็นตรงกันว่าเด็ก ๆ ที่ขาดครอบครัว อาจจะท า
ให้เด็กขาดโอกาสในหลาย ๆ แม้จะได้มาอยู่ในครอบครัวเสมือนก็ตาม อนึ่ง “คุณธรรม”เป็นเรื่อง
ที่ยากต่อการปลูกฝัง เพราะเป็นนามธรรม นักศึกษาและอาจารย์จึงคิดว่าควรจะมาบริการ
วิชาการพัฒนาคุณธรรมที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เพราะเด็ก ๆ ไม่ได้อยู่ กับ
ครอบครัว และเท่ากับเป็นการตรวจสอบด้วยว่าเด็กที่สถานสงเคราะห์ได้รับอบรมบ่มนิสัยพัฒนา
คุณธรรมมากน้อยเพียงใด แต่การที่จะมาบริการวิชาการพัฒนาคุณธรรมเพียงอย่างเดียวนั้นยาก
ที่จะทราบว่าการพัฒนาคุณธรรมนั้นได้ผลเป็นอย่างไร ด้วยเหตุนี้อาจารย์จึงได้ปรับไปสู่รูปแบบ
การวิจัยควบคู่ไปกับการบริการวิชาการที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ซ่ึงสถานที่นี้ เป็น
หนึ่งในสถานสงเคราะห์และพัฒนาเด็กโดยให้บริการปัจจัย 3 ด้าน คือ1) ปัจจัยด้านการศึกษาทั้ง
สายสามัญและสายวิชาชีพแก่เด็กตามความสามารถ และแนวถนัดเพ่ือให้เด็กสามารถประกอบ
อาชีพช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างปกติสุข 2) ปัจจัยด้านสถานที่พัก
อาศัยเป็นการสนองตอบต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานอันมนุษย์พึงได้รับ 3) ปัจจัยที่ส า คัญอีก
ประการหนึ่ง คือการได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวที่แท้จริงซ่ึงเด็กโหยหาต้องการ มาอยู่ใน
ครอบครัวท่ีอาจเรียกว่า “ครอบครัวเสมือน” คือเข้ามาอยู่ในบ้านพักหลังละ 20 -25 คน โดยแต่
ละหลังจะมีแม่บ้านหรือพ่ีเลี้ยงหลังละ 1 คน เพ่ือให้การดูแลและอบรมสั่งสอน แนะน า ให้
ค าปรึกษา ให้ความรัก ความอบอุ่นเป็นเสมือนมารดาทดแทนก็ตาม แต่ก็คงเทียบไม่ได้กับ
ครอบครัวท่ีแท้จริง คณะผู้วิจัยตระหนักว่าเด็กหญิงน่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่ฝึก
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ยาก สอนยาก คือคุณธรรม ดังได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วว่านามธรรมเป็นสิ่งที่ยากต่อการสอน 
อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์จะเข้ามาพัฒนาคุณธรรม
ให้กับเด็กหญิงที่นี่ก็น่าจะเป็นสิ่งดีที่อย่างน้อยได้มีการจุดประกายคุณธรรมเริ่มต้นให้กับ เด็ก ๆ ที่
จะพัฒนาคุณธรรมขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอันเป็นการแก้ปัญหาสังคมทางหนึ่ง 
 จากการที่นักศึกษาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2 เข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมการฝึกเพ่ือพัฒนา
คุณธรรมให้กับเด็กหญิงบ้านราชวิถีนั้น คณะอาจารย์มีความเห็นว่า ควรจะวัดและสังเกต
พฤติกรรมคุณธรรมของนักศึกษาที่จัดกิจกรรมด้วย เพราะคณะอาจารย์เห็นว่าวิธีหนึ่งที่นักศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมคุณธรรมนั้นจะท าให้นักศึกษามีคุณธรรมเพ่ิมมากขึ้นกว่าก่อนที่จะมา
เข้าร่วมในการท ากิจกรรมนี้ และถ้าได้ผลดีจริงว่าการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
แล้วท าให้คุณธรรมของนักศึกษาพัฒนาเพ่ิมขึ้นจากเดิมได้ เนื่องจากการซึมซับเข้าไปทีละน้อย ถ้า
เป็นเช่นนี้วิทยาลัยจะได้น าไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือเปรียบเทียบคุณธรรม 12 ประการ ของเด็กหญิงบ้านรา ชวิถีก่อนและหลังการ
ได้รับกิจกรรมการฝึก 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณธรรม 12 ประการของเด็กหญิงบ้านราชวิถี กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบคุณธรรม 12 ประการ ของนักศึกษาจิตวิทยา ชั้นปีที่  2 ก่อนและ
หลังการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการฝึก  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยประเภทก่ิงการทดลอง ในกลุ่มเด็กหญิงบ้านราชวิถีใช้การทดลอง
ในรูปแบบ Randomized pretest-postest control group design ส่วนกลุ่มนักศึกษา
จิตวิทยาชั้นปีที่ 2 เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาน้อยจึงใช้แบบ One group pretest-posttest 
design 

ประชากร  
  1. เด็กหญิงบ้านราชวิถี อายุ 5-11 ปี จ านวน 116 คน และ  
 2. นักศึกษาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2 จ านวน 22 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง 
 1. เด็กหญิงบ้านราชวิถีได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 40 คน แยกเป็นกลุ่มทดลอง  
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน   
 2. นักศึกษาจิตวิทยา ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 
 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 115 
                                                          Journal of MCU Social Science Review    

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือส าหรับเด็กหญิงบ้านราชวิถีคือ 1) แบบสอบถามวัดคุณธรรม 12 ประการ  
3 ระดับ และ 2) กิจกรรมการฝึก ส่วนเครื่องมือวิจัยที่ใช้กับนักศึกษาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2 คือ แบบ
ประเมินตนเอง 10 ระดับ 

การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้กับเด็กหญิงบ้านราชวิถี ประกอบด้วย 
 1. แบบสอบคุณธรรมจริยธรรม 12 ประการ เป็นการเล่าเรื่องเก่ียวกับคุณธรรมให้
เด็กหญิงฟัง แล้วให้ตอบโดยเลือกตอบ 3 ระดับคือท าบ่อย ได้ 1 คะแนน ท าน้อย ได้ 2 คะแนน 
และไม่เคยท า ได้ 3 คะแนน สร้างขึ้นมา 12 ด้าน จ านวน 36 ข้อ ซ่ึงแยกเป็นคุณธรรมด้านละ 3 
ข้อ ได้น ามาให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (content validity) แล้ว
น ามาหาค่า IOC หรือค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์/นิยามปฏิบัติการ 
จากการวิเคราะห์ได้ค่า IOC เฉลี่ยเท่ากับ 1.00 หลังจากที่ได้ปรับปรุงภาษาตามผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 
ได้น าข้อค าถามทั้ง 36 ข้อมาสอบถามกับเด็กหญิงบ้านราชวิถีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 19 
คน เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนกโดยการหาสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (item-
total correlation) เลือกข้อที่มีค่าสหสัมพันธ์ต้ังแต่.2 ขึ้นไปมาพิจารณาโดยคณะผู้วิจัยสร้าง
แบบสอบถามคุณธรรม 12 ด้าน ๆ ละ 3 ข้อ ใน 3 ข้อนี้ดูว่าใช้ได้ก่ีข้อ เลือกค่าสหสัมพันธ์ที่สูงไว้ 
ด้านละ 2 ข้อ แต่ส าหรับด้านความรักเพ่ือนมนุษย์มีใช้ได้เพียงข้อเดียว ดังนั้นจึงท าให้ได้ข้อ
ค าถามมา จ านวน 23 ข้อแทนที่จะเป็น 24 ข้อ แต่อย่างไรก็ตามข้อค าถามทั้งหมดได้ครอบคลุม
คุณธรรมทั้ง 12 ด้าน ต่อจากนั้นได้หาค่าความเชื่อม่ันโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช 
(Cronbach Alpha Coefficient) ได้ค่า แอลฟาเท่ากับ .9033  
 2. กิจกรรมการฝึก เป็นวิธีการฝึกที่จะท าให้เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับคุณธรรม ด้วยการแสดงละคร เรื่อง เทพารักษ์กับคนตัดไม้ เค้าโครงจากนิทานอีสปคน
ตัดฟืนกับละครเรื่องความลับของกะทิ และการเล่นกิจกรรม walk rally คณะผู้วิจัยได้น า
กิจกรรมการฝึกทั้งหมดให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านได้ตรวจดูเนื้อหา (content validity)ว่าตรงกับ
การวัดคุณธรรม 12 ด้านหรือไม่ และหาค่า IOC ได้ค่า IOC เฉลี่ยเท่ากับ .68  
 การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้กับนักศึกษาจิตวิทยาชั้นปีที่ 2 คือ แบบประเมินตนเอง 
แบบประเมินตนเองเป็นแบบสอบถามคุณธรรม 12 ประการ เป็นมาตรการประเมินค่า 10 ระดับ 
ใช้การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา คือ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจข้อค าถามว่าเนื้อหาตรงกับ
วัตถุประสงค์/นิยามปฏิบัติการหรือไม่ แล้วน ามาหาค่า IOC ได้ค่า IOC เฉลี่ย เท่ากับ 1.00 หาค่า
อ านาจจ าแนกโดยการหาสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม เลือกข้อที่ มีค่า
สหสัมพันธ์ต้ังแต่ .72 ขึ้นไป ต่อจากนั้นได้หาค่าความเชื่อม่ันโดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอน
บาช ได้ค่า แอลฟาเท่ากับ .9708  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในเด็กหญิงบ้านราชวิถี ก าหนดเก็บข้อมูลในวันพฤหัสบดีที่ 22, 26, และ 31 มีนาคม 
2561 ต้ังแต่เวลา 8.00 น.- 17.00 น. โดยเริ่มจาก สอบก่อน (pretest) ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุมส าหรับกลุ่มควบคุม หลังจากสอบก่อนจะปล่อยไปโดยไม่ให้กิจกรรมใด ๆ ส่วนกลุ่ม
ทดลองจะได้รับกิจกรรมการฝึก จ านวน 3 วัน ทั้งเช้าและบ่าย หลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วจะมี
การสอบหลัง (posttest) ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  มีการสอบก่อนโดย ใน
วันที่ 10 มีนาคม 2561 เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบประเมินตนเอง เป็นการใช้
แบบสอบถามคุณธรรมจริยธรรม เป็นมาตรการประมาณค่า 10 ระดับ วัดก่อนที่นักศึกษา
จิตวิทยา ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมในการท าวิจัยและร่วมท ากิจกรรมการฝึกพัฒนาคุณธรรม เม่ือ
กิจกรรมเสร็จสิ้นลงได้มีการวัดเช่นเดียวกับการวัดก่อนการทดลองซ่ึงเป็นการวัดแบบหลังการฝึก
อีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 2 เมษายน 2561 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้สถิติพ้ืนฐานสถิติ t-test แบบ dependent และ แบบ independent 
 
ผลการวิจัย 
 วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือเปรียบเทียบคุณธรรม 12 ประการ ของเด็กหญิงบ้านราชวิถี
ก่อนและหลังการได้รับกิจกรรมการฝึก วิเคราะห์โดยใช้ t-test แบบ dependent ได้ผลตาม
ตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบคุณธรรม 12 ประการ ของเด็กหญิงบ้านราชวิถีก่อนและหลังการ

ได้รับกิจกรรมการฝึก 
 

คุณธรรม 
12 ประการ 

n X̅ S.D. 
t แบบ 

dependent 
df p 

คะแนนสอบก่อน 20 53.45 6.86 
-9.49** 19 .00 

คะแนนสอบหลัง 20 67.55 1.88 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า คุณธรรม 12 ประการ ของเด็กหญิงบ้านราชวิถี หลังจากที่ได้รับ

กิจกรรมการฝึกสูงกว่าก่อนได้รับกิจกรรมการฝึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพ่ือเปรียบเทียบคุณธรรม 12 ประการของเด็กหญิงบ้านราชวิถี
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้ผลตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคุณธรรม 12 ประการของเด็กหญิงบ้านราชวิถี กลุ่มทดลอง และ

กลุ่มควบคุม ได้ผลตามตารางที่ 2 
 

คุณธรรม 
12 ประการ 

n X̅ S.D. 
t แบบ 

independent 
df p 

กลุ่มทดลอง 20 13.80 6.69 
8.29** 38 .00 

กลุ่มควบคุม 20 -.70 4.05 
 
   จากตารางที่ 2 พบว่า คุณธรรม 12 ประการ ของเด็กหญิงบ้านราชวิถี กลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพ่ือเปรียบเทียบคุณธรรม 12 ประการของนักศึกษาจิตวิทยา ชั้น
ปีท่ี 2 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ก่อนและหลังการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการฝึกของ
เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้ผลตามตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบคุณธรรม 12 ประการ ของนักศึกษาจิตวิทยาชั้นปีที่  2 วิทยาลัย

เซนต์หลุยส์ ก่อนและหลังการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการฝึก 
 

คุณธรรม 
12 ประการ 

n X̅ S.D. 
t แบบ 

dependent 
df p 

คะแนนสอบก่อน 20 82.05 21.01 
9.49** 19 .00 

คะแนนสอบหลัง 20 104.96 10.66 
 
  จากตารางที่ 3 พบว่า คุณธรรม 12 ประการ ของนักศึกษาจิตวิทยาชั้นปีที่ 2  วิทยาลัย
เซนต์หลุยส์ หลังการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการฝึกมีคุณธรรม 12 ประกา ร  
สูงกว่าก่อนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผลการวิจัย 
  1. จากการเปรียบเทียบคุณธรรม 12 ประการของเด็กหญิงบ้านราชวิถีก่อนและหลังการ
ได้รับกิจกรรมการฝึก ผลปรากฏว่าคะแนนคุณธรรมหลังการได้รับกิจกรรมการฝึกสูงกว่าก่อนการ
ได้รับกิจกรรมการฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การที่ได้รับผลเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
กิจกรรมการฝึกที่นักศึกษาจิตวิทยาชั้นปีที่สองร่วมกับคณะอาจารย์ช่วยกั นพัฒนากิจกรรม
คุณธรรมผ่านการแสดงละครที่ให้ความสนุก ให้ข้อคิดเก่ียวกับคุณธรรม มีการต้ังค าถามยั่วยุให้
เด็กหญิงบ้านราชวิถีได้ตอบ พร้อมมีการเสริมแรงจากการตอบที่ถูกต้อง นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม 
walk rally ที่มีคุณภาพและถูกใจเด็ก ๆ ท าให้เด็กได้มีการสะท้อนคิด และเข้าใจในคุณธรรมมาก
ขึ้น ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคล้องงานวิจัยของถิรพงศ์ ฤกษ์ขา ,บุญเรียง ขจรศิลป์ และส าเนาว์ ขจร
ศิลป์ (2558) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวินัยนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ผลพบว่า การประเมินผลการทดลอ งใช้
รูปแบบฯ พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการประเมินหลังการทดลองใช้รูปแบบในภาพรวม 
ในระดับ 3 และ 2 มี จ านวนเพ่ิมมากขึ้นเม่ือเปรียบเทียบ กับก่อนการทดลองใช้รูปแบบ ส่วน
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการประเมินหลังการทดลองใช้รูปแบบในระดับ 1 และ 0 มีจ านวน
ลดลงเม่ือ เปรียบเทียบกับก่อนการทดลองใช้รูปแบบ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อัญชริสา สุรีย์แสง (2553) การใช้กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 
โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี ผลพบว่าความมีวินัยในตนเองกลุ่มทดลองหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 2. จากการเปรียบเทียบคุณธรรม 12 ประการของเด็กหญิงบ้านราชวิถี กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมแล้วพบว่าคะแนนคุณธรรมกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ผลท่ีพบนี้ยืนยันได้ชัดเจนว่า กิจกรรมการฝึกสามารถพัฒนาคุณธรรมให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพสูง และยังเป็นการยืนยันเสริมผลท่ีพบในข้อ 1 ที่ว่าหลังการฝึกกิจกรรมการ
พัฒนาคุณธรรมแล้วคะแนนคุณธรรมสูงมากกว่าก่อนการฝึก และสิ่งนี้เป็นเรื่องของกิจกรรมล้วน 
ๆ ไม่ได้เก่ียวกับวุฒิภาวะ เพราะถ้าเป็นวุฒิภาวะ ในกลุ่มควบคุมนักเรียนในกลุ่มนี้ ก็ต้องมีวุฒิ
ภาวะด้วย และเม่ือทั้ง 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองและกลุ่มต่างมีวุฒิภาวะทั้งคู่จึงหักล้างกันไป ส่วนที่
เหลือซ่ึงกลุ่มทดลองได้คะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมจึงเป็นเพราะกิจกรรมที่ท าสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอัญชริสา สุรีย์แสง (2553) ดังที่กล่าวมาแล้ว 
 3. เม่ือนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในการฝึกคุณธรรมให้กับเด็กหญิงบ้านราชวิถีก็ยิ่งท า
ให้คะแนนคุณธรรมของตนเองยิ่งเพ่ิมสูงมากขึ้น ที่ผลเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะเม่ือนักศึกษาได้ลง
ไปท างานร่วมกับเด็ก ๆ ท าให้เกิดการซึมซับความรู้สึกเก่ียวกับคุณธรรมเข้าไปเสมือนหนึ่งกับที่
นักศึกษาอธิบายบทเรียนที่เพ่ือนไม่เข้าใจ ให้เพ่ือนได้เข้าใจ ก็จะยิ่งท าให้นักศึกษาผู้นั้นยิ่งมีความ
เข้าใจในเรื่องที่ตนอธิบายเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาจิตวิทยา ชั้นปีที่  2 
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วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้มีการด าเนินตาม PDCA คือ ก่อนที่จะจัดกิจกรรมให้กับเด็กบ้านราชวิถี 
นักศึกษาและอาจารย์ได้มาร่วมวางแผนตามเป้าหมายทั้งขั้นตอนและวิธีด าเนินการ เวลาที่จะใช้
ตลอดจนนักศึกษาคนไหนจะรับผิดชอบเรื่องอะไร อย่างไร และงบประมาณต่าง ๆ เป็นต้น 
(Plan) ต่อจากนั้นก็ได้มีการออกไปรองปฏิบัติกับกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างโดยน า
เรื่องที่วางแผนไปรองปฏิบัติดู  (Do) จากนั้นก็ได้มีการประชุมเพ่ือตรวจสอบ ประเมินผล 
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนเพ่ือพิจารณาถึงผลท่ีได้รับว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ 
(Check) เม่ือการประชุมได้ข้อสรุปโดยมีการแก้ไขในบทละครบางตอนเล็กน้อย ก็มาถึงการแสดง
จริง (Action) นักศึกษาและอาจารย์ร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอน PDCA ซ่ึงให้ผล
ออกมาดี นักศึกษาพึงพอใจในการปฏิบัติมาก ผลจากการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับทองพูล ภูสิม 
ศักด์ิพงศ์ หอมหวน และสมบัติ  ฤทธิ  (2554)  ศึกษากา รพัฒนาคุณธรรมจริย ธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ผลการวิจัยพบว่าหลังการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
พฤติกรรมของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้นทุกด้าน  
 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
  การเรียนการสอนควรให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน การเลือกวิธี
สอน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการสอน ซ่ึงจากการที่นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนจะท าให้นักศึกษาต้ังใจเรียน พร้อมกับมีความภาคภูมิใจในตนเอง สนใจในการ
เรียนเพราะวิธีการต่าง ๆ นั้นมาจากพวกนักศึกษาเอง เปรียบได้กับการที่นักศึกษาจิตวิทยาชั้นปีที่
สองได้เข้าไปมีร่วมจัดกิจกรรมการฝึกคุณธรรมให้กับเด็กหญิงบ้านราชวิถี ท าให้นักศึกษามี
คุณธรรมเพ่ิมมากขึ้นกว่าก่อนที่จะเข้าไปร่วมจัดกิจกรรมการฝึกคุณธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1) หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยน าผลงานวิจัยฉบับนี้ไปเป็นโมเดลต้นแบบส าหรับการพัฒนาต่อไป 
 2) อาจารย์ผู้สอนควรเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แก่เด็กและเยาวชน เพ่ือให้นักศึกษาได้ซึมซับคุณธรรมจริยธรรมด้วย 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 

1) ควรทดลองโดยใช้กิจกรรมแบบ PDCA ในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ร่วมของ
วิทยาลัย 
  2) ควรทดลองพัฒนาคุณธรรมกับประชาชนในชุมชนทั้งนี้ เพ่ือยกระดับจิตใจของคนใน
ชุมชนนั้นให้เป็นคนดี รักเพ่ือนมนุษย์ ตลอดจนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กับบุคคลทั่วไป 
  3) ควรท าการสังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรมทั้งนี้ เพ่ือหา  Treatment  
ที่เหมาะสมในการน ามาใช้ในการทดลองเพ่ือพัฒนาคุณธรรมต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป ศึกษากระบวนการในการจัดการ
ท่องเที่ยว และศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัดในจังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 18 คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คน และ
งานวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นพระสงฆ์และประชาชน 
จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 311 รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1. วัดจัดการท่องเที่ยวเรียบร้อย สวยงาม มีการพัฒนา และ
ปรับปรุงศาสนสถาน แบบประหยัดเรียบง่าย มีการส่งเสริมการศึกษาแก่บุคลากร  2. พระสงฆ์
และประชาชนมีความคิดเห็นต่อกระบวนการในการจัดการท่องเที่ยว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
3. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ ได้แก่ การอนุรักษ์โบราณสถานและ
โบราณวัตถุให้มีความม่ันคง แข็งแรง และคงไว้ ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย  การพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวลักษณะเชิงปฏิบัติธรรม บูรณาการกับการอนุรักษ์โบราณสถาน และการบูรณาการวิถี
ชีวิตความเป็นไทย ร่วมกับศาสนอ่ืนอย่างสันติสุข 
 

ค าส าคัญ: รูปแบบ; การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม; วิถีพุทธ 
 

Abstract 
Objectives  of this article  were to study general conditions, the process 

of tourism management and the Buddhist cultural tourism management of 
monasteries in Samut Songkhram Province using the mixed research methods: 
the qualitative research collected data from 18 key informants by in-depth-
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interviewing and from 12 participants in focus group discussion and analyzed 
data by descriptive interpretation. The quantitative research collected data from 
313 samples who were monks and people in Samut Songkhram Province, and 
analyzed data by descriptive statistics.   Findings were as follows: 1. Monasteries 
managed the tourism in good and beautiful orders. There were improvement 
and development of religious places economically and simply and education 
promotion for personnel, 2. Monks and people had opinions on the process of 
tourism managing, by overall, at high level. 3. The model of the Buddhist 
cultural tourism management was that there was  preserving and securing the  
archaeological sites and maintain Thai identity. There were effective language 
skills and local culture development for personnel. There was Dhamma practice 
based tourism integrated with ancient places conservation, and integration the 
Thai way of life with other religions peacefully. 
 

Keywords: Model; Culture Tourism; Buddhist Principles 
 

บทน า 
เป้าหมายของ ททท. ปี 2560-2564 คือ การให้ประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ที่รองรับนักท่องเที่ยวระดับคุณภาพมากขึ้น และผลักดันการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน จึงมีแนวทาง
ในการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่การเป็น “Preferred Destination” ซ่ึงก็คือการมุ่งสู่
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหรือแหล่งท่องเที่ยวท่ีทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยว
ไทยนึกถึง และเลือกมาท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม Quality 
Leisure เช่น กลุ่มความสนใจ เฉพาะ (Niche) และกลุ่มรายได้สูง (High Income) เป็นต้น 
รวมทั้งวางแผนมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มระดับบน (High Value) เป็นเป้าหมายในระยะยาว โดย
มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่า เช่น วัฒนธรรมและวิถีไทย รวมถึงการอนุรักษ์
ธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับภาพ
ทัศน์ ที่ทาง ททท. ได้จัดท าไว้ ภาพลักษณ์นี้ สามารถจัดอยู่ในภาพทัศน์ที่ 2, 3 และ 4 คือ ลงทุน
กับ โครงสร้ าง พ้ืน ฐา น ( Investment), ภา พลั กษณ์ใหม่ท่อ งเที่ย วไทย  ( Branding and 
Repositioning) และท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainability) (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
2562) 

การปฏิรูปสังคมสู่โครงสร้างการพัฒนาที่ได้ดุลยภาพ การแก้ไขปัญหาความยากจนใน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธีรพงษ์ มหาวีโร, 2555) ซ่ึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย
ส่วนใหญ่ที่ มีความเป็นอยู่ที่ผูก พัน ประสานกลมกลืนกับหลั กความเชื่อและหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา โดยคนไทยจะนับถือพุทธศาสนาอย่างม่ันคง มีเมตตา เอ้ื อเฟ้ือ เสียสละ เป็น
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ที่ต้ังท าให้นานาอารยประเทศทั้งหลายขนานนามเมืองไทยของเราว่า สยามเมืองยิ้มและดินแดน
แห่งผ้ากาสาวพัสตร์ หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา 3 ประการ คือ ไม่ท าชั่วทุกชนิด 
ประพฤติความดี ช าระจิตให้บริสุทธิ์ สอนให้แก้ความชั่วด้วยความดี ไม่สอนให้ไถ่บาปตนด้วยการ
ฆ่าสัตว์หรือฆ่ามนุษย์ (กรมการศาสนา, 2543) หากเราได้น าเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
มาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤต ยกคุณภาพของชี วิตและ
สังคมผู้คนก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข 
 วัดในพระพุทธศาสนาของไทย มีอยู่จ านวนมากมายที่สามารถใช้เป็นสถานที่พัฒนาจิ ต
วิญญาณประชาชนได้ปีละหลายล้านคน หากวัดนั้นๆ ได้รับการพัฒนา ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
เป็นศูนย์กลางชุมชน สามารถดึงดูดใจผู้ที่ผ่านไปมาให้มีความรู้สึกว่าที่นี่ มีความสุขที่สัมผัสได้ วัด
จึงน่าจะเน้นบทบาทสนองตอบเป้าประสงค์ของพระพุทธศาสนาที่ชัดเจนออกมาใน ฐานะผู้ให้ที่
พ่ึงพิงทางกายทางใจทีไ่ม่เพียงพัฒนาในด้านวัตถุและศาสนสถานเท่านั้น แต่จะต้องครอบคลุมไป
ถึงการพัฒนาด้านบริหารศาสนบุคคล การศึกษาอบรม ศาสนสมบัติ และการสาธารณสงเคราะห์  
(กรมการศาสนา, 2543) วัดจึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า เพ่ือเรียกความ
เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนกลับมาอีกครั้ง 
 จังหวัดสมุทรสงครามถือเป็นจังหวัดหนึ่ง ในภาคกลางของประเทศไทย (หน่วยงานบาง
แห่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคตะวันตก) มีขนาดพ้ืนที่เล็กที่สุดของประเทศ คือประมาณ 416.7 
ตารางกิโลเมตร ทั้งยังมีจ านวนประชากรน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศด้วย นับเป็นจังหวัด
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูง
มากทั้งที่ จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 63 
กิโลเมตรมี 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภออัมพวา และอ าเภอบางคณที มีแม่น้ าแม่กลองเป็น
แม่น้ าสายหลัก คุณค่าและความส าคัญของจังหวัดสมุทรสงครามนั้นมากมาย หลายประการ ทั้ง
ในเรื่องประวัติศาสตร์ที่เก่ียวเนื่องกับราชวงศ์จักรี ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองสามน้ า คือ น้ าจืด น้ า เค็มและ
น้ ากร่อย ตลอดจนวิถีชีวิตที่เก่ียวพันกับธรรมชาติรอบๆ ชุมชนท้องถิ่น  (จังหวัดสมุทรสงคราม, 
2561) ซ่ึงแสดงถึงวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบไทยๆ จนท าให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวจังหวัด
สมุทรสงครามมากขึ้นก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ท้องถิ่น อย่างไร ก็ตามรายได้ที่ เพ่ิมขึ้นจาก
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังกระจุกตัวอยู่ในบางพ้ืนที่เท่านั้น เช่น ตลาดน้ า  อัมพวา ตลาดแม่กลอง
และวัดต่างๆ เป็นต้น 
 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่ เก่ียวข้องพบว่า ปัจจัยที่ส า คัญในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย แนวคิดเก่ียวกับการจัดการของ Deming PDCA ได้แก่ 1) 
P = Plan การวางแผน  2) D = Do การปฏิบัติตาม 3) C = Check การตรวจสอบ 4) A = 
Action คือการปรับปรุงแก้ไข (พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 2559) แนวคิดเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเภทศาสนสถาน ได้แก่ 1) การจัดการแหล่งเรียนรู้ 2) การจัดการภูมิ
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ทัศน์ 3) การจัดการด้านบริหารพ้ืนฐาน 4) การจัดการความปลอดภัยของศาสนสถาน ( สินชัย 
กระบวนแสง, 2550) หลักสัปปายะ 7 ที่เก่ียวข้องได้แก่ สัปปายะ 7 ประการ คือ 1) สบายการ
อยู่ (อาวาสสัปปายะ) 2) สบายการไป (โคจรสัปปายะ) 3) สบายพูดคุย (ภัสสสัปปายะ) 4) สบาย
คบคน (ปุคคลสัปปายะ) 5) สบายการกิน (โภชนสัปปายะ) 6) สบายอากาศ (อุตุสัปปายะ) 7) 
สบายท่าทาง (อิริยาปถสัปปายะ) (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
อาทิเช่น รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนของชุมชนต าบลห้วยแร้ง จังหวัดตราด 
(อรุณศรี อ้ือศรีวงศ์, 2552) รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (พระครูภาวนาวชิรคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม) , 2559) การพัฒนาการตลาด
และการท่องเที่ยวของธุรกิจชุมชนเพ่ือการยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนเทศบาล
เมืองแกนพัฒนา อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ (มานพ ชุ่มอุ่น , 2554) ศึกษาศาสนสถานที่ส า คัญต่อ
การอนุรักษ์การท่องเที่ยวของวัดในกรุงเทพฯ (นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์และคณะ, 2553) 
 การท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ ยวอย่าง 

ยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการศึกษาหาความรู้ในพ้ืนที่หรือ  

บริเวณที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวใน  การ
พัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเก่ียวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ 
และการให้คุณค่าของสังคม โดยเรียนรู้ผ่านทางสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือ  สภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ ว่าจะ
เป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น  
 ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นพระสังฆาธิการรูปหนึ่งจึงมีความสนใจในการศึกษาวิเคราะห์
องค์ประกอบ สภาพทั่วไป และน าเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือน าผลการวิจัยมาพัฒนาวัดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด
สมุทรสงคราม  

3. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด
สมุทรสงคราม  

 
 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 125 
                                                          Journal of MCU Social Science Review    

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ใน

จังหวัดสมุทรสงคราม” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่าง 
1.  งาน วิ จัย เชิ ง คุณภา พ ( Qualitative Research)  โ ดยท าการ วิ จัย เชิ ง เอกสา ร 

(Documentary Analysis) พระไตรปิฎก  ต ารา หนังสือและงานวิจัยเก่ียวกับ การจัดกา ร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน  18 คน เ ก่ียวกับการจั ดการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมวิถีพุทธของวั ด ในจังหวั ด
สมุทรสงคราม , การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ในวัด 9 
วัดซ่ึงเป็น Best Practice แล้วถอดบทเรียนเป็นรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงครามในเบื้องต้นหลังจากนั้นน าไปจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus 
Group Discussion) เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 12 ท่าน ท าการยืนยันรูปแบบดังกล่าว 

2. งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 311 รูป/คน เพ่ือหาระดับความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม  

 

ผลการวิจัย 
1. สภาพท่ัวไปในการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด

สมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่เล็ก และมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ า 

ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีนักท่องเที่ยว ชาวไทยและต่างประเทศจ านวนมาก มีการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา อุทยาน ร.2 วัดบางกุ้ง วัดอัมพ
วันเจติยาราม วัดหลวงพ่อบ้านแหลม วัดอินทาราม มีบริการนั่งรถรอบเมือง นั่งเรือไหว้พระ 
จังหวัดสมุทรสงคราม มีผลไม้ ส้มโอ ลิ้นจี่ และมะพร้าว ประชาชนส่วนมาก มาเที่ยว ตลาดน้ า
อัมพวา ตลาดน้ าบางน้อย 

จุดแข็ง พบว่า วัดในจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชนในการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
และการเผยแผ่หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาผ่านการท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรม
เก่ียวกับประวัติศาสตร์อุทยาน ร.2 ของและบุคคลส าคัญ 

จุดอ่อน พบว่า วัดในจังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่เน้นการท่องเที่ยวไหว้พระเพียง
รูปแบบเดียว  ขาดการให้ ความรู้แก่นั กท่องเที่ยว เน้นประชา ชนจากภายน อก ขาดกา ร
ประชาสัมพันธ์และดึงดูดความสนใจของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมร่วมกันกับชุมชน 
ขาดกิจกรรมที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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โอกาส พบว่า ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวมีหลายประเภท เน้นการท่องเที่ยวมากกว่าการ
ปฏิบัติธรรม ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลที่เพียงพอ  การเน้นกิจกรรมที่หวัง
ผลประโยชน์และผลก าไรในเชิงธุรกิจ 

อุปสรรค พบว่า ชุมชนบริเวณวัดให้ความร่วมมือในการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง  จังหวัด
สมุทรสงครามมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ของประเทศ และของโลก มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวน
มาก มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภท มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน ระบบการคมนาคม
สะดวก  

เม่ือน าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค มีวิเคราะห์รวมกันท าให้ได้แนวทางในการ
พัฒนา คือ การจัดท าแผนคู่มือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้มีความหลากหลาย เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยว ให้มีความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างกิจกรรมให้เกิดคุณธรรมให้
เกิดการตะหนักในการรักสถานที่ และจัดท าโครงการท่องเที่ยว ท าให้สามารถดึงงบประมาณจาก
หน่วยรัฐได้มากขึ้น จัดส่งพระภิกษุ สามเณรและบุคลากร เข้าร่วมอบรมทางด้านภาษาเพ่ือเสริม
กิจกรรมพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ การพัฒนาทักษะด้านภาษาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
เพ่ิมทักษะบุคลากรภายในให้สามารถพูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่ว 

2. กระบวนการในการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวั ด ในจังหวัด
สมุทรสงคราม  

การบริหารจัดการต้องมาจากความต้องการและความพร้อมของคนในชุมชน อาจท าใน
รูปแบบมีคณะกรรมการ แบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักการให้บริการทางการท่องเที่ยว 
เม่ือมีคณะกรรมการแล้วก็จะสามารถร่วมมือพัฒนาในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยว เช่น การจัดศูนย์บริการการท่องเที่ยว พัฒนารายการหรือโปรแกรมน านักท่องเที่ยวไป
ชุมชนเพ่ือเสนอนักท่องเที่ยว จัดแบ่งหน้าที่การให้บริการตามความถนัดของแต่ละฝ่าย และต้อง
ค านึงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามไว้พร้อม ๆ กับการรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วย 

การพัฒนาวัดไปในทิศทางที่สร้างเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรม และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ซ่ึงการพัฒนาวัดบนพ้ืนฐานของการเรียนรู้ร่วมกัน 
รวมถึงการหยิบเององค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์หรือเทคโนโลยีมาพัฒนาและส่งเสริมวัดในด้านที่ดี 
และดูแลทรัพยากรที่มีอยู่ของวัดให้คงอยู่ในสภาพที่ดี วัดต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน 
บุคลากร การดุแลสถานที่หรือโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และมีการ
พัฒนาปรับปรุงเพ่ือประโยชน์ของวัดอย่างแท้จริง รวมถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัย
ต่อนักท่องเที่ยว 

วัดเป็นศูนย์รวมพัฒนาจิตใจประชาชนให้เกิดความศรัทธาทางพุทธศาสนา ด้ายการจัด
กิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เม่ือเกิดความศรัทธาก็จะท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาวัดมากขึ้น สร้างความประทับในให้กับประชาชนด้วยการต้อนรับเป็นอย่างดีเม่ือเกิดความ
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ประทับใจจะส่งผลให้ประชาชนเข้ามาร่วมท าบุญมากขึ้น เป็นศูนย์รวมการศึกษาทางพุทธศาสนา
เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้แกประชาชนทุกระดับทั้งในวัดและนอกวัด และสร้างเครือข่ายระหว่างวัด 
ชุมชน โรงเรียนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือประสานสัมพันธ์ร่วมกันในการพัฒนาวัด 
โดยเน้นจุดเด่นของวัดทางประวัติศาสตร์และวัฒนาธรรมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวและหารายได้
พัฒนาวัด การพัฒนาการท่องเที่ยวได้เปลี่ยนไปเท่าที่ เห็นจะมีจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาชุมชนนั้นให้เกิดความยั่งยืนโดยมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตในชุมชนในเชิงการเรียนรู้  และทดลองให้
ได้มาซ่ึงประสบการณ์ที่เป็นอยู่จริงในชุมชม ประโยชน์ที่ชาวบ้านในแต่ละชุมชนจะได้รับการ
พัฒนา เอ้ือเฟ้ือ ประโยชน์ให้ชุมชนเกิดการอนุรักษ์ สร้างจิตส านึก ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
สังคม โดยเฉพาะเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนอ่ืน ๆ การชื่อชมใน
สุนทรียภาพของโบราณสถาน โบราณวัตถุ อันมีค่า ดังนั้นคิดว่าวัดจึงต้องมีการจดการท่องเที่ยว 
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวให้ เหมาะสมไม่ให้กระทบกับทรัพยากรภายในวัด โดยเฉพาะวัดที่ มี
โบราณสถาน โบราณวัตถุที่เป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นมรดกของชุมชมและชาติ ซ่ึงปัจจุบัน
การจัดการภายในวัดส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ กับนโยบายของเข้าอาวาสของแต่ละวัด บางวัดให้
ความส าคัญ บางวัดไม่ให้ความส าคัญ การจัดการของแต่ละวัดขึ้นอยู่กับปริมาณนักท่องเที่ยว ถ้า
วัดมีการวางแผนรองรับที่ดีจะมีการจัดระบบสาธารณูปโภคที่ดี เช่น ลานจอดรถ ห้องน้ าสะอาด
ส าหรับนักท่องเที่ยว จัดท าแผนที่บอกทาง ป้ายอธิบาย แต่วัดที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อย
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ดังนั้นวัดต้องให้ความสนใจกระบวนการในการวางแผน และการ
บริหารจัดการ ถ้าต้องการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงหลายวัดคิดว่าไม่ใช้หน้าที่ของวัด แต่วัดก็
ปฏิเสธหรือห้ามไม่ให้ คนเข้ าวัดปัจจุบั นหลายวัด ไม่มีการบริหารการจั ดกา รที่ ดีในที่สุ ด
โบราณสถาน โบราณวัตถุก็จะถูกท าลายสูญหายหรือช ารุดทรุดโทรม หมดคุณค่าไปในที่สุด เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวควรจะมีการวางแผนร่วมกันให้วัดที่ เข้าร่วมกิจกรรมไ ด้รับทราบนโยบาย
การพัฒนาจะดีไม่น้อยที่จะได้พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องและมีการบริหารบุคลากร ด้านการเงิน 
การดูแลสถานที่ให้ความโปร่งใส และมีการพัฒนาเพ่ือประโยชน์ของวัด รวมทั้งให้ข้อมูลและ
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว การพัฒนาวัดในทางสร้างสรรค์ มีการเรียนรู้ ด้านวัฒน ธรรมและ
เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมด้วย วัดมีการรักษาทรัพยากรที่มีอยู่ในวัดให้คงสภาพที่ดี และ
จัดสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพทั่วไป 

3.  รูปแบบการจัดการ ท่อง เ ท่ียว เชิ ง วัฒนธรรมวิถี พุทธของวั ด ใ น จังหวั ด
สมุทรสงคราม  

การจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ ต้องมีสถานที่เด่น สวยงาม ไม่ซ้ า กับสถานที่ใด และปรุง
แต่งด้วยค าคม และใช้ภาษาในการสื่อสารสละสลวย ที่สามารถกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของ
สถานที่มีแหล่งอ้างอิงลึกซ้ึง และมีป้ายบอกประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ความเป็นมาของสถานที่นั้นๆ 
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งยังต้องมีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ได้แก่ 1) โครงการ
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มัคคุเทศก์น้อย 2) โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่พระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด  
3) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  

การจัดการด้านภูมิทัศน์ ต้องมีสถานที่อันสงบ เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจของประชาชนให้
หันมาเข้าวัด และยังต้องค านึงถึงความสะดวกสบายแก้ผู้ที่เข้ามาภายในวัด โดยต้องมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกครบวงจร พร้อมทั้งต้องมีสถานที่ท่ีสะอาด สวยงาม มีต้นไม้ ร่มรื่น และต้องสรรหา
ความสมบูรณ์ เช่น แหล่งของกินของฝากและของที่ระลึกเพ่ือบริการการท่องเที่ยวโดยมีโครงการ 
ดังนี้ 1) โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานให้มีความสวยสดงดงาม 2) โครงการก่อสร้าง
ศาลาปฏิบัติธรรมเพ่ือรองรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจ 3) โครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิง
ศาสนา 4) โครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพ่ือรองรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจ  

การจัดการด้านการบริการพ้ืนฐาน ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา
ท างานในวัดนั้นๆ และมีความจ าเป็นต้องจัดงบประมาณในการจัดการให้เหมาะสม พร้อมทั้งต้อง
เตรียมวัสดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก้นักท่องเที่ยวที่มายังสถานที่นั้น ๆ และต้องมีการ
จัดการที่เป็นระบบมีการวางแผน แบ่งงานหน้าที่อย่างชัดเจ น โดยมีโครงการส่งเสริมดังนี้  
1) โครงการส่งพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรไปศึกษาต่อทางด้านภาษาในสถาบัน หน่วยงานที่
จัด 2) โครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ 
ร่วมกับภาคเอกชน  

การจัดการด้านความปลอดภัย ต้องใช้เทคโนโลยีตรวจสอบถึงความปลอดภัย ต้ังแต่ 
กล้องวงจรปิด เครื่องสแกนวัตถุต้องสงสัย และมีการน าเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์อัตโนมัติ 
เพ่ือสื่อสารความเข้าใจภาษาไทยและต่างประเทศ ถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แบบ
เจาะลึก และยังต้องค านึงถึงเจ้าหน้าที่ต้องมีการบริการทั่วถึงในทุกๆ ด้าน และต้องท าโครงการ
ดังนี้ 1) โครงการจัดท าหนังสือคู่มือประวัติวัด โบราณสถานโบราณวัตถุศิลปากรรม 2) โครงการ
ซ่อมแซมโบราณสถานร่วมกับกรมศิลปากร  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด

สมุทรสงคราม” ผู้วิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
รูปแบบท่ี 1 การจัดการด้านแหล่งเรียนรู้ตามหลักสัปปายะ คือ  อาวาสสัปปายะ 

(Suitable Abode) มีอาคารแสดงศิลปวัฒนธรรม โคจรสัปปายะ (Suitable Resort) การ
เดินทางระหว่างอาคารสะดวก ภัสสสัปปายะ (Suitable Speech) มีมัคคุเทศก์คอยให้ค าแนะน า 
ปุคคลสัปปายะ (Suitable Person) มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ โภชนสัปปายะ (Suitable 
Food) มีข้อมูลที่ครบถ้วน อุตุสัปปายะ (Suitable Climate) สะอาด ไม่รกสกปรก มองแล้ว
สบายตา อิริยาปถสัปปายะ (Suitable Posture) มีขนาดพอเหมาะ ดูแลรักษาง่าย ต้องมีสถานที่
เด่น สวยงาม ไม่ซ้ ากับสถานที่ใด และปรุงแต่งด้วยค าคม และใช้ภาษาในการสื่อสารสละสลวย ที่
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สามารถกล่า วถึงปร ะวัติควา มเป็ นมาของสถานที่ มีแหล่ ง อ้าง อิงลึ กซ้ึ ง และมีป้ายบอก
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ความเป็นมาของสถานที่นั้นๆ อย่างชัดเจน  พร้อมทั้งยังต้องมีการอบรม
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณศรี อ้ือศรีวงศ์  (2552) ได้
วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลห้วยแร้ง จังหวัด
ตราด” พบว่า กลุ่มตัวแทนภาครัฐ กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มชุมชนห้วยแร้ง และกลุ่มนักท่องเที่ยว 
ในการด าเนินการวิจัยไ ด้น าเทคนิควิธีก ารหลา ยรูปแบบ เข้ามา ใช้ในกา รด าเนิ นการกับ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเทคนิคที่ส า คัญ  คือ PIC ซ่ึงประกอบด้วยการมี
ส่วนร่วม การเพ่ิมพูนพัฒนา การประสานงานการร่วมมือและหรือ  การท างานร่วมกันซ่ึงเป็น
รูปแบบการพัฒนาที่เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางผลของการวางแผนการด าเนินงานพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของผู้มีส่วนร่วมท าให้สามารถพัฒนาเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นในชุมชน อัน
ประกอบด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวในล าคลองห้วยแร้งที่มีความยาวเป็นระยะ  7  กิโลเมตรการ
เที่ยวสวนผลไม้ การตกกุ้งหลวง ข้าวห่อกาบหมากและขนมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  และที่พักแบบ
โฮมสเตย์ การวางแผนด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมไม่เพียงช่วยให้ชุมชนสามารถจัดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศได้ แต่ยังท าให้เกิดโครงการพัฒนาที่ยังยืนอ่ืนๆ ในชุมชน 

รูปแบบที่ 2 การจัดการด้านภูมิทัศน์ตามหลักสัปปายะ คืออาวาสสัปปายะ ( Suitable 
Abode) จัดภูมิทัศน์รอบอาคารให้ได้ตามหลัก 5 ส. โคจรสัปปายะ (Suitable Resort) มีไม้
ดอกไม้ประดับสวยงาม ภัสสสัปปายะ (Suitable Speech) มีป้ายประชาสัมพันธ์ ปุคคลสัปปา
ยะ (Suitable Person) มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด โภชนสัปปายะ (Suitable Food) มี
ร้านค้าบริการ อุตุสัปปายะ (Suitable Climate) อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ร้อนจนเกินไป อิริยา
ปถสัปปายะ (Suitable Posture) มีที่นั่งพักผ่อนอย่างเพียงพอ ต้องมีสถานที่อันสงบ เพ่ือกล่อม
เกลาจิตใจของประชาชนให้หันมาเข้าวัด และยังต้องค านึงถึงความสะดวกสบายแก้ผู้ที่ เข้ามา
ภายในวัด โดยต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบวงจร พร้อมทั้งต้องมีสถานที่ท่ีสะอาด สวยงาม มี
ต้นไม้ ร่มรื่น และต้องสรรหาความสมบูรณ์ เช่น แหล่งของกิน ของฝา กและของที่ระลึก เพ่ือ
บริการการท่องเที่ยว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูภาวนาวชิรคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม) 
(2559) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาวัดให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุให้มีความม่ันคง 
แข็งแรง และคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างแท้จริง การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวลักษณะเชิงปฏิบัติ
ธรรม บูรณาการกับการอนุรักษ์โบราณสถาน และศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา บูรณาการ
วิถีชีวิตความเป็นไทย ร่วมกับศาสนาอ่ืนอย่างสันติสุข และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพระ
พิพัฒน์ โสภณจิตฺโต ทับงาม (2563) วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการของส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการ 
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ด้านสถานที่ คือ จัดสถานที่ภายในวัดให้มีความเป็นสัปปายะ สงบร่มรื่น มีพ้ืนที่สีเขียว มีสถานที่
ส าหรับการเดินจงกรมและนั่งสมาธิท่ีเหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก 

รูปแบบที่ 3 การจัดการด้านการบริการพ้ืนฐานตามหลักสัปปายะ คือ  อาวาสสัปปายะ 
(Suitable Abode) จัดบริการขั้นพ้ืนฐานให้เพียงพอ และเหมาะสม โคจรสัปปายะ (Suitable 
Resort) ทางเดินมีราวจับ ไม่ลื่น ภัสสสัปปายะ (Suitable Speech) มีเสียงตามสาย ปุคคลสัป
ปายะ (Suitable Person) มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก โภชนสัปปายะ (Suitable 
Food) มีน้ าด่ืมจ าหน่าย อุตุสัปปายะ (Suitable Climate) มีพัดลม หรือติดแอร์ปรับอากาศ 
อิริยาปถสัปปายะ (Suitable Posture) มีโต๊ะ เก้า อ้ี หรือม้านั่ง ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาท างานในวัดนั้นๆ และมีความจ าเป็นต้องจัดงบประมาณในการจัดการให้
เหมาะสม พร้อมทั้งต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก้นักท่องเที่ยวที่มายังสถานที่
นั้นๆ และต้องมีการจัดการที่เป็นระบบมีการวางแผน แบ่งงานหน้าที่อย่างชัดเจ น ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ และคณะ (2553) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาศาสนสถานที่ส า คัญ
ต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวของวัดในกรุงเทพฯ” ผลการวิจัยพบว่า 1. ศาสนสถานที่ส า คัญของ
วัดที่เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติมีองค์ประกอบส าคัญ คือ วัดทั้ง 40 
แห่ง มีศาสนสถานส าคัญ คือ พระพุทธรูป พระอุโบสถ เจดีย์  พระปรางค์ พระวิหารหลวง 
ความส าคัญของศาสนสถานคือ เป็นวัตถุธรรมที่แสดงสัญลักษณ์ทางศาสนาและพระรัต นตรัย 
เช่น พระพุทธรูปแสดงสัญลักษณ์ถึงพระพุทธเจ้า พระอุโบสถเป็นที่ประกอบกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ เจดีย์ พระปรางค์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า พระวิหาร มักเป็น สถาปัตยกรรมและภาพจิตรกรรมอันแสดงถึงหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ความส าคัญของศาสนสถานสิ่งแรก คือ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากแรงศรัทธาทาง
พระพุทธศาสนาและเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนิกชนยึดถือทางด้านจิตใจและยึดถือเพ่ือประกอบ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 

รูปแบบที่ 4 การจัดการด้านความปลอดภัยตามหลักสัปปายะ คือ  อาวาสสัปปายะ 
(Suitable Abode) มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เช่น มีกล้องวงจรปิด มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย โคจรสัปปายะ (Suitable Resort) การเดินทางระหว่างอาคารมีความปลอดภัย ภัสส
สัปปายะ (Suitable Speech) มีค าแนะน า หรือมีคนคอยแนะน า ปุคคลสัปปายะ (Suitable 
Person) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โภชนสัปปายะ (Suitable Food) น้ า ด่ืมสะอาด ได้
มาตรฐาน อุตุสัปปายะ (Suitable Climate) มีป้ายประชาสัมพันธ์ อิริยาปถสัปปายะ (Suitable 
Posture) โต๊ะ เก้าอ้ี หรือม้านั่งมีความม่ันคงแข็งแรง ต้องใช้เทคโนโลยีตรวจสอบถึงความ
ปลอดภัย ต้ังแต่ กล้องวงจรปิด เครื่องสแกนวัตถุต้องสงสัย และมีการน าเทคโนโลยีการ
ประชาสัมพันธ์อัตโนมัติ เพ่ือสื่อสารความเข้าใจภาษาไทยและต่างประเทศ  ถึงประวัติความ
เป็นมาของสถานที่แบบเจาะลึก และยังต้องค านึงถึงเจ้าหน้าที่ต้องมีการบริการทั่วถึงในทุกๆ ด้าน 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของตติยาพร จารุมณีรัตน์ (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการการ
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เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ ”  ผลจากการวิจัย 
แนวทางการ บูรณาการความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมข้ามชาติที่ภาคการศึกษาในทั้งสองประเทศควร
ด าเนินการต่อไปนี้  บรูณาการความรู้ เก่ียวกับวัฒนธรรมข้ามชาติมากขึ้นในหลักสูตร  โดย
ผสมผสานวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ผ่านการทัศนศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรมใน
ประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  เพ่ิมเนื้อหา
เก่ียวกับวัฒนธรรมอาเซียนในหลักสูตรฯ เช่น ภาษาที่ใช้ในกลุ่มประเทศแถบอาเซียน  นอกจากนี้ 
ควรมีการเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  กระตุ้นให้เกิดการ
ร่วมมือในทุกภาคี เช่น โครงการฝึกปฏิบัติงานที่มีผลตอบแทนที่น่า ดึงดูดใจ  ใช้สื่อ Social 
Network สนับสนุนการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม เช่น การจัดท า Web Blog เพ่ือให้นักศึกษาใช้
เป็นเวทีในการอภิปรายและเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ เป็นต้น 
 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
ตารางท่ี 1 แสดงรู ปแบบการจัดกา รท่องเที่ย วเชิ งวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจั งหวั ด
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จากตารางที่ 1 ค้นพบรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม บูรณาการการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธตามแนวสัปปายะ
ของวัด ประกอบด้วย รูปแบบที่ 1 ด้านแหล่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาวัด 2) มีบุคลากรที่สามารถอธิบายประวัติความส าคัญของศาสนวัตถุและศาสน
สถานได้ 3) เผยแพร่ประวัติวัดและชุมชนเป็นลายลักษณ์อักษร 4) จัดท าข้อมูลสารสนเทศและ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของวัด 5) จัดกิจกรรมนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัด รูปแบบที่ 2 
ด้านภูมิทัศน์ ประกอบด้วย 1) ปราศจากเสียงรบกวนทั้งภายในและภายนอก 2) มีแสงสว่างที่
ทั่วถึงทั้งกลางวันและกลางคืน 3) มีความสงบ ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ 4) มีพ้ืนที่สีเขียวมีที่
พักผ่อนหย่อนใจ 5) จัดแบ่งพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมเป็นสัดส่วน รูปแบบที่ 3 ด้านการบริการ
พ้ืนฐาน ประกอบด้วย 1) จัดแผนกต้อนรับประชาชน มีดอกไม้ธูปเทียนไว้บริการ  2) มีที่จอดรถ
สะดวก และเพียงพอ 3) มีท่าเทียบเรือที่ปลอดภัย 4) จัดการทางเดินเท้าอย่างเหมาะสม 5) 
ห้องน้ าสะอาด เพียงพอ มีการแยกชาย หญิง ไว้ชัดเจน เป็นสัดส่วน รูปแบบที่ 4 ด้านความ
ปลอดภัย ประกอบด้วย 1) ติดกล้องวงจรปิดรอบบริเวณวัด 2) ควบคุมการใช้งาน ศาสนสถาน 
3) จัดระเบียบร้านค้า และของที่ระลึก ร้านอาหาร เป็นระเบียบเรียบร้อย ขายสินค้าในราคาที่
เป็นธรรม 4) จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือ รปภ.คอยควบคุมความปลอดภัยแก่ผู้มาท่องเที่ยว 5) มี
ป้ายเตือน ข้อห้าม ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรมีนโยบายในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

โดยเอาตัวอย่างการท่องเที่ยวเป็นแบบอย่างในการวางกรอบพัฒนาต่อไป  
2. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาวัดให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบครบวงจร  
3. คณะสงฆ์ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกวัดพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เพ่ือรองรับ

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. เจ้าอาวาสควรบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานเก่าให้มีความม่ันคง แข็งแรง  ก่อสร้างศา

สนสถานใหม่ที่คงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และวิถีชีวิตชุมชนอย่างชัดเจน  พัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาแก่บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เจ้าอาวาสควรพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมด้านการปฏิบัติธรรมเชิงรุก ให้แก่ประชาชน ส่งเสริม
กิจกรรมการอนุรักษ์และปลูกจิตส านึกในการรักษาโบราณสถานอย่างจริงจัง  
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3. เจ้าอาวาสควรส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์ ความส าคัญของศาสนบุคคล
และศาสนสถาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและศาสนาในการพัฒนาวัดวาอาราม พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงบูรณาการระหว่างวัด บ้าน ชุมชน ศาสนาอ่ืน และภาคีเครือข่าย 

ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัด

สมุทรสงคราม” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 
1. ควรศึกษาเรื่องการบริหารจัดการวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านต่างๆ เฉพาะเจาะจง

พ้ืนที่การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบของจังหวัดนั้นๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
2. ควรศึกษาเรื่องการพัฒนาวัดให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม ในจังหวั ด

สมุทรสงคราม หลังจากน างานวิจัยฉบับนี้ไปใช้ทดลองจริง 
3. ควรศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ปัญหาและอุปสรรคและเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม
คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ คือ เจ้าคณะปกครองพระวินยาธิการและฆราวาส วิเคราะห์ของมูลแบบพรรณนา
ความ ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีด้านนิติธรรม ได้
ด าเนินการ และลงโทษตามพระธรรมวินัย กฎหมายคณะสงฆ์ และกฎหมายบ้านเมือง ด้านการมี
ส่วนร่วม มีการร่วมกันลงพ้ืนที่กับเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งมีการส่งตัวผู้กระท าความผิดให้แก่เจ้าหน้าที่
ด าเนินคดี ด้านความรับผิดชอบ การลงพ้ืนที่เน้นการเจรจาพูดคุยเกลี้ยกล่อม และการลงโทษจะ
มีการบันทึกส านวนคดี และเซ็นรับรองจากผู้ที่เก่ียวข้อง ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานพบว่า 
มีความสับสนเรื่องการตีความโทษโลกวัชชะ ทั้งคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ การประสานงาน
มีลักษณะเป็นระบบอุปถัมภ์ ซ่ึงการประสานงานจะมีเพียงเฉพาะกลุ่ม เกิดกระแสสังคมด้านลบ
ต่อการท างาน  รวมทั้งเกิดความอึดอัดในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา  หลักนิติธรรม 
เสนอให้มีการกระจายอ านาจ โดยแยกระบบงานยุติธรรมออกจากงานปกครอง หลักการมีส่วน
ร่วม เสนอให้มีการอบรมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับพระวินยาธิการ หลักความรับผิดชอบ 
เสนอให้พระวินยาธิการควรมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับคนในพ้ืนที่ มีความช านาญด้านการสื่อสาร เพ่ือ
ช่วยในการประสานงาน 
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Abstract 
Objectives of this article were to study the performance of Chonburi 

Province Sangka justice process and to propose better solutions to the problems 
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using the qualitative research collecting data by in-depth interviewing the key 
informants who were high-rank monks, the police monks (PhraVinayathikan) and 
laities, and analyzed data by descriptive interpretation. Findings revealed that 
the justice process was carried out according to the doctrine and discipline of 
Dhamma-Vinaya (Law of the Sangka) and the national law. There’s the 
coordination with the government officers in arresting and sending offenders 
after the religious punishment. In the fieldwork, it focused on persuasion and 
negation. The punishment was recorded and signed by those involved. The 
problems found in this study was the confusion in interpretation of worldly fault 
(Lokavajja). Moreover, the coordination seemed to depend on the patronage 
system which may lead to negative social opinion and embarrassment. The 
solation for these problems was that the justice system should be decentralized 
and have clear-cut in duty between the justice system and the administrative 
work. In the participation, it is suggested to offer bilateral training between the 
government officials and PhraVinayathikan (Police monks). As for the 
responsibility, the police monks were expected to have good interaction with 
the people in the community and be skilled with good communication in order 
to have good coordination. 
 

Keywords: Good Governance; Justice Process; Chonburi Province’s Sangka 
 

บทน า 
อาชญากรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกสังคมทุกชนชั้นวรรณะ และรูปแบบของอาชญากรรม

ก็แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย แนวคิดทางจิตวิทยาจะมองว่า  การที่คนท าความผิดเกิดจาก
พฤติกรรมภายในเฉพาะบุคคล ซ่ึงมีสาเหตุจากการลอกเลียนแบบจากสิ่งที่ได้รู้ ได้เห็น การคบหา
สมาคมในสังคมที่เป็นแนวลบ สังคมความรุนแรง หรือกลไกลการควบคุมภายในมีปัญหาจาก
สติปัญญาหรือโรคประจ าตัว ท าให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ จึงแสดงพฤติกรรมออกมาเพ่ือ
สนองความต้องการของตนเอง (ประหยัด พวงจ าปา, 2537) ในขณะที่แนวคิดทางนิเวศวิทยา
มองว่า การกระท าความผิดเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวของผู้กระท าความผิ ด โดยอาจเกิด
จากชนชั้นทางสังคมที่บีบให้ต้องประกอบอาชญากรรม หรือตัวสังคมเองตราหน้าผู้ที่ เคยท า
ความผิด และไม่ให้โอกาสยอมรับเข้าสังคม จึงเป็นการบีบให้กระท าความผิด หรืออาจเกิดจาก
การต่อต้านของบุคคลที่ไม่ยอมรับกฎระเบียบของสังคมนั้น ๆ จนกลายเป็นความผิด (ฉัตรกุล 
พงษ์ธรรม, 2556) อย่างไรก็ดี การกระท าความผิดจะได้รับการแก้ไขหรือป้องกันได้ด้วย
กระบวนการยุติธรรม อันเป็นเครื่องมือส าหรับด าเนินการกับผู้กระท าความผิด ซ่ึงมีลักษณะอยู่  2 
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กระบวนการ คือ กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ซ่ึงเริ่มต้นจากการสืบสวนจับกุม การฟ้องร้อง
คดี และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี จนในที่สุดเม่ือตัดสินแล้วก็ลงโทษผู้กระท าความผิด และ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ที่มุ่งเน้นการเจรจาไกล่เกลี่ยและการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 

เม่ือสังคมประกอบด้วยบุคคลที่หลากหลายสถานะ และหลากหลายพฤติกรรม ท าให้ใน
แต่ละสังคมย่อมมีระเบียบปฏิบัติเฉพาะของกลุ่มสังคมนั้น เช่นเดียวกับการที่พระภิกษุสงฆ์อยู่
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ซ่ึงมีทั้งพระภิกษุที่ประพฤติดี และประพฤติไม่ดี จึงเกิดกระบวนการยุติธรรม
ของคณะสงฆ์เพ่ือเป็นระบบควบคุมดูแลพระภิกษุ โดยประเภทโทษ และความผิดของพระภิกษุ
สงฆ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทตามพระธรรมวินัย ประเภทตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์  กฎมหา เถรสมา คม ข้อบั งคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ  ประกา ศพระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน และประเภทตามกฎหมายบ้านเมือง (พระมหา
อุทัย นิลโกสีย์, 2544) เม่ือความผิดเกิดขึ้นแล้วตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 ได้แบ่งขั้นตอน
ของกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ไว้ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการปฏิบัติเบื้องต้น ขั้นตอนการ
ฟ้องร้อง ขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้อง และขั้นตอนการลงนิคหกรรม (ลงโทษ) ซ่ึงโทษที่จะได้รับนั้น
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ถวายค าแนะน า ท าทัณฑ์บน และให้สละสมณเพศ ทั้งนี้  ผู้ที่ มีอ านาจ
ลงนิคหกรรมได้นั้น จะเป็นเจ้าอาวาส เจ้าคณะปกครองสงฆ์ พระวินยาธิการ พระภิกษุผู้ พิจารณา 
หรือคณะผู้พิจารณา และหากมีความผิดที่เนื่องด้วยกฎหมายอาญา ก็ต้องรับโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 18 คือ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์ (สมชาย บุญคงมาก 
และภูภณัช รัตนชัย, 2562) และส าหรับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์นั้น 
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ พระวินยาธิการ พระภิกษุผู้ปกครองสงฆ์ มหาเถรสมาคม และส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พระครูปลัดทะเล มหณฺณโว, 2553) 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ไม่สามารถแก้ไขการกระท าความผิดของ
พระภิกษุได้ทุกกรณี ดังที่พระมหาอุทัย นิลโกสีย์ (2544) กล่าวว่า กระบวนการยุติธรรมบางส่วน
มีความไม่ชัดเจนในเรื่องกฎหมายที่ทับซ้อนกันหลายฉบับ ท าให้เกิดปัญหาในการตีความ  และ
การลงโทษ ถึงแม้พระสังฆาธิการจะมีความรู้ในวินัยอย่างดีแล้วก็ตาม ในขณะที่พิชศาล พันธุ์
วัฒนา (2561) กล่าวว่า กระบวนการด าเนินไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากขาดการสนับสนุน
จากส่วนกลางด้านงบประมาณ แรงจูงใจ และการร่วมมือที่ ดีของคณะสงฆ์  และฝ่ายอาณาจักร 
นอกจากนี้เจริญ จันทรจริง (2542) ยังกล่าวว่า กระบวนการมีปัญหาในด้านมาตรการป้องกัน 
และการสอดส่องความประพฤติของพระภิกษุที่ไม่รัดกุม ปัญหากระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ที่
นักวิชาการศึกษามาแล้วนั้นท าให้พบว่า กระบวนการยุติธรรมแม้จ าเป็นส าหรับการปกครองคณะ
สงฆ์ แต่กลับเกิดปัญหามากมาย ทั้งจากความไม่เที่ยงตรง หรือความไม่ยุติธรรมในกระบวนการ
ยุติธรรมคณะสงฆ์เอง ซ่ึงหากกระบวนการยุติธรรมเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล อัน
ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักการมี
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ส่วนร่วม และหลักคุณธรรม (ซารีล่า ลาหมีด, 2559) ก็จะช่วยเสริมสร้างให้กระบวนการยุติธรรม
สามารถแก้ไขปัญหาของคณะสงฆ์ได้ตามเป้าหมาย 

คณะสงฆ์ไทยภายหลังจากการแตกออกเป็นสองนิกาย  คือ ธรรมยุติกนิกาย และ
มหานิกาย ในสมัยรัชการที่ 4 ต่อมาในปี 2535 ตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 14 ว่าด้วยอ านาจ
และเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ท าให้ฝ่ายมหานิกายแบ่งเขตปกครองออกเป็น 18 ภ าค 
ทั่วประเทศ ซ่ึงในภาค 13 ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยคณะสงฆ์
จังหวัดชลบุรีแบ่งเขตปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ รวม 68 ต าบล มีพระวินยาธิการ จ านวน 136 
รูป  

เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยว มี
ประชากรหลากหลายที่เข้าออกพ้ืนที่ ท าให้มีปัญหาต่าง ๆ ตามมา รวมถึงเกิดการกระท า
ความผิดของพระภิกษุได้บ่อยครั้ง จึงเป็นเหตุให้กระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ถูกน ามาใช้
บ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่ศึกษากระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี โดยเฉพาะในด้านการปฏิบัติงาน และการลงโทษแก่พระภิกษุสงฆ์ที่กระท าความผิด ว่า
สอดคล้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความ
รับผิดชอบ เพ่ือท าความเข้าใจต่อปัญหาอย่างแท้จริง อันจะน าไปสู่การเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นรูปธรรมส าหรับการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมของจังหวัดชลบุรี และจังหวัด
อ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลในกระบวนการยุติธรรมของคณะ

สงฆ์จังหวัดชลบุรี 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี 
3. เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานใน

กระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือ

ศึกษากระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ และขั้นตอน
การลงนิคหกรรม (การลงโทษ) โดยน าหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบการศึกษา 3 หลัก คือ หลักนิติ
ธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ  

ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต ารา พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎมหาเถรสมาคม รวมถึงงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์  
(Documentary Research) ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูล
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ส า คัญ  (Key Informants) ด้ วยแบบสั มภา ษณ์แบบก่ึ ง โคร งสร้ า ง  ( Semi-Structured 
Interview) เป็นค าถามลักษณะปลายเปิด (Open Ended Questions) เพ่ือให้ได้ข้อมูลระดับ
เชิงลึก และเป็นการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล ( Individual Interview) โดยเลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติที่ก าหนดคือ เป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ที่
ด ารงหรือเคยด ารงต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ หรือเป็นผู้ ที่ มีส่วนได้เสียในกระบวนการ
ยุติธรรมของคณะสงฆ์ หรือเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงาน เคยร่วมปฏิบัติงานในด้านกระบวนการยุติธรรม
ของคณะสงฆ์ โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญมี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าคณะปกครอง กลุ่มพระวินยาธิการ 
และกลุ่มเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 19 รูป/คน การน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาตรวจสอบ
ข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) เพ่ือหาความ
เหมือนและความต่างของข้อมูล จากนั้นท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้ว
น าเสนอผลการศึกษาด้วยรู ปแบบพร รณนาและบรรยาย  ( Descriptive and Inductive 
Analysis) 

 

ผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยได้พบผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ 
1. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมของคณะ

สงฆ์จังหวัดชลบุรี  
1) ด้านหลักนิติธรรม ผลการศึกษาพบว่า คณะสงฆ์มีการน ากระบวนการยุติธรรมมาใช้

เม่ือมีความผิดเกิดขึ้นเฉพาะหน้า หรือมีการร้องเรียนที่ความผิดนั้นระบุไว้ในพระธรรมวินัย หรือ
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศพระ
บัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน หรือตามประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึง
แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ โทษทางโลกวัชชะ และโทษทางปัณณัตติวัชชะ ส่วนการลง
นิคหกรรมนั้นมีอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนของคณะสงฆ์มีการลงโทษตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21 
ว่าด้วยการให้พระภิกษุสละสมณะเพศ และส่วนของอาณาจักรที่ มีการลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 18 

2) ด้านหลักการมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า เม่ือคณะสงฆ์มีการรับเรื่องร้องเรียน 
หรือการแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนในพ้ืนที่แล้ว จะประสานไปยังพระวินยาธิ
การในท้องที่ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เจ้าหน้าที่ปกครอง ต ารวจ เทศกิจเพ่ือเข้า
ช่วยเหลือ และระงับเหตุเบื้องต้นในพ้ืนที่ หากมีผู้กระท าความผิดก็น าตัวผู้กระท าความผิดมาส่ง
วัดของเจ้าคณะปกครองที่ความผิดเกิดขึ้น ส่วนการลงนิคหกรรมนั้น เม่ือได้ตัวผู้กระท าผิดแล้วจะ
ให้อ านาจเจ้าคณะปกครองในเขตเป็นผู้สอบสวนและลงนิคหกรรม แต่หากต้องรับโทษทางอาญา 
หรือเจ้าพนักงานต้องการด าเนินคดี คณะสงฆ์มีหน้ าที่ลาสิกขา และส่งตัวให้เจ้าพนักงาน
ด าเนินคดีต่อไป 
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3) ด้านหลักความรับผิดชอบ ผลการศึกษาพบว่า เม่ือมีเหตุที่ต้องลงไปในพ้ืนที่สาธารณะ
เพ่ือควบคุมตัวผู้กระท าผิด จะต้องประสานต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิด ให้ลงพ้ืนที่พร้อมกัน
เพ่ือป้องอันตราย การปฏิบัติงานจะเน้นการเจรจาพูดคุย งดใช้ความรุนแรง และด าเนินการด้วย
ความรวดเร็ว โดยจะไม่อยู่ในพ้ืนที่นานเกินไป รวมทั้งก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน
หลีกเลี่ยงนักข่าว และการท าข่าว เพ่ือป้องกันภาพพจน์เสียหาย และความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้น
ตามมา ตลอดจนจะไม่ปฏิบัติงานนอกเขตพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบ ส่วนขั้นตอนการลงนิคหกรรม ได้อิง
จากพฤติกรรมที่แสดงออก หลักฐานที่รวบรวมได้ และความเสียหายด้านภาพพจน์ที่ เกิดแก่
ศาสนา รวมถึงข้อมูลที่ได้จากต้นสังกัดของพระรูปนั้นประกอบกัน แล้วให้คณะพิจารณาร่วมกัน
สอบสวน เพ่ือป้องกันอคติ หลังจากความผิดได้รับการตัดสินแล้ว จะต้องมีการจดบันทึกส านวน
ความผิด ค าให้การหรือค ารับสารภาพ โทษที่ได้รับ พร้อมทั้งการให้โจท ก์ จ าเลย พยาน 
คณะท างาน เซ็นรับรองสรุปส านวนโดยผู้ที่เก่ียวข้องทุกคน เพ่ือป้องกันการท างานข้ามขั้นตอน 

2.  ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์
จังหวัดชลบุรี 

1) ปัญหาด้านกฎหมายที่บังคับใช้ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาเกิดขึ้นในอยู่ในส่วนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐมากที่สุด เนื่องจากขาดความรู้ ด้านระเบียบและข้อบังคับของ
คณะสงฆ์ รวมถึงด้านพระวินัย และความผิดประเภทโลกวัชชะ ทั้งขาดการอบรม  หรือประชุม
หารือร่วมกันจากพระวินยาธิการในท้องที่ ท าให้ไม่สามารถประเมินสถานการณ์  และความผิดที่
ควรควบคุมตัว หรือปล่อยตัวพระภิกษุ ประกอบกับคณะสงฆ์ทางเจ้าคณะปกครองในฐานะผู้
พิจารณา มักมีปัญหาการตีความกฎหมายโลกวัชชะกับการลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด 
โดยเฉพาะกรณีที่ความผิดเก่ียวข้องกับกฎหมายหลายบท และเป็นเรื่องที่สังคมจับจ้อง  ท าให้เกิด
ความลังเลสงสัยในการวินิจฉัย  

2) ด้านการสื่อสาร ผลการศึกษาพบว่า เกิดปัญหาในขั้นตอนการปฏิบัติงานเบื้องต้นด้าน
การประสานงาน หรือช่องทางการสื่อสาร เม่ือพบเห็น หรือได้รับแจ้งความผิดของพระภิกษุสงฆ์
แล้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ไม่มีความสนิทสนมกับพระวินยาธิการ หรือเจ้าคณะปกครองในท้องที่ ก็
ยากที่จะหาช่องทางในการติดต่อกับพระวินยาธิการประจ าเขตนั้น ๆ หรือเจ้าคณะปกครองที่
รับผิดชอบประจ าเขต ท าให้เกิดความยุ่งยาก ล่าช้า และในที่สุดก็จะพยายามหลี กเลี่ยงคดีของ
พระภิกษุสงฆ์  

3) ด้านกระแสสังคม ผลการศึกษาพบว่า เกิดอุปสรรคต่อขั้นตอนการปฏิบัติงานเบื้องต้น 
และขั้นตอนการลงโทษ เนื่องจากการท างานเก่ียวกับพระสงฆ์ที่เป็นบุคคลพึงให้ความเคารพจาก
สังคม แต่เม่ือต้องถูกควบคุมตัวในที่สาธารณะ จึงต้องใช้ความละเอียดรอบครอบในการท างานสูง 
และมักเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบอยู่ เสมอ อันมีผลต่อการขาดความเชื่อม่ันในการ
ท างาน และการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล าบาก นอกจากนั้นเม่ือคดีเป็นที่เพ่งเล็งของสังคม 
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และพระเถระผู้ใหญ่ในประเทศ การพิจารณา  และการลงโทษผู้กระท าผิดนั้นหากไม่รุนแรง
ชัดเจน หรือสวนกระแสสังคมนั้น คณะท างานมักถูกติหนิในเชิงลบจากกระแสสังคม  

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาในกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาลของจังหวัดชลบุรี  

1) ด้านหลักนิติธรรม ผลการศึกษาเสนอว่า ในส่วนพระวินัย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
ออกมาใช้ควบคุมพระสงฆ์นั้นมีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่พึงปรับเปลี่ยนคือ บุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม โดยส่วนใหญ่เห็นว่า ควรมีการกระจายอ านาจ โดยแยกระบบงานยุติธรรม
ออกจากต าแหน่งเจ้าคณะปกครอง กล่าวคือ ผู้ที่มีอ านาจตัดสิน  หรือลงโทษผู้กระท าความผิด
ต้องไม่ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะปกครอง เพ่ือป้องกันการลังเลสงสัย ความล าเอียง และความไม่
เด็ดขาด ทั้งนี้ การตัดสินคดีที่ถูกเพ่งเล็งจากสังคมมักส่งผลไปยังความเชื่อม่ันในการปกครองคณะ
สงฆ์ด้วย ดังนั้น จึงควรแยกเจ้าคณะออกจากระบบงานยุติธรรม และเน้นการท างานคู่ขนาน 
นอกจากนี้ การแต่งต้ังพระวินยาธิการควรแต่งต้ังจากต าบลหนึ่งเพ่ือไปดูแลอีกต าบลหนึ่ง  เพ่ือ
ป้องกันการเลือกปฏิบัติ และความสนิทสนมกับผู้กระท าความผิด 

2) ด้านหลักการมีส่วนร่วม ผลการศึกษาเสนอว่า ควรเพ่ิมความเป็นอัตลักษณ์ใน
กระบวนการยุติ ธร รมคณะสงฆ์  โ ดย มีจุ ดแจ้ง เห ตุค ดีควา มผิ ดของพระภิ กษุอย่ าง เป็ น
กิจจะลักษณะ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง และมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุได้ง่ายมากขึ้น 
นอกจากนี้ควรมีคู่มือที่ระบุช่องทางการติดต่อพระวินยาธิการประจ าแต่ละเขต กฎระเบียบที่ใช้
อยู่บ่อยครั้ง และแนวทางการปฏิบัติหรือตรวจสอบเบื้องต้นเม่ือพบการกระท าผิด เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ หรือจัดท าเป็นหนังสือคู่มือกระจายให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือผู้น าชุมชนในอนาคต 

3) ด้านความรับผิดชอบ ผลการศึกษาเสนอว่า พระวินยาธิการที่ปฏิบัติหน้าที่ควรเป็นผู้
ที่มีความแม่นย าในระเบียบต่าง ๆ และรู้จักการน ากฎหมายมาบังคับใช้ให้เข้ากับความผิดที่
เกิดขึ้น นอกจากนี้ ต้องมีความสามารถในการพูดคุย เจรจา และเข้ากับคนในพ้ืนที่ได้ดี เป็นที่
ยอมรับของคนในท้องที่ มีความช านาญด้านเทคโนโลยีโดยสามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่  ๆ 
ได้อยู่เสมอ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน ส่วนพระสงฆ์ผู้ มีอ านาจในการลงโทษไม่ควรมี
ต าแหน่งทับซ้อนกับต าแหน่งเจ้าคณะปกครอง เพ่ือป้องกันความล าเอียง และความลังเลที่อาจ
เกิดขึ้น 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาหลักธรรมาภิบาลในกระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี 

สามารถน ามาสู่การอภิปรายผลในประเด็นที่ส าคัญได้ ดังต่อไปนี้ 
1. หลักธรรมาภิบาลกับกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์  
1) ด้านหลักนิติธรรม จากการศึกษาวิจัยพบว่า ความผิดของพระภิกษุสงฆ์ที่จะถูกน าเข้า

สู่กระบวนการยุติธรรมนั้นจะต้องเป็นความผิดที่ระบุไว้ในกฎหมาย 3 หมวด คือ ตามพระธรรม
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วินัย ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ และตามกฎหมายบ้านเมือง อย่างใดอย่างหนึ่ง หากแยกเป็นหมวดใหญ่  ๆ แล้ว คือ 
ความผิดโลกวัชชะ ที่มีความผิดตามกฎหมาย และมีการต าหนิติเตียนจากสังคม กับความผิด
ทางปัณณัตติวัชชะ ซ่ึงมีความผิดตามกฎหมาย แต่ไม่ถูกต าหนิติเตียนจากสังคม ความผิดทั้งหมด
นี้หากมีการ ร้องเรียน  หรือพบกา รกระท าความผิดซ่ึงหน้า จึงจะสามารถน า คดีมาเข้า สู่
กระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุชาดา ศรีใหม่ (2559) 
พบว่า การกระท าใด ๆ ก็ตามจะไม่มีความผิด ถ้าหากไม่ได้ก าหนดโทษเอาไว้ ซ่ึงมีลักษณะ
เช่นเดียวกับหลักไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย เม่ือน าหลักกฎหมายมาเปรียบเทียบ
กับกฎหมายคณะสงฆ์ทั้งพระวินัย และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ท าให้เห็นเจตนาที่ตรงกันคือ ให้
ความเป็นธรรมกับบุคคลผู้กระท า การใดลงไปจะไม่มีความผิด ไม่ ต้องรับโทษในเม่ือไม่ มี
บทบัญญัติใด ๆ บังคับเอาไว้ นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์เม่ือมีความผิด เข้าสู่
กระบวนการแล้ว ยังมีลักษณะที่แยกออกไปเป็น 2 ทาง คือ กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 
กรณีที่เป็นพระสงฆ์นอกพ้ืนที่ มีความผิดเป็นอาญาแผ่นดิน  หรือความผิดนั้นเป็นลักษณะโลก
วัชชะกับทั้ง เป็ นที่สนใจของสั งคม กระบวนกา รจะมีความรวดเร็ ว ยาก ต่อการ เจ รจ า
ประนีประนอมยอมความ และโทษที่ได้รับจะเป็นโทษหนัก ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีอาชญาวิทยา
ด้ังเดิม (Classical School) ของซีซาร์ แบคคาเรีย (Cesare Beccaria) ที่กล่าวถึงผู้กระท า
ความผิดที่มีเจตนา และเลือกที่จะกระท าความผิดจากการเล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากผลของ
การกระท านั้น กระบวนการที่เหมาะสมส าหรับคนกลุ่มนี้ คือ ต้องมีความรวดเร็ว ความรุนแรง 
และความชัดเจนในกระบวนการยุติธรรม (ปกรณ์ มณีปกรณ์, 2555) กระบวนการยุติธรรม
กระแสรอง กรณีที่เป็นพระสงฆ์ในพ้ืนที่ มีความผิดเกิดขึ้นที่ไม่เป็นโลกวัชชะ ไม่ใช่อาญาแผ่นดิน 
และไม่เป็นที่สนใจของสังคม เม่ือผู้กระท าผิดยอมรับผิด และผู้ปกครองยอมรับตัวไปควบคุมดูแล 
ก็จะเน้นการเจรจาพูดคุยไกล่เกลี่ยมากกว่าการให้ลาสิกขา ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดด้าน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) ที่เสนอทางออกของปัญหาด้วยการ
เจรจาพูดคุย ไกล่เกลี่ยระหว่างโจทก์กับจ าเลย โดยให้คนในพ้ืนที่เป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้  และ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน (มนสิชา บุญนาค, 2556) ส่วนกระบวนการลงโทษ ที่ลงแก่พระภิกษุที่
กระท าความผิดอันถูกยกมาใช้อยู่เสมอ มีลักษณะอยู่ 2 ประเภท คือ ประเภทแรก โทษเบา อัน
ได้แก่ การตักเตือน แนะน าสั่งสอน และท าทัณฑ์บน (รอลงอาญา) เป็นโทษที่ลงเพ่ือให้พระรูปนั้น
กลับตัว ประพฤติตัวเสียใหม่ เป็นการให้โอกาสได้กลับตัวมาเข้าสังคมต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือเป็นการปรับปรุงแก้ไข หรือดัดนิสัย (Reformation) ซ่ึงกล่าวถึงผู้กระท า
ความผิดเป็นผู้ป่วย การลงโทษก็เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เป็น
คนดี และให้โอกาสได้เข้าร่วมสังคมใหม่อีกครั้ง โทษหนัก อันได้แก่ การแนะน าให้ลาสิกขา  หรือ
สละสมณเพศ เทียบเท่ากับการประหารชีวิต ตามโทษในคดีอาญามาตรา 18 เป็นโทษที่มักใช้ใน
ความผิดโลกวัชชะ เพ่ือต้องการขับไล่ หรือแยกผู้กระท าความผิดออกจากคณะสงฆ์ เพ่ือจะได้ไม่
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มีโอกาสได้กลับมากระท าความผิดซ้ าอีก ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการลงโทษเพ่ือเป็นการป้องกัน
สังคม (Protection of Society) เป็นการลงโทษผู้กระท าผิดให้แยกออกจากสังคมไม่ให้เกิด
ความวุ่นวายอีก และเพ่ือตัดโอกาสไม่ให้ผู้กระท าผิดได้กระท าผิดซ้ า อีก (สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ 
และคณะ, 2562) 

2) ด้านหลักการมีส่วนร่วม จากการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์จะ
ปรากฏชัดเจนในด้านของการประสานงานขอความช่วยเหลือ ส่งต่อผู้กระท าผิด และขอความ
ร่วมมือ โดยลักษณะของการประสานงานอาจแยกเป็น 2 ลักษณะ คือ ฝ่ายคณะสงฆ์ด้วยกันเอง
ระหว่างเจ้าคณะปกครองกับพระวินยาธิการในท้องที่ ในการรับค าสั่งผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติ
ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย เป็นการประสานงานภายในองค์กร ( Internal Co-Ordination) มี
ลักษณะการสื่อสาร แบบทาง เดียว( One-way Communication) ฝ่ ายคณะสงฆ์กับฝ่า ย
อาณาจักรระหว่างพระสงฆ์ในพ้ืนที่กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ฝ่ายปกครอง เทศกิจ ผู้น าชุมชน ในการ
แจ้งเหตุ การขอความอารักขา การส่งตัวผู้กระท าผิดไปด าเนินคดีต่อ การขออนุญาตลงพ้ืนที่ หรือ
การให้ค า ปรึกษาด้า นข้อบั งคับ  เป็น การประสานงานภายนอกอง ค์กร ( External Co-
Ordination) มีลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) (เสรี คงยืนยง, 
2557) 

3) ด้านหลักความรับผิดชอบ จากการศึกษาวิจัยพบว่า คณะสงฆ์มีความรับผิดชอบที่
ปรากฏชัดอยู่ 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก คือ ความรับผิดชอบระหว่างผู้บังคับบัญชากับพระ
วินยาธิการที่เป็นคณะท างานในท้องที่ ซ่ึงทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบให้
มากที่สุด หลีกเลี่ยงการเป็นข่าว หรือกระแสสังคม เพ่ือรักษาภาพพจน์ของศาสนา  และศรัทธา
ชาวบ้าน ประเด็นที่สอง คือ ความรับผิดชอบระหว่างองค์กรที่ ต้องให้ความร่วมมือกับฝ่าย
อาณาจักรในการอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบพ้ืนที่ และด าเนินการลาสิกขาหากพบ
ความผิดแล้วต้องการด าเนินคดี เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ และความไว้วางใจซ่ึงกันและกันระหว่าง
องค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดด้านความรับผิดชอบประเภท ความรับผิดชอบด้านการ
ควบคุม (Accountability for Controllability) ที่องค์กรได้ด าเนินตามค าสั่ง ตามความต้องการ
ของผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่ควบคุม และมีความเก่ียวข้องกับองค์กรทั้งทางตรง  และ
ทางอ้อม ทั้งยังมีลักษณะเป็นความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability for Responsibility) 
ที่บุคคลากรในองค์กรได้กระท าตามกฎ หรือระเบียบที่ได้วางไว้ใ ห้อย่างเคร่งครัด (สมศักด์ิ 
สามัคคีธรรม, 2559) 
 
องค์ความรู้จากการวิจัย 

จากการค้นคว้าวิจัยด้านหลักธรรมาภิบาลในกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ จังหวัด
ชลบุรี ทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข อันน ามาสู่องค์ความรู้ที่
ได้จากการวิจัย ดังนี้ 
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1)  การปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จะเห็นได้ว่า เม่ือ
น าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ศึกษาในกระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ท า
ให้เห็นถึงหลักธรรมาภิบาลที่แฝงอยู่ในกระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ ดังนั้นคณะสงฆ์ในเขต
ปกครองอ่ืน  ๆ สามารถน าโมเดลหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
กระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ได้  

2)  การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กรตามโมเดล  Knowledge Management 
จะเห็นได้ว่า ทางคณะสงฆ์มีความพยายามที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากการปฏิบัติ
หน้าที่ พระวิ นยา ธิการ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุ บัน แ ก่พระวินย าธิกา รรุ่นใหม่ ๆ ที่ยั งขา ด
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ภาครัฐรวมถึงคณะสงฆ์ ยังมีความต้องการที่จะ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น แต่ยังขาด
รูปแบบในการด าเนินงาน หรือตัวกลางที่จะเชื่อมความต้องการของทั้งสองฝ่ายให้ตรงกัน ดังนั้น
หากต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ ดี ควรด าเนินการตามโมเดลการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management)  

3) กระบวนการยุ ติธ รรมตามโมเดลกา รกระจ ายอ า นา จแบบประชา ธิป ไตย  

(Democratic Decentralization) จะเห็นได้ว่า กระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์มีการรวม
อ านาจทั้งในส่วนงานด้านการปกครอง และงานด้านยุติธรรมไว้ที่บุคคลคนเดียว คือ เจ้าคณะ
ปกครอง ซ่ึงมีการปกครองตามสายการบังคับบัญชา และไม่ได้ถูกเลือกจากคณะสงฆ์ในพ้ืนที่แต่
ด ารงต าแหน่งตามความอาวุโส ท าให้กระบวนการยุติธรรมมีการด าเนินการไปตามสายงานบังคับ
บัญชา ไม่มีความอิสระในการท างาน ดังนั้นหากปรับโครงสร้างตามโมเดลการกระจายอ านาจ
แบบประชาธิปไตย (Democratic Decentralization)  

 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง หลักธรรมาภิบาลในกระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ในจังหวัด

ชลบุรี ท าให้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในการ
วิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ควรมีนโยบายเก่ียวกับการประชุมร่วมกันแบบทวิภาคีประจ าทุกปี โดยคณะสงฆ์หรือ
ตัวแทนจากคณะสงฆ์เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท างานด้านกระบวนการยุติธรรม มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านตัวบทกฎหมาย ช่องทางการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน แนว
ทางการปฏิบัติเบื้องต้น จุดประสงค์ก็เพ่ือให้มีความเข้าใจ และก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
ในแนวทางเดียวกัน 

2) คณะสงฆ์ควรมีนโยบายที่จะแยกระบบกระบวนการยุติธรรมออกจากงานด้านการ
ปกครอง โดยพระภิกษุที่ท างานด้านกระบวนการยุติธรรมต้องไม่มีหน้าที่ทางการปกครอง ซ่ึงจะ
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ช่วยให้ลดความลังเลในการตัดสินคดีที่เป็นกระแสสังคม หรือจะมีผลกระทบต่อระบบปกครอง 
ทั้งนี้ยังเป็นการกระจายอ านาจ และเพ่ิมความมีเอกภาพในการท างานโดยไม่ถูกกดดันจากสาย
การบังคับบัญชาแบบระบบเดิมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1) ควรมีการน าคดีต่าง ๆ ที่พระวินยาธิการได้ด าเนินการมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมา
ท าการสรุปรูปคดี แยกกฎหมายที่เก่ียวกับความผิด และการพิจารณาโทษในแต่ละครั้ง ทั้งแสดง
ถึงช่องทางการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ว่าแ ต่ละประเภทของคดีควรประสานงานกับใคร 
นอกจากนี้ยังมีบอกวิธีเปรียบเทียบการพิจารณาว่า กรณีความผิดเช่นนี้ เม่ือเกิดขึ้นควรใช้อะไร
เป็นเกณฑ์พิจารณา เหมือนการน าประสบการณ์ของพระวินยาธิการรุ่นก่อนมาจัดล าดับ แล้ว
ถอดบทเรียนเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่พระวินยาธิการรุ่นหลัง ๆ ที่ยังขาดองค์ความรู้ 
และประสบการณ์ 

2) ควรมีพระวินยาธิการที่สอดส่องพฤติกรรมความผิดผ่านทางสื่อออนไลน์หรือโซเชี่ยว 
เนื่องจากพฤติกรรมของพระภิกษุสงฆ์ที่แสดงออกมาในปัจจุบันนั้น มักมีการเผยแพร่ที่รวดเร็ว
ผ่านทางสื่อออนไลน์ และการแสดงพฤติกรรมความผิดก็เปลี่ยนไปจากอดีต ซ่ึงปรากฎผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Line มากขึ้น ความผิดที่ถูกส่งออกมาทางช่องทางเหล่านี้ เกิด
ความเสียหายต่อภาพพจน์เป็นวงกว้าง จึงควรมีการเฝ้าระวังอย่างจริงจัง 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษากระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ในประเด็น “แนวโน้มและข้อจ ากัดใน
การแยกระบบงานด้านกระบวนการยุติธรรมออกจากระบบงานด้านการปกครอง ของคณะสงฆ์
ไทย” เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการสร้างระบบงานยุติธรรม และระบบงานปกครองแบบ
ใหม่ให้มีการถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน ส่งเสริมความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นภายใน
องค์กรคณะสงฆ์ต่อไป 

2) ควรมีการศึกษาประเด็น “กระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ไทยกับการด าเนินงานใน
ยุค 4.0” เพ่ือแสวงหาแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับระบบการท างานในยุคปัจจุบัน และการ
ท างานควบคู่กับกระแสสังคมอันอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ไทยในอนาคต 

3) ควรศึกษากระบวนการยุติธรรมคณะสงฆ์ในลั กษณะการวิจัยส ารวจ (Survey 
Research) หรือวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) หรือการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Method Research) เพ่ือทราบสถานการณ์ความเป็นจริงแบบวงกว้างต่อไป 
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บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์องค์ประกอบและ
น าเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวั ด
ก าแพงเพชร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 25 รูป/คน 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง และจากผู้มีส่วนร่วมในการการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะก
จ านวน 14 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ ผลการวิจัยพบว่า 1. ประธานหน่วย
และคณะกรรมการของหน่วยบางแห่งอยู่คนละพ้ืนที่คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ฝึกอบรม ไม่มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน 2. องค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลมี 5 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น  
2) ด้านการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน 3) ด้านการเป็นศูนย์รวม
ความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า 4) ด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิด
สันติสุข และ 5) ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 3. แนวทางการพัฒนา คือ มีการวางแผน 
การด าเนินงาน การตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 

ค าส าคัญ: การจัดการ; หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล; การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 

Abstract  
Objectives of this article were to study the problems, to analyze the 

elements, and to present the guidelines for the development of the public 
training units in the Kamphaeng Phet Province,  using qualitative research 
method, collecting data from 25 key informants by in-depth-interviewing and 
from 14 participants in focus group discussion and analyzed data by descriptive 
interpretation. Findings were as follows: 1. The unit headman and the 
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committee of some units were at different areas. The committee lacked 
knowledge and understanding of training. There were not clear guidelines. 2. The 
components of the district public training unit management were composed of 5 
components, namely: 1) assistance and support for local people, 2) the center 
of coordination between monasteries, villages and departments 3) the center of 
all people’s ideas, 4) power center for village protection for peace and 5) The 
information center 3. The guideline for development was found that there 
should be operational plans, monitoring and improving the development of 
people’s quality of life. 

  

Keywords: Management; Sub-District Public Training Unit; Buddhism Propagation  
 

บทน า  
ประเทศไทยยังมีวัดในพระพุทธศาสนาจ านวนมาก ที่สามารถใช้เป็นสถานที่พัฒนาจิต

วิญญาณของประชาชนได้ปีละหลายล้านคน หากวัดนั้นๆได้รับการพัฒนาให้อยู่ในสภาพที่
เหมาะสมเป็นศูนย์กลางของชุมชน สามารถดึงดูดใจผู้ที่ผ่านไปมาให้มีความรูสึกว่าที่นี่ มีความสุขที่
สัมผัสได้ วัดจึงน่าจะเน้นบทบาทสนองตอบเป้าประสงค์ของพุทธศาสนิกชนที่ชัดเจนออกมา  ใน
ฐานะผู้ให้ที่ พ่ึงทางกาย ทางใจ ที่ไม่เพียงพัฒนาด้านวัตถุและศาสนสถานเท่านั้น  แต่ต้อง
ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาด้านอ่ืนๆอีก เช่น ด้านบริหาร ด้านศาสนบุคคล ด้านการศึกษาอบรม 
ด้านศาสนสมบัติและด้านการสาธารณสงเคราะห์ (กรมการศาสนา, 2544) วัดจึงจ าเป็นที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า เพ่ือเรียกความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนกลับมา เหมือนกับ
ในสมัยก่อนๆ 

มหาเถรสมาคม โดยความริเริ่มของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟ้ืน  ชุตินฺธร
มหาเถร ป.ธ.9) วัดสามพระยา ให้ต้ังหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
หลัก 5 ประการคือ 1. เพ่ือสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในต าบลที่หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลต้ังอยู่ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนได้ช่วยเหลือ
ตนเองได้และพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ 2.เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงานในการที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นใ ห้
เจริญก้าวหน้าในทุก ด้าน เช่น ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้าตามสภาพ 
แวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ ซ่ึงจะท าให้ประชาชนไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ อ่ืนหรือไปขาย
แรงงานที่อ่ืน ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นให้ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภูมิปัญญาของตน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยกันปลูกจิตส านึกให้ทุกคนมีศีลธรรมซ่ึงจะเป็นรากฐานในการพัฒนาด้าน
อ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยกันพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เราเรียก
กันว่าสัมมาชีพ ทั้งนี้เพ่ือที่จะหารายได้มาพัฒนาครอบครัว หมู่บ้าน และสังคมที่ตนอาศัยอยู่โดย
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ไม่เลือกงานหนักเอาเบาสู้ยึดคติว่าคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้  3.เพ่ือเป็นศูนย์รวมความคิดของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า กล่าวคือใครมีความคิดอะไรที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ที่จะน ามาพัฒนา
หมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองให้มาแสดงออกที่หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล เข้าท านองที่ว่า 
ร่วมกันคิด ร่วมกันท า จะน าชาติให้เจริญ 4. เพ่ือเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิด
สันติสุขช่วยกันปกป้องพิทักษ์รักษาชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนในหมู่บ้านให้เกิดความปลอดภัย
ไม่ว่าจะเป็นโจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยอ่ืน ๆ ให้ทุกคนนอนตาหลับ เข้าท านองว่า 
ถึงคราวมีทุกข์ ช่วยกันแก้ไข ถึงคราวสุขสบายก็ไม่ตกอยู่ในความประมาท 5.เพ่ือเป็นศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารของทางราชการจ าเป็นจะต้องรับทราบอย่างทันท่วงที
ตรงไปตรงมายุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร เรื่องราวต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง จะท าให้เราเข้าใจสถานการณ์
ของบ้านเมืองไม่ถูกต้องและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาไม่ถูกต้อง (พรั่ง เจนนธี, 2546) 

ปัจจุบันประเทศไทย มีต าบลฝ่ายอาณาจักรหรือฝ่ายบ้านเมือง จ านวน 7254  ต าบล 
(กรมการปกครอง, 2561) มีวัดที่เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลจ านวน กว่า 6500 วัด 
(กรมการศาสนา, 2544) ครอบคลุมเกือบทุกต าบลฝ่ายบ้านเมือง  ซ่ึงหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลนั้นอนุวัตตามเขตการปกครองของฝ่ายบ้านเมือง ในแต่ละต าบลของฝ่ายบ้านเมืองที่
มีวัดต้ังอยู่ ตามระเบียบระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการต้ังหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
พ.ศ. 2546 ให้เจ้าคณะต าบลเสนอวัดใดวัดหนึ่งขึ้นเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล โดยมี
เจ้าอาวาสวัดนั้นเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนโดยต าแหน่ง (กรมการศาสนา, 2545) 

หน่วยงานอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร บางหน่วยไม่สามารถจะ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ได้เนื่องจากขาดปัจจัยหลายประการ เช่น บุคลากร
และอุปกรณ์ที่จะมาสนับสนุนในการด าเนินงาน ขาดการประสานกับองค์กรและหน่วยงานอ่ืนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ของกระทรวงมหาดไท ย ซ่ึงมี
เครือข่ายโยงใยทั่วประเทศ เพ่ือช่วยวางแผนในการท างานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ปัจจุบันจังหวัดก าแพงเพชรมีวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จ านวน 621 วัด ที่
พักสงฆ์ จ านวน 114 แห่ง เป็นวัดที่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
จ านวน 78 หน่วย เป็นวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง จ านวน 15 วัด วัดพัฒนา
ตัวอย่างดีเด่น จ านวน 5 วัด วัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล
ดีเด่น นั้นมีรูปแบบการจัดการที่ชัดเจน 5 ประการ เช่น มีระเบียบการปกครองพระภิกษุสามเณร
ที่ชัดเจน เป็นต้น แต่หน่วยอบรมประชาชนปประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชรไม่มีรูปแบบการ
จัดการหน่วยที่ชัดเจนแน่นอน จึงเป็นเหตุให้วัดอันเป็นที่ ต้ังของหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลไม่มีการพัฒนาเท่ากับวัดพัฒนาตัวอย่าง 

 ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟ้ืน  ชุตินฺธรมหาเถร 
ป.ธ.9) วัดสามพระยา ผู้ริเริ่มให้ต้ังหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลมาเป็นแนวทางในการวิจัย
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ในครั้งนี้ 5 ด้านคือ 1. ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น  2. ด้านเป็น
ศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน  3. ด้านเป็นศูนย์รวมความคิดของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า 4. ด้านเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข  5. ด้านการ
เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร บูรณาการกับหลักธรรม 8 ประการ ได้แก่ 1. ศีลธรรมและวัฒนธรรม 
2. สุขภาพอนามัย 3. สัมมาชีพ 4.สันติสุข 5. ศึกษาสงเคราะห์ 6. สาธารณสงเคราะห์ 7. กตัญญู
กตเวทิตาธรรม 8. สามัคคีธรรม (พรั่ง เจนนธี, 2546) และหลักการควบคุมคุณภาพ 4 ประการ
คือ Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติตามแผน) Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) Act 
(ปรับปรุงแก้ไข) (Deming, 1995) 
 การวิจัยนี้มุ่งศึกษาการจัดการของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลที่มีผลงานดีเด่น
ของแต่ละอ าเภอ ว่าแต่ละหน่วยนั้นมีรูปแบบการด าเนินงานอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือหาแนวทางส่งเสริม
สนับสนุนให้วัดที่เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลได้มีรูปแบบในการจัดการพัฒนาหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบล และเพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลตามมติของมหาเถร
สมาคมทั้ง 5 ประการ คือ 1. เพ่ือสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น  2. เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงานต่างๆ 3. เพ่ือเป็นศูนย์รวมความคิดของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า 4. เพ่ือเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข  5. เพ่ือเป็น
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร (กรมการศาสนา, 2545) ให้วัดซ่ึงเป็นที่ของหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลมีรูปแบบในการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นที่พ่ึงทางด้านจิตใจและด้านวัตถุของประชาชนต่อไป 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของบุญทัน ดอกไธสง (2562) เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีด
ความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหา
กฤษฎา กิตฺติโสภโณ (2561) เรื่องผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงงานวิจัยของพระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน (2563) เรื่อง การ
ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร  

  2. เพ่ือวิเคราะห์การจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  
  3. เพ่ือน าเสนอแนวทางในการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด

ก าแพงเพชร” ผู้วิจัยใช้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 
กลุ่มพระสังฆาธิการที่เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลดีเด่นระดับอ าเภอ  กลุ่ม
ข้าราชการส านักงานวัฒนธรรม ส านักงานพระพุทธศาสนา นักการเมืองท้องถิ่น  กลุ่มกรรมวัด
กรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลและผู้น าชุมชนในท้องถิ่น จ านวน 25 รูป/คน เป็น
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการจัดสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 14 
รูป/คน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) น า เสนอ
ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 

 

ผลการวิจัย 
1. สรุปสภาพปัญหาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวั ด

ก าแพงเพชร 
ประธานหน่วยและคณะกรรมการของหน่วยบางแห่งอยู่คนละพ้ืนที่คณะกรรมการขาด

ความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรมขาดแนวทางในการปฏิบัติไม่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่และมีจ านวนน้อย ไม่เพียงต่องานที่รับผิดชอบไม่มีรูปแบบของการจัดกิจกรรมในการอบรม
ที่ชัดเจนขาดการจัดกิจกรรมการด้านส่งเสริมในงานการสาธารณสงเคราะห์ให้แก่  ชุมชนและ
การด าเนินงานหรือด าเนินกิจกรรมขาดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  ไม่มีหลักสูตรและ
โครงการ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ เขารับการอบรม ไม่มีการก าหนดเป้าหมายของการ
ฝึกอบรมที่ชัดเจน มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมช่วยเหลือโครงการที่หลากหลาย เช่น 
การอาสาช่วยด้านแรงงาน และข้าวของเครื่องใช้ ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม จัดในช่วงวนหยุด
เทศกาล หรือ วันส าคัญทางศาสนา ความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ  องค์กรค์ปกครองส่วน
ท้องให้ไม่เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลไม่ค่อยมี 
อีกทั้งไม่มีการวางแผนงานและการกระจายงานและอนุเคราะห์ส่งเสริมในด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ให้แก่ชุมชนไม่ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การส่งเสริมสนับสนุนจากคณะสงฆ์ และ
ประกอบกับการท างานต่างวัด ต่างท าขาดความร่วมมือกันท างาน ท าให้การท างานไปคนละทิศ
ไม่สอดคล้องกันท าให้งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ไม่ก้าวหน้าเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
 บทบาทความส าคัญของวัดในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด  บ้านและ
หน่วยงานในการที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นลดน้อยลงเกือบทุก เช่น ด้านช่วยกันพัฒนา  หมู่บ้าน
ให้มีความเจริญก้าวหน้าตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ ซ่ึงจะท าให้ประชาชนไม่ต้อง  
อพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อ่ืนหรือไปขายแรงงานที่อ่ืนวัดลดบทบาทหน้าที่ความส าคัญในงานด้าน
นี้ไปมากความส าคัญของวัดเพ่ือเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่าก็ลดลง  บทบาท
ความส าคัญของวัดเพ่ือเป็นศูนย์รวมพลังในการปูองกันหมู่บ้านให้  เกิดสันติสุข ลดน้อยและขาด
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ประสิทธิภาพมากประกอบ  หน่ วยงานภาครัฐเข้า มามีบทบาทมากยิ่ งขึ้น ท าให้บทบา ท
ความส าคัญของวัดหายไป บทบาทความส าคัญของวัดในเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะ
ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการจ าเป็นจะต้องรับทราบอย่างทันท่วงทีตรงไปตรงมายุคนี้ เป็นยุค
ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 ปัญหาคณะสงฆ์ในวัดต่างๆ ขาดระบบหลักการต่างวัดต่างท าไม่มีเครือข่ายช่วยเหลือซ่ึง
กันและกันทให้กิจการงานไม่ประสบผลส าเร็จเท่ าที่ควรระบบสาธารณูปการ สิ่งอ านวยความ
สะดวก ทั้งไฟฟ้า ประปา ห้องน้ า ห้องสุขา ถนนภายในวัดไม่ได้รับการปรับปรุง เช่นถนนภายใน
วัดก็เป็นถนนคอนกรีตทั้งหมดเป็นการอ านวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่ผู้ในวัด และแก่ญาติโยม
ทั้งหลายที่มาท าบุญไม่เพียงพอ ซ่ึงปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร อันเป็นสาเหตุให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังหน่วย ซ่ึงปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน
อย่างจริงจัง เม่ือสรุปแล้วปัญหาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 

2. สรุปองค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร  

1) ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น  มีการด าเนินการในจัดหา
ด้านอุปกรณ์และจัดสถานที่จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านการให้ความรู้ เรื่องการ
ประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ด้านการปลูกพืชตาม
ฤดูกาลที่เหมาะสม การทอเสื่อ การจักสาน เป็นต้น มีการจัดอบรมประชาชน ให้อยู่ร่วมกันอย่าง
สงบเรียบร้อยตามกฎและระเบียบของชุมชน เพ่ือความสุขความเจริญของชุมชนและประชาชน
เป็นที่ต้ัง โดยมุ่งให้เป็นประชาชนที่ดีของสังคม พร้อมกับการพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนให้มี
ความสามัคคีอย่างเข้มแข็ง โดยเชิญวิทยากรด้านกฎหมายมาให้ความรู้  ให้ความอนุเคราะห์
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  

2) ด้านการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน มีการด าเนินงาน
โดยประสานงานระหว่างบ้านและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีกิจกรรมร่วมกันมี
การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือวางแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การจัด
ให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพการจักสาน การทอผ้า พ้ืนเมือง  ให้หน่วยงานของรัฐมาจัดต้ัง
สถานที่ให้ความรู้ด้านวิทยาการต่าง ๆ ตลอดถึงให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล เป็นศูนย์
รวมความคิดจากบุคคลทุกภาคส่วนของชุมชนร่วมจัดกิจกรรมร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพชุมชนจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณรและประชาชนในแต่ละเดือน และมี
วิทยากร  

3) ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า มีการท างานแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาล
เมือง ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนต้ังแต่เริ่มต้นโครงการ มีการวางแผน
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ร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยต้องมีการเตรียมความ
พร้อมในด้านต่างๆ สนับสนุนการค้าขาย วัดก็ให้สถานที่อ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกันและให้องค์ความรู้และเปิดให้ชาวบ้านได้จัดให้มีตลาดเพ่ือแลกเปลี่ยนผลิตผล
ทางการเกษตร เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในหมู่บ้าน  

4) ด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข มีการด าเนินงาน
ร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5  เพ่ือชุมชนสันติสุข การ
ด าเนินงานการพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุข การใช้กระบวนการกิจกรรมกลุ่มสนทนาในการเปิด
พ้ืนที่เพ่ือให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชุมชน  โดยภาคประชาชน
มีส่วนร่วมนั้น เริ่มต้นจากการปรับความเห็นในเรื่องของทัศนคติการในการรักษาศีล เป็นสิ่งที่
ส าคัญและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ให้ประชาชนในชุมชนตลอดจนคนในหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการ
ปวารณาต้ังใจรักษาศีล 5 โดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือร่วมสร้าง “ครอบครัวรักษาศีล 5” ที่จะเป็น
พลังขับเคลื่อนโครงการนี้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ภายใต้มิติทางศาสนาท าให้เกิดชุมชนสันติสุขตลอดไป 

5) ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
ความสามัคคีในชุมชนเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเสริมสร้างเครือข่าย การเป็นตัวอย่างที่ ดีของผู้ น า
ทางศาสนาในชุมชนสร้างความศรัทธา ความเชื่อม่ันเม่ือขอความร่วมมือจากชุมชน ผู้ น าชุมชนที่
เข้มแข็งมีส่วนร่วมกับชุมชน ช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาในทุกๆ ด้าน กับทั้งมีการ
อบรมประชุมผู้น าและชาวบ้านเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ความสามัคคี ให้เป็นไปในทางเดียวกัน ท าให้
เป็นรูปธรรมด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและ
โรงเรียนเป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใ ยกันทั้ง
หมู่บ้าน ชุมชนและขยายไปในระดับอ่ืน ๆ จัดแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชุมชน  

3. แนวทางการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 
1) ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น  มีการวางแผนการในการ

ด าเนินการในด้านวิทยากร สถานที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านการให้ความรู้ เรื่อง
การประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีการวางแผนอบรมประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่าง
สงบเรียบร้อยตามกฎและระเบียบของชุมชน เพ่ือความสุขความเจริญของชุมชนและประชาชน
เป็นที่ต้ัง  

2) ด้านการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน มีการวางร่วมกับ
ชุมชนในการให้วัดเป็นศูนย์การเรียนของผู้สูงอายุ ชื่อโรงเรียนชราบาลวิทยาลัยบ้าง  โรงเรียน
พัฒนาผู้สูงอายุบ้าง โดยใช้ศาลาการเปรียญ หรือสถานที่ที่ เห็นสมควรในการด าเนินกิจกรรม
วางแผนจัดโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าในพ้ืนที่ ดินข องวัดหรือที่ ดินสาธารณะของชุมชน  
  3) ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า มีการวางแผนร่วมกัน 
รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
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4) ด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข มีการวางแผนร่วมกับ
ภาครัฐและประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 เพ่ือชุมชนสันติสุข ให้คนในหมู่บ้าน
ที่มีส่วนร่วมในการปวารณาต้ังใจรักษาศีล 5 โดยพร้อมเพรียงกัน  

5) ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  ด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้าง
เครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียนเป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง  

 
อภิปรายผลการวิจัย   
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

สภาพปัญหาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  
พบว่า ประธานหน่วยและคณะกรรมการของหน่วยบางแห่งอยู่คนละพ้ืนที่คณะกรรมการขาด
ความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรมขาดแนวทางในการปฏิบัติไม่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่และมีจ านวนน้อย ไม่เพียงต่องานที่รับผิดชอบไม่มีรูปแบบของการจัดกิจกรรม ในการ
อบรมที่ชัดเจนขาดการจัดกิจกรรมการด้านส่งเสริมในงานการสาธารณสงเคราะห์ให้แก่ชุมชน
และการด าเนินงานหรือด าเนินกิจกรรมขาดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ไม่มีหลักสูตร  และ
โครงการ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ เขารับการอบรม ไม่มีกา รก าหนดเป้าหมายของการ
ฝึกอบรมที่ชัดเจน มุ่งเน้นให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมช่วยเหลือโครงการที่หลากหลาย  
เนื่องจากวัดลดบทบาทหน้าที่ความส าคัญในงานด้านนี้ไปมากความส าคัญของวัดเพ่ือเป็นศูนย์
รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่าก็ลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของพระปลัดวรัญญ ู
อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร) (2557) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลาง
ชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความส าเร็จของวัดขึ้นอยู่กับความเป็นผู้น าเชิง
ปัจเจกชน สั่งการเพียงผู้เดียวและการมีภาวะผู้น าสูงของเจ้าอาวาส สร้างฐานของความศรัทธา
ความเสียสละไว้ก่อน และด าเนินโครงการตามทักษะความสามารถที่มีอยู่ เพียงด้านเดียวให้
เด่นชัด เจ้าอาวาสต้องมีความเสียสละ มองการณ์ไกล เห็นประโยชน์ของวัดและชุมชนเป็นที่ ต้ัง มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจในปั จจุบันและพิจารณาการพัฒนาใน
อนาคต 

การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  พบว่า 
1) มีการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น 2) พัฒนาศูนย์กลางประสานงานระหว่าง
วัด บ้าน และหน่วยงาน 3) พัฒนาศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า 4) พัฒนาศูนย์
รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข 5) พัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงาน
ดังกล่าวมานี้ ถือได้ว่าการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  
เป็นไปอย่างสมบูรณ์ตามเจตนาของการจัดต้ังหน่วย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ คูณ โทขันธ์ 
และเทพพร มังธานี (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรม
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ของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดมหาพุทธาราม อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ” 
ผลการวิจัยพบว่า มีการเผยแผ่ธรรมทางวิทยุหรือสื่ออ่ืน ๆ และจัดให้มีพระธรรมทูตในการเผยแผ่
ธรรมเป็นประจ า มีการส่งเสริมให้เจ้าอาวาสเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน า มาใช้ในการบริหาร
จัดการวัดมีการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ มากขึ้น ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน เข้ามาในวัด
เพ่ือที่เยาวชนจะได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นจริงและจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเป็นประจ า
เสริมสร้างกิจกรรมที่ท าให้ไม่เบื่อหน่ายเป็นอย่างดีส่งเสริมการเรียนรู้ คู่คุณธรรมเป็นขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือสั่งสอน เยาวชนให้เป็นคนดีน าความรู้ที่ได้รับจากการเผยแผ่ไปปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ า วัน
ได้และท าให้เป็นการสร้างคนดีเข้ามาในสังคม และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประทุม อังกูร
โรหิต (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สถาบันทางพระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์ ” พบว่า 
พระภิกษุสงฆ์ นักวิชาการและบุคคลทั่วไปสนับสนุนการท างานสังคมสงเคราะห์ของสถาบันทาง
พระพุทธศาสนาตามกรอบของพระวินัยและจารีตประเพณี เนื่องจากสอดคล้ องกับหลักค าสอน
ของพระพุทธศาสนา และเป็นการทท าเพ่ือประโยชน์สุขของมหาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งที่
สวัสดิการของรัฐยังเข้าไปไม่ ทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุญาดา สุนทรศารทูล (2552) 
ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน ในการสร้ างภูมิคุมกันทาง
วัฒนธรรมแก่เด็กและ เยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพฯ” พบว่า มีการจัดท าหลักสูตรการ
เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนเก่ียวกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ความร่วมมือระหว่าง บ้าน 
วัดโรงเรียน ชุมชน ภาครัฐรวมถึงภาคเอกชน เริ่มต้ังแต่การวางแผน การปฏิบัติการ การ
ตรวจสอบการด าเนินการให้เหมาะสมรวมถึงการประเมินผล จัดท าพ้ืนที่ชุมชนให้มีมูลค่าเพ่ิมทาง
สังคมโดยชุมชนจัดต้ังศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมทั้งมีครูอาสา สมัครในพ้ืนที่คอยดูแลและให้
ค าแนะน า สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กริชพัฒน์ ภูวนา (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบ
การพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข กรณีศึกษา : บ้านดอนมัน อ า เภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม” 
พบว่ารู ปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ ดี มีสุขของบ้านดอนมันมี 4 ขั้นตอน ได้แ ก่ 1)  สร้า ง
ความสัมพันธ์ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการของชุมชน  2) วิเคราะห์ปัญหาการ
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ 3) ทดลองและประเมินผลการใช้  4) 
การคืนความรู้สู่ชมชน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิทยา จันทร์แดง (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขต
จังหวัดภาคกลางตอนบน” พบว่า การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
 
 
 
 
 
 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 157 
                                                                               Journal of MCU Social Science Review 

 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ 

 
 

 
 

ด้านการ
สงเคราะห์และ

อนุเคราะห์
ประชาชนใน

ท้องถ่ิน 
Plan -ส ร ร ห า
วิทยากรท่ีตรงกับ
จุดประสงค์ 
Do- จัดการประชุม
ล ง มื อ ฝึ ก
ภาคปฏิบัติ 
Check- ติ ด ต า ม
การปฏิบัติ 
Act-น าปร ะ เ ด็ น
ของ วิทยากรม า
พิจ า รณ า แ ก้ ไ ข
ศึกษ าห า ข้ อมู ล
กิจ ก ร ร ม ท่ี เ กิ ด
ประโยชน์ตัวใหม่
มา เ สนอแนะ แ ก่
ชุมชน 

ด้านการเป็น
ศูนย์กลาง

ประสานงาน
ระหว่างวัดและ

หน่วยงาน 
Plan-จัดหาสถาน
ท่ีต้ังศูนย์การติดต่อ
ประสานงานด้าน
การจัดสร้าง  
Do- จัดการประชุม
บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง  
จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการด าเนินงาน 
Check- ติ ด ต า ม
การปฏิบัติ 
 Act- ช้ี แ จ ง
ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เ ก่ี ยว ข้อง เ พ่ือ ใ ห้
เข้าใจในบริบทของ
เจตนารมณ์ 

ด้านการเป็นศูนย์
รวมความคิดของ
ประชาชนทุกหมู่

เหล่า 
Plan -พั ฒ น า
ศักยภาพชุมชน 
Do- จั ดฝึกอบรม
ระดมความคิด 
สร้างภาวะผู้น า 
Check- ตรวจสอบ
คุณสมบัติวิทยากร
ใ น ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกของภาวะ
ผู้น า 
Act-ประสานงาน
กับองค์กรต่างๆท่ีมี
ความพร้อม ด้าน
วิทยากร  ความ รู้
ประ สาน งาน กับ
ท้อ ง ถ่ิ น เ พ่ื อ ข อ
งบประมาณ 

ด้านการเป็นศูนย์
รวมพลังในการ

ป้องกันหมู่บ้านให้
เกิดสันติสุข 

Plan -จัดโครงการ
สร้าง 
Do- ป ร ะ ชุ ม
ทีมงานประสานงาน
สถานท่ี ด าเนินการ 
Check- คัดกรอง
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ  
Act- ปรับเวลาให้
เหมาะสมกับสภาพ
ของชุมชนเข้าหา
ผู้น า ชุ ม ช น เ พ่ื อ
ประสานกับชุมชน
ให้เข้าร่วมโครงการ 

ด้านการเป็นศูนย์
รวม ข้อมูล
ข่าวสาร 

 
  
Plan -ว า ง แ ผ น
ประ สาน งาน  วัด 
โรงเ รียน องค์กร
ท้ อ ง ถ่ิ น ใ ห้ มี
เครือข่าย 
Do - ประสานผู้น า
ชุมชน  
Check –ตรวจสอบ
ง บ ป ร ะ ม า ณ 
อุปกรณ์ 
Act -ส่ง บุคลากร
เข้า รับการอบรม
พัฒนาสามารถด้าน
ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป ร ะ ส า น ง า น
องค์กรท้องถ่ิน 

 
 

ศีลธรรม
และ

วัฒนธรรม 

สุขภาพ
อนามัย สัมมาชีพ 

สันติ
สุข 

ศึกษา 
สงเคราะห์ 

สาธารณ
สงเคราะห์ 

กตัญญู
กตเวทิตา 

สามัคคี
ธรรม 

 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
ที่มา : พระครูอาทรวชิรกิจ (2561) 

จากภาพที่ 1 พบว่า ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น Plan สรร
หาวิทยากรที่ตรงกับจุดประสงค์ Do จัดการประชุมลงมือฝึกภาคปฏิบัติ Check ติดตามการ

การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 
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ปฏิบัติ Act น าประเด็นของวิทยากรมาพิจารณาแก้ไขศึกษาหาข้อมูลกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ตัว
ใหม่มาเสนอแนะแก่ชุมชน ด้านการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัดและหน่วยงาน Plan 
จัดหาสถานที่ต้ังศูนย์การติดต่อประสานงานด้านการจัดสร้าง Do จัดการประชุมบุคลากรที่
เก่ียวข้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน Check ติดตามการปฏิบัติงาน Act ชี้แจง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เข้าใจในบริบทของเจตนารมณ์ ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า Plan พัฒนาศักยภาพชุมชน Do จัดฝึกอบรมระดมความคิดสร้างภาวะ
ผู้น า Check ตรวจสอบคุณสมบัติวิทยากรในการสร้างจิตส านึกของภาวะผู้น า Act ประสานงาน
กับองค์กรต่างๆที่มีความพร้อมด้านวิทยากร ความรู้ประสานงานกับท้องถิ่นเพ่ือของบประมาณ 
ด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้ เกิดสันติสุข Plan จัดโครงการสร้าง Do 
ประชุมทีมงานประสานงานสถานที่ด าเนินการ Check คัดกรองประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ  Act 
ปรับเวลาให้เหมาะสมกับสภาพของชุมชนเข้าหาผู้น าชุมชนเพ่ือประสานกับชุมชนให้เข้าร่วม
โครงการ ด้านการเป็นศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสาร Plan วางแผนประสานงาน วัด โรงเรียน องค์กร
ท้องถิ่นให้มีเครือข่าย Do ประสานผู้น าชุมชน Check ตรวจสอบงบประมาณ อุปกรณ์ Act ส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาสามารถด้านปฏิบัติการประสานงานองค์กรท้องถิ่น 
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 รัฐ และสถาบันการปกครองคณะสงฆ์ควรสนับสนุนให้หน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลได้มีโอกาสน าเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ประชาชนในชุมชนและมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณพัฒนาชุมชน มีนโยบายให้พระสงฆ์ หน่วยงานของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมสัมมนาประชาชนในชุมชน ให้ประชาชนได้เสนอ
แนวคิดที่เป็นประโยชน์ที่จะพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า 

ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
คณะสงฆ์ควรจัดประชุมประจ าเดือนในหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลให้ประชาชน

ได้เสนอแนวคิดทั้งด้านการปกครอง การประกอบอาชีพ การสาธารณสุขและอ่ืนๆที่เป็นความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาถึงกลยุทธ์การบริหารจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลใน

จังหวัดก าแพงเพชรในยุคประเทศไทย Thailand 4.0 
2) ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยอบรมประชาชน

ประจ าต าบลในประเทศไทย 
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ในจังหวัดนครศรีธรรมราช* 
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตด้าน
ที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชศึกษาแบบผสานวิธี เชิงคุณภาพ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับแรงงานสัญชาติพม่า เพ่ือนแรงงานคนไทย ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 21 คนเลือกแบบเจาะจงวิเคราะห์ข้อมูลโดยพรรณนาวิเคราะห์ และเชิงปริมาณมี
ประชากรเป้าหมายได้แก่ แรงงานสัญชาติพม่า จ านวน 350 คน ใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล
โดยโปรแกรมส าเร็จรูปหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา
พบว่า 1) สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชนายจา้งจะ
จัดหาที่พักให้ ทั้งแบบถาวรและแบบชั่วคราว เช่น “ก้องซ้ี”คนโสดพักด้วยกัน 2-3 คน หากเป็น
ครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก จะพักด้วยกันที่พักสะอาด ไม่แคบ และไม่ไกลจากที่ท างานที่พักไม่ต้อง
จ่ายค่าเช่า ใช้น้ าจากบ่อดิน ส่วนค่าไฟฟ้าต้องจ่ายเองตามใช้จริงในแต่ละเดือน 2) คุณภาพชีวิตด้าน
ที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 
3.33, S.D.=0.56) 

 

ค้าส้าคัญ: คุณภาพชีวิต; คุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย; แรงงานสัญชาติพม่า 
 

Abstract 
Objectives of this article were to analyze the situation and life quality in 

housing of Myanmar migrant workers in Nakhon Si Thammarat Province applying 
the Mixed methods: The qualitative research collected data by in-depth-
interviewing 21 key informants, purposefully selected from Myanmar migrant 
workers, Thai friends, employers and government officers and analyzed data by 
descriptive interpretation. The quantitative research collected data with 
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questionnaires from 350 Myanmar migrant workers. The data were analyzed using 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The findings revealed as 
follows: 1) situation of housing of Myanmar migrant workers in Nakhon Si 
Thammarat Province; Employers provided permanent and temporary 
accommodation, such as “Kongsee” for single of 2 -3 people, families such as 
parents and children to live together, accommodation was not narrow and not far 
from the workplace. No need to pay the rent and use water from the well, only the 
actual electricity payment per month. 2)  Life Quality of housing of Myanmar 
migrant workers in Nakhon Si Thammarat Province; Life Quality of housing of 
Myanmar migrant workers in the medium level ( X = 3.33, S.D.= 0.56). 
 

Keywords: Life Quality; Life Quality of Housing; Myanmar Migrant Workers 
 

บทน้า  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจและ

สังคมเป็นอย่างมาก ท าให้ประเทศไทยจากที่เคยเป็นประเทศผู้ส่งออกแรงงาน  กลายมาเป็น
ประเทศทั้งผู้ส่งออกและผู้รับแรงงานจึงมีความต้องการแสวงหาแรงงาน มาท างาน โดยเฉพาะ
แรงงานต่างด้าว ทั้งทีเ่ดินทางเข้ามาโดยถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย ก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพ
ชีวิตของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศไทย แม้ว่าแรงงาน ต่างด้าวถือว่าเป็น
องค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้ประเทศต่างๆ มีการพัฒนาประเทศ แต่แรงงานยังคงถูกเอารัดเอา
เปรียบและตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบนายจ้างอยู่เสมอมาการจ้างแรงงานต่างด้าวของประเทศ
ไทยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากขาดแคลนแรงงานในระดับล่างประกอบกับภาคอุตสาหกรรมต่างก็มี
ความจ าเป็นจะต้องจ้างแรงงานเพ่ือมาท า งานที่เป็นลักษณะงานหนักและมีความเสี่ยงในการ
ท างานสูง (ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557; ส านักบริหารงานแรงงานต่างด้าว, 2557) 

ส าหรับแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานพม่าในสถานประกอบการทุกประเภทเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการก าหนดมาตรการด้านแรงงานพม่าได้เหมาะสม ซ่ึงแรงงานพม่าในจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีมุมมองการเข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมี (1) แรงงานฝีมือที่
ใช้ทักษะฝีมือในการท างาน วิเคราะห์ และแก้ไขงานได้ (2) แรงงานก่ึงฝีมือ ต้องท างานอยู่ใน
สายการผลิตในระดับพ้ืนฐาน และ (3) แรงงานไร้ฝีมือ เป็นแรงงานระดับล่างที่ไม่มีความรู้และ
ทักษะฝีมือ เพียงท างานตามค าชี้แนะเท่านั้น ในขณะที่ ได้เพ่ิมเติมถึงแรงงานพม่าว่า มีความอดทน 
ขยัน และมีค่าแรงที่ต่ ามากเม่ือเปรียบเทียบกับแรงงานไทย สามารถทดแทนแรงงานไทยได้เป็น
อย่างดี ท าให้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็พบแรงงานพม่า และคาดว่าจะมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ เพ่ือ
ทดแทนแรงงานไทย (ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2561; วรากรณ์ สามโกเศศ, 
2562) ประกอบกับเศรษฐกิจพม่าส่วนใหญ่ยังคงเป็นเพียงศักยภาพที่ยังมิได้น ามาใช้ประโยชน์
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อย่างเต็มที่ ท าให้ค่าแรงและค่านิยม เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นออกจากประเทศของ
แรงงานพม่า และการหารายได้ได้มากกว่าเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้แรงงานตัดสินใจย้ายถิ่นเข้ามา
ท า งา นในจังหวั ดนครศรีธ ร รมรา ชเ พ่ิมขึ้ น เพร าะแร งงา นพม่า เป็นทรั พย า กรมนุษย์ 
ที่ส า คัญต่อการพัฒนาประเทศไทย (ภคริดา พิจารณ์ และจงรักษ์ หงส์งาม, 2559; อุดม  
เกิดพิบูลย์, 2546)  

คุณภาพชีวิตเป็นเรื่องส าคัญต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่
ปัจจัย 4 โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย เช่น มีที่อยู่อาศัยที่ มีความสะอาด มีความปลอดภัย 
มีความม่ันคงเป็นสัดส่วนและไม่คับแคบเพราะเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการพัฒนาแรงงานพม่า
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (เดโช แขน้ าแก้ว, 2562; ศิริชัย เพชรรักษ์ และชยสร สมบุญมาก, 
2559) ดังงานวิจัยของสุรัชนี เคนสุโพธิ์ (2560) ที่สรุปว่า สภาพทางกายภาพด้านที่พักอาศัย 
มีความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตและการท างานสูงสะอาดและที่อยู่อาศัยไม่ไกลจากที่ท างาน 
และงานวิจัยของประเดิม มณีแดง, ดาราวรรณ รองเมือง , เพ็ญศรี ทองเพชร และฉวีวรรณ  
ศรีดาวเรือง (2559) ที่สรุปว่า แรงงานชาวพม่าที่เข้ามาท างานจะมีวิถีชีวิตที่ เรียบง่าย อาศัย 
ในบ้านที่นายจ้างสร้างให้ เป็นบ้านที่ไม่ค่อยถาวรนัก และส่วนใหญ่จะสร้างไว้ในสวนใกล้กับป่า  
ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีมาตรการตรวจสอบดูแลการจัดสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ส าหรับลูกจ้างของสถานประกอบการ ให้เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานไทยก าหนด (วีระ เภียบ และศิวัช ศรีโภคางกุล, 
2560) 

จากความส าคัญข้างต้นจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง วิเคราะห์สถานการณ์และคุณภาพ
ชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้ ค าถามว่า 
สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างไร และ
คุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร เพ่ือ
จะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการน าผลการศึกษาไปเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
2. เพ่ือศึกษา คุณภา พชีวิ ตด้ านที่ อยู่ อา ศัยของแร งงา นสัญชา ติพม่า ในจั งหวั ด

นครศรีธรรมราช 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ 
และการวิจัยเชิงปริมาณด าเนินการวิจัยระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 – กรกฎาคม2562 มีพ้ืนที่
วิจัยได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ/ประชากรเป้าหมาย 
1.1 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ รวมทั้งสิ้นจ านวน 21 คน ได้แก่ กลุ่มแรงงานสัญชาติพม่า 

จ านวน 7 คน กลุ่มเพ่ือนแรงงานคนไทย จ านวน 3 คน กลุ่มผู้ประกอบการ/นายจ้างของแรงงาน
สัญชาติพม่า จ านวน 5 คน กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จ านวน 6 คน เลือกแบบเจาะจง 

2.1 ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานสัญชาติพม่าที่เข้ามาท างานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายในจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาด
ตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนด
ระดับค่าความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (Cochran, 1997) คือ 
ใช้ประชากรเป้าหมายอย่างน้อย 323 คน จึงสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่
เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึง
ใช้ขนาดประชากรเป้าหมายทั้งหมด 350 ตัวอย่าง ซ่ึงถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เง่ือนไขก าหนด 
คือไม่น้อยกว่า 323 ตัวอย่าง แล้วจึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มโดยบังเอิญ จน
ครบตามจ านวนที่ต้องการ (สุทธิพร บุญมาก, 2560) 

2. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล  
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ  

2.1.1 แบบสัมภาษณ์ เก่ียวกับสถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติ
พม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.1.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก

การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 
เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เก่ียวกับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของ
แรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Numerical 
Rating Scale) มี 5 ระดับ (สุทธิพร บุญมาก, 2560) ได้แก่ 5 คะแนนหมายถึงมากที่สุด, 4 คะแนน
หมายถึงมาก, 3 คะแนนหมายถึงปานกลาง, 2 คะแนนหมายถึงน้อย, 1 คะแนนหมายถึงน้อยที่สุด 
และตอนที่ 3 เก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด โดยการน า
แบบสอบถามเสนอตรวจสอบอีกครั้ง และทดลองเครื่องมือ (Try-out) จ านวน 30 คน หาค่าความ
เชื่อม่ันของเครื่องมือ โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) 
โดยการวิจัยได้ค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.775 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง คุณภาพ การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลร่วมกับล่ามชาวพม่าที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาไทยเป็นผู้ช่วยแปล โดยผู้วิจัยจะ
ติดต่อเป็นการส่วนตัวก่อนเพ่ืออธิบายถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจัย รวมถึงขั้นตอน
ต่าง ๆ ในการวิจัยโดยเบื้องต้นเพ่ือขอความร่วมมือ พร้อมทั้งแนบเอกสารข้อมูลส าหรับการ
เตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์และนัดวันเวลาสถานที่จะท าการสัมภาษณ์จากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการขอ
อนุมัติหนังสือร าชการเพ่ือขออนุญาตเก็บข้ อมูลการศึกษา วิจัยจากมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
นครศรีธรรมราชและน าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้ให้ข้ อมูลส าคัญ จากนั้น
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลตามวันเวลาสถานที่ที่นัด โดยใช้แบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ได้แก่ กลุ่มแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า จ านวน 7 คน กลุ่มเพ่ือนแรงงานคนไทย 3 คน  
กลุ่มผู้ประกอบการ/นายจ้าง จ านวน 5 คน และกลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จ านวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 
21 คน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ คือ (1) การเตรียมสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยศึกษาประเด็น
ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พร้อมทั้งเตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง 
เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ (2) การด าเนินการ
สัมภาษณ์ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาเพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พร้อม
ทั้งแจ้งวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจัยอีกครั้ง ขณะเดียวกันก็ขออนุญาตใช้เครื่อง
บันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ และขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงภาพประกอบในขณะ
การสัมภาษณ์ รวมทั้งมีการแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทราบว่าข้อมูลต่าง ๆ ภาพประกอบและเสียง
ที่บันทึกไว้นั้น ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับและหากประเด็นใดที่ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญไม่ประสงค์ให้
บันทึกภาพและเสียง ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกตามความประสงค์ 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณการศึกษาในครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณโดยผู้วิจัยได้ด าเนินการขออนุมัติหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจากนั้นน าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเสนอต่อผู้ประกอบการ/นายจ้างของแรงงานสัญชาติพม่าเพ่ือ
ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัย และผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกจ่าย
แบบสอบถามไปยังประชากรเป้าหมาย จ านวน 350 คน และรับแบบสอบถามกลับคืนมา 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เก่ียวกับสถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยของ

แรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับกลุ่มแรงงานสัญชาติพม่า กลุ่มเพ่ือนแรงงานคนไทย กลุ่มผู้ประกอบการ /นายจ้าง และกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมจ านวนทั้งสิ้น 21 คน เพ่ือน าสาระส าคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์ แล้วสรุป
ประเด็นปัจจัยที่ส าคัญ ๆ แล้วน าเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์ 
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4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
4.2.1 การวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้จาก

แบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ทักษะฝีมือแรงงานประสบการณ์การท างานในประเทศ
ไทย รายได้ต่อเดือน และสถานภาพการสมรสในตอนที่ 1 ท าการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ จ านวน และร้อยละ โดยใช้ ตาราง
ประกอบค าอธิบาย 

4.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของแรงงาน
สัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชจากแบบสอบถามในตอนที่ 2 ท าการวิเคราะห์และแปลผล
ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยใช้ตารางประกอบค าอธิบาย 
 
ผลการวิจัย 

1.  วิเคราะห์สถานการ ณ์ด้าน ท่ีอ ยู่อาศัยของแรง งานสัญชา ติพม่า ใน จังหวั ด
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า 

ที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่นายจ้างจะ
จัดหาที่พักให้ เพ่ืออ านวยสะดวกต่อการเดินทางมาท างาน ทั้งที่พักแบบถาวรหรือที่พักแบบ
ชั่วคราว เพราะที่พักก็มีความส าคัญต่อการท างานของแรงงานสัญชาติพม่าดังค ากล่าวของนายจ้าง 
A ดังนี้ 

“แรงงานสัญชาติพม่ากลุ่มนี้อาศัยอยู่ในที่พัก โดยนายจ้างจัดท าให้เป็นที่พักผ่อน” 
นายจ้าง A (สัมภาษณ์, 8 มิถุนายน 2562) 

 
ทั้งนี้เพราะนายจ้าง/ผู้ประกอบการเห็นว่า เม่ือจ้างเขามาท างานต้องมีที่พักให้

แรงงานสัญชาติพม่าได้พักอาศัย และได้พักผ่อน โดยนายจ้างได้ท าที่พักแบบชั่วคราวเพ่ือให้ง่าย
ต่อการเคลื่อนย้ายไปท างานในที่ต่าง ๆ ตามขนาดของครอบครัว แรงงานสัญชาติพม่า  ได้แก่  
คนโสดจะให้พัก 2-3 ต่อ 1 ห้อง ถ้ามีครอบครัวจะให้พักห้องกันเป็นครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก 
เป็นต้น สอดคล้องกับค ากล่าวของแรงงานสัญชาติพม่า B ดังนี้ 

“นายจ้างท าที่พักให้พักผ่อนเรียกว่า ก้องซ้ี (ก้องซ้ีเป็นที่พักชั่วคราว ก้ันด้วยสังกะสี
ทุกด้าน และมุงหลังคาด้วยสังกะสี เพ่ือกันฝนกันแดด) และถ้ามีครอบครัวก็จะเป็นที่พักขนา ด
ใหญ่กว่าคนโสด” 

แรงงานสัญชาติพม่า B (สัมภาษณ์, 8 มิถุนายน 2562) 
แม้จะเป็นที่อยู่แบบชั่วคราว แต่ก็มีความสะอาด ไม่แคบ และไม่ไกลจากที่ท างาน ท าให้

การเดินทางไปท างานได้สะดวก ประกอบกับเป็นที่อยู่อาศัยที่นายจ้างสร้างให้จึงไม่ต้องจ่ายค่าเช่า 
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ใช้น้ าบ่อที่นายจ้างสร้างบ่อน้ าให้ (บ่อดิน) โดยไม่ต้องจ่ายค่าน้ า แต่จะมีแค่ค่าไฟฟ้าที่ ต้องจ่ายเอง
ตามจ านวนการใช้ในแต่ละเดือน ดังค ากล่าวของแรงงานสัญชาติพม่า C และนายจ้าง A ดังนี้ 

“นายจ้างจะจัดหาที่พักให้เป็นที่พักชั่วคราว ไม่ไกลจากที่ท างาน โดยไม่ต้องจ่ายค่า
เช่า และสามารถอยู่ได้จนกว่าจะย้ายที่ท างานใหม่” 

แรงงานสัญชาติพม่า C (สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2562) 
 
“พักโดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่า ส่วนค่าน้ านั้นไม่มี เพราะสร้างบ่อน้ าให้ใช้น้ าจากบ่อ ทั้งนี้

ต้องจ่ายเพียงค่าไฟเท่านั้น” 
นายจ้าง A (สัมภาษณ์, 8 มิถุนายน 2562) 

จากการศึกษาพบว่า ที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายจ้างจะจัดหาที่พักให้ เพ่ืออ านวยสะดวกต่อการเดินทางมาท างาน ทั้งที่พักแบบถาวร  
หรือที่พักแบบชั่วคราวเพราะที่พักก็มีความส าคัญต่อการท างาน  และการพักผ่อน ส่วนใหญ่
นายจ้างจะท าที่พักแบบชั่วคราว เช่น ก้องซ้ีเพ่ือให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไปท างานในที่ต่าง ๆ 
ตามขนาดครอบครัวของแรงงานสัญชาติพม่า  เช่นคนโสดพักด้วยกัน 2-3 คน ถ้ามีครอบครัว 
ก็จะให้พักด้วยกัน เช่น พ่อ แม่ ลูก โดยที่พักอาศัยมีความสะอาด ไม่แคบ และไม่ไกลจากที่ท างาน 
ท าให้การเดินทางไปท างานได้สะดวก ประกอบกับเป็นที่อยู่อาศัยที่นายจ้างสร้างให้จึงไม่ต้องจ่าย 
ค่าเช่า ใช้น้ าบ่อที่นายจ้างสร้างบ่อน้ าให้ เช่น บ่อดิน โดยไม่ต้องจ่ายค่าน้ า  แต่จะมีแค่ค่าไฟฟ้า  
ที่ต้องจ่ายเองตามจ านวนการใช้ในแต่ละเดือน 

2. คุณภาพชีวิตด้านท่ีอยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการศึกษาพบว่า 
ตารางท่ี 1  รายละเอียดค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย

ของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ท่ี 
ด้านท่ีอยู่อาศัย 

ของแรงงานสัญชาติพม่า x̅ S.D. แปลผล 

1. ในกรณีที่ต้องจ่ายค่าที่พักเอง มีรายได้เพียงพอ 
ต่อการเช่าที่อยู่อาศัย 3.61 1.05 มาก 

2. มีที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงและเป็นสัดส่วน 3.41 1.07 ปานกลาง 
3. มีที่อยู่อาศัยที่มีความสะอาด  3.27 1.06 ปานกลาง 
4. มีที่พักอาศัยขนาดที่เหมาะสมไม่คับแคบ 3.22 1.08 ปานกลาง 
5. มีที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัย 3.10 0.94 ปานกลาง 

รวม 3.33 0.56 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า แรงงานสัญชาติพม่าส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพชีวิต
ด้านที่อยู่อาศัย อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ เท่ากับ 3.33, S.D. เท่ากับ 0.56) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ผลการศึกษาพบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ในกรณีที่ต้องจ่ายค่าที่พักเอง มีรายได้เพียงพอต่อการเช่าที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับมาก (x̅ เท่ากับ 
3.61, S.D. เท่ากับ 1.05) รองลงมา คือ มีที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงและเป็นสัดส่วนอยู่ในระดับปานกลาง
(x̅ เท่ากับ 3.41, S.D. เท่ากับ 1.07) และข้อที่ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีที่อยู่อาศัยที่ มีความ
ปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ เท่ากับ 3.10, S.D. เท่ากับ 0.94) ตามล าดับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. สถานการณ์ด้านอยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ผลการศึกษาพบว่านายจ้างจะจัดหาที่พักให้ เพ่ืออ านวยสะดวกต่อการเดินทางมาท างาน ทั้งที่พัก
แบบถาวรหรือที่พักแบบชั่วคราวเพราะที่พักมีความส าคัญต่อการท างาน  และการพักผ่อน  
ส่วนใหญ่นายจ้างจะท าที่พักแบบชั่วคราว เช่น ก้องซ้ี เพ่ือให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไปท างานในที่
ต่าง ๆ ตามขนาดครอบครัวของแรงงานสัญชาติพม่า เช่น คนโสดพักด้วยกัน 2-3 ถ้ามีครอบครัว
ก็จะให้พักด้วยกัน คือ พ่อ แม่ ลูก ซ่ึงที่พักอาศัยมีความสะอาด ไม่แคบ และไม่ไกลจากที่ท างาน 
ประกอบกับเป็นที่อยู่อาศัยที่นายจ้างสร้างให้ จึงไม่ต้องจ่ายค่าเช่า ใช้น้ าบ่อที่นายจ้างสร้างบ่อน้ าให้ 
เช่น บ่อดิน ไม่ต้องจ่ายค่าน้ า แต่จะมีแค่ค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายเองตามจ านวนการใช้ในแต่ละเดือน
สอดคล้องกับการศึกษาของสุดารัตน์ พิมลรัตน์ และนรินทร์ สังข์รักษา (2560) ที่สรุปว่า มีที่ พัก
โดยอาศัยอยู่ที่บ้านของนายจ้าง และที่พักอาศัยส่วนใหญ่อาศัยบ้านพักคนงานที่จัดไว้ให้ มี
ลักษณะความเป็นอยู่โดยอาศัยรวมกันเป็นครอบครัวมีภรรยา ลูก หรือพ่ีน้องโดยมีสมาชิกใน
ครอบครัว 2-3 คน และสอดคล้องกับการศึกษาของสุรัชนี เคนสุโพธิ์ (2560) ที่สรุปว่า สภาพทาง
กายภาพด้านที่พักอาศัยสะอาดและที่อยู่อาศัยไม่ไกลจากที่ท างาน 

2. คุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผล
การศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าอยู่ในระดับปานกลาง  
( X  เท่ากับ 3.33, S.D. เท่ากับ 0.56) ผลการศึกษาปรากฏในระดับ “ปานกลาง” แสดงให้เห็นว่า 
คุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องด้วยสาเหตุต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาที่
อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมเพ่ือป้องกันปัญหาตามมา  ดังการศึกษาของ Mohapatra, Ratha, 
and Scheja (2010) และพระมหาแพง เตชสีโล (ช านิงาน) (2556) ที่ได้สรุปว่า  ด้านที่พักอาศัย
ของแรงงานจากต่างชาติที่เข้ามาท างานต้องรู้จักรักษาความสะอาด ปลอดภัย เป็นสัดส่วน การ
ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง และอ่ืน ๆ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานพม่าในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพราะถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ดัง
การศึกษาของดลนพร วราโพธิ์และคณะ (2562) ที่สรุปว่า  การรักษาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือ
ประโยชน์เช่น ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีท าให้สามารถสร้างขวัญก าลังใจในการท างานได้ 
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องค์ความรู้จากการวิจัย 

จากการศึกษาสถานการณ์และคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่า  
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังภาพที่ 1 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้สถานการณ์และคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย 
ของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่มา: เดโช แขน้ าแก้ว (2562) 
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 จากภาพที่ 1 สถานการณ์และคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่า  
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถ ท าให้ทราบว่า ที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้แก่ (1) นายจ้างจัดหาที่พักให้ท าให้สะดวกต่อการเดินทางมาท างาน ที่พัก
อาศัยมีความสะอาด และไม่แคบ (2) มีที่พักแบบถาวรหรือที่พักแบบชั่วคราว เพ่ือการพักผ่อน 
และง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไปท างานในที่ต่าง ๆ (3) ที่อยู่อาศัยมี 2 ลักษณะ คือ คนโสดพัก
ด้วยกัน 2-3 คน และแบบครอบครัว หรือพ่อ แม่ ลูก พักด้วยกัน และ (4) ที่อยู่อาศัยที่นายจ้าง
สร้างให้จึงไม่ต้องจ่ายค่าเช่า แต่ต้องจ่ายค่าน้ า ค่าไฟเอง  ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  
จากผลการศึกษาแรงงานสัญชาติพม่ามีคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยโดยเฉลี่ยสูงสุดอยู่ใน

ระดับปานกลางควรที่จะด าเนินการและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ คุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย
เก่ียวกับ “มีที่อยู่อาศัยที่ มีความปลอดภัย” โดยเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ในระดับปานกลาง นายจ้าง 
ผู้ประกอบการ หรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องก็ควรดูแล และเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเพ่ือให้แรงงานพม่า
รู้สึกว่าปลอดภัย และตรงต่อตามความจ าเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ในด้านที่อยู่อาศัยเพ่ือไปเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานพม่าและแรงงานต่างด้าวต่อไปได้ 

ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครั ง ต่อไป 
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสถานการณ์และคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของแรงงาน

สัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแรงงาน
สัญชาติพม่าทีเ่ชื่อมประสานความสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันได้ 
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Abstract 
Objectives of this article were to study the current context, Buddhist 

monks role, and development of Buddhist monks roles in the promotion of 
righteous occupation for people in Ratchaburi province, applying the qualitative 
research collecting data from 25 key informants by in-depth interviewing and 
from 10 participants who were experts in focus group discussions analyzing data 
by descriptive interpretation. Findings were as follows: 1. The current context 
covers 6 aspects: 1) the righteous occupation leader development, 2) the 
workshop of community righteous occupation lecturers in provincial level, 3) the 
preparation for the team of community righteous occupation lecturers in village, 
4) the preparation for target households, 5) the creation of community righteous 
occupation in village level, and 6) the establishment and development of an 
occupation group. 2. Buddhist monks can join as community righteous 
occupation lecturers by taking responsibility for knowledge-philosophy-principles 
and livelihood concepts that are the model of development to the community 
righteous occupation concept. 3. Development of Buddhist monks role in the 
promotion of righteous occupation of the people in Ratchaburi Province was 
found that: 1) creation of the righteous occupation lecturers curriculum for 
Buddhist monks, 2) establish the righteous occupation lecturers of the Sangha 
team, 3) public relations and selection of households/villages that are ready, 4) 
visiting the target household/village areas, 5) training the community righteous 
occupation according to the principles of Buddhism, and 6) concrete evaluation 
and establish Buddhist righteous occupation development group.  
 

Keywords: Development; Promotion; Buddhist Righteous Occupation 
 

บทน า 
ค าว่า สัมมาชีพ มีความหมายสอดคล้องกับค าว่า สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพโดยชอบ 

ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ (Right Livelihood) (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺ
โต), 2553) ทางพุทธเศรษฐศาสตร์ คือ การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ท าให้ปัจเจกบุคคล
และสังคมบรรลุถึงซ่ึงศานติสุข จากการมีชีวิตในโลกของวัตถุ ภายใต้เง่ือนไขของการทรัพยากรที่
จ ากัด (อภิชัย พันธเสน, 2544 ) ตรงกับค าว่า สัมมาอาชีวะ หมายถึง  การเว้นมิจฉาชีพทุก
รูปแบบ ประกอบตนอยู่ในสัมมาชีพ อะไรคือมิจฉาชีพ อะไรคือสัมมาชีพ เป็นเรื่องยากที่จะ
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วินิจฉัยชี้ขาด เป็นเรื่องที่นักปราชญ์ทั้งทางโลกและทางธรรมถกเถียงกันมาก แต่ก็ไม่อาจวินิจฉัย
เด็ดขาดลงไปได้ (วศิน อินทสระ, 2544) 

ทัศนะของพระพุทธศาสนาปรากฏมีค าว่า สัมมาอาชีวะ  ได้แก่ การละเว้นอาชีพที
เรียกว่า มิจฉาวณิชชา 5 ประการ ซ่ึงประกอบด้วย การค้าขายศัสตราวุธ การค้าขายสัตว์ การค้า
ขายเนื้อ การค้าขายของมึนเมา และการค้าขายยาพิษ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
2555) หากแต่ การประกอบอาชีพของผู้คนในสังคมซ่ึงเดิมทีสามารถแยกแยะได้ว่าดี -ชั่ว ถูก-ผิด 
เหมือนกับการแยกสีด ากับสีขาวออกจากกัน กลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจท าได้โดยง่ายอีกต่อไป 
เนื่องจากอาชีพในยุคปัจจุบัน หลายต่อหลายอาชีพอาจกล่าวได้ว่าเป็นเหมือนกับสีเทาที่
จ าเป็นต้องอาศัยการพิจารณาในรายละเอียดด้านต่าง ๆ ให้ดีว่าเป็นหรือไม่เป็นสัมมาอาชีวะ 
กล่าวอีกอย่างก็คือการวินิจฉัยว่าอาชีพใดเป็นมิจฉาอาชีวะหรือสัมมาอาชีวะย่อมจะท าได้ยาก
ยิ่งขึ้น 

แนวคิดใหม่ในการพัฒนาประเทศโดยการสร้างสัมมาชีพ ได้มีการนิยามความหมายของ
สัมมาชีพว่า หมายถึง อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 
และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ สัมมาชีพจึงเป็นทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ศีลธรรมพร้อมกันไปอย่างบูรณาการ สอดคล้องกับที่ พระไตรปิฎก กูฏทันตสูตร  (ที.สี . (ไทย) 
9/323-358) ระบุถึง คราวท่ีพระพุทธองค์ตรัสเล่าถึงครั้งหนึ่งมีพระเจ้าแผ่นดินชื่อพระมหาวิชิต
ราช มีโจรเกิดขึ้นในบ้านเมือง พระองค์จะส่งกองทัพไปปราบ ปุโรหิตกราบทูลว่าเม่ือกองทัพไป
ปราบแล้วกลับมา พวกโจรก็จะกลับมาใหม่ สิ่งที่ควรท าคือ ใครมีอาชีพเกษตรกรรม โครักขกรรม 
ใครมีอาชีพพานิชยกรรม ใครมีอาชีพรับราชการ พระองค์พึงบ ารุงเขาให้ท าได้ดี (สมัยนั้นมีอาชีพ
อยู่ 3 อาชีพ คือ เกษตรกรรม พานิชยกรรม และรับราชการ) เม่ือบ ารุงทั้ง 3 อาชีพแล้ว ปุโรหิต
กราบทูลถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นคือบ้านเมืองของพระองค์จะร่มเย็นเป็นสุข โภคทรัพย์จะเกิดขึ้นใน
ท้องพระคลัง (เศรษฐกิจดี) ราษฎรจะไม่ต้องปิดประตูเรือนอยู่  (ไม่มีการลักขโมย) จะยังบุตรให้
ฟ้อนอยู่บนอก (ครอบครัวอบอุ่น) นี้เป็นการบรรยายถึงความร่มเย็นเป็นสุขอย่างเห็นภาพ การ
สอนเรื่องอบายมุขอย่างเดียวยากที่จะเกิดศีลธรรม สัมมาชีพเป็นศีลธรรม การมีสัมมาชีพถ้วน
หน้าหรือเต็มพ้ืนที่ท าให้ไม่เบียดเบียนกัน จึงเป็นปัจจัยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข  (ประเวศ วะสี, 
2552) 

สัมมาชีพชุมชน เป็นแนวทางในการสร้างชุมชนที่มีการประกอบอาชีพโดยชอบซ่ึงมี
รายได้มากกว่ารายจ่าย โดยลดการเบียดเบียนตนเองผู้ อ่ืนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้องมีความ
สอดคล้องกับวิถีของชุมชนเพ่ือความมุ่งหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน  (กรมพัฒนา
ชุมชน, 2559) ซ่ึงกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กรมการพัฒนาชุมชน มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
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1. การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ โดยคัดเลือกปราชญ์จากเวทีประชาคมหมู่บ้านละ 1 คน เข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้น าสัมมาชีพ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสัมมาชีพชุมชน , 
เพ่ือให้มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ และเพ่ือให้มีเทคนิคการเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด โดยมีปราชญ์ชุมชนผู้
ผ่านการอบรมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนเข้าประชุม พร้อมกับทีมสนับสนุนระดับจังหวัดเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือเชื่อมโยงการท างานร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน  

3. การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยที่มีทีมวิทยากร
ซ่ึงประกอบด้วย ครูใหญ่ 1 คน และครูน้อย 4 คน ซ่ึงครูใหญ่หมายถึงปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการ
อบรมและผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการท าหน้าที่เป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชนของหมู่บ้าน 
และครูน้อยหมายถึงปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก 4 คน  

4. การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย โดยที่ทีมวิทยากรประสานความร่วมมือกับ
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอาชีพของครัวเรือน 
เป้าหมาย 20 ครัวเรือน ตามสัดส่วน วิทยากร 1 คน ต่อ 4 ครัวเรือน 

5. การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยที่มีทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนเป็นครู
ฝึกอาชีพ ผู้ถ่ายทอด ผู้ดูแลติดตามการสร้างสัมมาชีพแก่ตัวแทนครัวเรือนจ านวน 20 คน ให้ได้
เรียนรู้และฝึกอาชีพ โดยมีส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นผู้ให้การสนับสนุน 

6. การจัดต้ังและพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยเป็นกลุ่มที่จัดต้ังขึ้นใหม่จากการรวมตัวของ
ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมาย 5 ครัวเรือนขึ้นไปที่ผ่านการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนและ
ประกอบอาชีพเดียวกันเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการประกอบ
อาชีพให้เกิดรายได้ (กรมพัฒนาชุมชน, 2559) 

ปัญหาส าคัญในปัจจุบัน คือ การหลงลืมแนวคิดเริ่มต้นเชิงพุทธของสัมมาชีพ กล่าวคือ 
การเลี้ยงชีวิตชอบตามหลักสัมมาอาชีวะในทางพระพุทธศาสนาจ าเป็นต้องใช้ธรรมะที่เก้ือหนุน
เพ่ือความสมบูรณ์ในการด าเนินชีวิตให้ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ ศีล -สมาธิ-ปัญญา หรือ หลัก
ไตรสิกขา ซ่ึงเป็นหลักการที่เก้ือหนุนให้ผู้ประกอบอาชีพสุจริตหรือเลี้ยงชีวิตชอบสามารถประสบ
ความส าเร็จและเจริญก้าวหน้า ดังนั้น ผลท่ีได้จากการส่งเสริมสัมมาชีพตามแนวพระพุทธศาสนา 
โดยการพัฒนาพฤติกรรมทางด้านกายและวาจา (ศีล) ซ่ึงช่วยเสริมสร้างในการพัฒนาคุณภาพจิต 
(สมาธิ) และความเห็นที่ถูกต้องชอบธรรม (ปัญญา) ท าให้เกิดการพัฒนาครบกระบวนการพัฒนา 
เพ่ือให้มีชีวิตที่ดีงามประณีต ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานทางจริยธรรม คือ การด ารงชีวิตโดยสัมมาอาชีวะ 
หรือ “สัมมาชีพ” โดยบูรณาการร่วมกับภารกิจการสร้างสัมมาชีพชุมชนของกระทรวงมหาดไทย 
ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ การประชุมเชิงปฏิ บัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับจังหวัด การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน การเตรียมความ
พร้อมครัวเรือนเป้าหมาย การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน และการจัดต้ังและพัฒนา
กลุ่มอาชีพ จึงเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 
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จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้ จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา
เรื่อง “การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ” 
เพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการส าหรับการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี  

2. เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน  
3. เพ่ือศึกษาการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน

จังหวัดราชบุรี  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่

ประชาชนในจังหวัดราชบุรี” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จ านวน 25 รูป/คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและ
ลึกซ้ึงโดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) มีลักษณะเป็นค าถาม
แบบปลายเปิด เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 รูป/คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบ
ด้านและลึกซ้ึง จากการร่วมพูดคุยกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้แบบสนทนากลุ่ม
เฉพาะที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือให้ได้ค าตอบในเชิงเหตุผล พร้อมกับ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

1. สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ตามราย
ด้าน พบว่า 

1.1 สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้าน
การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ พบว่า มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและตัวชี้วัดการด าเนินงานที่ชัดเจน 
ด าเนินงานด้วยความพร้อม มีทักษะ และประสบการณ์ มีหน่วยงานภาครัฐอ่ืนที่ มีส่วนเก่ียวข้อง
กับงานพัฒนาชุมชนเข้ามาสนับสนุน 

1.2 สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด พบว่า มีการค้นหาผู้ที่ มีความ
เชี่ยวชาญในสัมมาชีพเพ่ือให้วิทยากรสัมมาชีพชุมชนมีความชัดเจนในการสร้างสัมมาชีพชุมชน มี
ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชนเข้าร่วมวิเคราะห์อาชีพของแต่ละชุมชนเพ่ือความ 
ส าเร็จในเชิงคุณภาพของการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
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1.3 สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้าน
การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน พบว่า ยังขาดวิทยากรฝ่ายสงฆ์ที่
มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของสัมมาอาชีวะที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ตามแนวคิด
สัมมาชีพชุมชน มีการเพ่ิมเติมปราชญ์ชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่ บ้านโดย
สัดส่วนนอกเหนือจากที่เข้ารับการอบรมในระดับจังหวัด เน้นการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4 สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้าน
การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า มีการเก็บข้อมูลเก่ียวกับความสนใจในการฝึก
อาชีพของครัวเรือนหรือความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพด้ังเดิม มีการลงพ้ืนที่
ของทีมวิทยากรระดับหมู่บ้านเพ่ือเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย 

1.5 สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุ รี ด้าน
การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน มีการให้ความรู้ทางวิชาการในทฤษฎีและมีการสาธิต
อาชีพในเบื้องต้นเป็นภาคปฏิบัติ มีการเปิดโอกาสให้องค์กรคณะสงฆ์จัดส่งตัวแทนเพ่ือประกอบ
พิธีกรรมและให้โอวาทตามระเบียบพิธีการของชาวพุทธ วิทยากรสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
จะเป็นเจ้าของอาชีพหรือประกอบอาชีพนั้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

1.6 สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ด้าน
การจัดต้ังและพัฒนากลุ่มอาชีพ พบว่า มีโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์รองรับ การจัดต้ังและ
พัฒนากลุ่มอาชีพโดยส่วนใหญ่เป็นอาชีพด้ังเดิมของคนพ้ืนถิ่นจังหวัดราชบุรี ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอร่วมกับภาคครัวเรือนมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในขณะที่วิทยากรสัมมาชีพลดบทบาทเป็น
ผู้สนับสนุน 

2. บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ตาม
กรอบการด าเนินงาน พบว่า 

2.1 บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
ตามกรอบการด าเนินงานด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ พบว่า พระสงฆ์ร่วมเป็นผู้ให้ความรู้แก่
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนโดยรับผิดชอบเก่ียวกับสาระความรู้ เก่ียวกับปรัชญา หลักการ และ
แนวคิดสัมมาอาชีวะที่เป็นต้นแบบของการพัฒนามาสู่แนวคิดสัมมาชีพชุมชน  

2.2 บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
ตามกรอบการด าเนินงานด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 
พบว่า การให้พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถร่วมปฏิบัติหน้าที่ เป็นวิทยากรฝ่ายหลักการของ
สัมมาอาชีวะในทัศนะของพระพุทธศาสนา  

2.3 บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
ตามกรอบการด าเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน 
พบว่า พระสงฆ์ในชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
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สัมมาชีพตามหลักการพ้ืนฐานจากองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาร่วมรับผิดชอบเป็นวิทยากร
พิเศษ 

2.4 บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
ตามกรอบการด าเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า การรับผิดชอบ
โดยฐานะเป็นบุคคลที่เป็นสื่อกลางในเชื่อมความสัมพันธ์ที่ ดี การเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ส่ง
ตัวแทนร่วมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเชิงพ้ืนที่ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการการก าหนด
เนื้อหาการฝึกอบรมอาชีพ 

2.5 บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
ตามกรอบการด าเนินงานด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน พบว่า การส่งเสริมให้
พระสงฆ์ไ ด้มีบทบาทในกา รให้ ควา มรู้ เก่ี ยวกับสัมมาชีพหรือสัมมา อาชี วะในทัศนะของ
พระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของแนวคิดสัมมาชีพชุมชน 

2.6 บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
ตามกรอบการด าเนินงานด้านการจัดต้ังและพัฒนากลุ่มอาชีพ พบว่า การส่งเสริมให้คนในชุมชน
การน าเอาผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านมาจัดจ าหน่ายในพ้ืนที่ของวัดโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย การส่งเสริม
การจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนโดยให้ใช้พ้ืนที่ของวัดโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 

3. การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัด
ราชบุรี ตามรายด้านของการวิจัย พบว่า 

3.1 การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี ด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ ได้แก่ “จัดท าหลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ” โดย
มีกรอบการด าเนินงาน คือ (1) องค์กรภาคคณะสงฆ์จัดท าหลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพผลิตบุ
ลการทางพระพุทธศาสนาระดับประกาศนียบัตร ลักษณะการศึกษานอกระบบ ( 90 วัน) (2) 
เป้าหมาย 100 รูป และ (3) มุ่งหมายให้บุคลากรอุทิศตนในการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนแนวพุทธ
และประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสามารถประสานการท างานร่วมกับปราชญ์
ชุมชนและผู้น าสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดของกรมการ
พัฒนาชุมชนได้ 

3.2 การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ได้แก่ “ต้ังทีม 
สังฆวิทยากรสัมมาชีพ” โดยมีกรอบการด าเนินงาน คือ (1) การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) เพ่ือเชื่อมโยงการท างานร่วมกัน (2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีม สังฆวิทยากรสัมมาชีพ
ระดับจังหวัดเพ่ือเตรียมความพร้อม และ (3) การจัดต้ังกลุ่มสังฆวิทยากรสัมมาชีพตามประเภท
อาชีพและบริบทเชิงพ้ืนที่ 

3.3 การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี ด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ได้แก่ “การ



180   ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563 
               Vol. 9 No. 1 January – March 2020 

 

ประชาสัมพันธ์คัดเลือกครัวเรือน/หมู่บ้านที่พร้อม” โดยมีกรอบการด าเนินงาน คือ (1) การ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (2) การวิเคราะห์ความต้องการจากข้อมูลพ้ืนฐาน
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (3) การคัดเลือกครัวเรือน/หมู่บ้านที่มีความพร้อม และ (4) การ
ประชุมปฏิบัติการเพ่ือร่วมจัดท าแผนการฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี 
พบว่า พระสงฆ์มีบทบาทในฐานะนักปราชญ์ชาวบ้าน ได้บูรณาการพุทธธรรมที่หลากหลายมา
ปรับใช้ร่วมกันกับการเสริมสร้างสัมมาชีพแนวพุทธในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลให้ชุมชนปฏิบัติตาม
และประสบผลส าเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยองค์ความรู้ในท้องถิ่นและองค์ความรู้
เชิงจริยธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ซ่ึงถือเป็นความรู้ที่ เกิดจากการปฏิบัติงานจริงที่
สืบทอดกันมา ผ่านการรับรู้และเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกันของคนในชุมชน ซ่ึง
สอดคล้องกับ พระราเชนทร์ วิสารโร และพระมหานรากร วรเมธี (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การบูร
ณาการหลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความยากจนของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี: ศึกษา
เฉพาะกรณีพระเทพรัตนมุนี” ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์ที่มีบทบาทในฐานะนักปราชญ์ชาวบ้าน
ได้บูรณาการพุทธธรรมที่หลากหลายมาปรับใช้ร่วมกันกับการท าเกษตรกรรมแนวพุทธในรูปแบบ
ต่าง ๆ ส่งผลให้ชุมชนปฏิบัติตามและประสบผลส าเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจน คือ สร้าง
รายได้ ลดรายจ่าย สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีเสริมสร้างความรักสามัคคีของชุมชน ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และ พระจิตศิลป์ เหมร สี (2560) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการสินค้าชุมชนวิถีพุทธ
ในจังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ว่าท้องถิ่นในเมืองหรือใน
ชนบทจะมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่สังคมกันต่อ ๆ มาสามารถช่วยแก้ปัญหาหรือ
เสนอแนะสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสมกว่าได้ในหลายเรื่อง ดังนั้น การยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
องค์คณะอ่ืน จะช่วยให้การท างานส าเร็จได้โดยง่าย ทั้งนี้ องค์ความรู้ในท้องถิ่นนั้น เป็นความรู้ที่
เกิดจากการปฏิบัติงานจริงที่สืบทอดกันมา ผ่านการรับรู้และเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
กลุ่มสินค้าชุมชน 

จากการศึกษากระบวนการของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี พบว่าผลจากการผูกพันและท างานเพ่ือสังคม ท าให้พระสงฆ์เล็งเห็นความ
เชื่อมโยงของสรรพสิ่งและน ามาสู่การกล่อมเกลาตนเองต่อไปได้อีกด้วย การเสริมสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนแนวพุทธจึงส่งผลให้มีการฝึกอบรมทางด้านอาชีพแก่ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือน าไปประกอบ
อาชีพได้อย่างเหมาะสมและประสบความส าเร็จในการสร้างรายได้มากกว่ารายจ่าย ลดการ
เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม และประกอบตนอยู่ในสัมมาชีพและเป็นผู้ด ารงอยู่ใน
ศีลธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับ บูรกรณ์ บริบูรณ์ และวิบูลย์ แมนสถิต (2554 ) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบ
การน าตนเองเข้าไปผูกพันกับชุมชนของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาสังคม” ผลการวิจัยพบว่า 
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พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กล่อมเกลาตนเองในระดับเข้มเข้มแล้วเห็นว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมและน าตนเองเข้าไปผูกพันกับชุมชน ผลจากการผูกพันและท างานเพ่ือสังคมเห็น ท าให้
ตนเองเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งและน ามาสู่การกล่อมเกลาตนเองต่อไป ในเวลาเดียวกัน 
พระสงฆ์ที่ท างานเพ่ือสังคมจะมีระดับความเข้มในคุณสมบัติแตกต่างกัน อย่างไ รก็ดี แนวคิดนี้
เป็นชี้วัดที่จะอธิบายการท างานของพระสงฆ์เพ่ือสังคมได้อย่างดี 

จากการศึกษาการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนใน
จังหวัดราชบุรี พบว่าความส าเร็จของการด าเนินงานย่อมขึ้นอยู่ กับเจตคติและความต้ังใจของ
ผู้เข้าร่วมการอบรมที่มุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง และให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมตาม
เวลาที่ก าหนด เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการสร้างความรู้ใหม่เพ่ือการ
ประกอบสัมมาชีพ และประการส าคัญ คือ จ าเป็นต้องมีการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์เพ่ือให้ทราบ
หลักเกณฑ์และกลไกในการส่งเสริมสัมมาชีพเชิงพุทธ ซ่ึงสอดคล้องกับ ศุภมาส เหล็นเรือง และ
คณะ (2560) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ศึกษา
กรณีอ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า (1) มีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ชุมชน (2) 
ภาครัฐที่ท าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ เป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานงานสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิด
กระบวนการส่งเสริมภาคประชาชนอย่างบูรณาการ และ (3) ภาครัฐจัดหาตลาดเพ่ือรองรับสินค้า
และบริการจากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุมชน และสอดคล้องกับ  พรปวีณ์ หวาน
ขมและคณะ (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการเรียนรู้ชุมชนเพ่ือประกอบสัมมาชีพ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 
(1) มีการวางแผนเขียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (2) มีการปฏิบัติกิจกรรมโดยการอบรม
ความรู้ด้านสัมมาอาชีพตรงกับความต้องการของประชาชน (3) ผลการสังเกตผู้เข้าร่วมการอบรม
ความรู้มีความต้ังใจที่จะพัฒนาตนเอง และให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตา มเวลา
ที่ก าหนด มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการเรียนรู้ชุมชน ความรู้ที่ได้
จากการเรียนรู้ไปใช้ในการสร้างความรู้ใหม่เพ่ือประกอบอาชีพเสริมในครัวเรือนแก้ปัญหาการ
ว่างงาน และ (4) มีการสะท้อนผลการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ เพ่ือการจัดการความรู้อย่า ง
เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับ พระครูอุดมจารุวรรณ (ค าไล้ จารุว โส) (2560 ) ได้วิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในกรุงเทพฯ” 
ผลการวิจัยพบว่า สมควรให้พระสงฆ์มีการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยควรมีการให้การศึกษา
แก่พระสงฆ์ที่เก่ียวกับโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือให้ทราบหลักเกณฑ์และกลไกในการเข้าร่วม
โครงการตลาดประชารัฐอย่างเป็นระบบ และควรมีการพัฒนาบทบาทท่ีตรงกับเป้าประสงค์ โดย
การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือให้สามารถน ามาประยุกต์และปรับใช้เป็นประโย ชน์
ต่อตลาดที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ 
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องค์ความรู้จากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
ที่มา : พระมหาค าพันธุ์ รณญฺชโย (2562) 

บทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี  ตาม
กรอบการด าเนินงานทั้ง 6 ด้าน พบว่า 

1. ด้านการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ พบว่า พระสงฆ์ร่วมเป็นผู้ให้ความรู้แก่วิทยากร
สัมมาชีพชุมชนโดยรับผิดชอบเก่ียวกับสาระความรู้ เก่ียวกับปรัชญา หลักการ และแนวคิด
สัมมาอาชีวะที่เป็นต้นแบบของการพัฒนามาสู่แนวคิดสัมมาชีพชุมชน พระสงฆ์รับผิดชอบใน

การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ 
๑. ก าหนดจุดมุ่งหมายตัวช้ีวัด 
๒. หน่วยงานของภาครัฐหลาย
หน่วยงานเข้ามาสนับสนุน 
๔. จัดอบรมผู้น าสัมมาชีพใน
รูปแบบหลักสูตรวิทยากรผู้น า
สัมมาชีพ 
๕. มุ่งผลการด าเนินงานท้ังใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
๖. เ ช่ือมโยงยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนา 
๗. รณรงค์ใ ห้ใ ช้จรรยาบรรณ
ข้าราชการเป็นต้นแบบ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ

จังหวัด 
๑. ค้นหาผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญ 
๒. มีการวิเคราะห์อาชีพชุมชน 
๓. ขาดวิทยากรท่ีมีความรู้ใน
ศาสตร์ของสัมมาอาชีวะ 
๓. มุ่งเป้าการด าเนินงานเชิง
พ้ืนท่ีโดยสอดคล้องกันต้ังแต่
จังหวัด อ าเภอ ต าบล ชุมชน 
และครัวเรือน 
๔. ผลผลิตเป็นแผนปฏิบัติการ 
๕. มีทีมงานจังหวัดสนับสนุน 

การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน 

๑. ขาดวิทยากรฝ่ายสงฆ์ 
๒. ปราชญ์ชุมชนร่วมเป็นวิทยากร 
๓. เน้นการสร้างความเข้าใจการ
ส ร้ า ง สัม ม า ชีพชุม ชนตา ม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. มีการทบทวนแผนชุมชนก่อน
ลงภาคปฏิบัติการ 
๕. พัฒนาชุม ชนอ าเภอเป็น
หน่วยประสานงาน 

การเตรียมความพร้อม
ครัวเรือนเป้าหมาย 

๑. มีการเก็บข้อมูลความสนใจ
ในการฝึกอาชีพ 
๒. มีทีมวิทยากรระดับหมู่บ้าน
การลงเย่ียมเยือนพ้ืนท่ี 
๓. เน้นสร้างความเข้าใจเบ้ืองต้น 
๔. องค์กรปกครองท้องถ่ินร่วม
ลงพ้ืนท่ี 
๕. ขาดการมีส่วนร่วมของภาค
คณะสงฆ์ 

การสร้างสัมมาชี พชุ มชนใน
ระดับหมู่บ้าน 
๑. มีการให้ความรู้ท้ังทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
๒. คณะสงฆ์เข้าร่วมในส่วนของ
การเปิดงานตามระเบียบพิธีการ
ของชาวพุทธ 
๓. วิทยากรสัมมาชีพเป็นเจ้าของ
อาชีพ 
๔. มีศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
๕. มีจุดมุ่งหมายกระตุ้นให้เกิด
เปล่ียนแปลง 
 

การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
๑. มีโครงการ OTOP รองรับ 
๒. ส่วนใหญ่เป็นอาชีพด้ังเดิม 
๓. วิทยากรสัมมาชีพลดบทบาทเป็น
ผู้สนับสนุน 
๔. มีการต้ังวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
อาชีพใหม่ 
๕. มีการจัดท าฐานข้อมูลกลุ่ม
อาชีพตามแบบฟอร์ม 
๖. ด าเนินการบนหลักการ ๔ก 
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ฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณในการท างานร่วมกันของชุมชน และองค์กรคณะสงฆ์เพ่ิมบทบาทใน
การสร้างสัมมาชีพชุมชนให้มากกว่าการเป็นผู้สนับสนุน 

2. ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวั ด พบว่า การให้
พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรฝ่ายหลักการของสัมมาอาชีวะใน
ทัศนะของพระพุทธศาสนา พระสงฆ์รับผิดชอบในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณในการท างานร่วมกัน
ของชุมชน การเปิดโอกาสให้พระสงฆ์เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สนับสนุน พระสงฆ์ร่วมรับผิดชอบ
ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับชุมชน คณะสงฆ์พัฒนาบทความความรับผิดชอบจาก
เดิมที่เป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกด้านสถานที่ส าหรับจัดประชุมของชุมชน และพระสงฆ์มีส่วน
ร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ 

3. ด้านการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน พบว่า  พระสงฆ์
ในชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสัมมาชีพตามหลักการ
พ้ืนฐานจากองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาร่วมรับผิดชอบเป็นวิทยากรพิเศษ คณะสงฆ์ระดับ
อ าเภอรับผิดชอบให้ความสนับสนุนด้านสถานที่ส าหรับการประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน พระสงฆ์ร่วมรับผิดชอบร่วมกับปราชญ์ชุมชนในพ้ืนที่ พระสงฆ์ร่วม
รับผิดชอบในฐานะผู้น าทางจิตใจของคนในชุมชน และพระสงฆ์ร่วมรับผิดชอบในการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชน 

4. ด้านการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า การรับผิดชอบโดยฐานะเป็น
บุคคลที่เป็นสื่อกลางในเชื่อมความสัมพันธ์ที่ ดี การเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ส่งตัวแทนร่วม
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเชิงพ้ืนที่ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการการก าหนดเนื้อหาการ
ฝึกอบรมอาชีพ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของครัวเรือน และ
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

5. ด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน พบว่า การส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้มี
บทบาทในการให้ความรู้เก่ียวกับสัมมาชีพหรือสัมมาอาชีวะในทัศนะของพระพุทธศาสนาซ่ึงเป็น
หลักการพ้ืนฐานส าคัญของแนวคิดสัมมาชีพชุมชน การร่วมรับผิดชอบโดยบทบาทการเ ป็น
วิทยากรภาคทฤษฎีเป็นส าคัญ และคณะสงฆ์มีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยเหตุที่ ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนหลายแห่งต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของวัด 

6. ด้านการจัดต้ังและพัฒนากลุ่มอาชีพ พบว่า การส่งเสริมให้คนในชุมชนการน าเอา
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านมาจัดจ าหน่ายในพ้ืนที่ของวัดโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย การส่งเสริมการจัดต้ัง
วิสาหกิจชุมชนโดยให้ใช้พ้ืนที่ของวัดโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย การอ านวยความสะดวกด้าน
สถานที่ส าหรับการอบรมความรู้เก่ียวกับกระบวนการจัดต้ังและพัฒนากลุ่มอาชีพ เปิดโอกาสให้
พระสงฆ์แกนน าของชุมชนมีส่วนร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการจัดต้ังและพัฒน ากลุ่มอาชีพ การ
สนับสนุนการระดมทุนเพ่ือขับเคลื่อนการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน การร่วมรับผิดชอบเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน การส่งเสริมพระสงฆ์แกนน าของชุมชนร่วมเป็นที่ปรึกษา
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กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน และการจัดต้ังวัดประจ าชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต มักน้อยสันโดษ
ของชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) คณะสงฆ์ระดับจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ควรร่วมมือกันในการจัดท าหลักสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ ในลักษณะ
การศึกษาในระบบ แบบทวิภาค (Semester System) ระดับประกาศนียบัตรที่ผู้ส า เร็ จ
การศึกษาสามารถน ามาใช้เป็นคุณวุฒิส าหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ 

2) คณะสงฆ์ระดับจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และหน่วยงานที่มีส่วน
เก่ียวข้อง ควรข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในด าเนินงานเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ 
เพ่ือเชื่อมโยงการท างานร่วมกันในลักษณะภาคีเครือข่าย 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1) ควรสนับสนุนการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับโครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล 5 (ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 
2) ควรสนับสนุนให้วัดประจ าชุมชนเป็นสถานที่ต้ังกลุ่มพัฒนาอาชีพและแหล่งเรียนรู้ใน

ด้านต่าง ๆ ของชุมชน อาทิ แหล่งเรียนรู้อาชีพแขนงต่าง ๆ แหล่งทดลองอาชีพต่าง ๆ โดยเน้น
การด าเนินงานที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม และเน้นการด าเนินการในเชิงสาธารณะที่ไม่แสวงหา
ก าไร 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดย

ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและผสมผสานด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือน าข้อมูลเชิง
สถิติจากวิธีวิธีการวิจัยเชิงปริมาณมาเป็นเครื่องยืนยันผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ 

2) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเก่ียวกับการการจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรสังฆ
วิทยากรสัมมาชีพ 

3) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเก่ียวกับนวัตกรรมการเสริมสร้างสัมมาชีพแนวพุทธ
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
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การศึกษาการจัดเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
เรื่อง อสมการ ท่ีมีต่อทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน* 
A STUDY OF HOW COGNITIVELY GUIDED INSTRUCTION AND ACTIVELEARNING 

METHOD ON INQUALITY AFFECT MATHEMATICAL PROCESS SKILLS OF 
MATTAYOM SUEKSA FOUR AT MATTAYOMTHANBINKAMPHAENSAEN SCHOOL  

 

ศิริพร เอมสวัสดิ์, สุวิมล กฤชคฤหาสน์   
Siriporn Aemsawas, Suwimon Kritkharuehart  
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Ramkhamhamhaeng University 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบทักษะและกระบวนการก่อนเรียนและ
หลังเรียน และศึกษาพัฒนาการของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ปีการศึกษา 2562  จ านวน 45 คน ซ่ึง
ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้  (2) 
แบบทดสอบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีค่าความเที่ยง 0.83 มีค่าความยากง่าย
อยู่ระหว่าง 0.29-0.61 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.39 และ (3) แบบวัดเพ่ือดู
พัฒนาการ หาค่าความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติทดสอบ Dependent 
Sample t-test ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทั้งใน
ภาพรวมและตามรายองค์ประกอบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และ (2) นักเรียนมีพัฒนาการของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทุกองค์ประกอบดี
ขึ้นอย่างเป็นล าดับ โดยสามารถเรียงพัฒนาการจากมากไปหาน้อย ได้เป็นความสามารถในการ
แก้ปัญหา การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก; การสอนแบบแนะให้รู้คิด; ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
 

Abstract  
Objectives of this article were to compare the overall and the detailed 

composition of students from before and after classrooms, and development of 
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students. The sample group was cluster random sampling of 45 of Mattayom 
Sueksa Four MatthyomthanbinKampaengsaeng school, Province in the academic 
year  2019. The tools used in this research were 1) Teaching method 2) 
Exercises, measuring Mathematical Process Skills on inequality, which has the 
reliability value of 0.83, the difficulty values between 0.29-0.61 and the 
discrimination values between 0.20-0.39. 3) Evaluation, analysis, and the study of 
development. To calculate the difference between before and after classrooms 
using dependent Sample t test. The research shows (1) Students, who used 
Cognitively Guided Instruction and Active learning method to study, significantly 
developed both the overall and each composition of Mathematical Process 
Skills from before and after classrooms statistically at the level of 0.5  And (2) 
Students, who used Cognitively Guided Instruction and Active learning method 
to study, sequentially developed both the overall and each composition of 
Mathematical Process Skills. The abilities, that were developed in order from 
highest to lowest, were ability in problems solving, connection ability, reasoning 
ability and communication ability.    
 

Keywords:  Active learning; Cognitively Guided Instruction; Mathematical Process 
Skills 
 

บทน า  
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจาก

คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์วางแผน
ตัดสิน ใจแ ก้ปัญหาได้อย่า งถูก ต้อง เหมา ะสมและสามา รถน าไป ใช้ในชีวิตจริง ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และศาสตร์อ่ืน ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

 วิชาคณิตศาสตร์แม้ว่าจะเป็นวิชาที่มีความส าคัญมากก็ตามแต่การจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ที่ผ่านมายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ในปี
การศึกษา 2561 ที่บ่งชี้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ใน
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จังหวัดนครปฐม มีคะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพียง 32.99 
และ 37.30 คะแนน ตามล าดับ ซ่ึงต่ ากว่าร้อยละ 50 

 ดังนั้นจุดเน้นของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากการเน้นให้
จดจ าข้อมูลทักษะพ้ืนฐาน เป็นการพัฒนาให้นักเรียนได้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ และมีทักษะพ้ืนฐานที่เพียงพอในการน าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ 
นักเรียนจะต้องได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจจากการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดค านวณพ้ืนฐาน มี
ความ สามารถในการคิดในใจ มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ที่เต็มศักยภาพ  ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น  

 ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียน
การสอนแบบแนะให้รู้ คิด (Cognitively Guided Instruction : CGI) โดยคาร์เพนเทอร์และ
คณะ (Carpenter et al., 2000) ได้กล่าวไว้ว่า “แนวคิดการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้ คิดเป็น
แนวคิดที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และความเชี่ยวชาญของครู ที่เกิดจากการท าความเข้าใจการ
คิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน แล้วน ามาพิจารณาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  โดยครู
จะต้องใช้ค าถามแนะตามทางความคิดของนักเรียนเพ่ือต่อยอดความคิดท าให้นักเรียนไปถึง
จุดมุ่งหมายได้และการเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีที่สุดต้องเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา ” และการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เน้นการน าเสนอเนื้อหา
ความรู้ แต่เน้นกระบวนการเรียนรู้ การมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเรียนเหมือนไม่
เรียน สนุกสนาน จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ใช้กระบวนการกลุ่ม 
และมีการประเมินผลท่ีหลากหลายทั้งตัวผู้เรียน เพ่ือนและผู้สอน  (นนทลี พรธาดาวิทย์, 2561) 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้ คิด
และกา รจัดกา รเรียน รู้ เชิงรุ ก ผลปรากฏว่ าสามา รถช่วย พัฒนาทั กษะกระบวนการทา ง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ และอาจจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ที่พบว่าส่วนมากครูสอนนักเรียนตามต ารา และสอบเก็บคะแนนตามที่สอนเพียง
อย่างเดียว โดยไม่มีวิธีการสอนหรือการวัดประเมินผลท่ีหลากหลายมาใช้ จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่
จะน าวิธีการดังกล่าวมาใช้ร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องอสมการ ในช่วงก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนต่อไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
1.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของ

นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกในช่วง
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยพิจารณาภาพรวมและตามรายองค์ประกอบของทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. เพ่ือศึกษาพัฒนาการของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ 
ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้ คิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก 
ระหว่างเรียนในช่วงเวลา 3 ระยะ โดยพิจารณาตามรายองค์ประกอบของทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมฐานบิน

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ 
จ านวน 6 ห้องเรียน คือ ม.4/1 – ม.4/6 รวมทั้งสิ้นจ านวน  260 คน 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2562  โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
จ านวน 45 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) มีขั้นตอนในการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ก าหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัย จากนั้นน าคะแนนวิชาคณิตศาสตร์จากการ
สอบวัดผลกลางภาคของนักเรียน มาท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้ One Way 
ANOVA ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ F(14,245)=.560, p.05 แสดงว่านักเรียนแต่ละห้องมี
คะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 

ขั้นที่ 2 ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ห้องเรียน และสุ่มมา 1 ห้องเรียน โดย
การจับสลาก ซ่ึงได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 จ านวน 45 คน  

2. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยความสามารถ
ในกา รแก้ปัญหา ความสามา รถในการสื่ อสา รและการสื่ อควา มหมา ยทางคณิตศาสตร์
ความสามารถในการเชื่อมโยง และความสามารถในการให้เหตุผล 
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3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้ คิดร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก เรื่องอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 12 แผน ใช้เวลาในการสอนทั้งหมด 12 
คาบ คาบละ 50นาที โดยมีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เฉลี่ยเท่ากับ 0.89 

2) แบบทดสอบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง  อสมการ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบแบบใช้สถานการณ์จ านวน 4 สถานการณ์ โดยในแต่ละ
สถานการณ์ประกอบด้วยข้อสอบที่เป็นแบบตอบสั้นและเขียนตอบ มีค่าความเที่ยงของคะแนน
ผลรวม (Composite Reliability) เท่ากับ 0.83 ค่าความยากมีค่า ต้ังแต่ 0.29 - 0.61 และค่า
อ านาจจ าแนกมีค่าต้ังแต่ 0.20 - 0.39  

3) แบบวัดเพ่ือติดตามพัฒนาการของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีลักษณะเป็นใบกิจกรรมจ านวน 3 ชุด ซ่ึงสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ในชั้นเรียน เพ่ือใช้ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในระหว่างเรียน  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ( Pre Experimental Research) ทดลองกับ

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
อนุกรมเวลา (One group time series design) โดยด าเนินการทดลองดังนี้ 

1) วัดผลจากแบบทดสอบเรื่อง อสมการ ก่อนการเรียนด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น 

2) จัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ โดยใช้การเรียน
การสอนแบบแนะให้รู้คิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ใช้เวลาในการสอนทั้งสิ้น 12 คาบ ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และเก็บข้อมูลเพ่ือดูพัฒนาการของทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ โดยเก็บในคาบที่ 6, 8 และ 10 

3) วัดผลจากแบบทดสอบเรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หลังการเรียนด้วย
แบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าผลท่ีได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในช่วงระยะก่อนการทดลองและระยะหลัง
การทดลอง ซ่ึงใช้การวิเคราะห์ค่าที (t-test for dependent samples) 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในช่วงก่อนเรียนและหลัง

เรียนโดยพิจารณาในภาพรวมและตามรายองค์ประกอบ ปรากฏผลดังตาราง 1 
ตารางท่ี 1   ผลการเปรียบเทียบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในช่วงก่อนเรียนและ

หลังเรียนโดยพิจารณาในภาพรวมและตามรายองค์ประกอบ 
คะแนน N คะแนนเต็ม X  SD t 

ภาพรวม 
ก่อนเรียน 45 68 06.04 5.37 27.94  หลังเรียน 45 68 39.04 8.84 

การแก้ปัญหา 
ก่อนเรียน 45 32 03.29 4.77 19.03  หลังเรียน 45 32 20.04 6.03 

การสื่อสารและ ก่อนเรียน 45 12 0.02 0.15 16.01 การสื่อความหมาย หลังเรียน 45 12 5.87 2.43 

การเชื่อมโยง 
ก่อนเรียน 45 12 2.76 1.87 12.43  
หลังเรียน 45 12 7.29 1.94 

การให้เหตุผล 
ก่อนเรียน 45 12 0.04 0.21 16.22  หลังเรียน 45 12 5.84 2.36 

 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่  1 จะพบว่าในภาพรวมของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก มีทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  และเม่ือเปรียบเทียบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยพิจารณา
ตามรายองค์ประกอบ พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้ คิดร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ด้านการเชื่อมโยง และด้านการให้เหตุผล หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลการ ศึกษาพัฒนาการของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
อสมการ ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้ คิดร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก ระหว่างเรียนในช่วงเวลา 3 ระยะ โดยผลการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพปรากฏดังน้ี  

 
 
 



192   ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563 
               Vol. 9 No. 1 January – March 2020 

 

ตารางท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยพิจารณาตามราย
องค์ประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการใน 3 ระยะ 

องค์ประกอบของทักษะและ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

คะแนนเต็ม 
ระยะการวิเคราะห์ข้อมูล 

ระยะท่ี 1 
(คาบ 6) 

ระยะท่ี 2 
(คาบ 8) 

ระยะท่ี 3 
(คาบ 10) 

ด้านการแก้ปัญหา 9 คะแนน 4.56 6.07 6.91 
ด้านการเชื่อมโยง 3 คะแนน 1.07 1.80 2.11 
ด้านการให้เหตุผล 3 คะแนน 1.04 1.64 1.78 
ด้านการสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ 

3 คะแนน 1.00 1.53 1.51 

จากตารางที ่2 จะเห็นว่าพัฒนาการของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทุก
องค์ประกอบดีขึ้นอย่างเป็นล าดับ โดยสามารถเรียงล าดับพัฒนาการจากมากไปหาน้อย ได้เป็น 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการเชื่อมโยง ความสามารถในการให้เหตุผล 
และความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ โดยคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
เม่ือเปรียบเทียบเป็นช่วงเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อมูลในเชิงคุณภาพมีรายละเอียดดังนี้       

1) พัฒนาการด้านความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่าในระยะที่ 1 นักเรียนทุกคนท า
ได้เพียงระบุสิ่งที่โจทย์ก าหนด และระบุสิ่งที่โจทย์ถามได้ แต่ส่วนมากยังไม่สามารถวางแผนการ
แก้ปัญหาจนได้ประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้องได้ และยังพบว่าในใบกิจกรรม/ใบงานของนักเรียน
บางส่วนไม่มีร่องรอยในการเขียน แต่เม่ือนักเรียนได้รับการฝึกฝนและมีความคุ้นเคยกับรูปแบบ
ของการเขียนค าตอบลงในใบกิจกรรม/ใบงานมากขึ้น จึงท าให้ระยะที่ 2 นักเรียนส่วนสามารถ
วางแผนการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง จนสามารถมาถึงขั้นตอนการใช้วิธีการในการแก้ปัญหาหรือการ
แก้อสมการ แต่ยังปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่จะยังแสดงวิธีการแก้อสมการได้ไม่ถูกต้องและไม่
ละเอียด และสุดท้ายในระยะที่ 3 นักเรียนสามารถแสดงวิธีการแก้อสมการได้อย่างถูกต้องและ
ละเอียดกว่าเดิม ส่งผลให้นักเรียนสามารถท าคะแนนส่วนนี้ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า
นักเรียนทุกคนมีความพยายามในการท าที่ดีขึ้น 

2) พัฒนาการด้านความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
พบว่าในระยะที่ 1 นักเรียนยังขาดความพยายามในการแก้ปัญหาเพ่ือหาค าตอบจากสถานการณ์ 
ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเขียนอธิบายเพ่ือสื่อสารได้  นักเรียนบางคนไม่เขียนค าตอบในส่วนนี้
เลย แต่เม่ือนักเรียนได้รับการฝึกฝนและมีความคุ้นเคยกับรูปแบบของการเขียนค าตอบลงในใบ
กิจกรรม/ใบงานมากขึ้น จึงท าให้ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 มีพัฒนาการที่ ดีขึ้น โดยนักเรียนมี
ความพยายามในการหาค าตอบที่ถูกต้องจากสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนด และนักเรียนมีความ
พยายามในการเขียนอธิบายเพ่ือสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ในสิ่งที่ตนเองเข้าใจ ถึงแม้จะยังเขียนสื่ อสาร
และสื่อความได้ไม่ชัดเจน แต่ไม่มีนักเรียนคนใดที่ไม่เขียนตอบในส่วนนี้ 
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3) พัฒนาการด้านความสามารถในการเชื่อมโยง พบว่าในระยะที่ 1 นักเรียนเขียน
อธิบายการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงในสิ่งที่ตนเองอยากเขียน โดยไม่
สนใจที่จะอ่านท าความเข้าในในสิ่งที่โจทย์ถาม และยังพบว่ามีนักเรียนบางคนที่ไม่เขียนตอบใน
ส่วนนี้เลย แต่เม่ือนักเรียนได้รับการฝึกฝนและมีความคุ้นเคยกับรูปแบบของการเขียนค าตอบลง
ในใบกิจกรรม/ใบงานมากขึ้น จึงท าให้ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 มีพัฒนาการที่ ดีขึ้น จะสังเกตได้
อย่างชัดเจนจากประเด็นที่พบว่านักเรียนเขียนค าตอบลงในส่วนนี้ทุกคน ไม่มีใครที่เว้นว่างไว้ ทั้ง
ยังพบว่านักเรียนบางส่วนสามารถเขียนอธิบายการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิต
จริงได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

4) พัฒนาการด้านความสามารถในการให้เหตุผล พบว่าในระยะที่ 1 นักเรียนไม่สามารถ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลและสรุปค าตอบที่ถูกต้องได้ เนื่องจากต้องใช้ค าตอบที่ได้จากขึ้น
ตอนด าเนินการแก้อสมการ ซ่ึงนักเรียนไม่สามารถท าได้  แต่เม่ือนักเรียนได้รับการฝึกฝนและมี
ความคุ้นเคยกับรูปแบบของการเขียนค าตอบลงในใบกิจกรรม/ใบงานมากขึ้น จึงท าให้ระยะที่ 2 
และระยะที่ 3 มีพัฒนาการที่ดีขึ้น จะสังเกตได้ว่านักเรียนมีความพยายามที่จะตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ และสรุปค าตอบตามสิ่งที่โจทย์ต้องการหาได้ดีขึ้น ถึงแม้ว่าค าตอบที่ได้
จากการแก้อสมการจะไม่ถูกต้อง นักเรียนก็ยังพยายามที่จะเขียนแสดงการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลและสรุปค าตอบ 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการศึกษาการการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก
เรื่อง อสมการ ที่มีต่อทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 

1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้ เชิง
รุก มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 เม่ือพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นจะเห็นว่ามี
ปัจจัยหลายด้านที่ท าให้ผลการวิเคราะห์เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในขั้นที่ 
1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูมีการต้ังค าถามเพ่ือให้นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้ เดิมที่ เก่ียวข้องกับ
เรื่องที่ต้องการศึกษา โดยให้ตอบค าถามเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม โดยค าถามของครูจะขึ้นอยู่
กับการตอบค าถามของนักเรียนซ่ึงสะท้อนพ้ืนฐานความรู้ที่ มี เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความคิด
ของตนเองออกมา ครูสังเกตการตอบค าถามของนักเรียน ถ้าพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดความรู้
พ้ืน ฐาน  ครู ต้องทบทวนความรู้ ให ม่ ให้ นั กเรี ยนทั้ งห้ อ งก่อน สอดคล้อง กับ ณั ฐิกา น ต์  
รักนาค (2552) ซ่ึงพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ขั้นฝึกปฏิบัติการใช้ความรู้  ได้มี
การตรวจสอบความรู้เดิม จะท าให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้เดิมที่ เรียนไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่าน
มาไปใช้เรียนรู้เนื้อหาที่จะสอนใหม่ ซ่ึงจะเป็นการฝึกให้นักเรียนได้มีการทบทวน สิ่งที่ เรียนไปแล้ว
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ทุกครั้ง และเน้นย้ าความรู้ความเข้าใจเพ่ือบอกได้ว่าสิ่งเหล่านั้นจ าเป็นและส าคัญอย่างไร ขั้นที่ 2 
ขั้นด าเนินกิจกรรม เป็นขั้นที่ครูน าเสนอเนื้อหาใหม่และตัวอย่างสถานการณ์ปัญหา โดยใช้เทคนิค
การถาม ตอบ ซ่ึงค าถามนั้นจะกระตุ้นให้นักเรียนเชื่อมโยงประสบการณ์ เดิมกับความรู้ใหม่  ครู
ให้สถานการณ์ปัญหาในโลกจริงกับนักเรียน ซ่ึงการท ากิจกรรมจะท าร่วมกันเป็นกลุ่ม นักเรียน
จะต้องร่วมมือกันวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนในการแก้ปัญหา โดยทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนร่วม 
ซ่ึงครูเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน าและกระตุ้นความคิดเท่านั้น ซ่ึงการจัดกิจกรรมแบบนี้สอดคล้องกับ 
ซูรายา สัสดีวงษ์ (2555) ซ่ึงพบว่า การเรียนที่ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้มีโอกาสฝึกใช้ความคิดตอบ
ค าถามจากครู มีโอกาสได้พูดแสดงความคิดเห็น ได้ลงมือท าด้วยตนเองและได้ท างานร่วมกับ
เพ่ือน มีการอภิปรายในชั้นเรียน ส่งผลให้นักเรียนฝึกการแสดงออกเก่ี ยวกับความคิดของตนเอง 
รู้จักคิดวิเคราะห์ ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างองค์ความรู้  เป็นขั้นที่ครูให้นักเรียนเสนอแนวคิดที่ใช้แก้
สถานการณ์ปัญหา โดยกลุ่มที่มีปัญหาครูจะใช้ค าถามแนะตามสิ่งที่นักเรียนเสนอ และรอฟัง
ค าตอบจากนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เสนอแนวคิดได้ถูกต้องสมบูรณ์ หลังจากนั้นครูจะให้เพ่ือน
ในห้องเสนอแนวคิดเสริมเพ่ิมเติมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส่งผลให้นักเรียนได้มีการฝึก
ทักษะ ได้สร้างองค์ความรู้ ทบทวนสิ่งที่ได้เรียน และสุดท้ายขั้นที่ 4 ขั้นสรุปองค์ความรู้  เป็นขั้นที่
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระและข้อสรุปทั่วไปที่ได้จากการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรม มีการอภิปรายเปรียบเทียบแนวทางในการแก้ปัญหา และมีการใช้ค าถามแนะหรือ
ค าแนะน ากับนักเรียนที่ยังสรุปเนื้อหาไม่ได้ สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2559) ที่กล่าวว่า การ
สรุปความรู้ที่ได้รับทั้งหมด ทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ และจัดสิ่งที่ เรียนให้เป็นระบบระเบียบ
เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนจดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย 

จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้เห็นว่าการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิดร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม 4 ขั้นตอนนี้ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษ ะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น 

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้ เชิง
รุก มีพัฒนาการของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทุกองค์ประกอบดีขึ้นเป็นล าดับ โดย
สามารถเรียงล าดับพัฒนาการจากมากไปหาน้อย ได้เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการเชื่อมโยง ความสามารถในการให้เหตุผล และความสามารถในการสื่อสาร 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ    

พัฒนาการด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  ผู้ วิจัยได้ฝึกให้นัก เรียนวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา ฝึกให้นักเรียนสรุปสิ่งที่นักเรียนอ่าน และผู้วิจัยจะคอยถามว่าข้อมูลนี้ มี
ประโยชน์หรือไม่ เม่ือนักเรียนตอบแล้ว ผู้วิจัยจะใช้ค าถามแนะตามฐานความคิดของนักเรียน
เพ่ือให้นักเรียนได้ค าตอบที่ถูกต้อง  ท าให้นักเรียนทุกคนสามารถตอบค าถามส่วนนี้ได้ดีมากขึ้น 
รู้จักสรุปเป็นข้อความสั้นๆ โดยไม่ได้คัดลอกข้อความจากสถานการณ์ สอดคล้องกับอรวรรณ ตัน
สุวรรณรัตน์ (2552) ที่พบว่า ขั้นท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาจะท าให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์
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โจทย์ปัญหาที่ก าหนดให้ว่าโจทย์ปัญหานั้นต้องการทราบอะไร และในโจทย์ปัญหานั้นบอกข้อมูล
อะไรมาบ้างที่สามารถน ามาแก้ปัญหาได้ ส่วนในด้านการใช้วิธีการในการแก้ปัญหา ในระยะแรก
พบว่านักเรียนไม่สามารถใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในการแก้อสมการได้ เพราะนักเรียนมี
พ้ืนฐานที่ไม่ดีมาต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยเหตุนี้ผู้ วิจัยจึงได้ท าการสอนพ้ืนฐานของ
การแก้อสมการ โดยพยายามให้นักเรียนบอกเหตุผลถึงแนวทางการแก้อสมการ เพ่ือผู้วิจัยจะได้
ใช้ค าถามแนะตามฐานความคิดของนักเรียนได้ มีการเสริมแรงด้วยการให้รางวัล ให้ค าชมเชย ท า
ให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น  

พัฒนาการด้านความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  
เนื่องจากด้านนี้จะต้องน าค าตอบที่ได้จากขั้นด าเนินการแก้สถานการณ์ปัญหา มาเขียนอธิบาย
เพ่ือสื่อความให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ว่าตนเองได้ค าตอบมาได้อย่างไร ซ่ึงเป็นขั้นที่นักเรียนมีปัญหาในการ
เขียนอธิบายมากที่สุด ส่งผลให้นักเรียนได้คะแนนด้านนี้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับนักเรียนไม่
คุ้นเคยกับการต้องเขียนอธิบายในสิ่งที่ตนเองคิดออกมา เพราะปกติแล้วขั้นตอนสุดท้ายในการแก้
สถานการณ์ปัญหาที่นักเรียนทุกคนคุ้นเคย จะสิ้นสุดแค่การสรุปค าตอบ ไม่มีการเขียนอธิบายสื่อ
ความดังที่โจทย์ถาม จากสาเหตุเหล่านี้ผู้วิจัยจึงฝึกให้นักเรียนน าเสนอและอภิปรายมากขึ้น เปิด
โอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าจะเขียนสื่อสาร หรือสื่อความหมายอย่างไรดี โดยผู้วิจัย
ได้รับฟังสิ่งที่นักเรียนเสนอ และใช้ค าถามแนะตามฐานความคิดของนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเสนอ
แนวคิดได้ถูกต้อง โดยสถานการณ์ที่ครูก าหนดจะใช้เนื้อหา เรื่องราวหรือปัญหาที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับค ากล่าวของกระทรวงศึกษาธิการ (2560) ที่ว่าการพัฒนาผู้ เรียนให้
เกิดทักษะการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ควรก าหนดโจทย์ปัญหาที่น่าสนใจ
และเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน และให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและแสดงความคิดเห็น
ด้วยตนเอง โดยผู้สอนชี้แนะแนวทางในการสื่อสารและสื่อความหมาย 

พัฒนาการด้านความสามารถในการเชื่อมโยง ในระยะแรกนักเรียนเขียนอธิบายตามที่
ตนเองอยากเขียนโดยไม่สนใจสิ่งที่โจทย์ก าหนด มีนักเรียนที่ไม่เขียนอธิบายเชื่ อมโยงสิ่งใดเลย 
เม่ือสอบถามพบว่านักเรียนไม่เข้าใจในสิ่งที่โจทย์ถาม หรือนักเรียนไม่อยากเขียนตอบค าถามใน
ส่วนนี้  เนื่องมาจากนักเรียนไม่คุ้นเคยกับการต้องเขียนอธิบายการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่
ชีวิตจริง เพราะปกติแล้วขั้นตอนสุดท้ายในการแก้สถานการณ์ปัญหาที่นักเรียนทุกคนคุ้นเคย จะ
สิ้นสุดแค่การสรุปค าตอบ จากสาเหตุเหล่านี้ผู้วิจัยจึงฝึกให้นักเรียนน าเสนอและอภิปรายมากขึ้น 
เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าจะน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในวิชาชีพได้
อย่างไร โดยผู้วิจัยได้รับฟังสิ่งที่นักเรียนเสนอ และใช้ค าถามแนะตามฐานความคิดของนักเรียน
เพ่ือให้นักเรียนเสนอแนวคิดได้ถูกต้อง โดยสถานการณ์ที่ครูก าหนดจะใช้เนื้อหา เรื่องราวหรือ
ปัญหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน เช่น งานเกษตร การซ้ือขาย ก าไรขาดทุน สอดคล้องกับ 
สุนีย์ ค่ าควร (2559) ที่กล่าวว่าทักษะการเชื่อมโยงจะเกิดการพัฒนาหากผู้สอนให้นักเรียนทั้งชั้น
ร่วมกันสรุปแนวทางการเชื่อมโยงสถานการณ์ไปสู่ชีวิตประจ าวัน โดยผู้วิจัยใช้ค าถามน าเพ่ือ
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กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเชื่อมโยง ให้นักเรียนได้น าความรู้หลักการและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์จากสถานการณ์ที่เคยพบมา แล้วมายกตัวอย่างว่าสามารถน าคว ามรู้นั้นไปใช้ใน
สถานการณ์จริงชีวิตประจ าวันได้อย่างไร ท าให้นักเรียนได้มีการน าความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงในการแก้ปัญหาสถานการณ์อ่ืนๆ ได้  

พัฒนาการด้านความสามารถในการให้เหตุผล เนื่องจากด้านนี้จะต้องน าค าตอบที่ได้จาก
ขั้นด าเนินการแก้สถานการณ์ปัญหา มาตรวจสอบความเหตุสมผลของค าตอบและสรุปค าตอบ 
ซ่ึงเป็นขั้นที่นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหา ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถท าคะแนนด้านนี้ได้ไม่ดี
เท่าที่ควร ประกอบกับนักเรียนไม่ม่ันใจว่าจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบที่หาได้จาก
สถานการณ์ปัญหาอย่างไร ผู้วิจัยจึงฝึกให้นักเรียนน าเสนอและอภิปรายมากขึ้น เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เสนอความคิดเห็น โดยผู้วิจัยได้รับฟังสิ่งที่นักเรียนเสนอ และใช้ค าถามแนะตามฐาน
ความคิดของนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเสนอแนวคิดได้ถูกต้อง เม่ือนักเรียนน าเสนอได้แล้วผู้วิจัยได้
ฝึกให้นักเรียนสังเกตว่าส่วนใหญ่สิ่งที่ต้องตรวจสอบคืออะไร ซ่ึงนักเรียนสามารถตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบได้  

ซ่ึงเหตุผลท่ีกล่าวมาทั้งหมดจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1) ครูควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม คอยกระตุ้นเสริมแรงด้วยการให้

ก าลังใจ ค าชม หรือต้ังค าถามเพ่ือน าไปสู่การค้นหาวิธีการหาค าตอบ และรับฟังสิ่งที่นักเรียนตอบ 
ให้เวลานักเรียนในการคิด เพ่ือที่ครูจะได้ใช้ค าถามแนะตามฐานความคิดของนักเรียนได้ 

2) ครูจะต้องวางแผนการใช้ค าถาม โดยคาดเดาว่านักเรียนจะตอบค าถามอย่างไร 
เพ่ือที่จะเลือกใช้ค าถามที่มีประสิทธิภาพ และหากสมาชิกในกลุ่มคนใดยังไม่เข้าใจ ควรให้เพ่ือน
สมาชิกในกลุ่มช่วยกันอธิบาย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1) งานวิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทางในการท าวิจัยครั้งต่อไปหรือพัฒนางานวิจัยจากเดิม 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยน าไปเป็นแนวทางที่ใช้กับสาระการเรียนรู้ อ่ืน ๆ หรือสาระ
คณิตศาสตร์เนื้อหาอ่ืน และสามารถน าไปใช้เปรียบเทียบกับทฤษฎีการสอนรูปแบบใหม่ ๆ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

2) ในการวิจัยโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้ คิด 
ควรค านึงถึงระดับความรู้และศักยภาพของกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสภาพทั่วไปปัจจัยและรูปแบบการบริหารวัดการ
ศึกษาวิจัยเป็นแบบผสานวิธีท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 18 รูป/คน จัดสนทนา
กลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญ 12 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และท าการส ารวจกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 184 รูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า1. การบริหารวัดเป็นนโยบายส าคัญของคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี 
เพราะเป็นนโยบายจากมหาเถรสมาคมที่ก าชับให้วัดทุกวัดทั่วประเทศพัฒนาวัดของตนเองตาม
หลัก 5 ส มีการแต่งต้ังคณะกรรมการในการขับเคลื่อนงาน มีการประชุมคณะท างาน มีการอบรม
จากทางคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารวัด 
ได้แก่ ปัจจัยด้านการด าเนินการกิจกรรม 5 ส ปัจจัยด้านการบริหาร POCCC และปัจจัยด้านการ
บริหารวัดสร้างสุขตามหลักสัปปายะ 3. รูปแบบการพัฒนาการบริหารวัด ได้แก่ 1)พัฒนาแปลน
วัด  แผนผั ง โ ดยร ะบุกา รใช้ ป ระโยชน์ พ้ืนที่  แบ่ ง พ้ืนที่ เป็น สั งฆา วาสและพุทธา วา ส  
2)พัฒนา วัดให้เกิ ดความสะดวกในการติดต่อ พัฒนา ที่จอดรถ  การขึ้น ลง ป้ายบอกทา ง  
3)พัฒนาพ้ืนที่สีเขียว ให้มีไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่น เย็นสบาย อย่างเพียงพอและเหมาะสม  
4) จดัให้มีภาชนะกักเก็บน้ าด่ืมน้ าใช้อย่างเพียงพอ สะอาด เป็นระเบียบ ถูกหลักสุขอนามัย 

 

ค าส าคัญ: รูปแบบ; การบริหารวัดสร้างสุข; กิจกรรม 5 ส 
 

Abstract  
Objectives of this article were to study the general conditions, factors and a 

management model of monasteries applying the mixed methods collected data 
by in-depth-interviewing 18 key informants and from 12 participants who were 
experts in focus group discussion. Data were analyzed by descriptive 
interpretation. The quantitative research collected data   from 184 samples with 
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the questionnaires and analyzed data with frequencies, percentage, mean and 
standard deviation. Findings were as follows: 1. Monastery management was the 
main policy of the Sangha Order because it is the policy from the Supreme 
Sangha Council emphasizing that every monastery must conduct self 
development with 5 S’s activities. There was appointment of the committee to 
move the project. 2. Factors affecting the management of monasteries with 5 S’s 
activities were the management principle of POCCC and the happiness creation 
monastery management by Sappaya 3. The management model of the 
monasteries were:  1) There were monasteries plan and operation charts 
showing the area usage, dividing areas into monks’ abodes and Buddha’s area. 2) 
monastery development for being convenient to contact, parking areas were 
provided, clear signs for bus entering and descending with clear direction signs,  . 
3) green areas development, there should be appropriate and enough trees that 
yield pleasant shadows. 4) Sufficient water containers must be provided and 
placed in good and clean order with health standard. 
 

Keywords: Model; Happiness Creation Monastery Management; 5S’s Activity 
 

บทน า  
สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันท าให้ พระภิกษุสามเณรภายในวัดต้องท างานในสภาพ

ของการแข่งขันเร่งรีบ ท างานแข่งกับเวลาไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพด้านใดก็ตาม พระภิกษุสามเณร
ภายในวัดต้องพยายามปรับตัวให้ทัน กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยี 
ใหม่ๆ เจ้าของกิจการมุ่งแต่ผลผลิตจนกระทั่งขาดความสนใจในเรื่องความปลอดภัยซ่ึงเป็นสาเหตุ
ที่ท าให้เกิดอันตรายจากการ ประสบอุบัติเหตุของคนงาน นอกจากนั้นการประสบอุบัติเหตุ ของ
ผู้ปฏิบัติงานยังก่อให้เกิดผลกระทบกับสถานประกอบการ เนื่องจากคนที่ประสบอุบัติเหตุไม่
สามารถมาท างานได้ขาดคนท างาน ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และท าให้คนงานเสียขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 

ประเทศญี่ปุ่นมีแนวคิดในการให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดขององค์การมี ส่วนร่วมใน
การบริหารงาน โดยใช้ 5 ส เป็นกิจกรรมการปรับปรุง  การท างานด้วยการด าเนินการตาม
หลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย” ในหน่วยงาน ญี่ปุ่นได้น า ส แต่
ละตัวไปใช้และพัฒนาอย่างจริงจังโดยจัดท าให้เป็นระบบ ได้แก่ การก าหนดขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม การติดตาม ผลงานเป็นระยะๆ อีกทั้งยังมีวิธีการควบคุมกิจกรรมให้เกิด ความยั่งยืน 
การด าเนินการจึงได้รับความนิยมและเผยแพร่ไปทั่วประเทศญี่ปุ่น  (Ouchi, 1971) ดังนั้น 5 ส 
จึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน ในการบริหาร งานอย่างมีประสิทธิภาพ และนับเป็นเครื่องมือตัวแรกที่ถูก
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น า มาใช้ก่อนที่จะใช้เครื่องมือระดับสูงขึ้นไป เช่น TPM TQM และ ISO เป็นต้น (เรืองวิทย์ เกษ
สุวรรณ, 2545) โดยก าหนดให้ ส1, ส 2, ส3 เป็นการจัดการในเรื่อง ของวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้
และสถานที่ ส่วน ส4, ส5 เป็นการ จัดการเรื่องคน/พระภิกษุสามเณรภายในวัดโดยมีเป้าหมาย
ให้พ้ืนที่ภายในวัดสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ลดความสูญเปล่าในการท างาน คุณภาพ งานดี
เป็นที่ประทับใจของคนทั่วไป 5 ส มีคุณค่าในการพัฒนาคน ให้ปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเป็นนิสัยที่ ดี
มีวินัย อันเป็นรากฐานของ ระบบคุณภาพ รวมถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในการท างานดีขึ้น เป็น
การเพ่ิมขวัญก าลังใจ ลดอุบัติเหตุในการท างาน ลดความ สิ้นเปลืองในการจัดซ้ือวัสดุเกินความ
จ าเป็น ลดการสูญหายของ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 

ในจังหวัดสิงห์บุรีมีวัดอยู่จ านวนทั้งสิ้น 184 วัด แต่จ านวนวัดที่ได้รับการพัฒนาซ่ึงเข้า
ลักษณะวัดสร้างสุขตามกิจกรรม 5 ส มีจ านวนหนึ่ง ส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาวัดอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการขาดพระภิกษุสามเณรภายในวัด ขาดวัสดุอุปกรณ์ 
หรือการขาดการบริหารจัดการที่ดี ที่จะท าให้วัดเป็นวัดสร้างสุขอย่างสมบูรณ์ เหตุผลเหล่านี้ล้วน
เป็นปัญหาต่อความม่ันคงของพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน เพราะเม่ือสถานที่ไม่อ านวย ขาด
ความเป็นสัปปายะก็จะส่งผลต่อสภาพจิตใจการศึกษา เล่าเรียนพระธรรมวินัย และนอกจากนั้น
ประชาชนก็อาจจะไม่ยินดีเข้าไปใช้สถานที่วัดหรือในที่สุดไม่เข้าวัดนั่นเอง แต่ยังเป็นที่น่ายินดีอยู่
ว่ายังมีวัดอีกจ านวนหนึ่งที่เข้าลักษณะของวัดสร้างสุข มีการเน้นมีกิจกรรม 5 ส เพ่ือพัฒนาวัดให้
เป็นสถานที่ท่ีเหมาะสมเป็นสัปปายะ เหมาะสมแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและบุคคล
ทั่วไปจากทั่วสารทิศ บางวัดมีชื่อเสียงในด้านความงาม บางวัดมีชื่อเสียงในด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม แต่วัดเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีลักษณะเป็นสัปปายะ ควรแก่การศึกษาเพ่ือน ามา
พัฒนาเป็นรูปแบบของการจัดการวัดให้เป็นวัดสร้างสุขแก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไปได้ 

ด้วยปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการบริหารวัดเก่ียวกับประเด็น 5 ส ว่ามี
รูปแบบการบริหารจัดการอย่างที่ท่ีจะสามารน าไปพัฒนาวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส ในจังหวัด
สิงห์บุรี โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถน ารูปแบบของการพัฒนาวัดเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นรูปแบบการ
พัฒนาวัดที่จะสามารถพัฒนาวัดต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่ืนๆ ให้เป็นสถานที่สัปปา
ยะเป็นวัดสร้างสุข เป็นสถานที่เหมาะสมแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นสถานที่พักผ่อน เป็น
สถานที่สร้างความสุขทั้งทางกายและทางใจทั้งแกพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปอย่างยั่งยืน ซ่ึง
เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองและความม่ันคงของพระพุทธศาสนาตราบนานเท่านาน 
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จังหวัดสิงห์บุรี 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จังหวัด
สิงห์บุรี 

3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จังหวัดสิงห์บุรี . 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์

เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 18 รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 12 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการบันทึกเสียงและจดบันทึกด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา เรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นยังท าการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ จากแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 8 ผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา ได้แก่ พระสังฆาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 184 รูป 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่  ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพ.  

 
ผลการวิจัย  
 1. สภาพทั่วไปในการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จังหวัดสิงห์บุรี  

จุดแข็ง คือ การบริหารวัดสร้างสุขนับเป็นนโยบายส าคัญของคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี 
เพราะเป็นนโยบายจากมหาเถรสมาคมที่ก าชับให้วัดทุกวัดทั่วประเทศพัฒนาวัดของตนเองตาม
หลัก 5 ส เจ้าอาวาสให้ความสนใจ และเอาใจใส่ในการพัฒนาวัด  พระสังฆาธิการระดับสูงให้
ความส าคัญ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน มีการประชุมคณะท างาน มีการอบรม
จากทางคณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย 5 ส พระสังฆาธิการ
ระดับสูงให้ความส าคัญกับการพัฒนาวัด การพัฒนางานคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน รวมถึงส่งเสริมให้
เจ้าอาวาสพัฒนาวัดให้เป็นวัดสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง จุดอ่อน คือ วัดในจังหวัดสิงห์บุรี ส่วนใหญ่
ยังไม่มีการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการจัดการดูแล พระภิกษุ
สามเณรมีจ านวนน้อย ท าให้การพัฒนาวัดไม่มีความต่อเนื่อง โอกาส คือ ประชาชนส่วนใหญ่  ให้
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางวัดเป็นอย่างดี อุปสรรค คือ ชุมชนมีปัญหา  ปัญหา
เศรษฐกิจตกต่ าท าให้ประชาชนต้องเร่งท ามาหากิน ไม่สนใจวัดเท่าที่ควร  

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จังหวัดสิงห์บุรี 
การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการด าเนินการกิจกรรม 5 ส  ตาม 

กระบวนการ  POCCC กับการบริห ารวั ดสร้ างสุขด้วยกิจกร รม 5 ส  จั งหวัดสิ งห์บุ รี มี
ความสัมพันธ์กันมาก โดยเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 0.944 ซ่ึง มี
ความสัมพันธ์กันมาก และมีความสัมพันธ์กันมากในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีความสัมพันธ์กันมากทุกด้าน การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กันมาก  โดย
เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 0.867 ซ่ึงแสดงว่า มีความสัมพันธ์กัน
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มาก และมีความสั มพัน ธ์กันมากในร ะดับมาก  และเม่ือพิจ ารณาเป็ นรา ยด้า นพบว่า มี
ความสัมพันธ์กันมากทุกด้าน 

3. รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จังหวัดสิงห์บุรี . 
 รูปแบบที่หนึ่ง สะสาง ได้แก่ มีแปลนวัด แผนผัง ระบุการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ แบ่งพ้ืนที่
เป็น สังฆาวาส และ พุทธาวาส ถนนทางเข้าและถนนภายในวัด สะอาด สวยงาม ไม่มีสิ่งปฏิกูล 
อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้สะดวก และปลอดภัย โดย 1) มีการแยกแยะสิ่งของ และจัดเป็น
หมวดหมู่ 2) จัดแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ตามชนิด หรือประเภทของสิ่งของ 3) ก าหนดวันท าความ
สะอาดครั้งใหญ่ (big cleaning day) 4) การชี้แจงพระภิกษุสามเณรภายในวัดให้ทราบกิจกรรม 
และท าร่วมกันอย่างสามัคคี 5) ก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือหัวหน้างานที่ท าหน้าที่ในการร่วม
พิจารณา ตรวจสอบ และก าหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้ตัดสินใจครั้งสุดท้าย  6) 
มีการจ าแนกของที่จ าเป็นต้องใช้ ของที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ ขอที่รอตัดสินใจ ภายในกุฎิ ศาลาการ
เปรียญ โดยค านึงถึงความจ าเป็นที่ต้องใช้งาน 7) ไม่เก็บสะสมอาหารตามพระธรรมวินัย  8) ควร
เริ่มจากกุฎิเจ้าอาวาสก่อน แล้วขยายไปทั่วทั่งวัด มีผู้รับผิดชอบที่แน่นอน 9) จัดท าแบบฟอร์มใน
การส ารวจ 

รูปแบบที่สอง สะดวก ได้แก่ สะดวกในการติดต่อ ที่ จอดรถ การขึ้นลง ป้ายบอกทาง 
ชัดเจน และได้รับการดูแลอยู่สม่ าเสมอ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นหมวดหมู่ สะอาดและสะดวกก่อนน ามาใช้สอย แสงสว่าง ระบบไฟฟ้า 
บริเวณวัด เพียงพอให้เกิดความปลอดภัยในการอยู่อาศัยและเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจ โดยการ  1) 
วางแผนการก าหนดที่วางของให้ชัดเจน 2) จัดวางให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ มีป้ายชื่อแสดงที่วาง
ของ มีป้ายชื่อติดสิ่งของที่จะวาง 3) ท าผังแสดงต าแหน่งวางของ 4) การชี้แจงพระภิกษุสามเณร
ภายในวัดให้ทราบกิจกรรม และท าร่วมกันอย่างสามัคคี 5) ก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือหัวหน้างาน
ที่ท าหน้าที่ในการร่วมพิจารณา ตรวจสอบ และก าหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้
ตัดสินใจครั้งสุดท้าย และตรวจเช็คเป็นประจ า 6) การจัดเก็บสิ่งของ โดยค านึงถึงหลักคุณภาพ
ของสิ่งของนั้น 7) การจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของต่าง ๆ ในภายในวัดอย่า งเป็นระบบ เพ่ือ
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และ ความปลอดภัย 8) การจัดเก็บสิ่งของ โดยค านึงถึงหลักความ
ปลอดภัย ทั้งในเรื่องมาตรฐานการจัดวางความปลอดภัยในการจัดเก็บ รวมถึงความปลอดภัยของ
ผู้จัดเก็บสิ่งของเหล่านั้นด้วย 9) ท าป้ายชี้บ่งเพ่ือให้สะดวกในการค้นหา การจัดเรียงเครื่ องมือ
ตามล าดับขั้นตอนในการใช้งาน 

รูปแบบที่สาม สะอาด ได้แก่ มีไม้ยืนต้น (เน้นต้นไม้ในประวัติพระพุทธศาสนา) ให้ความ
ร่มรื่น เย็นสบาย อย่างเพียงพอและเหมาะสม จัดให้มีที่ก าจัดหรือรองรับขยะ และทางระบายน้ า 
อย่างเหมาะสม เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ ใต้ถุนอาคาร และลานวัด มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปราศจากสิ่งเกะกะ และสิ่งปฏิกูล พ้ืน ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง หลังคา ฝ้าเพดาน ใน
อาคารต่างๆ สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง สิ่งปฏิกูล สิ่งของรกรุงรัง และอยู่ในสภาพใช้งานได้  
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ห้องน้ า ห้องส้วม ที่ใช้การได้ มีจ านวนเพียงพอ และได้รับการดูแลให้สะอา ด ปราศจากกลิ่น
เหม็น พร้อมใช้งานได้เสมอ โรงครัว สะอาด ปราศจากหยากไย่ ใยแมงมุม และสิ่งปฏิกูล อากาศ
ถ่ายเทได้ดี ไม่เหม็นอับ จัดเก็บอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย โดยการ1) มอบหมายพ้ืนที่รับผิดชอบให้แก่พระภิกษุสามเณร  การแบ่งความ
รับผิดชอบในการท าความสะอาดให้ชัดเจน 2) ก าหนดรายละเอียดของการท าความสะอาด  
3) ก าหนดเวลาท าความสะอาด 4) ผู้รับผิดชอบจะต้องสื่อสารให้พระภิกษุสามเณรภายในวัด
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการท าความสะอาดและศึกษาวิธีการใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 5) ใช้อุปกรณ์และวิธีการท าความสะอาดที่ถูกต้อง 6) มีการท าความสะอาด (ปัด กวาด 
เช็ด ถู) และตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งบริเวณพ้ืนที่ภายในวัด 7) ปรุงสุกและใหม่ทุกวัน 
8) ท าความสะอาดทุกวันจนเป็นนิสัย 9) ท าให้การท าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตร
ประจ าวัน สร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของวัดให้แก่พระภิกษุสามเณรได้ 

รูปแบบที่สี่ สุขลักษณะ ได้แก่ โอ่งน้ า หรือภาชนะกักเก็บน้ าด่ืมน้ าใช้ มีจ านวนเพียงพอ 
สะอาด จัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบ มีฝาปิดมิดชิดถูกหลักสุขอนามัย โดยการ 1) ด าเนินการ 3 ส 
แรก คือ สะสาง สะดวก และสะอาด อย่างต่อเนื่องและยาวนาน 2) ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น 
ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 3) การก าหนดมาตรฐานจะต้องท าให้เหมาะสมกับแต่ละวัด 
4) เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้น าในการปฏิบัติ และจะต้องเป็นผู้คอยหม่ันตรวจสอบผลการปฏิบัติ
และสามารถให้ค าแนะน าในการแก้ไขได้ 5) เจ้าอาวาสพ่ึงหม่ันติดตามผลการปฏิบัติเพ่ือรักษา
มาตรฐาน 6) ปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 7) มาตรฐานที่ก าหนดขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามกาลเวลา 

รูปแบบที่ห้า สร้างนิสัย ได้แก่ ดูแลอาคารเสนาสนะที่ไม่ได้ใช้งาน แต่รื้อถอนไม่ได้ หรือ
ยังไม่ได้ซ้ือถอน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่รกรุงรัง เกะกะ บริเวณโดยรวมมีความสงบสุข 
ร่มเย็น น่าเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีเสียงดังรบกวน ไม่มีกลิ่นเหม็น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม โดยการ 
1) มีทบทวนและปฏิบัติ 4 ส แรกอย่างต่อเนื่อง 2) เจ้าอาวาสต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ ดี  3) เจ้า
อาวาสจัดกิจกรรมส่งเสริม กระตุ้นให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดปฏิบัติตามมาตรฐานอย่าง
สม่ าเสมอ 4) การประกวดและมอบรางวัล เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พระภิกษุสามเณรภายใน
วัดที่มีผลงานดี 5) เจ้าอาวาสพึงหม่ันตรวจเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง 6) การสร้างทัศนคติที่ ดีในการ
ร่วมกันพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง7) โภชเนมัตตัญญุตา ส ารวมในการบริโภค 8) การสร้างทัศนคติที่
ดีในการท างานให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัด. 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

 1. รูปแบบด้านสะสาง มีแปลนวัด แผนผัง ระบุการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ แบ่งพ้ืนที่เป็น 
สังฆาวาส และ พุทธาวาส ถนนทางเข้าและถนนภายในวัด สะอาด สวยงาม ไม่มีสิ่งปฏิกูล อยู่ใน
สภาพที่สามารถใช้การได้สะดวก และปลอดภัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูวัชร
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สุวรรณาทร (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรมเพ่ือส่งเสริมกลยุทธ์การ
อนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ผลการวิจัยพบว่า การ
ประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรมเพ่ือส่งเสริมกลยุทธ์การอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 พบวา่ กลยุทธ์ด้านการให้ความรู้ พระสังฆาธิการจะต้องส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจภายใต้กรอบของการอนุรักษ์ และต้องมีแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดยมีระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างใน ระดับปานกลาง  กลยุทธ์
ด้านวิธีการอนุรักษ์ พระสังฆาธิการต้องดูแลรักษาเอกลักษณ์และ คุณค่าด้ังเดิมของโบราณสถาน 
โดยมีระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ในระดับปานกลาง  กลยุทธ์ ด้านการดูแลรักษาและ
ป้องกัน พระสังฆาธิการต้องก ากับดูแลโบราณสถานให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยมีระดับความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่าง ในระดับปานกลาง กลยุทธ์ด้านการติดต่อประสานงาน พระสังฆาธิการจัดต้ัง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถานโดยมีระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ในระดับปาน
กลาง และกลยุทธ์ด้านการสร้างองค์ความรู้  พระสังฆาธิการควรด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาเถรสมาคมและกรมศิลปากร ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานและน าเทคโนโลยี มาใช้เพ่ือสื่อสาร
และเผยแผ่เรื่องโบราณสถาน 

2. รูปแบบด้านสะดวกสะดวกในการติดต่อ ที่จอดรถ การขึ้นลง ป้ายบอกทาง ชัดเจน 
และได้รับการดูแลอยู่สม่ า เสมอ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นหมวดหมู่ สะอาดและสะดวกก่อนน ามาใช้สอย แสงสว่าง ระบบไฟฟ้า 
บริเวณวัด เพียงพอให้เกิดความปลอดภัยในการอยู่อาศัยและเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจ ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพระครูวิสิฐพัชราจาร  (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการ
สาธารณูปการของพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่เหมาะสมกับสังคม
ปัจจุบัน คือ 1) ควบ คุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับแผนกา รพัฒนาของส านักงา น
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2) ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะของแต่ละวัดให้อยู่ในหลักประหยัดและ
พอเหมาะพอสมควรแก่สภาพท้องถิ่นและก่อสร้างตามแบบแปลน 3) ควบคุมการก่อสร้างโดยให้
รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นส าคัญ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพระพิพัฒน์ โสภณจิตฺ
โต ทับงาม (2563) วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
อ่างทอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการ ด้านสถานที่ คือ 
จัดสถานที่ภายในวัดให้มีความเป็นสัปปายะ สงบร่มรื่น มีพ้ืนที่สีเขียว มีสถานที่ส าหรับการเดิน
จงกรมและนั่งสมาธิท่ีเหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก 

3. รูปแบบ ด้านสะอาด มีไม้ยืนต้น (เน้นต้นไม้ในประวัติพระพุทธศาสนา) ให้ความร่มรื่น 
เย็นสบาย อย่างเพียงพอและเหมาะสม จัดให้มีที่ก าจัดหรือรองรับขยะ และทางระบายน้ า อย่าง
เหมาะสม เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ ใต้ถุนอาคาร และลานวัด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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ปราศจากสิ่งเกะกะ และสิ่งปฏิกูล พ้ืน ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง หลังคา ฝ้าเพดาน ในอาคารต่างๆ 
สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง สิ่งปฏิกูล สิ่งของรกรุงรัง และอยู่ในสภาพใช้งานได้  ห้องน้ า  ห้อง
ส้วม ที่ใช้การได้ มีจ านวนเพียงพอ และได้รับการดูแลให้สะอาด ปราศจากกลิ่นเหม็น พร้อมใช้
งานได้เสมอ โรงครัว สะอาด ปราศจากหยากไย่ ใยแมงมุม และสิ่งปฏิกูล อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่
เหม็นอับ จัดเก็บอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่และมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูวิสุทธินนทคุณ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาท
ของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า  1 . ด้านการอนุรักษ์ 
รูปแบบอนุรักษ์จะต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนในด้านความคิด หลักการเก่ียวกับการสงวนรักษา 
การบูรณะและการน าเสนอมรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือป้องกันดูแลรักษา เป็นขั้นตอนแรกของการ
อนุรักษ์ที่ส าคัญมาก เป็นวิธีป้องกันและรักษาไม่ให้โบราณสถาน โบราณวัตถุ เกิดการเสียหาย
เสื่อมสภาพหรือเกิดช ารุดทรุดโทรม อันเนื่องมาจากมนุษย์หรือผู้ใช้ประโยชน์ การด าเนินการใน
เบื้องต้นควรใช้มาตรการอันเหมาะสมท าการเสริมความม่ันคงแข็งแรงไว้ก่อนที่จะด าเนินการ
อนุรักษ์ เพ่ือป้องกันมิให้เสียหาย 2. ด้านการฟ้ืนฟูการฟ้ืนฟูวิธีการและแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
สภาพ การส่งเสริมคุณค่าศิลปกรรมท้องถิ่นไปในทิศทางที่เหมาะสม การวางแผนงานเป็นขั้นตอน 
มีเจ้าหน้าที่นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถทางสังคมและวัฒนธรรมการฟ้ืนฟูที่ ดีควรจะท า
ขึ้นเพ่ือจัดหาประโยชน์ที่เหมาะสมกับทรัพย์สินที่ มีค่าทางประวัติศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการ
เรียนรู้และการเป็นเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาที่มองเห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศิลปะพ้ืนบ้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และ 3. ด้านการพัฒนามีการ
ด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และการพัฒนาองค์ความรู้แก่ชุมชน
และเยาวชนไปด้วยรวมถึงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและการพัฒนาส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกทั้งส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมซ่ึงก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างมากในด้านการพัฒนา 

4. รูปแบบ ด้านสุขลักษณะ โอ่งน้ า หรือภาชนะกักเก็บน้ า ด่ืมน้ าใช้ มีจ านวนเพียงพอ 
สะอาด จัตวางไว้อย่างเป็นระเบียบ มีฝาปิดมิดชิดถูกหลักสุขอนามัย  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระครูวินัยธรธรรมภณ ธมฺมพโล (แก้วแจ่มศรี) (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการ
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า (1) บทบาทด้านการให้
ความรู้เก่ียวกับการการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัดแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน 
เนื่องจากพระสังฆาธิการส่วนใหญ่มีพรรษายุกาลมาก หลายๆรูปมีประสบการณ์ในการการ
จัดการด้านศาสนสมบัติของวัดมาอย่างยาวนาน จึงมีบทบาทส าคัญในการถ่ ายทอดองค์ความรู้
ต่างๆ สู่พระภิกษุสามเณรและประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการการจัดการ
ด้านศาสนสมบัติของวัด (2) บทบาทด้านวิธีการการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัดภายในวัดพระ
สังฆาธิการโดยเฉพาะเจ้าอาวาสนับว่ามีบทบาทส าคัญในการการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัด
เพราะเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดและอยู่ใกล้ชิดกับโบราณสถาน จึงมีขั้นตอนและวิธีการในการการ
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จัดการด้านศาสนสมบัติของวัดอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากที่สุด (3) บทบาทด้านการดูแล
รักษาและป้องกันโบราณสถานภายในวัดเนื่องจากโบราณสถานของอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยธรรมชาติอยู่ทุกปี พระสังฆาธิ
การจึงรับบทหนักในการดูแลรักษาและป้องกันโบราณสถาน แต่ด้วยความร่วมมือจากพระภิกษุ
สามเณร ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการอย่างจริงจัง จึงช่วยกันดูแลรักษาและป้องกัน
โบราณสถานไม่ให้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ อาทิเช่น การสร้างเขื่อนป้องกันน้ าท่วม จึง
ท าให้รอดพ้นจากภัยน้ าท่วมซ้ าซากทุกปี บทบาทด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ล าพังอาศัยพระสังฆาธิการเพียงรูปเดียวไม่
สามารถขับเคลื่อนภารกิจการการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัดไปได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายในการช่วยกันติดตามและดูแล 

5. รูปแบบด้านสร้างนิสัย ดูแลอาคารเสนาสนะที่ไม่ได้ใช้งาน แต่รื้ อถอนไม่ได้ หรือยัง
ไม่ได้ซ้ือถอน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่รกรุงรัง เกะกะ บริเวณโดยรวมมีความสงบสุข ร่มเย็น 
น่าเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีเสียงดังรบกวน ไม่มีกลิ่นเหม็น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระมหานพรักษ์ ขนฺติโสภโณ (นาเมือง) (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหาร
จัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า (1) การจัดบริเวณวัด 
ได้แก่ การจัดท าแผนผังวัด การจัดการระบบสาธารณูปโภคให้ดี  การวางแผนในการซ่อมแซม 
บูรณปฏิสังขรณ์วัด การปลูกต้นไม้ เพ่ือความร่วมรื่น การจัดท าป้ายชื่อ และประวัติวัด และการ
จัดท าแผนพัฒนาวัด 1 ปี 3 ปี 5 ปี (2) การจัดการปกครองพระภิกษุ สามเณรและศิษย์วัด  ได้แก่ 
บัญชีทะเบียนประวัติ วางระเบียบข้อบังคับส าหรับการปฏิบัติ การประชุมอบรมบุคลากรภายใน
วัด การให้ศึกษาพระธรรมวินัย การอบรมศีลธรรมแก่ศิษย์วัด มีการปกครองตามล าดับ แบ่ง
หน้าที่ให้รับผิดชอบ (3) การจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรและประชาชน ได้แก่ การส่งเสริม
การศึกษาพระปริยัติธรรม การจัดอบรมนักธรรม บาลี ก่อนสอบ การส่งเสริมครูสอนพระปริยัติ
ธรรม การจัดท าแผนการสอน และการจัดสวัสดิการให้แก่ครู การต้ังทุน และมอบทุนการศึกษา 
และการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ภายในวัด (4) การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศีลธรรม ได้แก่ มีการแสดง
ธรรมแก่ประชาชนตลอดทั้งปี การส่งเสริมให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปอบรมเด็กและ
เยาวชน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก จัดโครงการปฏิบัติธรรม โครงการบวชสามเณรภาค
ฤดูร้อน มีการจัดท าพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านภายในวัด การจัดค่ายคุณธรรม 
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วัดสร้างสุข 

ด้วยกิจกรรม ๕ ส  
จังหวัดสิงห์บุรี 

P วางแผน 

มีการวางแผนด าเนินการ

กิจกรรม ในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

O จัดองค์การ 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารวัดสร้างสุขด้วย

กิจกรรม ๕ ส โดยให้ภาค
ส่วนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องร่วม
เป็นคณะกรรมการบริหาร 

C ส่ังการ 

มีการประเมินผลกการ
ปฏิบัติงานของพระภิกษุ
สามเณรภายในวัดอย่าง

ต่อเน่ือง 

C ประสานงาน 

การติดต่อสื่อสารแจ้ง

ข่าวสารการด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเน่ือง 

C ควบคุม 

มีการควบคุมดูแลมิให้

พระภิกษุสามเณรภายใน
วัดในองค์กรกระท าการ
นอกเหนือจากภาระงาน 

ด้านสะสาง 
มีแปลนวัด แผนผัง ระบุ
การใช้ปร ะโยชน์พ้ืนที่ 
แบ่งพ้ืนที่เป็น สังฆาวาส 
และ พุทธาวาส  ถนน
ทางเข้าและถนนภายใน
วัด สะอาด สวยงาม ไม่
มีสิ่งปฏิกูล อยู่ในสภาพ
ที่ ส า มา ร ถ ใช้ กา ร ไ ด้
สะดวก และปลอดภัย 
มีก า ร จ า แน กข อง ที่
จ าเป็นต้องใช้ ของที่ไม่
จ าเป็นต้องใช้ 

ด้านสะดวก 
สะดวกในการติดต่อ ที่
จอดรถ การขึ้นลง ป้าย
บอกทาง ชัดเจน และ
ไ ด้ รั บ ก า ร ดู แ ล อ ยู่
สม่ าเสมอ วัสดุอุปกรณ์ 
และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง 
ๆ จั ด เ ก็บ อย่ า ง เป็ น
ระเบียบเรียบร้อย เป็น
หมวดหมู่ ควรเริ่มจาก
กุฎิเจ้าอาวาสก่อน แล้ว
ขยายไปทั่ววัด 

ด้านสะอาด 
จั ด ให้ มีที่ ก า จั ด หรื อ
รองรั บขยะ และทา ง
ร ะ บ า ย น้ า  อ ย่ า ง
เหมาะสม เพียงพอ และ
ถูกสุ ขลั กษณะ ใ ต้ถุ น
อาคาร และลานวัด มี
ค ว า ม เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ
เรียบร้อย ปราศจากสิ่ง
เกะกะ และสิ่งปฏิกูล  

ด้านสร้างนิสัย 
ดูแลอาคารเสนาสนะที่
ไม่ได้ใช้งาน แต่รื้อถอน
ไม่ไ ด้ หรือยัง ไม่ไ ด้รื้ อ
ถอน ให้ เป็ นร ะเบียบ
เรียบร้ อย ไม่รกรุ งรั ง 
เกะกะ บริเวณโดยรวมมี
ความสงบสุข ร่มเย็น น่า
เลื่ อมใสศรัทธา  ไ ม่ มี
เสียงดังรบกวน  
 

ด้านอาวาสสัปปายะ 

มีสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ 

ด้านอาหารสัปปายะ 
มีการควบคุมคุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ด้านปุคคลสัปปายะ 
มีการฝึกอบรมพัฒนาพระภิกษุสามเณรภายในวัด 

ด้านธรรมสัปปายะ 

 มีการให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย ที่มา : พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน (2562) 

ด้านสุขลักษณะ 
โอ่งน้ า  หรือภาชนะกัก
เ ก็ บ น้ า ด่ื ม น้ า ใ ช้  มี
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จากแผนภาพที่ 1 พบว่า รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5ส จังหวัดสิงห์บุรี 
ประกอบด้วย รูปแบบที่หนึ่ง สะสาง ได้แก่ มีแปลนวัด แผนผัง ระบุการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ แบ่ง
พ้ืนที่เป็น สังฆาวาส และ พุทธาวาส ถนนทางเข้าและถนนภายในวัด สะอาด สวยงาม ไม่มีสิ่ง
ปฏิกูล อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้สะดวก และปลอดภัย รูปแบบที่สอง สะดวก ได้แก่ 
สะดวกในการติดต่อ ที่จอดรถ การขึ้นลง ป้ายบอกทาง ชัดเจน และได้รับการดูแลอยู่สม่ า เสมอ 
วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นหมวดหมู่ 
สะอาดและสะดวกก่อนน ามาใช้สอย แสงสว่าง ระบบไฟฟ้า บริเวณวัด เพียงพอให้เกิดความ
ปลอดภัยในการอยู่อศัยและเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจ รูปแบบที่สาม สะอาด ได้แก่ มีไม้ยืนต้น (เน้น
ต้นไม้ในประวัติพระพุทธศาสนา) ให้ความร่มรื่น เย็นสบาย อย่างเพียงพอและเหมาะสม จัดให้มี
ที่ก าจัดหรือรองรับขยะ และทางระบายน้ า อย่างเหมาะสม เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ ใต้ถุน
อาคาร และลานวัด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากสิ่งเกะกะ และสิ่งปฏิกูล พ้ืน ฝาผนัง 
ประตู หน้าต่าง หลังคา ฝ้าเพดาน ในอาคารต่างๆ สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง สิ่งปฏิกูล สิ่งของ
รกรุงรัง และอยู่ในสภาพใช้งานได้ ห้องน้ า ห้องส้วม ที่ใช้การได้ มีจ านวนเพียงพอ และได้รับการ
ดูแลให้สะอาด ปราศจากกลิ่นเหม็น พร้อมใช้งานได้เสมอ โรงครัว สะอาด ปราศจากหยากไย่ ใย
แมงมุม และสิ่งปฏิกูล อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่เหม็นอับ จัดเก็บอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ไว้อย่าง
เป็นหมวดหมู่และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รูปแบบที่สี่  สุขลักษณะ ได้แก่ โอ่งน้ า  หรือ
ภาชนะกักเก็บน้ าด่ืมน้ าใช้ มีจ านวนเพียงพอ สะอาด จัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบ มีฝาปิดมิดชิด
ถูกหลักสุขอนามัย รูปแบบที่ห้า สร้างนิสัย ได้แก่ ดูแลอาคารเสนาสนะที่ไม่ได้ใช้งาน แต่รื้ อถอน
ไม่ได้ หรือยังไม่ได้รื้อถอน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่รกรุงรัง เกะกะ บริเวณโดยรวมมีความ
สงบสุข ร่มเย็น น่าเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีเสียงดังรบกวน ไม่มีกลิ่นเหม็น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม  
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. คณะสงฆ์ควรส่งเสริมให้ เจ้าอาวาสจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ท าในระดับภาค กระตุ้นให้

พระภิกษุสามเณรภายในวัดปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ การประกวดและมอบรางวัล 
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัดที่มีผลงานดี  

2. คณะสงฆ์ควรสร้างทัศนคติที่ ดีในการร่วมกันพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง การสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการท างานให้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัด 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. วัดควรแยกแยะสิ่งของ และจัดเป็นหมวดหมู่ จัดแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ตามชนิด หรือ

ประเภทของสิ่งของ ก าหนดวันท าความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)  
2. วัดควรจัดวางให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ มีป้ายชื่อแสดงที่วางของ มีป้ายชื่อติดสิ่งของ

ที่จะวาง ท าผังแสดงต าแหน่งวางของ  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาวัดสร้างสุขในรูปแบบต่างๆ  ใน

สังคมไทย 
2. ควรศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ในการพัฒนาวัดสร้างสุขในรูปแบบต่างๆ ในสังคมไทย.. 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของผู้ค้าในตลาดสดอีสาน และศึกษาวิถี
ชีวิตของแม่ค้าผักสดในตลาดสดอีสาน เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า ตลาดสดเป็น
แหล่งรวมอาหารสดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตลาดสดจึงเปรียบเสมือน “ท้อง” ของสังคม จาก
การสัมภาษณ์ผู้ค้า 577 ราย ในตลาดสดในชนบทอีสาน 12 ตลาด ใน 4 จังหวัด พบว่า ผู้ ค้าใน
ตลาดสด 8-9 ใน 10 คน เป็นหญิง อายุเฉลี่ย 49 ปี ส่วนใหญ่เคยเป็นเกษตรกร และในปัจจุบัน 3 
ใน 4 ก็ยังเป็นเกษตรกร ที่มีที่ดินเฉลี่ย 13 ไร่/ราย ส่วนใหญ่พักในบ้านพักของตนเอง ซ่ึงอยู่ ห่าง
จากตลาดสดไม่เกิน 5 กิโลเมตร เฉลี่ยแล้วค้ามา 15 ปี ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย  4,117 บาท/คน/
วัน มีก าไร 1,294 บาท/คน/วัน หรือ 31% ของยอดขาย ผู้ค้า 92-96.5% ต้องการค้าขายต่อไป
เรื่อยๆ ยังไม่คิดจะเลิก จากกรณีศึกษาแม่ค้าผัก พบว่า แม่ค้าทุกคนที่ปลูกผักขายในตลาดสดมี
ความพอใจในอาชีพนี้ เพราะมีรายได้ทุกวันตลอดทั้งปี แต่เกษตรกรบางคนเท่านั้นที่จะท าได้ 
เพราะต้องมีแหล่งน้ าตลอดปี  
 

ค าส าคัญ: ผู้ค้าในตลาดสด; ผู้ค้าผัก; เศรษฐกิจอีสาน  
 

Abstract 
 Objectives of this article were to study the way of life of fresh-food market 
traders in Isan and a case of fresh-vegetable tradeswomen, using mixed methods 
research. Research findings were fresh-food markets are the country’s largest 
fresh foods gathering center, and as such they are like the stomach of a society. 
From interviews of 577 petty traders in 12 Isan fresh-food markets,  it was found 
that 8-9 out of every 10 of them were females. Their average age was 49. Most of 
them engaged in farming before entering the trade, while 3 out of 4 still engaged 
in farming then. These farmers owned 13 rais of rice farmland on average. The 
                                        
* Received November 1, 2020; Revised March 12, 2020; Accepted March 27, 2020 
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majority of them lived in their own homes within 5 kilometers of distance from 
the markets. They had engaged in the fresh-food market trades for 15 years on 
average. Presently they made a gross sale of Thai Baht 4117/person/day and 
made a profit of Thai Baht 1,294/person/day or 31% of the total sale. Around 92 
– 96.5% of the traders hoped to continue on in the trade and thought nothing 
about giving up. The case study of fresh-vegetable tradeswomen revealed that 
all of them were satisfied with their work of raising vegetables to sell in the 
market because they could make income daily throughout the year. However, 
there were only some fortunate farmers with the year-round sufficient, reliable 
water sources could do that.  
 

Keywords: Fresh-Food Traders; Fresh-Vegetable Tradeswomen; Isan Economy 
 

บทน า 
ตลาดสดเป็นแหล่งรวมสินค้าอาหารสดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถ้าหากรวมตลาดสดทั้ง

ตลาดค้าส่งและตลาดค้าปลีก ทั้งประเทศมี 6,019 ตลาด มีผู้ค้า 1,016,064 ราย เฉลี่ยตลาดหนึ่ง
มีผู้ค้า 168 ราย มียอดขายหรือเงินหมุนเวียนเฉลี่ย 4,117 บาท/ราย/วัน หรือ 691,656 บาทต่อ 
1 ตลาด/วัน หรือ 242,079,600 บาท/ตลาด/ปี หากคิดทุกตลาดสดทั่วประเทศ จะมีเงิน
หมุนเวียนในตลาดสด ราว 1.464 ล้านล้านบาทต่อปี หรือประมาณร้อยละ 9.48 ของ GDP ของ
เศรษฐกิจไทยปี 2560 คิดอัตราส่วนของผู้ค้า 1 รายต่อประชากร 65 คน เป็นคนในเขตเทศบาล 
26 คน หรือ 40 % เป็นคนชนบทท่ีมาซ้ือของในตลาดสดในเขตเทศบาล  1 ต่อ 39 คน หรือ 
60% เนื่องจากสินค้าหลักของตลาดคืออาหาร ตลาดสดจึงมีความส าคัญมาก เพราะเป็นเสมือน 
“ท้อง” ของชุมชน (สุวิทย์ ธีรศาศวัตและคณะ, 2562) แต่ในช่วงปลายทศวรรษ 2530 เป็นต้น
มา มีการต้ังห้าง Hypermarket เช่น ห้างบิ๊กซี ห้างแมคโคร ห้างโลตัส ในเมืองใหญ่ในภาคอีสาน
ในไม่ช้าก็กระจายไปทุกเมือง ห้างเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ ค้ารายย่อยเป็นอย่างมาก ในช่วง 
พ.ศ. 2542 ถึง 2545 จ านวนร้านค้ารายย่อย จาก 500,000 ร้าน ลดเหลือ 375,000 ร้าน 
(นิพนธ์ พัวพงศกรและคณะ, 2545) ผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะพวกร้านโชว์
ห่วยก็ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของห้าง Hypermarket เหล่านี้ มีรายงานวิจัยล่าสุดบาง
ชิ้นชี้ว่า ตลาดสดท าหน้าที่เป็นระบบย่อยของระบบอาหารท้องถิ่น มีบทบาทในการกระจาย
อาหารสู่ผู้บริโภค (บัวพันธ์ พรหมพักพิงและคณะ, 2562) ผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดส่วนใหญ่เป็น
หญิง เป็นเกษตรกรมาก่อน และส่วนใหญ่ขายผัก เนื้อหมู ปลา ขายสินค้ามีคุณภาพ ราคาไม่แพง 
และยังขายสินค้าพ้ืนถิ่นที่สัมพันธ์กับภูมินิเวศ (จักรพงษ์ เจือจันทร์, 2562 ; สมศรี ชัยวณิชยา, 
2562) ผู้ค้ารายย่อยฯ อาศัยเครือข่ายในการเชื่อมโยงกับผู้ค้าส่ง ผู้ผลิตในท้องถิ่น ผู้ค้ารายย่อยใน
ตลาดอ่ืนและในหมู่บ้าน และผู้บริโภค (นิลวดี พรหมพักพิง, 2562) เพราะเหตุที่ผู้ ค้ารายย่อยใน
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ตลาดสดมีความส าคัญ แต่มีนักวิชาการศึกษาน้อยมาก ผู้ เขียนจึงมีความสนใจที่จะน าเสนอใน
บทความนี้ ใน 2 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นแรก จะกล่าวถึงภาพรวมของผู้ ค้าตลาดสดในชนบท
อีสาน ประเด็นที่ 2 จะยกกรณีศึกษาแม่ค้าผัก เพ่ือให้เห็นวิถีชีวิตของแม่ค้ายิ่งขึ้น จะได้เข้าใจว่า
แม่ค้าผักต้องปรับตัวอย่างไร ในสภาวะการค้าที่ตกต่ าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาเชิงปริมาณวิถีชีวิตของผู้ค้าในตลาดสดอีสาน 
  2. เพ่ือศึกษาเชิงลึกในวิถีชีวิตของแม่ค้าผักสดในตลาดสดอีสาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
  1. รูปแบบการวิจัย ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษาวิถีชีวิตของผู้ ค้าในตลาดสดอีสาน 
และใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแม่ค้าผักสดในตลาดสดอีสาน 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาภาพรวมของผู้ ค้ารายย่อย ศึกษาจากผู้ ค้าใน
ตลาดสดที่อยู่ในตลาดสด ที่ไม่ใช่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ (ไม่ใช่อยู่ในอ าเภอเมือง)  ในจังหวัด
ขอนแก่น นครพนม สุรินทร์และอุบลราชธานี จังหวัดละ 3 ตลาด รวม 12 ตลาด มีผู้ถูก
สัมภาษณ์ซ่ึงเป็นผู้ค้ารายย่อยรวม 577 ราย แต่ละตลาด เลือกสุ่มกระจายให้ครบทุกกลุ่มสินค้า 
ตลาดที่เลือกวิจัยในแต่ละจังหวัด จะอยู่ห่างออกจากศาลากลางจังหวัด  3 ระยะ คือ ระยะใกล้ 
(ใกล้ที่สุด 34 กิโลเมตร) ระยะปานกลาง ระยะไกล (ไกลสุด  98 กิโลเมตร) ส่วนข้อมูลเชิง
คุณภาพเลือกสัมภาษณ์เชิงลึก ตลาดละ 7-17 ราย รวม 123 ราย แล้วคัดเลือกเฉพาะผู้ ค้าผักสด 
6 รายมาน าเสนอในบทความนี้  
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณซ่ึงได้จากแบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผู้ ค้าราย
ย่อย 577 ราย มาแจงนับ หาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย น ามาสร้างตารางในประเด็นต่างๆ  48 
ตาราง น าข้อมูลเหล่านี้มาตีความ หาข้อสรุปที่ส า คัญดังปรากฏในบทความนี้ ส่วนข้อมูลเชิง
คุณภาพ น าบทสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาข้อสรุป แนะน าเสนอเฉพาะส่วนที่
ส าคัญ  
 
ผลการวิจัย 
 1. ภาพรวมของผู้ค้าตลาดสดอีสาน 
 ภาพรวมของผู้ค้าตลาดสดอีสาน เกิดจากการส ารวจของผู้เขียนและคณะ สัมภาษณ์ผู้ ค้า
เชิงปริมาณ จากผู้ค้า 577 ราย จาก 12 ตลาดสดในอ าเภอที่ไม่ใช่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
(อ าเภอในชนบท) ในจังหวัดขอนแก่น นครพนม สุรินทร์ และอุบลราชธานี ทั้งที่อยู่ไกล (ไกลสุด 
98 กิโลเมตร จากศาลากลางจังหวัด) ระยะห่างปานกลางและระยะใกล้ (ใกล้สุด 34 กิโลเมตร)  
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  1.1 อาชีพก่อนท าอาชีพค้าขาย ระยะเวลาท่ีท าอาชีพก่อนท าการค้า และอาชีพอ่ืนท่ี
ท าควบคู่ไปกับการค้าขายในปัจจุบัน  
 พบว่า ผู้ค้าตลาดสดร้อยละ 47.6- 53.6 ของผู้ ค้าตลาดสดทั้งหมด เคยท านามาก่อน 
หากรวมอาชีพท าไร่ ปลูกผักด้วย จะมีจ านวนรวมของผู้ค้าตลาดสด เคยท าอาชีพเกษตรกรรมถึ ง
ร้อยละ 58.1- 72.7 รองลงมาคือ ร้อยละ 14.6- 15.6 เคยเป็นลูกจ้างโรงงาน ลูกจ้างบริษัท และ
ลูกจ้างหน่วยงานราชการมาก่อน กลุ่มที่ท าอาชีพอ่ืนๆมาก่อน เช่น แม่บ้าน รับจ้างทั่วไปมีร้อยละ 
5.5- 10.3 ตัวเลขเหล่านี้ชี้ชัดว่าผู้ค้าตลาดสดส่วนใหญ่เคยเป็นเกษตรกรมาก่อน และคาด เดาว่า
รายได้จากภาคเกษตรไม่พอที่จะด ารงชีพ จึงหันมาท าการค้าในตลาดสด 
 ระยะเวลาท าอาชีพอ่ืนก่อนท าการค้า เฉลี่ย  23 ปี น้อยที่สุด 1 ปี มากที่สุด 68 ปี  
แต่กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มที่ท าอาชีพอ่ืนมา  15 ถึง 30 ปี มีร้อยละ 31.6- 46 (สุวิทย์ ธีรศาศวัต  
และคณะ, 2562) 
 ที่น่าสนใจคือ อาชีพที่ท าควบคู่กับการค้าในปัจจุบัน พบว่ามีถึง 3 ใน 4 ที่ยังท าเกษตร
อยู่ แสดงให้เห็นว่า ผู้ค้าตลาดสดส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และปัจจุบันก็ยังเป็นเกษตรกรอยู่  คือท า 
2 อาชีพไปพร้อม ๆ กัน ซ่ึงตีความได้ว่า คนเหล่านี้ยืนอยู่  2 ขา ขาหนึ่งคือเกษตรกรรม อีกขา
หนึ่งคือการค้า ซ่ึงน่าจะดีกว่ายืนขาเดียว ถ้าฝนแล้ง น้ าท่วม หรือผลผลิตตกต่ าก็ยังมีรายได้จาก
การค้ามาพยุง แต่ถ้ามองในแง่ลบว่า รายได้, ก าไรจากการค้าในตลาดสดไม่มากพอจนเขาเลิก
อาชีพการเกษตรได้ จึงต้องยังคงอาชีพเกษตรไว้ด้วย ท าให้ไม่ต้องซ้ือข้าวกิน บางรายมีผักที่ป ลูก
เองอยู่แล้วไม่ต้องซ้ือ จึงมีความม่ันคงทางอาหาร ถ้าเขายังคงอาชีพเกษตรไว้ด้วย หากมองให้ลึก
ลงไปอีกว่า ผู้ค้าทั้งหมด มีที่ดินเป็นของตัวเองเท่าไร พบว่า ร้อยละ 47.1- 71.4 มีที่ ดินเป็นของ
ตัวเอง เฉลี่ยจากผู้ค้าทั้งหมด มีที่ดินท ากินเฉลี่ย 13 ไร่/ราย หากน าไปปลูกข้าว จะได้ข้าวเปลือก
ราว 5.2 ตัน/ราย ข้าวจ านวนนี้พอเลี้ยงคนได้ 17 คน/ปี (คนอีสานบริโภคข้าวโดยเฉลี่ย 300 
กิโลกรัม/คน/ปี) แต่ที่ดิน 13 ไร่ ก็ไม่พอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ เพราะชีวิตของคนมีรายจ่ายรอบ
ด้าน ไม่ใช่เฉพาะค่าอาหารอย่างเดียว (สุวิทย์ ธีรศาศวัต และคณะ, 2562)  
 1.2 สาเหตุท่ีมาค้าขายและระยะเวลาท่ีค้าขายในตลาดสด 
 สาเหตุส าคัญที่มาค้าขาย เพราะอาชีพค้าขายงานเบากว่าอาชีพเดิม มีร้อยละ  29.4- 
30.2 รองลงมาคือ ร้อยละ 13.2-22.4 ตอบว่า อาชีพค้าขายมีรายได้มากกว่าอาชีพเดิม ร้อยละ 
15.6- 19.0 ตอบว่าเพราะชอบอาชีพนี้ และร้อยละ 8.9 - 16.7 ตอบว่า อาชีพค้าขายท าให้ได้อยู่
กับครอบครัว ส าหรับระยะท าการค้าเฉลี่ย 15 ปี น้อยที่สุด 6 เดือน มากที่สุด 70 ปี แสดงว่า 
อาชีพค้าขายในตลาดสดม่ันคงพอสมควร มิฉะนั้นคงจะไม่ค้าขายในตลาดสดมาถึง 15 ปี (สุวิทย์ 
ธีรศาศวัต และคณะ, 2562)  
 1.3 ประเภทของสินค้าท่ีผู้ค้าขาย 
 สินค้าส าคัญของตลาดสดตามล าดับ คือ 1) กับข้าวและขนม 2) ผักสด 3) ปลาและ
อาหารทะเล 4) โชว์ห่วย 5) เนื้อสัตว์บก 6) ผลไม้ 7) เสื้อผ้า 8) อ่ืนๆ เช่น ไข่ไก่ อาหารพ้ืนบ้าน 
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และเม่ือถามย้อนหลังไปถึงตอนแรกค้า ก็พบว่าสินค้าที่ผู้ ค้าขายใกล้เคี ยงกันกับที่ค้าขายใน
ปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า ผู้ค้าจะช านาญในสินค้า ที่เขาขาย เพราะตอนเลือกซ้ือสินค้ามาขาย เขา
จะต้องแยกแยะสินค้าที่มีคุณภาพดี -ปานกลาง-ต่ า เพ่ือให้เหมาะสมกับราคาที่เขาซ้ือ และการต้ัง
ราคาขายก็ต้องดูราคาซ้ือ ราคาขายที่ผู้ค้าคนอ่ืนต้ังราคา จ านวนผู้ค้าในตลาด และต าแหน่งแผง
ค้าของเขาด้วย (สุวิทย์ ธีรศาศวัต และคณะ, 2562) 
 1.4 เงินทุนและท่ีมาของทุนของผู้ค้า 
 แหล่งที่มาของเงินทุนเม่ือแรกค้า ร้อยละ 71.4- 80 มาจากเงินสะสม จากอาชีพ 
ก่อน ๆ มีร้อยละ 8.1- 14.9 มาจากยืมพ่อแม่ ตัวเลขนี้แม้จะน้อย แต่ก็แสดงให้เห็นว่า พ่อ -แม่ 
เป็นที่พ่ึงของลูกเสมอ มีร้อยละ 3.2- 6.7 กู้จากธนาคารมีร้อยละ 1.5- 4.9 กู้จากญาติ มีร้อยละ 
1.1-3.3 กู้นอกระบบ ตัวเลขของผู้ค้าที่กู้เงิน แม้ไม่มากแต่ก็บ่งบอกว่าผู้ค้าส่วนหนึ่งหมุนเงินไม่ทัน
ต้องกู้แต่ในระบบการค้าจะถือว่าการกู้เงินมาหมุนเวียน เพ่ือให้ธุรกิจไม่สะดุด เป็นเรื่องธรรมดา 
เพราะธุรกิจใหญ่ๆก็มีการกู้เงินเหมือนกัน เม่ือพิจารณาที่มาของแหล่งเงินทุนเพ่ือซ้ือสินค้ารายวัน
ในปัจจุบัน พบว่า ร้อยละ 83.1-91.4 มาจากการค้าและผลก าไร  5.4-9.6 กู้ธนาคาร 0.8- 1.6  
กู้จากญาติส่วนกู้จากนายทุนนอกระบบสูงกว่าเม่ือแรกค้า คือร้อยละ 0.5-4.6  
 จ านวนเงินทุนแรกค้าต่อวัน เฉลี่ย 4,012 บาท ส่วนในปัจจุบัน สูงกว่าเล็กน้อย คือเฉลี่ย 
4,043 บาท มีเพียงร้อยละ 6-15.8 ที่ใช้เงินทุน 500 บาท/วัน รองลงมา 501-1,000 บาท/วันมี
ร้อยละ 14.8-26.4 1,100-2,000 บาท/วัน มีร้อยละ 10.7-24.6 2,001-5,000 บาท/วันมีร้อยละ 
21.1- 25.4 5,001-10,000 บาท/วัน มีร้อยละ 5.7-17.2 มากกว่า 10,000 บาท/วันมีร้อยละ 
9.9- 12.9 (สุวิทย์ ธีรศาศวัต และคณะ, 2562)  
 1.5 ยอดขายและก าไรต่อวัน 
 ยอดขายต่อวันเฉลี่ยเม่ือแรกค้า 3,397 บาท ส่วนยอดขายต่อวันเฉลี่ยในปัจจุบัน 4,117 
บาท ก าไรหลังหักค่าใช้จ่ายเม่ือแรกค้า 1,084 บาท/วัน ส่วนก าไรในปัจจุบันหลังหักค่าใช้จ่าย
เฉลี่ย 1,294 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.4 ของยอดขาย ถ้าคิดก าไรต่อเดือน = 38,820 บาท 
หรือ 452,900 บาท/ปี (คิดปีละ 350 วัน) หากเปรียบเทียบกับการท านาก าไรจากการค้า 1 ปี
เท่ากับท านาขายข้าวเปลือก 8,000 บาท/ตัน จะต้องขายข้าวเปลือก 56.6 ตัน จึงจะได้เงินขนาด
นี้ ข้าวเปลือก 56.6 ตัน จะต้องใช้ที่ดิน 141.5 ไร่ (ค านวณจากผลผลิตเฉลี่ยของภาคอีสาน ราว 
400 กิโลกรัม/ไร่) ซ่ึงโดยปกติ ชาวนาอีสานมีพ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 21 ไร่/ครัวเรือน 
(www.pirun.ku.ac.th) มูลค่าของก าไรจากการค้า 1 รายเท่ากับผลผลิตจากการท านา 141.5 
ไร่ คือมากกว่าพ้ืนที่ท านาเฉลี่ย/ครัวเรือน 6.7 เท่า 
  สรุป ผู้ค้า 1 รายในตลาดสด 1 ปี มีก าไรเท่ากับ ท านาของชาวนาอีสาน เกือบ 7 
ครัวเรือน (สุวิทย์ ธีรศาศวัต และคณะ, 2562)  
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  1.6 ค่าเช่าและพ้ืนท่ีขาย 
  ค่าเช่าในตลาดสดเป็นต้นทุนคงที่ ซ่ึงผู้ค้าต้องจ่ายทุกวัน พบว่า ค่าเช่าเฉลี่ยเม่ือแรกค้า/
แผง 27.29 บาท/วัน ในปัจจุบันเฉลี่ย 33.44 บาท/วัน และขณะที่ห้าง hypermarket ของ
นายทุนในท้องถิ่นคิดค่าเช่าที่ขาย 425 บาท/วัน หรือ 71 บาท/ตร.ม. ห้าง hypermarket ที่เป็น
ห้างที่มาจากส่วนกลาง คิดค่าเช่าที่ขายเฉลี่ย 2,250 บาท/แผง/วัน หรือ 297 บาท/ตร.ม.  
หากคิดค่าเช่าต่อตารางเมตร เม่ือแรกค้า 7.68 บาท/วัน ปัจจุบัน 9.33 บาท/วัน ซ่ึงเป็นอัตราที่
ต่ ามาก ทั้งนี้เพราะตลาดสดที่ศึกษาเป็นตลาดที่เทศบาลหรือไม่ก็ อบต. ดูแล จึงเก็บค่าเช่าต่ า 
(เพราะถ้าเก็บค่าเช่าสูง ผู้บริหารเทศบาล และ อบต. จะไม่ได้รับเลือกต้ัง) นี้ถือเป็นจุดแข็งของ
ตลาดสดที่มีค่าเช่าต่ า ต้นทุนในการค้าจึงไม่สูง ซ่ึงเป็นผลดีต่อผู้ค้าและผู้บริโภค (สุวิทย์ ธีรศาศวัต 
และคณะ, 2561; สุวิทย์ ธีรศาศวัต และคณะ, 2562)  
 1.7 ท่ีมาของสินค้า ระยะทางเดินของสินค้าและการขนส่ง 
 ที่มาของสินค้าในตลาดสด มาจากตลาดขายส่ง ร้อยละ27-38.7 เพราะตลาดขายส่งของ
ถูกเนื่องจากมีสินค้าเป็นจ านวนมาก รองลงมา มาจากผู้ค้ารายย่อย ร้อยละ 20.7- 34.2 ผู้ค้าราย
ย่อยพวกนี้คือ ผู้ที่น าสินค้ามาจากชนบทน ามาขายบ้างตลาดแต่ดึก ผู้ค้ารายย่อยประจ าในตลาด
สดซ้ือจากกลุ่มนี้มาขายต่อให้ผู้บริโภคในตลาดสดตอนเช้าเป็นต้นไป ร้อยละ14.4-19.7 เป็น
สินค้าของผู้ค้าผลิตเอง แสดงให้เห็นว่า สินค้าราวครึ่งหนึ่งในตลาดสด มาจากท้อ งถิ่นใกล้ ๆ 
ตลาดสดนั่นเอง  
  เนื่องจากการขนส่งเป็นต้นทุนที่ส าคัญ ดังนั้นยิ่งระยะทางจากแหล่งผลิตหรือแหล่งรวม
สินค้า มาถึงตลาดสดใกล้เพียงใด ต้นทุนก็จะต่ าเพียงนั้น สินค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดของตลาดสด ร้อย
ละ 45.9-61.6 เดินทางน้อยกว่า 20 กิโลเมตร สินค้าที่เดินทางอยู่ระหว่าง 20-80 กิโลเมตร มี
ราว 1 ใน 3 มีเพียงร้อยละ 8.3-21.4 ที่มาจากที่ไกลเกิน 80 กิโลเมตร ผู้ค้ามีร้อยละ 57.9-70.7 
ใช้รถส่วนตัว (รถยนต์, รถจักรยานยนต์ , รถสามล้อพ่วงข้าง) ที่ เหลือจ้างรถสามล้อแดงบ้าง 
รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง, รถตุ๊กๆ) หรือผู้ขายมาส่งเอง (สุวิทย์ ธีรศาศวัต และคณะ, 2562)  
 1.8 เวลาเริ่มท างานและเลิกงาน  
 ตลาดสดที่ผู้เขียนศึกษา 10 ใน 12 ตลาด คือ ตลาดศรีสงคราม ตลาดนาถ่อน (อ าเภอ
ธาตุพนม) ตลาดเขื่อนอุบลรัตน์ ตลาดหนองสองห้อง ตลาดชุมพลบุรี ตลาดเดชอุดม ตลาดโคก
ช าแระ (อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี) ตลาดบุณฑริก ตลาดนาแก และตลาดสังขะ ขาย
ตอนเช้า (04.00-08.00 น.) และตอนเย็น (16.00-20.00 น.) อีก 2 ตลาดสด คือ ตลาดหนองโก 
(อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น) และตลาดศรีขรภูมิขายเฉพาะตอนเช้าเท่านั้น ซ่ึงเป็นลักษณะ
การท างานที่ต่างจากตลาดสดในเมืองใหญ่ ปัจจุบันจะเปิดขายเฉพาะตอนเช้า (เป็นตลาดเช้า) 
ส่วนในชานเมืองใหญ่จะมีแต่ตลาดเย็น คือ ขายช่วงเย็นเท่านั้น ตลาดสดในชนบทส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบัน จึงเปิดคล้ายตลาดสดในเมืองใหญ่ในช่วงแรก ๆ หรือก่อนทศวรรษ 2530 คือเปิดทั้งเช้า
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และเย็น แต่เพราะปัญหารถติดมากในเมืองใหญ่ ตลาดสดในเมืองใหญ่ในปัจจุ บัน จึงกลายเป็น
ตลาดเช้า (สุวิทย์ ธีรศาศวัต และคณะ, 2562)  
  1.9 ท่ีพักของผู้ค้าในตลาดสด และระยะทางจากท่ีพักถึงตลาด 
 ผู้ค้าในตลาดสด ร้อยละ 91.8-94.3 พักในบ้านของตัวเอง ที่ เหลือเช่าหรืออาศัยคนอ่ืน 
แสดงว่าผู้ค้าในตลาดสด เป็นคนแถวนั้นเป็นส่วนใหญ่ ระยะทางจากบ้านพักถึงตลาดสดน้อยกว่า 
5 กิโลเมตร มีจ านวนถึง 69.2 -94.5 ท าให้การเดินทางมาท างานสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุน
การเดินทางด้วย (สุวิทย์ ธีรศาศวัต และคณะ, 2562) 
 1.10 ความพอใจและความย่ังยืนในอาชีพค้าขาย 
 ความพอใจในอาชีพเป็นเรื่องส าคัญมาก ถ้าพอใจแสดงว่ารายได้เหมาะสมกับแรงงาน 
ทุนที่เขาลงไปในอาชีพ และความพอใจจะท าให้เขารักและท าอาชีพนั้นให้ดี เพ่ือรักษาลูกค้าและ
อาชีพของเขาเอาไว้ ผู้ค้าร้อยละ 52.1-67 ตอบว่าพอใจมากในอาชีพ ร้อยละ 16.5-27 ตอบว่า
พอใจค่อนข้าง มาก ดังนั้น สองกลุ่มนี้ไปรวมกันจะมากถึงร้อยละ 68.1-94 
 เม่ือถามผู้ค้าว่าต้องการเลิกค้าหรือจะค้าต่อไปเรื่อยๆ ค าตอบร้อยละ 92.0-96.5 ตอบว่า 
ต้องการค้าต่อไปเรื่อยๆ แสดงให้เห็นว่า ผู้ค้าพอใจในอาชีพนี้มาก 
 แต่เม่ือถามว่า ต้องการให้ลูกท าอาชีพนี้เหมือนตัวเองหรือไม่ ค าตอบว่าต้องการ ร้อยละ 
49.1 ไม่ต้องการ ร้อยละ 50.9 เม่ือซักถามว่า ท าไมไม่ต้องการให้ลูกค้าขายแบบตน ผู้ ค้าอธิบาย
ว่า อาชีพแม่ค้าตลาดสดล าบาก กิน นอน ไม่เหมือนคนทั่วไป ต่ืนแต่ดึกตี 2 เพ่ือไปซ้ือสินค้าน ามา
จัดให้สวยงามและจัดก าหรือถุงตามขนาดที่ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการ ขายช่วงตี 04.00 – 08.00  น. 
พอสายๆ ลูกค้าก็น้อย จึงได้นอนพักที่แผงของตนเองในตลาดช่วงกลางวัน มาขายอีกทีตอนเย็น 
(16.00-20.00 น.) แล้วรีบกลับบ้านมานอน 3 ทุ่ม ถึงตี 2 ก็ต้องรีบต่ืนมาซ้ือของขาย นี่ คือวงจร
ชีวิตของแม่ค้าตลาดสด (สุวิทย์ ธีรศาศวัต และคณะ, 2562) อนึ่งผู้ ค้าตลาดสด หากจะเรียกว่า
แม่ค้าก็ไม่ผิด เพราะผู้ค้า ร้อยละ 78.9-89.7 เป็นผู้หญิง อายุเฉลี่ย 49 ปี (สุวิทย์ ธีรศาศวัต และ
คณะ, 2562) 
 2. กรณีศึกษาแม่ค้าผัก 
 เพ่ือให้เห็นวิถีชีวิตของแม่ค้าตลาดสดชัดเจน คือขอยกกรณีศึกษาแม่ค้าผัก  
 กรณีอร : ตลาดหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น  
 ครอบครัว อร อายุ 48 ปี เกิดอ าเภอหนองสองห้อง ซ่ึงเป็นอ าเภอใต้สุดของจังหวัด
ขอนแก่น ตลาดห่างจากศาลากลางจังหวัด 98 กิโลเมตร เป็นอ าเภอที่ค่อนข้างแห้งแล้ง เพราะ
อยู่ในเขตเงาฝน ทั้งอ าเภอไม่มีระบบชลประทาน เพราะไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน ท านาโดยอาศัยน้ าฝน 
และน้ าสระอย่างเดียว อรเริ่มช่วยพ่อแม่ท านาและค้าขายผักในตลาดมาต้ังแต่เรียนประถมศึกษา
ปี 6 การช่วยแม่ขายผักท าให้อรได้เรียนรู้การค้าขายมานานหลายปี จนอายุ 25 ปี จึงมีแผงเป็น
ของตัวเองในตลาดหนองสองห้อง อร มีบุตร 3 คน คนโตจบปริญญาตรี คนกลางตอนสัมภาษณ์  
(21 มกราคม 2562) เรียนมหาวิทยาลัยปีที่ 3 คนเล็กเรียน ม.3 อรเป็นพ่ีคนโต เสียสละให้น้องได้
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เรียนสูง ตัวเองเรียนแค่ ป. 6 ทั้งที่อยากเรียนให้สูงกว่านี้ แต่พ่อ แม่ มีนา 100 ไร่ ไม่มีแรงงาน
ช่วยท านา อรจึงต้องอยู่ช่วยพ่อแม่ท านาและค้าขายผักในตลาดไปด้วย สามีของของอร หลังจาก
แต่งงานไม่นานก็เดินทางไปขายแรงงานในต่างประเทศซ่ึงมีรายได้ดีกว่าเมืองไทย ท างานอยู่  11 
ปี ก็ลาออกกลับมาช่วยอรท านา ค้าขาย และปลูกผัก  
 อาชีพปลูกผัก การท านามีรายได้เพียงปีละครั้ง รายได้จากการท านาก็ไม่แน่นอน ขึ้นกับ
ดินฟ้าอากาศ และราคาข้าวในตลาดโลกและตลาดในประเทศ เดิมอรปลูกผักเพียง 1 ไร่ ใช้น้ า
สระที่ขุดไว้ เห็นว่าท ารายได้ดี และมีรายได้ทั้งปี จึงขยายเป็น 2 ไร่ ปลูกผัก 10 ชนิด คือ 
กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก ผักกวางตุ้ง คะน้า บร๊อกโคลี่  ผักสลัด ต้นหอม ผักชีจีน บวบ และ
ถั่วฝักยาว 

เพ่ือให้มีรายได้กระจายทั้งปี การปลูกผักจึงปลูกไม่พร้อมกัน ช่วงพฤษภาคม - มิถุนายน 
ปลูกบวบ บวบใช้เวลา 45 วัน ก็เก็บผลขายได้ ช่วงสิงหาคม-กันยายน ปลูกผักกวางตุ้ง คะน้า ซ่ึง
ใช้เวลา 45 วันเหมือนกัน ปลายกันยายน ก็ตัดขายได้ ส าหรับเมล็ดพันธุ์ ผักกวางตุ้งและคะน้า 
ต้องไปซ้ือจากตลาดหนองสองห้อง กระป๋องละ 50 บาท จะขายได้ 3,500 บาท หักต้นทุนต่างๆ
แล้ว จะเหลือก าไร 2,500 บาท ช่วงตุลาคม จะปลูกกะหล่ าปลี กะหล่ าดอก บล็อกโคลี่  และผัก
สลัด 4 ชนิด ชนิดนี้ชอบอากาศหนาว ปลูกช่วงอ่ืนไม่ได้ผล ใช้เวลา 40- 50 วัน ก็เริ่มตัดขายได้ 
บล็อกโคลี่ใช้เมล็ด 2 ซองซองละ 100 บาท ขายได้ 28,000 บาท หักต้นทุนอ่ืนๆแล้ว เหลือก าไร
เป็นค่าแรงงานของอรกับสามี 24,000 บาท ส่วนกะหล่ าดอกขายได้ 21,000 บาท หักต้นทุนแล้ว
เหลือก าไรเป็นค่าแรงงานของอรและสามี 17,500 บาท โดยเฉลี่ยแล้ว อรขายผักได้ประมาณ 
2,500 ถึง 3,500 บาท/วัน  

วิถีชีวิตประจ าวัน เดิมอรและสามี เริ่มท างานตี 1 จะลงสวนผัก รดน้ าผัก เก็บผักใส่
รถเข็นตี 3 ก็น าของไปขายตลาดสดหนองสองห้อง เริ่มขายตี 3 ของจะหมดตี 5 ถึง 6 โมงเช้า 
ส่วนมากขายส่งหรือขายให้แม่ค้ารายย่อยในตลาด สาย ๆ ก็กลับบ้านพักผ่อน บ่าย ๆ ก็ไปรดน้ า 
ดูแลแปลงผัก แล้วรีบนอนแต่หัวค่ า เพ่ือจะต่ืนตี 1 ไปรดผัก เก็บผัก อรบอกว่าวิถีชีวิตแบบนี้
เหนื่อยเพราะต้องต่ืนแต่ดึก พักผ่อนไม่เพียงพอ เพราะตอนเย็นก็ต้องไปรดน้ าผักดูแลแปลงผัก จึง
ตัดสินใจเปลี่ยนเวลาท างานเสียใหม่ คือ ต่ืน 6 โมงเช้า รดน้ าดูแลแปลงผักและเก็บผัก พอ 15 .00 
น. ก็น าผักไปขายตลาดเย็นในตลาดสดหนองสองห้อง ซ่ึงห่างไป 2 กิโลเมตร ขายช่วง 15.30 -
18.00 น. การขายปลีกในตลาดเย็นได้ราคาดีกว่าขายตลาดเช้าซ่ึงส่วนมากอรขา ยส่ง การปรับ
เวลาท างานท าให้อรมีเวลาพักผ่อนดีขึ้นและมีรายได้ดีขึ้น เพราะส่วนมากขายปลีก วันไหนขายผัก
ไม่หมด ถ้าไม่เอามาแจกเพ่ือนบ้านก็น าไปขายต่อวันรุ่งขึ้น แต่ส่วนมากขายหมดในวันเดียว 

ขาประจ า : เมล็ดพันธุ์ผักที่อรซ้ือ ซ้ือจากเจ้าประจ าซ่ึงไว้ใจได้ ได้เมล็ดพันธ์ที่ มีคุณภาพ 
อรจ่ายเป็นเงินสด ส่วนลูกค้าซ้ือผักของอรก็มีทั้งประจ าและขาจร อรดูแลผักของตนให้สดใหม่ ใช้
สารเคมีแต่น้อย เวลาขายก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ผู้เขียนได้ยินอรพูดขายของกับลูกค้าว่า “แม่ค้าใจดี 
เข้ามาเบิ่งก่อนเด้อ บ่ซ้ือบ่ว่ากันจ้า” เนื่องจากผักของอรปลูกเอง จึงก าหนดราคาขายเอง เป็น
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อิสระกว่าแม่ค้าที่รับผักจากตลาดศรีเมืองทองขอนแก่น ซ่ึงห่างไป 96 กิโลเมตร หรือผักจาก
ตลาดเมืองพลซ่ึงห่างไป 22 กิโลเมตร ราคาที่อรก าหนดจะต่ ากว่าราคาผักในห้างโลตัส ซ่ึงอยู่
ใกล้ๆตลาดสด และพอๆ กับราคาของแม่ค้าคนอ่ืนในตลาดสด แต่เนื่องจากอรเก็บเอง ขนส่งเอง 
และส่งใกล้มาก ผักจึงไม่ช้ าสวยกว่าผักที่ขนส่งจากตลาดไกลๆ และผักของอรไม่ผ่านคนกลาง แม้
จะขายในราคาพอๆกับแม่ค้าคนอ่ืน ก็ได้ก าไรมากกว่า 
 นอกจากขายปลีกแล้ว เวลาชาวบ้านมีงานบุญซ่ึงต้องใช้ผักหลายชนิดในปริมาณมากๆ ก็
มักจะมาสั่งผักของอรเสมอ ช่วงที่ขายดี คือช่วงฤดูหนาว และช่วงเทศกาล เช่นเทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต์ ซ่ึงมีวันหยุดยาว ผู้คนที่ไปท างานภาคกลางจะกลับมาบ้าน จะขายผักได้วันละ 4,000-
5,000 บาท ส่วนช่วงที่ขายไม่ดีคือ ช่วงปิดเทอม วันที่ขายได้น้อยมาก ขายได้  1,000- 1,500 
บาท  
 แผงของอรสืบทอดมาจากแม่ เป็นแผงขนาด 1x2 เมตร เสียค่าเช่าในเทศบาล  5 บาท/
วัน อยู่ตรงสามแยก เป็นท าเลที่ดีเพราะคนต้องเดินผ่าน 
 อรพอใจในอาชีพปลูกผักขายผัก เพราะมีรายได้ทุกวัน (หากคิดรายได้เฉลี่ย  2,500- 
3,500 บาท/วัน อรจะมีรายได้ 1,050,000 บาท/ปี ซ่ึงหากเทียบกับท านา 100 ไร่ จะมีรายได้
จากการขายข้าวในปี 2561 320,000 บาท - 400,000 บาท (ไร่หนึ่งผลผลิต 400 กิโลกรัม 
กิโลกรัมละ 8 -10 บาท) จะเห็นได้ชัดว่าปลูกผัก 2 ไร่ มีรายได้มากกว่าท านา 100 ไร่ ถึง 3 เท่า 
(อร, 2562)  
 เปรียบเทียบกับแม่ค้าผักในตลาดสดอ่ืน 
 กรณีของบุญ เป็นแม่ค้าขายผักในตลาดสดโคกซ าแระ อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี บุญปลูกผักขายเพียง 4 วัน/สัปดาห์ ขายต้ังแต่ 06.00 -17.00 น. มีรายได้ 400 
บาท/วัน รายได้จากการขายผักราว 2 ใน 3 ของรายได้ทั้งหมดของครอบครัว บุญมีนา 30 ไร่ มี
รายได้สู้ปลูกผักไม่ได้ ปลูกผักมีรายได้เฉลี่ย 6,400 บาท/เดือน หรือ 76,800 บาท/ปี ขณะที่ท า
นา 30 ไร่ แต่ฝนแล้งจึงมีรายได้เพียง 1 ใน 3 ของรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน (บุญ, 2561) 
 กรณีของทองค า ปลูกผักขายตลาดสดเขื่อนอุบลรัตน์มา 30 ปี ต้ังแต่อายุ 12 ปี พ่อแม่
ปลูกผักเลี้ยงลูกถึง 7 คน ทองค ามีลูก 2 คน ปลูกผักขายส่งลูกสาว 2 คน เรียนจบปริญญาตรี
ด้วยความภูมิใจโดยไม่ต้องกู้เงิน กยศ.เลย ทองค าใช้ที่ 2 ไร่ปลูกผักขาย 7 ชนิด มีผักออกขาย
ตลอดปีทองค าชอบอาชีพปลูกผักขายเพราะมีเงินเข้าตลอดปี ผักบุ้งใช้เวลาปลูกเพียง 20 วันก็ตัด
ขายได้ บวบ คะน้า ผักกวางตุ้ง 45 วันก็ตัดขายได้ ในขณะที่ปลูกข้าวได้เงินปีละครั้ง ถ้าโชคดีมีน้ า
ชลประทานช่วย ก็ปลูกได้แค่ 2 ครั้ง ทองค ามีรายได้จากการท านาของตัวเอง 5 ไร่ เช่านาท าอีก 
14 ไร่ และเลี้ยงวัว 3 ตัว จึงมีรายได้หลายทาง ทองค าต้องท างานหนัก 17 ชม./วัน ต่ืน ตี 1 ไป
ดูแลแปลงผัก ขาย 11.00-16.00 น. หรือ 17.00 น. กล่าวโดยสรุป ทองค ามีรายได้ดีและมีรายได้
หลายทางซ่ึงท าให้มีความม่ันคงกว่า คนที่ท านาหรือท าไร่เพียงอย่างเดียว (ทองค า, 2561)  
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 กรณีของวรรณ โสพิศ และจันทร์ ทั้งสามขายผักในตลาดสดบุณฑริก อ าเภอบุณทริก 
จังหวัดอุบลราชธานี วรรณ ขายผักมา 8 ปี โดยซ้ือจากตลาดขายส่งวารินเจริญศรี ซ่ึงเป็นตลาด
ขายส่งผัก ผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเจ้าประจ า 3-4 รายที่วรรณสั่งให้มาส่ง 
วรรณขายทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย 3 ถึง 1 ทุ่ม ส่วนโสพิส ไปซ้ือผักเองจากตลาด ขายส่งวาริน
เจริญศรี โสพิศจะขายช่วงตี 4 ถึง 6 โมงเย็น โดยลงทุนวันละ 2 หม่ืนบาท ได้ก าไรราว 30 % 
ส่วนจันทร์คล้ายโสพิส เอารถกระบะไปซ้ือผักจากตลาดขายส่งวารินเจริญศรี มาขายที่ตลาดสด
บุณฑริกโดยลูกค้าเกือบ 100% เป็นลูกค้าประจ าคือ โรงเรียน โรงพยาบาล นอกจากนี้จันทร์ยัง
ซ้ือผักที่เจ้าของสวนน ามาเสนอขายด้วย ลูกค้าบางส่วนของจันทร์ซ้ือเงินผ่อนด้วย จันทร์ยังท านา 
17 ไร่ สวนยาง 15 ไร่ ให้คนอ่ืนเช่า (วรรณ, 2561; โสพิศ, 2561; จันทร์, 2561)  
 กล่าวโดยสรุป ผู้ค้าผักมี 2 ประเภท ประเภทแรกปลูกเอง อย่างกรณีของอร/และทองค า 
ประเภทที่ 2 ซ้ือผักจากตลาดขายส่งเป็นหลัก ซ้ือจากเข้าของสวนผักบ้าง เช่น กรณีของวรรณ โส
ภิสและจันทร์ ซ่ึงกรณีหลังเกิดขึ้นกับตลาดสดบุณฑริกซ่ึงอยู่ห่างจากตลาดขายส่งวารินเจริญศรี 
ถึง 87 กิโลเมตร ซ่ึงกรณีหลังต้นทุนในการขนส่งจะสูงจึงต้องซ้ือคราวละมาก ๆ จึงจะคุ้ม และ
ความเสียหายจากการขนส่ง น่าจะสูงกว่ากรณีของอร ซ่ึงขายตลาดสดหนองสองห้อง (ห่างตลาด 
2 กิโลเมตร) และทองค า ซ่ึงขายตลาดสดเขื่อนอุบลรัตน์ (ทองค าอยู่ห่างจากตลาดราว 3 
กิโลเมตร) แต่การจะท าอย่างอรและทองค า ต้องมีแหล่งน้ า อรใช้น้ าสระ ทองค าใช้น้ าจากแม่น้ า
พอง จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปลูกผักขายเพราะต้องมีแหล่งน้ า  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้ค้าตลาดสดในชนบทอีสาน ราว 8-9 ใน 10 คน เป็นผู้หญิง ดังนั้นชาวบ้านจึงมักเรียก
ผู้ค้าว่า “แม่ค้า” ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมาก่อน และในปัจจุบัน 3 ใน 4 ก็ยังเป็นเกษตรกร จึง
เท่ากับผู้ค้าส่วนใหญ่ท าทั้ง 2 อาชีพ คือ ค้าขายและเกษตรกรไปพร้อมกัน เฉลี่ยค้าขายมา 15 ปี 
สาเหตุที่มาขายเพราะการค้าขายเป็นงานเบาและรายได้ดีกว่าอาชีพเดิม อาชีพผู้ ค้าตลาดสด
แม้ว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยอดขายลดลงเพราะเศรษฐกิจไม่ดี บางปีก็มีปัญหาฝนแล้งปี 2561 
ต่อ 2562 และปัญหาน้ าท่วมปี 2562 แต่เม่ือเทียบกับอาชีพเกษตรกร แล้วถือว่า ม่ันคงกว่ามาก 
เพราะมีรายได้เฉลี่ย 4117 บาท/วัน/ราย และมีก าไร หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว 1294 บาท/วัน หรือ 
31%ของยอดขาย ซ่ึงก าไรขนาดนี้มีมากเท่ากับ ผลผลิตข้าว 141.5 ไร่หรือเท่ากับรายได้ของ
ชาวนาจากการขายข้าวเกือบ 7 ครัวเรือน ค าตอบที่สนับสนุนว่าอาชีพค้าขายในตลาดสดม่ันคง 
คือ ผู้ค้าร้อยละ 68.1 -90 พอใจในอาชีพค้าขายค่อนข้างมากถึงมากและร้อยละ 92 -94.5 
ต้องการค้าขายไปเรื่อยๆ แต่เม่ือถามว่าอยากให้ลูกท าอาชีพค้าขายในตลาดสดหรือไม่ เกินครึ่ง
เล็กน้อยตอบว่าไม่ต้องการ เพราะอาชีพแม่ค้าล าบาก กิน นอน ไม่เหมือนคนปรกติทั่วไปอยากให้
ลูกท าอาชีพที่สบายกว่าตัวเอง 
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 ผลงานวิจัยนี้สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของผู้เขียนและคณะที่ศึกษาตลาดสดในเมืองที่
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจังหวัดว่าอาชีพผู้ ค้ารายย่อยในตลาดสดมีรายได้ดีและม่ันคง
ต่างกันก็ตัวเลขรายได้ตลาดสดในเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจยังท าการเกษตรอยู่น้อยกว่าคือ 
ราว 1 ใน 5 ถึง 1 ใน 3 รายได้เฉลี่ย 5,167 บาท/ราย/วัน และมีก าไรเฉลี่ย 1,907 บาท/ราย/วัน 
คิดเป็นร้อยละ 36.84 ของยอดขายซ่ึงสูงกว่าตลาดสดในชนบท (สุวิทย์ ธีรศาศวัต และคณะ , 
2562)  
 กรณีศึกษาของ อร และทองค า ซ่ึงเป็นทั้งแม่ค้าผักและผู้ปลูกผักมานานคือ 23 ปี และ 
30 ปี ตามล าดับ คนแรกส่งลูกเรียนจบปริญญาตรี 3 คน โดยไม่ต้องกู้เงิน กยศ. ส่วนบุญปลูกผัก
ขาย สัปดาห์ละ 4 วัน ก็มีรายได้มากกว่าท านา 30 ไร่ ส่วนผู้ค้าผักอีก 3 รายไม่ได้ปลูกผัก แต่ซ้ือ
จากตลาดไม่ได้ปลูกผัก แต่ซ้ือจากตลาดขายส่งซ้ือห่างไป 98 กิโลเมตร เนื่องจากระยะทางไกล 
จึงต้องซ้ือมาขายเป็นจ านวนมาก จึงจะมีรายได้มากพอที่จะอยู่ได้ แสดงให้เห็นว่าอาชีพปลูกผัก
ขายมีความม่ันคงเพราะมีรายได้ทุกวัน แต่จะท าอาชีพที่ได้ต้องมีแหล่งน้ าตลอดทั้งปี จึงเป็น
ข้อจ ากัดที่เกษตรกรบางคนเท่านั้นที่ท าได้หากภาครัฐสนับสนุนเรื่องแหล่งน้ า  จะมีเกษตรอีกไม่
น้อยที่สามารถปลูกผักเพ่ือขายได้ เกษตรกรส่วนนี้ก็จะมีรายได้มาก และมีชีวิตที่ม่ันคงขึ้น  
 
องค์ความรู้จากการวิจัย 
  

ภาพรวมของผู้ค้าตลาดสดอีสาน 
อาชีพก่อนท าอาชีพค้าขาย ท านา, ท าไร่, ปลูกผัก, ลูกจ้างโรงงาน, ลูกจ้างบริษัท,

ลูกจ้างหน่วยงานราชการ, แม่บ้าน, รับจ้างทั่วไป 
ระยะเวลาท่ีท าอาชีพก่อนท า
การค้า 

เฉลี่ย 23 ปี น้อยที่สุด 1 ปี มากที่สุด 68 ปี 

อาชีพอ่ืนท่ีท าควบคู่ไปกับการค้า
ขายในปัจจุบัน 

เกษตรกรรม 

สาเหตุท่ีมาค้าขาย เพราะอาชีพค้าขายงานเบากว่าอาชีพเดิม, อาชีพค้าขาย
มีรายได้มากกว่าอาชีพเดิม, เพราะชอบอาชีพนี้ , อาชีพ
ค้าขายท าให้ได้อยู่กับครอบครัว 

ระยะเวลาท่ีค้าขายในตลาดสด เฉลี่ย 15 ปี น้อยที่สุด 6 เดือน มากที่สุด 70 ปี 
ประเภทของสินค้าท่ีผู้ค้าขาย 1) กับข้าวและขนม 2) ผักสด 3) ปลาและอาหารทะเล 

4) โชว์ห่วย 5) เนื้อสัตว์บก 6) ผลไม้ 7) เสื้อผ้า 8) อ่ืนๆ 
เงินทุนและท่ีมาของทุนของผู้ค้า มาจากเงินสะสม, มาจากยืมพ่อแม่, กู้จากธนาคาร ญาติ 
ยอดขายและก าไรต่อวัน 4,117 บาท ก าไรในปั จจุบันหลังหักค่าใช้ จ่ายเฉลี่ ย 

1,294 บาท 
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ภาพรวมของผู้ค้าตลาดสดอีสาน 
ค่าเช่าและพ้ืนท่ีขาย ค่าเช่าเฉลี่ยเม่ือแรกค้า/แผง 27.29 บาท/วัน 
ท่ีมาของสินค้า  ที่มาของสินค้าในตลาดสด มาจากตลาดขายส่ง 

มาจากผู้ค้ารายย่อย 
ระยะทางเดินของสินค้าและการ
ขนส่ง 

เดินทางน้อยกว่า 20 กิโลเมตร 

เวลาเริ่มท างานและเลิกงาน ตอนเช้า (04.00-08.00 น.) และตอนเย็น (16.00-20.00 
น.) 

ท่ีพักของผู้ค้าในตลาดสด พักในบ้านของตัวเอง, เช่าหรืออาศัยคนอ่ืน 
ความพอใจและความย่ังยืนใน
อาชีพค้าขาย 

พอใจมากในอาชีพ 

กรณีศึกษาแม่ค้าผัก 
ประเภท 1) ปลูกเอง 2) ซ้ือผักจากตลาดขายส่ง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  
 1. รัฐบาลควรต้ังกองทุนตลาดสดอาหารปลอดภัย ให้กับผู้ค้ารายย่อยและตลาดสด โดย
มีรางวัลระดับชาติ 1-3 รางวัล รางวัลละ 1-3 ล้านบาท ระดับภาค 1-3 รางวัล รางวัลละ 7-9 
แสนบาท ระดับจังหวัด 1-3 รางวัล รางวัลละ 4-6 แสนบาท โดยมีคณะกรรมการเชี่ ยวชาญจาก
กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมอนามัย และสถาบันอาหาร กระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นผู้ประเมิน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2. รางวัลนี้หากตลาดสดใดได้รับ ให้ตลาดต้ังเป็นกองทุน ให้ผู้ ค้ารายย่อย ที่ เดือดร้อน
เรื่องเงินทุนกู้ไปหมุนเวียน คราวละ 1-2 หม่ืนบาท ในดอกเบี้ยต่ า คือ 4 % /ปี กู้คราวละ 4 
เดือน หากช าระช้าเกินก าหนด จะเสียดอกเบี้ย 8%/ปี เงินทุนส่วนหนึ่งเอามาใช้ในการรักษา
ความสะอาดตลาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดสด จะเพ่ิมแรงจูงใจให้ผู้ ซ้ือเข้ามา
ซ้ือในตลาดสดยิ่งขึ้น นอกจากแรงจูงใจด้านความสดของผัก และเนื้อสัตว์ของตลาดสดที่ดีกว่าใน
ห้างสรรพสินค้าอยู่แล้ว  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
 1) ให้มีการิจัย อาหารท้องถิ่นและอาหารจากต่างประเทศ  
 2) ให้มีการวิจัยบทบาทของตลาดสดในระบบอาหารท้องถิ่น  
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดทางการเมืองของขงเบ้ง ในวรรณกรรม
สามก๊ก ศึกษาแรงจูงใจที่ท าให้เกิดแนวคิดทางการเมืองของขงเบ้ง และศึกษาอิทธิพลจากแนวคิด
ทางการเมืองของขงเบ้งในวรรณกรรมสามก๊กที่มีต่อสังคมไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภา พ 
ผลการวิจัยพบว่า 1. แนวคิดทางการเมืองของขงเบ้ง ได้แก่ พระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบ
สังคม ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ทรงปกครองโดยบารมี ทรงถืออาญาสิทธ์ิ และทรงอยู่ในฐานะเป็น
ที่เคารพสักการะ 2. แรงจูงใจที่ท าให้เกิดแนวคิดทางการเมืองของขงเบ้ง  ได้แก่ ความต้องการ
ประสบผลส าเร็จของเล่าปี่ ความต้องการความไว้วางใจจากเล่าปี่ และความต้องการอ านาจบารมี
ของเล่าปี่ 3. แนวคิดทางการเมืองของขงเบ้งที่มีต่อสังคมไทย ได้แก่ การจัดระเบียบสังคมให้เป็น
ปกติสุข การเป็นศูนย์กลางระบบสังคมการเมืองที่ ม่ันคง การปกครองโดยบารมีให้ประชาชน
เคารพปฏิบัติตาม การด าเนินงานภายใต้กฎหมาย และการด ารงตนเป็นที่เคารพของราษฎร  และ
แรงบันดาลใจในการด าเนินกิจกรรมทางสังคมการเมืองไทย  
 

ค าส าคัญ: แนวคิดทางการเมือง; วรรณกรรมสามก๊ก; ขงเบ้ง 
 

Abstract 
Objectives of this article were to study Zhūge Liàng’s political concept in 

the romance of the three kingdoms literature, to study the motivation of Zhūge 
Liàng’s political concept and to study the influence of Zhūge Liàng’s  political 
concept in the romance of the three kingdoms literature upon Thai Society, 
using qualitative research. Findings were: 1. The Zhūge Liàng’s political concept: 
the king ruled the social orders, the king was the people’s spiritual center, the 
king as the charismatic ruler, the king holds the absolute power under the law, 
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the king is the center of respect and worship of people. 2. The motivation of 
Zhūge Liàng’s political concept was the Liú Bèi’s desire to get rid of Cáo Cāo 
and restore Han Dynasty. Liú Bèi’s trust to avoid Zhūge Liàng resistance from Liú 
Bèi’s army and Liú Bèi’s desire for power to maintain the Han Dynasty.3. The 
influence of Zhūge Liàng’s political concept upon Thai Society: normal and 
peaceful social order arrangement, sustainable political center, charismatic 
administration for people to respect and abide, absolute power and 
administration under the laws and self behavior that people respect and 
worship, aspiration for conducting Thai political activities. 
 

Keywords: Political Concept; Three Kingdoms Literature; Zhūge Liàng 
 

บทน า
 
 
แนวคิดทางการเมืองเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมในสังคม สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท 

ได้แก่ แนวคิดทางการเมืองตะวันตกและตะวันออก แนวคิดทางการเมืองตะวันออกมีศาสนาเป็น
พ้ืนฐาน ซ่ึงได้เป็นฐานความคิด ณ ประเทศนั้นๆ และได้มีการแผ่ขยายออกไป (ไชยยันต์ ไชยพร , 
2547) ในปัจจุบัน ประเทศโลกตะวันออกที่มีอิทธิพลมาก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงมี
ประวัติศาสตร์ยาวนาน ได้เกิดความขัดแย้ง ความสงบ และเรื่องราวต่างๆ มากมาย ดังค ากล่าว
ที่ว่า “ธรรมดาสรรพสิ่งในใต้ฟ้า เม่ือแยกกันนานๆ ก็กลับเข้ารวมกัน เม่ือรวมกันนานๆ ก็กลับ
แยกกันอีก” (เจ้าพระยาพระคลัง (หน), 2547) ซ่ึงสามารถศึกษาผ่านพงศาวดาร โบราณสถาน 
หรือวรรณกรรม  

วรรณกรรมสามก๊ก เป็นวรรณกรรมประวัติศาสตร์ของจีนที่ ได้รับการยกย่องว่าเป็น
วรรณกรรมที่ควรศึกษา เพราะแฝงไปด้วยคติ การวางกลยุทธ์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ได้แต่งขึ้นโดยน าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จีนในช่วงระหว่าง ยุคสาม
ก๊ก พ.ศ.763-823 (Sānguó Shídài, (220 AD–280 AD) โดยหลอกว้านจง (Luó Guànzhōng, 
(1330 AD-1400 AD) ได้มีการแปลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เชื่อว่าเกิดขึ้นก่อนพ.ศ. 2348 
หรือในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 พระองค์ได้ทรง
รับสั่งให้ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นผู้อ านวยการแปลเป็นหนังสือ 95 เล่ม สมุดไทย จาก นั้น
ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่โรงพิมพ์หมอบรัดเลย์ใน พ.ศ. 2408 ฉบับพระยา
คลังหน และถูกพิมพ์ซ้ า อีกหลายครั้ง จนกระทั่งกลายเป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยม รวมทั้งถูกสร้าง
เป็นภาพยนตร์ ละคร และถูกน ามาฉายในประเทศไทย รวมทั้งมีวรรณกรรมสามก๊กฉบับอ่ืน ๆ 
อีกจ านวนมากที่ถูกผลิตซ้ า ขยายความเพ่ิม ตีความใหม่ เปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่อง  (ภิญโญ ไตรสุริย
ธรรมา, 2555) เช่น สามก๊กฉบับวณิพก (ยาขอบ, 2520) สามก๊กฉบับนายทุน โจโฉ นายกตลอด
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กาล (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2530) สามก๊กฉบับนายหนหวย (หนหวย, 2495) สามก๊กฉบับนักบริหาร 
(เจริญ วรรธนะสิน, 2562) สามก๊กฉบับคนขายชาติ (ไพศาล พืชมงคล, 2550) ถอดรหัสสามก๊ก: 
ครองใจคนครองใจงาน (ปวิตร กิจจานุเคราะห์, 2553) กลยุทธ์สามก๊ก: สรุปบทเรียนความพ่าย
แพ้ พลิกฟ้ืนสู่ชัยชนะ (ทองแถม นาถจ านง, 2543)  

ดังนั้นบุคลิกภาพของตัวละครในสามก๊กทั้งขงเบ้ง เล่าปี่  โจ โฉ ซุนกวน จึงเข้ามามี
อิทธิพลต่อสังคมไทย โดยเฉพาะขงเบ้ง ที่ถือว่าเป็นผู้น าระดับบริหารที่ มีอ านาจเสมือนหนึ่งเป็น
กษัตริย์ มีบุคลิกภาพที่โดดเด่นตามส านวนที่ถูกแปลมาว่า “ผู้หยั่งรู้ ดินฟ้ามหาสมุทร” (ยาขอบ , 
2520) ด้วยความโดดเด่นที่เป็นทั้งบริหาร นักจัดการ และการผลิ ตซ้ าในภาคภาษาไทย 
แนวความคิดทางการเมืองและการบริหารจัดการ จึงเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดทางการเมืองของขงเบ้งมีความน่าสนใจ เพราะขงเบ้งเป็นผู้
เสนอยุทธศาสตร์หลงจงซ่ึงก่อให้เกิดสถานภาพสามก๊กขึ้น และได้ช่วยเหลือ ให้เล่าปี่กลายเป็นผู้
ครองอ านาจก๊กหนึ่งในสามก๊กในเวลาต่อมา (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ , 
2471)  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องแนวคิดทางการเมืองของขงเบ้งในวรรณกรรมสามก๊กที่มี
ต่อสังคมไทย เนื่องจากขงเบ้งเป็นตัวละครที่มีตัวตนจริงในทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่
การศึกษาว่าแนวคิดทางการเมืองเป็นอย่างไร มีอะไรบ้างที่เป็นแรงจูงใจที่ท าให้เกิดแนวคิดทาง
การเมือง และแนวคิดทางการเมืองของขงเบ้งมีอิทธิพลต่อสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร  เพ่ือให้
ความรู้จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปบูรณาการการเรียนรู้และน าไปสู่การพัฒนาสังคมไทย
ให้เจริญยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดทางการเมืองของขงเบ้งในวรรณกรรมสามก๊ก 
2. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจที่ท าให้เกิดแนวคิดทางการเมืองของขงเบ้งในวรรณกรรมสามก๊ก 
3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลจากแนวคิดทางการเมืองของขงเบ้งในวรรณกรรมสามก๊กที่มีต่อ

สังคมไทย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 17 รูป

หรือคน แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มนักวิชาการด้านปรัชญาและ
ศาสนา 2) กลุ่มนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 3) กลุ่มนักวิชาการและนักเขียนเรื่องสามก๊ก เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง ตามกรอบของการศึกษาเรื่อง “แนวคิด
ทางการเมืองของขงเบ้งในวรรณกรรมสามก๊กที่มีต่อสังคมไทย” ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
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จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีความรู้ เก่ียวกับแนวคิดทางการเมืองของขงเบ้งใน
วรรณกรรมสามก๊กที่มีต่อสังคมไทย และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ
งานวิจัยที่ เก่ียวข้อ ง หลักแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับแนวคิดทาง การเ มืองของขงเบ้งใน
วรรณกรรมสามก๊กที่มีต่อสังคมไทย ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ  วิเคราะห์ด้วยเนื้อหาเชิง
พรรณาความตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 
ผลการวิจัย 

1. แนวคิดทางการเมืองของขงเบ้ง พบว่า มีแนวคิดสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซ่ึงยึดถือ
พระมหากษัตริย์เป็นผู้น าสูงสุด ประกอบด้วยหลัก 5 ประการ ได้แก่ 1) พระมหากษัตริย์ทรงจัด
ระเบียบสังคม เนื่องจากสังคมจีนได้ปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า พระมหากษัตริย์
ทรงจัดระเบียบปกครองเพ่ือความผาสุ กแห่งรา ษฎร  และวัฒนธรรมประเพณีลัทธิขงจื๊ อ 
(Confucius, (551 BC-479 BC) ซ่ึงยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี 2) พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ศูนย์กลางสังคมการเมือง เนื่องจากขงเบ้ง  (Zhūge Liàng, (181 AD-234 AD) ด าเนินภารกิจ
โดยประสงค์ให้ราชวงศ์ฮั่นด ารงอยู่ เพ่ือผลประโยชน์แห่งราชวงศ์ฮั่น  (Han dynasty, (206 BC– 
220 AD) ยึดอ านาจคืนจากโจโฉ (Cáo Cāo, (155 AD-220 AD) สู่พระเจ้าเหี้ยนเต้ (Hàn Xiàn 
Dì, (181 AD-234 AD) ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของราษฎร 3) พระมหากษัตริย์ทรงปกครองโดย
บารมี เนื่องจากขงเบ้งได้สร้างบารมีให้เกิดความชอบธรรม อ้างความที่เล่าปี่ เป็นเชื้อพระวงศ์ฮั่น 
และขงเบ้งได้ปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือสร้างความนับถือแก่ผู้ได้รับรู้ กิตติศัพท์  4) 
พระมหากษัตริย์ทรงถืออาญาสิทธ์ิ เนื่องจากขงเบ้งสนับสนุนให้ราชวงศ์ฮั่นมีพระราชอาญาสิ ทธิ์
สมบูรณ์ ได้ประกาศว่าโจรกับราชวงศ์ฮั่นจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ ได้ช่วยเหลือสนับสนุนการกอบกู้ราช
บัลลังก์ คืนพระราชอ านาจแก่พระมหากษัตริย์ให้ทรงมีพระราชอาญาสิทธ์ิโดยสมบูรณ์ตามที่เล่า
ป่ี (Liú Bèi, 161 AD-223 AD) ได้วางเป็นนโยบายหลัก และ 5) พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะ
เคารพสักการะ เนื่องจากขงเบ้งประพฤติตนให้เป็นที่ เคารพต่อประชาชน และได้ยกย่องเล่าปี่ 
ตลอดถึงพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นว่าได้ด ารงด้วยคุณธรรม ซ่ึงเป็นรากฐานให้เกิดความ
เคารพสักการะต่อราษฎร แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากกลุ่มขุนนางที่ไม่จงรักภักดี  สมควร
ปราบปรามให้หมดสิ้น 

2. แรงจูงใจท่ีท าให้เกิดแนวคิดทางการเมืองของขงเบ้ง พบว่า 1) ความต้องการประสบ
ความส าเร็จของเล่าปี่ และเนื่องด้วยตระกูลของตนซ่ึงรับราชการมาต้ังแต่อดีต เม่ือราชวงศ์เกิด
ความเสื่อมโทรมขึ้น และขงเบ้ง ไม่สามารถแก้ไขได้ตามปกติ จึงต้องด าเนินการกับกลุ่มอ านาจซ่ึง
มีความคิดที่ตรงกันกับตน และพยายามให้ประสบผลส าเร็จ ขงเบ้งได้รับการเชื้อเชิญจากเล่าปี่ให้
ช่วยท าภารกิจ และได้แสดงความจริงใจว่าสิ่งท านั้นมุ่งหมายเพ่ือให้ราชวงศ์ฮั่นด ารงคงอยู่ ต่อไป 
ขงเบ้งได้มองเห็นความจริงใจเช่นนี้จึงได้ลงมาเพ่ือช่วยเหลือให้เล่าปี่ประสบผลส าเร็จ  (นิธิพันธ์ วิ
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ประวิทย์, ผู้ให้สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2563) 2) ความต้องการความรักใคร่ผูกพันจากเล่าปี่  
เนื่องจากในวรรณกรรม เล่าปี่ได้แสดงความจริงใจต่อขงเบ้ง ท าให้เกิดความผูกพันระหว่างเล่าปี่
กับขงเบ้ง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์ ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา การ
ด าเนินภารกิจมีจุดมุ่งหมายให้ภารกิจของผู้เป็นนายประสบผลส าเร็จ (ภัทระ ฉลาดแพทย์ , 2562, 
หน้า 301) และ 3) ความต้องการอ านาจบารมีของเล่าปี่ เนื่องจากเล่าปี่ต้องการอ านาจบารมีเพ่ือ
เป็นศักยภาพในการฟ้ืนฟูราชวงศ์ฮั่น  และแผนการด าเนินภารกิจสื่อให้เห็นว่าขงเบ้งมีความ
ต้องการให้เล่าปี่เกิดบารมีเพ่ือน ามาเป็นพลังในการช่วยเหลือราชวงศ์ฮั่น เล่าปี่ได้อ้างความเป็น
เชื้อพระวงศ์ฮั่น ท าให้เกิดบารมีและความชอบธรรมอีกด้วย (ชัชวนันท์ สันธิเดช , ผู้ให้สัมภาษณ์, 
28 มกราคม 2563) 

3. แนวคิดทางการเมืองของขงเบ้งท่ีมีต่อสังคมไทย พบว่า จ าแนกได้เป็น 2 ประการ 
ได้แก่ 1) แนวคิดทางการเมืองส าหรับผู้น าสังคมการเมืองไทยในอุดมคติ ซ่ึงประชาชนคาดหวังให้
ผู้น ามีแนวคิดทางการเมืองที่สามารถจ าแนกเป็น 5 ประการ ได้แก่ การจัดระเบียบสังคมให้เป็น
ปกติสุข การเป็นศูนย์กลางของระบบสังคมการเมืองที่ ม่ันคง การปกครองโดยบารมีเพ่ือให้
ประชาชนเคารพและปฏิบัติตาม การถืออาญาสิทธ์ิด าเนินงานภายใต้กฎหมาย และการด ารงตน
เป็นที่เคารพของราษฎร และ 2) แรงบันดาลใจในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง สามารถ
จ าแนกเป็น 3 ประการ ได้แก่ ความต้องการประสบผลส าเร็จ ในทางการเมือง ความต้องการ
ความรักความผูกพันเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และความต้องการอ านาจบารมีในทางการเมือง  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงแนวคิดทางการเมืองของขงเบ้งในวรรณกรรม
สามก๊กที่มีต่อสังคมไทย โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. แนวคิดทางการเมืองของขงเบ้ง ผลการวิจัยพบว่า มีแนวคิดสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ซ่ึงยึดถือพระมหากษัตริย์เป็นผู้น าสูงสุด ประกอบด้วยหลัก 5 ประการ ได้แก่ 1) พระมหากษัตริย์
ทรงจัดระเบียบสังคม เนื่องจากสังคมจีนได้ปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า และ
วัฒนธรรมประเพณีลัทธิขงจื๊อซ่ึงยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี 2) พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ศูนย์กลางสังคมการเมือง เนื่องจากขงเบ้งด าเนินภารกิจเพ่ือผลประโยชน์แห่งราชวงศ์ฮั่น ยึด
อ านาจคืนจากโจโฉสู่พระเจ้าเหี้ยนเต้ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของราษฎร 3) พระมหากษัตริย์ทรง
ปกครองโดยบารมี เนื่องจากขงเบ้งได้สร้างบารมีให้เกิดความชอบธรรม และได้ปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือสร้างความนับถือแก่ผู้ได้รับรู้กิตติศัพท์ 4) พระมหากษัตริย์ทรงถืออาญา
สิทธ์ิ เนื่องจากขงเบ้งสนับสนุนให้ราชวงศ์ฮั่นมีพระราชอาญาสิทธ์ิสมบูรณ์ คืนพระราชอ านาจแก่
พระมหากษัตริย์ให้ทรงมีพระราชอาญาสิทธ์ิโดยสมบูรณ์ตามที่เล่าปี่ได้วางเป็นนโยบายหลัก และ 
5) พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะเคารพสักการะ เนื่องจากขงเบ้งได้ยกย่องเล่าปี่  ตลอดถึง
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พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นว่าได้ด ารงด้วยคุณธรรม ซ่ึงเป็นรากฐานให้เกิดความเคารพ
สักการะต่อราษฎร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นพดล ธนากิจบริสุทธิ์  (2556) ได้ศึกษา 
“แนวคิดและพระบรมราโชบายทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตาม
กรอบแนวคิดทางการเมืองของมาเคียเวลลี” พบว่า แนวคิดทางการเมืองของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวคิดทางการเมืองของมาเคียเวลลีในเรื่อง
ภาวะผู้น าทางการเมือง การได้มาซ่ึงอ านาจ การรักษาอ านาจ การรวมชาติเป็นหนึ่งเดียวและ
ความม่ันคงแห่งรัฐ พระบรมราโชบายทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพ ระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวมีการจัดรูปแบบและระเบียบทางการเมืองการปกครองภายในรัฐให้เป็นสมัยใหม่ การ
จัดต้ังกองก าลังแห่งชาติ การด าเนินการทางการทูตกับรัฐภายนอก และการตรากฎหมายเพ่ือ
บังคับใช้ภายในรัฐ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงอ านาจรวมศูนย์แห่งองค์พระมหากษัตริย์ และรักษาอ านา จ
สถาบันพระมหากษัตริย์ให้ครอบคลุมขอบเขตแห่งรัฐอันน ามาซ่ึงความม่ันคงแห่งรัฐ และการรวม
ชาติสยามเป็นหนึ่งเดียว  

2. แรงจูงใจท่ีท าให้เกิดแนวคิดทางการเมืองของขงเบ้ง พบว่า มีแรงจูงใจตามทฤษฎี
แรงจูงใจของ Mccelland ประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ 1) ความต้องการประสบความส าเร็จของ
เล่าปี่ เนื่องจากขงเบ้งได้รับอิทธิพลลัทธิขงจื๊อและตระกูลของตนซ่ึงรับราชการมาต้ังแต่อดีต เม่ือ
ขงเบ้งไม่สามารถแก้ไขได้ตามปกติ จึงต้องด าเนินการกับกลุ่มอ านาจอ่ืน ซ่ึงได้รับการเชื้อเชิญจาก
เล่าปี่ให้ช่วยท าภารกิจ ขงเบ้งได้มองเห็นความจริงใจเช่นนี้จึงได้ลงมาเ พ่ือช่วยเหลือให้เล่าปี่
ประสบผลส าเร็จ 2) ความต้องการความรักใคร่ผูกพันจากเล่าปี่ เล่าปี่ได้แสดงความจริงใจต่อขง
เบ้ง ท าให้เกิดความผูกพันระหว่างเล่าปี่ กับขงเบ้ง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์ 
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา การด าเนินภารกิจของผู้ เป็นนายมีจุดมุ่งหมายให้ประสบ
ผลส าเร็จ และ 3) ความต้องการอ านาจบารมีของเล่าปี่ เนื่องจากเล่าปี่ต้องการอ านาจบารมีเพ่ือ
เป็นศักยภาพในการฟ้ืนฟูราชวงศ์ฮั่น  และแผนการด าเนินภารกิจสื่อให้เห็นว่าขงเบ้งมีความ
ต้องการให้เล่าปี่เกิดบารมีเพ่ือน ามาเป็นพลังในการช่วยเหลือราชวงศ์ฮั่น เล่าปี่ได้อ้างความเป็น
เชื้อพระวงศ์ฮั่น ท าให้เกิดบารมีและความชอบธรรมอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชูวงศ์ 
อุบาลี และธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ (2559) ได้ศึกษา “พัฒนาการของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทาง
ยุทธศาสตร์ในสังคมไทย ศึกษาผ่านการตีความตัวบทสามก๊ก” พบว่า การเข้ามามีบทบาทของ
กลุ่มทุนนั้น มีทั้งที่เข้ามามีบทบาทโดยตรงคือการลงรับสมัครเลือกต้ัง และมีบทบาทโดยอ้อมด้วย
การสนับสนุนเงินทุนให้กับพรรคการเมือง เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้สามก๊กเปลี่ยนฐานะทาง
ยุทธศาสตร์จากการทหารมาสู่การบริหาร เนื่องจากการเข้ามาของกลุ่มนายทุนจีนดังกล่าวได้
ส่งผลต่อสามก๊กในฐานะของวรรณกรรมที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในหมู่คนไทยและคนจีน จากอดีต
ที่ผ่านมาคนจีนถูกขูดรีดจากขุนนางอ ามาตย์ไทยที่มีอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจในขณะนั้น 
รวมถึงนโยบายของรัฐไทยในการกีดกันกลุ่มคนจีนไม่ให้เข้ามามีบทบาทภายในประเทศมากนัก 
ท า ให้การเข้ามามีบทบาทของกลุ่มคนจีนในระยะหลังจ าเป็นต้องสร้างความชอบธรรมให้เป็นที่
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ยอมรับของสังคมไทย โดยผ่านตัวบทสามก๊กซ่ึงเป็นที่นิยมกันในสังคมไทย เป็นเครื่องมือและ
ตัวเชื่อมร้อยสังคมซ่ึงถือเป็นวิธีการหนึ่งของกลุ่มคนจีนน ามาใช้ภายใต้ อุดมการณ์ทุนนิยมที่ มุ่ง
สะสมความร่ ารวย พร้อมทั้งเผยแพร่อุดมการณ์ผ่านตัวบทสามก๊กในฐานะเครื่องมือทางการ
บริหารที่จะน าไปสู่ความส าเร็จและความร่ ารวย 

3. แนวคิดทางการเมืองของขงเบ้งท่ีมีต่อสังคมไทย พบว่า จ าแนกได้เป็น 2 ประการ 
ได้แก่ 1) แนวคิดทางการเมืองส าหรับผู้น าสังคมการเมืองไทยในอุดมคติ ได้แก่ การจัดระเบียบ
สังคมให้เป็นปกติสุข การเป็นศูนย์กลางของระบบสังคมการเมืองที่ม่ันคง การปกครองโดยบารมี
เพ่ือให้ประชาชนเคารพและปฏิบัติตาม การถืออาญาสิทธ์ิด าเนินงานภายใต้กฎหมาย และการ
ด ารงตนเป็นที่เคารพของราษฎร และ 2) แรงบันดาลใจในการด า เนินกิจกรรมทางการเมือง 
ได้แก่ ความต้องการประสบผลส าเร็จในทางการเมือง ความต้องการความรักความผูกพันเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม และความต้องการอ านาจบารมีในทางการเมือง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิริญญา คล้ายบัว (2554) ได้ศึกษา “ผู้น าทางการเมืองเชิงอุดมคติในวรรณคดีสามก๊ก: วิเคราะห์
ภาวะผู้น าของขงเบ้ง” พบว่า ขงเบ้งมีคุณลักษณะภาวะผู้น า 9 ประการ ได้แก่ 1) ปณิธานอันเด็ด
เด่ียว 2) ปราดเปรื่องทรงภูมิ 3) งามสง่ามาดดูดี 4) จิตใจสูงภูมิธรรม 5) ถือสัจจะวาจา 6) เคร่ง
อาญารักษากฎหมาย 7) กล้าหาญชาญณรงค์ 8) เผด็จการอย่างมีศิลป์ และ 9) มีภราดรภาพ 
เป็นการใช้ภาวะผู้น าในการกอบกู้บ้านเมืองที่ก าลังแตกแยกและตกต่ าเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึง
สภาพทางการเมืองการปกครองตลอดจนสัมพันธภาพระหว่างผู้น า กับผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี ซ่ึงผู้น าทางการเมืองไทยควรยึดถือเป็นแบบอย่างและน ามาปรับใช้ใน
สภาวะที่บ้านเมืองเกิดความระส่ าระส่ายวุ่นวายหรือแตกแยกได้  คุณลักษณะภาวะผู้น าทั้ง 9 
ประการเพียงพอที่ผู้น าทางการเมืองของไทยและผู้น าในทุกระดับสามารถที่จะน าไปประยุกต์ใช้
และยึดถือเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าและศักยภาพของตนให้เกิดประโยชน์ได้ไม่มากก็
น้อยทั้งนี้เพ่ือความยั่งยืนผาสุกของประชาชนและความม่ันคงของบ้านเมือง 
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องค์ความรู้จากการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ที่ได้จากการศึกษา เรื่อง แนวคิด
ทางการเมืองของขงเบ้งในวรรณกรรมสามก๊กที่มีต่อสังคมไทย  สามารถน ามาสรุปเพ่ือไปใช้
ประโยชน์จริง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
ที่มา: พระมหาจักรพงศ์ ชินเมธี (2562) 

องค์ควา มรู้ที่ได้สั งเคราะห์จากงา นวิจัย คือ อุดมคติผู้น าทางการเ มืองไทย 
ประกอบด้วยแนวคิดทางการเมืองในการด าเนินประโยชน์เพ่ือสังคม ได้แก่ การจัดระเบียบสังคม
ให้เป็นปกติสุข การเป็นศูนย์กลางของระบบการเมืองที่ ม่ันคง การปกครองโดยบารมีเพ่ือให้
ประชาชนเคารพและปฏิบัติตาม การด าเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย และการด ารงตนให้
เป็นที่รักที่เคารพของราษฎร มีแรงบันดาลใจในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองที่ ต้องการให้
ประสบผลส าเร็จ มีความสัมพันธ์ผูกพันกันเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม สามารถสร้างบารมีในสังคม
การเมืองได้  
 
 
 

แนวคิดทางการเมืองสังคมไทย 
- การจัดระเบียบสังคมให้เป็นปกติ
สุข  
- การเป็นศูนย์กลางของระบบสังคม
การเมืองที่ม่ันคง 
- การปกครองโดยบารมีให้ประชาชน
เคารพและปฏิบัติตาม  
- การด าเนินงานภายใต้กรอบของ
กฎหมาย  
- กา รด า ร งตน เป็ นที่ เคา รพของ
ราษฎร 

แรงบันดาลใจในการด าเนินกิจกรรม 
ทางสังคมการเมืองไทย 

- ควา มต้องการประสบผลส าเร็ จ
ในทางสังคมการเมือง  
- ความต้องการความรักความผูกพัน
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
- ความต้องการอ านาจบารมีในทาง
สังคมการเมือง  

 

แนวคิดทางการเมืองของขงเบ้งในวรรณกรรมสามก๊กท่ีมีต่อสังคมไทย 

อุดมคติผู้น าทางการเมืองไทย 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
2. ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาวรรณกรรมไทยและต่างประเทศให้มากขึ้น 
3. ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนให้มีการแปลสามก๊กฉบับประวัติศาสตร์ 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. ภาครัฐควรน าวรรณกรรมสามก๊กมาเผยแพร่ผ่านสื่อหลักและสื่อออนไลน์ 
2. ภาครัฐควรน าเสนอการเป็นพลเมืองที่ ดีตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยน าตัวละครในวรรณกรรมสามก๊ก ได้แก่ ขงเบ้ง มาเป็น
ตัวอย่างให้แก่ประชาชนทั่วไป 

3. ภาครัฐควรปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี ซ่ือสัตย์สุจริต มีความรู้ คู่คุณธรรม โดยน า
ตัวละครในวรรณกรรมสามก๊ก ได้แก่ ขงเบ้ง มาเป็นตัวอย่างให้กับข้าราชการทุกระดับ  

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรวิจัยแนวคิดทางการเมืองของตัวละครในวรรณกรรมสามก๊กที่มีต่อสังคมไทย 
2. ควรวิจัยอิทธิพลต าราพิชัยสงครามจีนที่มีต่อการเมืองไทย 
3. ควรวิจัยเปรียบเทียบบทบาททางการเมืองของขงเบ้งที่ปรากฎในวรรณกรรมและใน

ประวัติศาสตร์ 
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ แต่ละด้าน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอก
นิชันกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 33 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ 2 แผนและแบบทดสอบ วิเคราะห์
สถิติทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมของสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ นักเรียน
ที่เรียนโดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน มีสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียน
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

 

ค าส าคัญ : สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ; ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน ; การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD 
 

Abstract 
 Objectives of this article were to compare the mathematics competency 
side by side of grade 12 students after using metacognition strategy and 
cooperative learning with STAD technique, using Quasi-Experimental research. 
The research sample was grade 12 students in Wangmuangwittayakhom school, 
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Wangmuang, Saraburi province, 1st semester academic year; 2019 by 2 
classroom, total of 33 students used the cluster random sampling technique.  
The research tool was included by the 2 lesson plan sand the test, data was 
analyzed through t-test. The research results found that: The overall of the 
mathematics competency of grade 12 students by using metacognition is higher 
than the students who using STAD’s cooperative learning with the statistically 
significant value at 0.05.   
 

Keywords: Mathematics Competency; Strategy of Metacognition; STAD’S 
Technique 
 

บทน า 
 คณิตศา สตร์มีบทบา ทส าคัญยิ่ง ต่อกา ร พัฒนา ควา มคิดของมนุษย์ และควา ม
เจริญก้าวหน้าของโลก มนุษย์ใช้คณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และศาสตร์อ่ืน ๆ รวมทั้งใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการคิดที่หลากหลาย ทั้งการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบมี
ระเบียบแบบแผน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เน้นการเรียนรู้ที่ เกิด
จากความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง และลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรงและต่อ
ยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนควรให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ตามทักษะการคิด  
ได้แก่ สามารถใช้เหตุผล ความคิดในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างดี การท างาน
เป็นทีม มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ประยุกต์ความรู้และทักษะใน
รายวิชาต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยควรเน้นที่การจัดการเรียนการสอนตามทักษะ/สมรรถนะ น า
วิธีการและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
การคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดขั้นสูง (สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, 2561) 
 สภาพปัจจุบันนี้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรซ่ึ ง
นักเรียนส่วนใหญ่ขาดสมรรถนะในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การเชื่อมโยง ทั้งที่คณิตศาสตร์
เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย แต่การจัดกิจกรรมการสอนไม่น าไปสู่การ
แก้ปัญหาของนักเรียน ดังจะเห็นได้จากสถิติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
ได้สรุปผลการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.6 พบว่า
ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในวิชาหลักโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ คะแนนระดับประเทศ ชั้น ม.6 ปี
การศึกษา 2561 รายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.72  คะแนนระดับจังหวัดสระบุรี 
ชั้นม. 6 ปีการศึกษา 2561 รายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.13 (สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ, 2562) ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่
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จะศึกษาสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน โดย (Beyer, 1997) ได้กล่าวว่า 
ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากยุทธวิธีเมตาคอกนิชันเป็นความคิดระดับสูง ที่เก่ียวข้องกับการก ากับควบคุม 
หรือจัดการกับส่วนประกอบทางความคิดที่อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าลงมา เป็นกระบวนการคิดที่เกิด
การกระบวนการทางความคิดทั้งสิ้น และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
มุ่งเน้นทักษะการคิดและเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับการเรียนเป็นกลุ่ม ในการจัดการเรียนรู้จะแบ่ง
นักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถทางการ
เรียนที่แตกต่างกัน ซ่ึงแต่ละคนจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และในความส าเร็จของกลุ่ม มีความ
รับผิดชอบร่วมดันทั้งในส่วนของตนเองและส่วนรวม เพ่ือให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2551)  
 ดังนั้นท าให้ผู้วิจัยสนใจน ารูปแบบการสอนโดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน ที่ มีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ มีวิธีการคิดอย่างมีขั้นตอน กับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ที่จัดการ
เรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือเปรียบเทียบและ
พัฒนาสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องล าดับและอนุกรม ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ก่อน
และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อน
และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แต่ละด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวังม่วง
วิทยาคม อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ านวน 4 ห้องเรียน รวม 69 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวังม่วง
วิทยาคม อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ที่ได้รับการจัดห้องเรียนแบบคละกัน ซ่ึงประกอบด้วยนักเรียน



236  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563 
             Vol. 9 No. 1 January – March 2020 
 

 

ที่มีความสามารถสูง ปานกลาง และต่ า ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random 
sampling) และมีขั้นตอน ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ขั้นที่ 1 ก าหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
จากนั้นน าคะแนนวิชาคณิตศาสตร์จากการสอบวัดผลกลางภาคของนักเรียน มาท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวน โดยใช้ One way ANOVA ปรากฏว่าค่าสถิติทดสอบ F(3, 65) = .394, 
p0.05 แสดงว่านักเรียนแต่ละห้องมีคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน ขั้นที่ 2 ใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ห้องเรียน และสุ่มมา 2 ห้องเรียน โดยการจับสลาก ซ่ึง
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 จ านวน 18 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 จ านวน 15 
คน รวมทั้งหมด 33 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1) ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 จัดท าโครงสร้างก าหนดการจัดการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธี
เมตาคอกนิชัน 5 แผน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 5 แผน น า
แผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบส
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยมีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เฉลี่ยเท่ากับ 0.84 น าผลจากการ
ตรวจสอบไปปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงสร้างเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับการน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
 2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ วิเคราะห์เนื้อหา จัดท าตารางวิเคราะห์ข้อสอบ สร้าง
แบบทดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็น
แบบทดสอบใช้สถานการณ์ จ านวน 5 สถานการณ์ โดยในแต่ละสถานการณ์ประกอบด้วย
ข้อสอบแบบตอบสั้น  เลือกข้อถูกและเขียนตอบ สร้างเกณฑ์การตร วจแบบทดสอบ น า
แบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้ว
ไปทดลองใช้ เพ่ือหาค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก โดยมีค่าความเที่ยงของคะแนนผลรวม 
(Composite Reliability) เท่ากับ 0.81 ค่าความยากมีค่า ต้ังแต่ 0.34 - 0.51 และค่าอ านาจ
จ าแนกมีค่าต้ังแต่ 0.23 - 0.67 ท าการแก้ไขปรับปรุงอีกครั้ง แล้วจึงน าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิ จัยในครั้งนี้ เป็นวิ จัยก่ึ งทดลอง ( Quasi-Experimental research) ตา มแบบ
แผนการทดลองแบบ pretest-posttest comparison group designs  (Jeffrey, George, & 
Robert, 2003) โดยการทดลองด าเนินตามขั้นตอน ดังนี้  
 1) วัดผลจากแบบทดสอบเรื่อง ล าดับและอนุกรม ก่อนการเรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
ด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น  
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 2) จัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD ใช้เวลาทั้งหมด 15 คาบ โดยท าการจัดการเรียนสัปดาห์ละ 5 คาบเรียน ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 
  3) วัดผลจากแบบทดสอบเรื่อง ล าดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ด้วยแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน  
 4) น าผลท่ีได้จากการทดลองไปวิ เคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้สถิติ t-test dependent 
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD และใช้สถิติ t-test independent เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์หลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
 
ผลการวิจัย 
  1. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะทางคณิตศาสตร์
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน เท่ากับ 46.11 และ 94.89 ตามล าดับ มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.68 และ 18.46 ตามล าดับ และจากการทดสอบค่าที พบว่า การ
ทดสอบหลังเรียนมีสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที ่1 
ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม 𝐱 S.D. t 
ก่อนเรียน 18 120 46.11 8.68 

15.322* 

หลังเรียน 18 120 94.89 18.46 
* มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 2. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เท่ากับ 4.11 
และ 8.94 ตามล าดับ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.96 และ 2.86 ตามล าดับ และจากการ
ทดสอบค่าที พบว่า การทดสอบหลังเรียนมีสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม 𝐱 S.D. t 
ก่อนเรียน 15 120 39.80 7.04 

14.834* 

หลังเรียน 15 120 81.40 15.95 
* มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 3. การทดสอบหลังเรียนของสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 32.44 และ 24.67 ตามล าดับ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7.57 และ 7.38 
ตามล าดับ และจากการทดสอบค่าที พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน มี
สมรรถนะทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือเปรียบเทียบสมรรถนะ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยพิจารณาตามรายองค์ประกอบ ซ่ึงมีทั้งหมด 6 สมรรถนะ 
พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน ด้านสมรรถนะในการแก้ปัญหา ด้าน
สมรรถนะในการเชื่อมโยง และด้านสมรรถนะในการสื่อสาร หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดย
ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนนักเรียนที่เรียนโดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน มีสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ด้านสมรรถนะ
ในการให้เหตุผล ด้านสมรรถนะเชิงกระบวนการ และด้านการสร้างความเป็นตัวแทนหลังเรียนไม่
แตกต่างจากนักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ดัง
ตารางที ่3 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะทางคณิตศาสตร์หลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD ในภาพรวมและรายองค์ประกอบ 

คะแนน  N คะแนนเต็ม 𝐱 S.D. t 

ภาพรวม 
Meta 18 120 95.33 16.18 

2.479* 

STAD 15 120 81.40 15.95 

การแก้ปัญหา 
Meta 18 40 32.44 7.57 

2.971* 

STAD 15 40 24.67 7.38 

การให้เหตุผล 
Meta 18 15 14.06 1.39 

0.112* 

STAD 15 15 14.00 1.46 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

คะแนน  N คะแนนเต็ม 𝐱 S.D. t 

เชิงกระบวนการ 
Meta 18 15 13.50 1.86 

0.642* 

STAD 15 15 13.07 2.02 
การสร้างความเป็น
ตัวแทน 

Meta 18 20 16.72 2.78 
1.196* 

STAD 15 20 15.47 3.25 

การเชื่อมโยง 
Meta 18 15 9.28 3.05 

2.369* 

STAD 15 15 7.33 1.54 

การสื่อสาร 
Meta 18 15 8.94 2.86 

2.565* 

STAD 15 15 6.80 1.66 
* มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
  จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน กับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ผู้วิจัยขออภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันมีสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้
อาจเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน นักเรียน
จะเน้นทักษะการแก้ปัญหาตามขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการระบุและนิยามปัญหาเป็นขั้นท าความเข้าใจ
กับปัญหา โดยที่นักเรียนจะต้องระบุได้ว่าโจทย์ก าหนดอะไรมาให้ โจทย์ต้องการถามอะไร และ
บอกได้ว่าปัญหาที่โจทย์ถามนั้นคืออะไร ขั้นสร้างตัวแทนปัญหา เป็นการสร้างตัวแทนของปัญหา
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การวาดรูป ตาราง รวมถึงสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความสัมพันธ์
ของปัญหา ขั้นวางแผนแก้ปัญหา เป็นขั้นการวิเคราะห์ถึงข้อมูลที่โจทย์ก าหนดมาและสิ่งที่โจทย์
ต้องการถาม วางแผนการด าเนินการแก้ปัญหา โดยอาศัยความรู้ เดิมและประสบการณ์ที่ มี 
ตลอดจนตัดสินใจเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหา ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา เป็นการด าเนินการตามแผน
ที่วางไว้ โดยด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน และปฏิบัติตามวิธีที่ เลือกไว้มาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงค าตอบ
และตรวจสอบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นรวมถึงตรวจสอบค าตอบว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามสิ่งที่โจทย์
ถาม และสมเหตุสมผลหรือไม่ สอดคล้องกับแนวคิดของมัณฑนา พรมรักษ์ (2556) ที่กล่าวว่า 
ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันเป็นกระบวนการทางความคิดของบุคคลซ่ึงในระหว่างการคิด เกิด
กระบวนการรับรู้ว่าตนก าลังคิดสิ่งใดอยู่  รวมทั้งมีการวางแผนและทบทวนกระบวนการคิด
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ทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสามารถใช้กลยุทธ์ในการท างานเพ่ือให้งานส าเร็จ ลุล่วงตาม
เป้าหมายได้ นั่นคือถ้าหากนักเรียนได้รับการฝึกโดยใช้โมเดลการแก้ปัญหาที่เน้นกระบวนการ
ก ากับทางปัญญาอย่างสม่ าเสมอจะสามารถพัฒนาให้เป็นนักแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ดีได้ 
 2. การจัดการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STADมี
สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเป็นผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
โดยประกอบไปด้วยสมาชิก 3 คน ที่มีความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน คละกัน หลังจาก
นั้นผู้สอนน าเสนอบทเรียนต่อชั้นเรียนแล้ว ผู้เรียนจะท าใบงานร่วมกัน และร่วมกันแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ใบงาน ซ่ึงนักเรียนได้มีโอกาสช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ร่วมกัน
สร้างองค์ความรู้ในกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกันและกันให้เพ่ือน ๆ ในกลุ่มเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งได้พัฒนา
ทักษะทางด้านสังคมต่าง ๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกันผู้อ่ืน ทักษะการสร้าง
ความสัมพันธ์ รวมทั้งทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิดแก้ปัญหาและอ่ืนๆ เม่ือผู้ เรียนได้
คิดและตอบโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม ผู้เรียนก็จะได้รับข้อมูลย้อนกลับอยู่ตลอดเวลาและเม่ือ
เจอจุดบกพร่องด้านไหนก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที เป็นการเสริมแรงในการเรียน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ เสาวณี แก้วสามสี (2560) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรวมกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันแบบคละความสามารถ มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกใน
กลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้นหากแต่จะต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ผลส าเร็จของนักเรียนแต่ละคน คือผลส าเร็จของกลุ่ม การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกการ
ท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน 
 3. ในภาพรวมของสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ นักเรียนที่เรียนโดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิ
ชัน มีสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือเปรียบเทียบ
สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยพิจารณาตามรายองค์ประกอบ ซ่ึงมีทั้งหมด 6 
สมรรถนะ พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน ด้านสมรรถนะในการแก้ปัญหา 
ด้านสมรรถนะในการเชื่อมโยง และด้านสมรรถนะในการสื่อสาร หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียน
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 ทั้งนี้อาจเป็นผลของการจัดกิจกรรมโดยใช้ยุทธวิธีเมตา
คอกนิชัน เป็นการควบคุมและประเมินความคิดของบุคคลในการวางแผน ก าหนดวิธีในการ
ปฏิบัติ ก ากับควบคุมการปฏิบัติของตนเอง และสามารถที่จะประเมินผลสิ่งที่ เกิดขึ้นจากการคิด
อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ การคิด อย่างเป็นระบบ จนสามารถแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ ดีในการเข้าร่วมกิจกรรม
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ค้นคว้าหาค าตอบหรือฝึกการแก้ปัญหา อีกทั้งผู้สอนยังคอยช่วยส่งเสริมสนับสนุน และช่วย
กระตุ้นนักเรียน โดยการดูแลเอาใจใส่ ให้ก าลังใจและค าแนะน าในการแก้ปัญหาของนักเรียน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Man (2005) ศึกษาเรื่อง ผลของการฝึกยุทธวิธีเมตาคอกนิชันที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ใน
หลักสูตรคณิตศาสตร์โอลิมปิก โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ นักเรียนที่ได้รับการฝึก
ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันและนักเรียนที่เรียนแบบปกติ ซ่ึงนักเรียนจะฝึกยุทธวิธีเมตาคอกนิชันโดยใช้
การตอบค าถาม 4 ประเภท ในระหว่างการหาค าตอบในแต่ละปัญหา ได้แก่ ค าถามเก่ียวกับ
ความเข้าใจ ค าถามเก่ียวกับการเชื่อมโยง ค าถามเก่ียวกับกลยุทธ์ที่ใช้และค าถามเก่ียวกับการ
พิจารณาไตร่ตรองปัญหา ผลการวิจัยพบว่า นัก เรียนที่ได้รับการฝึกยุทธวิธีเมตาคอกนิชันมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ 
 
องค์ความรู้จากการวิจัย 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน คือ (1) สมรรถนะในการแก้ปัญหา (2) สมรรถนะในการให้เหตุผล (3) 
สมรรถนะเชิงกระบวนการ (4) สมรรถนะในการสร้างความเป็นตัวแทน (5) สมรรถนะในการ
เชื่อมโยง (6) สมรรถนะในการสื่อสาร ไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ครู
จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจในค าถาม ไม่เกิด
การสับสน  
 2. ในขั้นตอนการตอบค าถามนักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับกระบวนการสอนในลักษณะนี้ อาจ
ท าให้เกิดความรู้สึกท้อแท้และเกิดเจตคติที่ไม่ดี ในช่วงแรกของการทดลองครูเริ่มจากสถานการณ์
ง่าย ๆ ไปสู่ยาก อธิบายเพ่ิมเติม และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหา  
 3. ครูจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยร่วมกัน
อภิปราย แสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นแลกเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ครูท าความ
เข้าใจกับนักเรียนเรื่องการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพราะนักเรียนเก่งมักท างานเองล าพัง ส่วน
นักเรียนอ่อนไม่สนใจการท างานกลุ่ม ครูควรแนะให้นักเรียนช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ช่วยกันคิด 
ช่วยกันวางแผน ช่วยกันแก้ปัญหา เพ่ือไม่ให้เป็นภาระของคนใดคนหนึ่ง เพราะความส าเร็จของ
กลุ่มขึ้นอยู่กับความส าเร็จของสมาชิกทุก ๆ คนในกลุ่ม 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้ง ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน กับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ในเนื้อหาวิชาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอ่ืน ๆ นอกจากเรื่อง 
ล าดับและอนุกรม หรือในระดับชั้นอ่ืน ๆ หรือในรายวิชาอ่ืน ๆ  
 2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิ ชัน กับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ที่มีผลต่อตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ เก่ียวข้องกับสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ เช่น สมรรถนะด้านการใช้ความคิดคล่อง ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น ซ่ึงน่าจะเป็น
ปัจจัยที่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
เปรียบเทียบ และศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรม
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เป็นแบบผสานวิธี พบว่า 1. ระดับการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  2. ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ 3 . ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การเลือกต้ังเป็นเรื่องไกลตัวขาดความเข้าใจในหลักอปริหานิยธรรม 
การเข้าร่วมมีบทบาทในชุมชนเป็นไปได้ล าบาก การติดต่อกับราชการมีปัญหาเรื่องความล่าช้า 
การน าเสนอข่าวไม่มีการประยุกต์หลักธรรมที่เหมาะสม จึงต้องให้ความรู้ถึงความส าคัญของการ
เลือกต้ังว่าเป็นสิทธิของประชาชนทุกคน ปรับปรุงภาพลักษณ์การเข้าร่วมมีบทบาทในชุมชนให้
เป็นเรื่องง่าย พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนให้ครอบคลุมมีความรวดเร็ว ประยุกต์
หลักธรรมที่เหมาะสมมาประกอบเพ่ือสร้างสังคมที่คนคุ้นชินกับการวิพากษ์วิจารณ์ ความเห็นต่าง 
โดยไม่ใช้อารมณ์แต่ใช้เหตุผลความรู้ให้มากขึ้น  
 

คําสําคัญ : การประยุกต์; พุทธธรรม; การมีส่วนร่วมทางการเมือง  
 

Abstract 
 Objectives of this article were to study level of people’s political 
participation, to compare, and to study problem, obstacles and suggestions for 
the Buddhadhamma application for people’s political participation, using mixed 
methods. Findings were: 1 . Level of people’s political participation was at 
moderate level. 2. People with different data had different opinions, accepting 
the research hypothesis. 3 . Problems and obstacles and recommendations were 
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that people looked at political election not their concern, far away from them, 
lacked of knowledge of Apparihaniyadhamma in election. The role in community 
Participation was quite difficult to join with, Government contact was slow. News 
reporting lacked the Dhamma application, Therefore people must be educated 
about importance of election and rights of people, community political 
participation must be improved for  easy and beneficial participation. Operation 
must be improved and changed for faster services. Dhamma application should 
be used to develop society that can stand criticism, emotional control, others’ 
opinions acceptance, using reasons, not emotions in opinions expression. 
 

Keywords: Application; Buddhadhamma; Political Participation 
 

บทนํา 
ปัจจุบันประชาชนชาวไทยมีความต่ืนตัวทางการเมืองมากขึ้นเนื่องจากกฎหมา ย

รัฐธรรมนูญมีสาระส าคัญเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองไว้อย่างชัดเจนว่าให้
เน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มากกว่าที่จะเป็นประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนนั่นหมายความว่าก าหนดให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง
ในทุกขั้นตอน เช่น ก าหนดให้การเลือกต้ังเป็นหน้าที่ของประชาชน การที่ประชาชนมีสิทธิในการ
เสนอร่างกฎหมาย การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถลงประชามติและท าประชาพิจารณ์ได้  
และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิลงนามเพ่ือถอดถอนบุคลากรระดับสูง รวมถึงเน้นการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาททางการเมืองของ
ตน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ือการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม
ของตน (จักษ์ พันธ์ชูเพชร, 2549) 

การเลือกต้ังครั้งล่าสุดเม่ือวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 นับเป็นการเลือกต้ังครั้งส าคัญ
หลังเหตุการณ์รัฐประหารในปี พ.ศ. 2554 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ซ่ึงเป็น
ครั้งที่ 28 และเป็นครั้งที่ประชาชนส่วนใหญ่ หันมาให้ความสนใจในเรื่องการเมืองมากขึ้น จาก
การพัฒนาของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียท าให้การเข้าถึงข่าวสารทางด้านการเมืองท าได้สะดวก
และรวดเร็ว แต่ก็น ามาซ่ึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เกิดความแตกแยกความขัดแย้งทาง
อุดมการณ์ทางการเมือง การโจมตีกันด้วยข้อมูลข่าวสารและความเบื่อหน่ายตัวนักการเมืองและ
การเลือกต้ัง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีตที่ผ่านมา ส่วนใหญ่คิดว่าการเมือง
คือเรื่องน่าเบื่อเลือกไปก็ได้การเมืองเดิม ๆ รูปแบบเก่า ๆ ที่ มุ่งเน้นเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์
โดยไม่มุ่งเน้นประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน อีกทั้งในเขตเทศบาลนครระยองมีระดับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองค่อนข้างน้อยเพราะประชาชนส่วนใหญ่มุ่งเน้นการหาเลี้ยงชีพ ดังนั้นการไป
เลือกต้ังจึงกระท าไปเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายและกลัวการถูกลงโทษถอนสิทธิทางการเมือง
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อ่ืน ๆ ประชาชนจึงต้องเข้าร่วมการเมืองเพราะเป็นหน้าที่แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะ
ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ซ่ึงเป็นปัญหาที่มองเห็นได้ชัดเจน เพราะการเมืองเป็น
เรื่องที่ประชาชนต้องรับผิดชอบร่วมกัน การใช้อ านาจทางการเมืองล้วนมีผลต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนทั้งสิ้น ซ่ึงการต่ืนตัวทางการเมืองนับว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่าง
มาก เพราะหากเราวิเคราะห์ตามความเป็นจริงแล้วนั้น การเลือกต้ังคือการมอบอ านาจในมือของ
ประชาชนทุกคนในประเทศ ที่ต่างคนต่างมีอ านาจในมือไปสู่มือของคนที่เราเชื่อม่ันและเชื่อใจว่า 
คนที่เรามอบอ านาจให้นั้นจะน าอ านาจของเราไปท าประโยชน์เพ่ือประเทศชาติส่วนรวม โดยไม่
หวังถึงประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง เพราะอ านาจนั้นนับเป็นเส้นทางที่จะน าพาประเทศชาติ
และประชาชนทุกคน รวมทั้งตัวเราไปสู่ความเจริญ การพัฒนาทัดเทียมอานารยประเทศ (สมบัติ 
ธ ารงธัญวงศ์, 2549) 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมุ่งเป้าประสงค์การวิจัยเชิงพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง ในการศึกษาการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนเป็นส าคัญว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยองอยู่
ในระดับใด และจะท าการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนได้อย่างไร เพ่ือก าหนดทิศทางของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้สอดคล้ อง
กับหลักการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่อ านาจอธิปไตย อันเป็นอ านาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ โดยประชาชนจะใช้อ านาจออกกฎหมายผ่านรัฐสภา ใช้อ านาจบริหารผ่าน
รัฐบาล และใช้อ านาจตุลาการผ่านศาล จนท าให้ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครอง
ในอุดมคติของหลาย ๆ ประเทศ (ทินพันธ์ นาคะตะ, 2517) เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ถือเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึง
เป็นตัวชี้วัดถึงระบอบการปกครองได้เพราะประเทศใดที่ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองสูง ย่อมแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยสูง แต่ประเทศใดที่ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองต่ าย่อมแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยต่ าไปด้วย (จุฬีวรรณ เติมผล, 2561) อีกทั้ง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ยังต้องควบคู่ไปกับหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ด้วยเพราะการไม่มีคุณธรรมประจ าใจท าให้เกิดปัญหากระทบกับทั้ งระบบสังคมตามมาได้ เม่ือ
พิจารณาความส าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากข้อมูลข้างต้นแล้วนั้นผู้ ศึกษามีความ
ประสงค์ที่จะแทรกแนวคิดและหลักธรรมที่เหมาะสมกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซ่ึ ง
หลักธรรมที่เหมาะสมกับการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ได้แก่ ธรรมที่สามารถน ามาซ่ึง
ประโยชน์ของส่วนรวม คืออปริหานิยธรรม ซ่ึงเป็นธรรมที่น ามาซ่ึงความไม่เสื่อม ความสามัคคี 
(วศิน อินทสระ, 2548) และเพ่ือสร้างความเจริญ ก้าวหน้า จึงนับว่า อปริหานิยธรรมนั้นควรค่า
แก่การที่จะเป็นที่สนใจ  ในการน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติยึดเป็นธรรมาภิบาลในองค์กรที่
ทรงคุณค่ายิ่ง มาเป็นหลักธรรมที่ประยุกต์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง (พระธรรมปริยัติโสภณ 
(วรวิทย์), 2548) 
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จังหวัดระยอง  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ซ่ึงเป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ ผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ คือการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง อ าเภอ จังหวัด
ระยอง ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จ านวน 43,116 คน (เทศบาลนครระยอง, 2562) โดย
มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ใน 18 ชุมชน จาก 29 ชุมชน ที่ มีจ านวนประชากรในชุมชน
เกิน 1,000 คนขึ้นไปรวมทั้งสิ้นจ านวน 35,748 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 396 คน  จากการ
ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุรพล สุยะพรหม, 2553) ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 รูปหรือคน ได้แก่ พระภิกษุระดับพระสังฆาธิการ ในอ าเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง จ านวน 2 รูป และ ผู้บริหารและผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง จ านวน 6 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้ เชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามเพ่ือใช้เก็บข้อมูล
จากประชากรที่ใช้ในการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับ
คุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ ได้แก่  เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยเกณฑ์
การวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ ลิเคอร์ท (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) และ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายเปิด และเ ชิง
คุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของ การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซ่ึง
การวิจัยในครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าความถี่  และค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ 
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การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
นครระยอง จังหวัดระยอง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท าการทดสอบสมมติฐาน
การเปรียบเทียบความคิดเห็นโดยใช้สถิติตามลักษณะของตัวแปร คือ การทดสอบค่าทีในกรณีตัว
แปรต้นสองตัว และการทดสอบค่าเอฟ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวในกรณีตัว
แปรต้นต้ังแต่สามตัวขึ้นไป และเม่ือพบว่ามีความแตกต่างจึงท าการการเปรียบเทียบรายคู่โดยมี
ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด  
 เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยสร้าง
ขึ้นจากการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ แล้วสร้างแบบ
สัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ให้สัมภาษณ์ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ แล้วท าการเก็บข้อมูลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ บุคคลผู้ให้
ข้อมูลที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
จ านวน 8 รูปหรือคน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ พระสังฆาธิการ, นักการเมือง, ข้าราชการ
ผู้เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง, นักการเมืองท้องถิ่น และ ผู้น าชุมชน ภายหลังเก็บข้อมูลแล้วน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 8 รูป
หรือคน จากนั้นน าข้อมูลวิเคราะห์เนื้อหา เก่ียวกับปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา จัดท า
เป็นตารางสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ท้ายที่สุดน าข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วจัดท าเป็นองค์
ความรู้ใหม่ พร้อมทั้งอภิปรายผลการวิจัยโดยเทคนิควิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา ต่อไป 
 
ผลการวิจัย 

1. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้าน
การเลือกต้ัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมาคือ ด้านการเป็นผู้ มีบทบาทในชุมชน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.62 รองลงมาได้แก่ ด้านการติดต่อกับทางราชการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และด้านที่
น้อยที่สุดคือ ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และ
รายได้ต่อเดือนต่างกัน ไม่เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยภาพรวม
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนปัจจัยที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยภาพรวมแตกต่างกันคือ ระดับการศึกษา และอาชีพ ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง โดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญตามสมมติฐานที่
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

ด้านการเลือกต้ังตามหลักอปริหานิยธรรม  ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่การประยุกต์ใช้หลัก 
อปริหานิยธรรม ในข้อที่ 1 ข้อที่ 2 คือหม่ันประชุมเป็นนิจ และพร้อมเพรียงกันประชุม เพราะ
ประชาชนมุ่งท างานหาเลี้ยงชีพจึงมองว่า การเลือกต้ังไม่มีความจ าเป็นเป็นเรื่องไกลตัวเลือก
พรรคเดิม ๆ ผู้สมัครหน้าเดิม ๆ ที่ตนเองรู้จักเพราะไม่มีเวลา การรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์
ไม่ทั่วถึงเพราะไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุม หรือไม่ได้สนใจเท่าที่ควรท าให้ยังมีกรณีบัตรเสีย และ
บัตรช ารุดอยู่บ้าง ข้อเสนอแนะเสนอว่าต้องเพ่ิมช่องทางการรับรู้ข่าวสาร หรือการออกกฎหมาย 
การเสนอค่าตอบแทนส าหรับการออกมาลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  เพ่ือกระตุ้นความสนใจในการ
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองซ่ึงเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองล าดับแรก ๆ ของประชาชน 
และเพ่ิมกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การเลือกต้ังโดยระบบ
ออนไลน์ การเลือกต้ังโดยระบบแสกนลายนิ้วมือ เพ่ือลดความยุ่งยากในการลงคะแ นนเสียง
เลือกต้ัง 

ด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่การ
ประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ในข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และ ข้อที่ 3 คือหม่ันประชุมเป็นนิจ พร้อม
เพรียงกันประชุม และไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ การมีบทบาทในชุมชนการเข้าถึงกา รเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นไปได้ยาก การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 
และการประชุมเพราะมีหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบ การออกกฎระเบียบใด ๆ ต้องรอความ
คิดเห็นของส่วนรวมก่อน ข้อนี้อาจจะไม่สามารถบังคับใช้ได้ เพราะกฎระเบียบบางข้อต้อง
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และความจ าเป็นในขณะนั้น ข้อเสนอแนะ เสนอว่าเพ่ิมช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่คนในชุมชนมีแนวโน้มจะเห็นได้มาก ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้
เห็นว่าการเข้าร่วมเป็นเรื่องง่าย มีการรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาตามเหตุผล ควรจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเวลาของคนส่วนใหญ่ในชุมชน หรืออาจะต้องจัดการประชุม
เพ่ิมเติม หรือการต้ังคณะกรรมการให้ท าหน้าที่รายงานการประชุมต่อให้แก่ประชาชนที่ไม่ได้มา
เข้าร่วมกิจกรรม ออกกฎระเบียบโดยความเห็นชอบในชุมชน โดยแก้ไขให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันและความจ าเป็นเร่งด่วนในขณะนั้น 

ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่การ
ประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ในข้อที่ 4 และข้อที่ 6 การติดต่อกับทางราชการยังมีปัญหาเรื่อง
ความล่าช้าเกิดจากการไม่เข้าใจกันของผู้ควบคุมดูแลคือข้าราชการ การลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบ
ปัญหามีน้อยท าให้เกิดปัญหาในชุมชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เม่ือมีความเสียหายเกิดขึ้นใน
สถานที่สาธารณะประโยชน์ มักไม่ค่อยมีการแจ้งกับทางหน่วยงานราชการ ต้องรอท าตาม
ขั้นตอนเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาเหล่ านั้น กา รติดต่อรา ชการต้องรอผู้น าชุ มชนเป็น ผู้
ประสานงานซ่ึงมีขั้นตอน ข้อเสนอแนะ ปรับเปลี่ยนวิธีการติดต่อกับทางราชการ ให้ประชาชน
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เกิดความม่ันใจในเรื่องการติดต่อ รูปแบบการปฏิบัติงานต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบที่
ครอบคลุมมีความรวดเร็วไม่เกิดความล่าช้า ข้าราชการควรต้องลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบปัญหา
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรับทราบปัญหาที่แท้จริงของประชาชนเพ่ือวางแนวทางแก้ไขปัญหา และเม่ือ
มีสถานที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชนเกิดความเสียหายและต้องการแก้ไข ประชาชนต้องช่วยกัน
ช่วยเหลือดูแลแจ้งข่าวเพ่ือให้เกิดการแก้ไขเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน 
 ด้านการเป็นผู้ส่ือข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม การน าเสนอข่าวไม่มีการ
ประยุกต์หลักธรรม ที่เหมาะสมมาประกอบ เช่น พรหมวิหาร 4, อคติ 4, กาลามสูตร 10, โยนิโส
มนสิการ ฯลฯ มีความเอนเอียง ไม่เป็นกลาง เล่นพรรคเล่นพวก ตามความชอบทางการเมือง  
บางส านักไม่เที่ยงตรงในการเสนอข่าว เอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหลัก ข้อเสนอแนะ ควร
สร้างสังคมที่คนคุ้นชินกับการวิพากษ์วิจารณ์ โดยไม่ใช้อารมณ์ความชอบส่วนตัว และใช้เหตุผล/
ความรู้ให้มากขึ้น ปลูกฝังการคิด วิเคราะห์ และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ควรเริ่มต้ังแต่ใน
โรงเรียน ปลูกฝังในระดับเยาวชนขึ้นไป และการน าเสนอควรเสนออย่างเป็นกลาง  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้านการ
เลือกต้ัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมาคือ ด้านการเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.62 รองลงมาได้แก่ ด้านการติดต่อกับทางราชการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และด้านที่น้อยที่สุด
คือ ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ตามล าดับ  ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของทัพกฤษฏิ์ สุวรรณวัฒน์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา" พบว่า การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง เม่ือแยกออกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
เลือกต้ัง ด้านการรับฟังข่าวสารทางการเมือง ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ด้าน
พฤติกรรมการแสดงออกทางการเมือง มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการเดินขบวน
หรือชุมนุมประท้วง มีค่าแปลผลอยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของดาบ
ต ารวจบรรจบ แก้วหน่อ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการ
ต ารวจสถานีต ารวจภูธรแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่"  พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ข้าราชการต ารวจ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง มีค่าแปลผลอยู่
ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านแรงจูงใจในการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ด้านการรวมกลุ่ม
ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองและด้านการเข้าร่วมชุมชนทางการเมือง มีค่าแปลผลอยู่ในระดับ
น้อย ตามล าดับ 
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2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และ
รายได้ต่อเดือน ต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ ต้ังไว้ ส่วนปัจจัยส่วน
บุคคลด้านระดับการศึกษา และอาชีพ มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญตามสมมติฐานที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กิตติ ศรีสมบัติ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง "การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลสันผักหวาน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่" พบว่า ผลการเปรียบ เทียบความ
คิดเห็น พบว่า ประชาชนที่มี เพศ และรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระอธิการปรีชา ติกฺข าโณ (มาทา) (2560) ได้ศึกษาเรื่อง "ประสิทธิผลการบริหารงานตาม
หลักอปริหานิยธรรมของเทศบาล ต าบลนาแก้ว อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง"พบว่า ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน  

 
องค์ความรู้จากการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยในลักษณะแผนภาพที่แสดงการประยุกต์หลัก
พุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเขต
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 

ที่มา: พระชาญชัย ติสฺสว โส (2562) 
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องค์ความรู้ที่ค้นพบจากการวิจัยจากการสังเคราะห์ คือการประยุกต์หลักพุทธธรรมของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพ่ือก ากับการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยสันติ มีสติไตร่ตรอง 
มีการวิเคราะห์ที่เฉียบแหลมแยบคาย ปราศจากอคติที่เกิดขึ้นจากอุดมการณ์ทางการเมืองหรือ
เหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆ มุ่งเน้นที่ประโยชน์ส่วนรวมไม่มุ่งเน้นการโจมตีและแตกแยก 
ก่อให้เกิดความสามัคคี ความยั่งยืนในสังคมและประเทศชาติ หากปราศจากหลักธรรมน าทาง
หรือก ากับดูแลแล้วการมีส่วนร่วมทางการเมืองก็ปราศจากคุณธรรมด้วยนั่นเอง  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนรับทราบสิทธิและหน้าที่รวมถึงอ านาจของการไปใช้

สิทธิเลือกต้ัง 
2. มีนโยบายการออกกฎระเบียบในการออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังให้ประชาชนเห็นว่าถ้าไม่

ออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังจะเสียสิทธิ และถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย  
3. มีนโยบายสร้างการเรียนรู้ เชิงจิตวิทยาให้ประชาชนตระหนักถึงการสร้างสังคม

ประชาธิปไตยที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
1. จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของประชาชนในด้านสิทธิ หน้าที่รวมถึง

อ านาจของการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
2. ออกกฎหมายเพ่ือลงโทษผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังให้รุนแรงมากขึ้น และสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการออกมาลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง เช่น มีการเปรียบเทียบปรับในกรณีไม่มา
ลงคะแนนเสียง และสนับสนุนค่าเดินทางให้แก่ประชาชนที่มาลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 

3. สร้างการเรียนรู้ เรื่องการสร้างสั งคมประชาธิปไตยที่ประกอบด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรม ให้ประชาชนประจักษ์ทางด้านจิตวิทยาเพ่ือสร้างจิตส านึกอันดี 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปวิจัยครั้ง ต่อไป   
1. ควรท าการศึกษาวิจัย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับจังหวัด หรือ

ในระดับประเทศ 
2. ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเลือกต้ัง ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ของประชาชนในเขต

เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
3. การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือขจัดความขัดแย้งทางการเมือง ของประชาชนในเขต

เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นปัจจัยกลยุทธ์และปัจจัยการ
บริการลูกค้าสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 400 
คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหูคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยกลยุทธ์
การทางตลาด ปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี มีอ านาจการท านายร้อยละ 67.20 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนปัจจัยการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่ ด้านสร้างความสัมพันธ์ และด้านการรับฟังข้อมูลความคิดเห็น ส่งผล
ต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีอ านาจการท านายร้อยละ 59.50  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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Abstract 
 Objectives of this article were to study the opinions, the marketing strategy 
factors and customer relationship management factors affecting loyalty of Bank 
for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Doem Bang Nang Buat, Suphanburi 
Province. The samples were 400 people of the users of Bank for Agricultural 
cooperatives, Doem Bang Nang Buat, Suphanburi province, selected by specific 
random selection. The instrument was questionnaires. The data were analyzed 
by descriptive statistics; frequency, percentage, mean and standard deviation, 
and multiple regression analysis. The results showed that the respondents had 
opinion concerning Marketing strategy factors, Customer relationship 
management factors and affecting customer loyalty at a high level. The 
hypothesis testing showed that Marketing Strategy Factors: Product Physical 
Evidence and Process affecting customer loyalty of Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives, Doem Bang Nang Buat, Suphanburi Province with 
predictive power of 67.20 percent, at the statistical significance level of 0.05. The 
customer relationship management factors: Relations and Listening to opinions 
affecting customer loyalty of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, 
Doem Bang Nang Buat, Suphanburi Province with predictive power of 59.50 
percent, at the statistical significance level of 0.05. 
 

Keywords: Marketing Strategy; Customer Relationship Management; Loyalty 
 

บทน า 
 ปัจจุบันการแข่งขันอย่างเสรีภายใต้กลไกตลาดของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เม่ือเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความต้องการและความคาดหวัง
ต่อสินค้าและบริการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจต่อสินค้าและบริการ
และมีความไวต่อราคา เนื่องจากมีเวลาน้อยลงจึงต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ต้องการ
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและตรงใจมากขึ้น สินค้าและบริการต้องมีการรับประกันคุณภาพ
และมีสิทธิพิเศษ รวมทั้งต้องการให้สินค้าและบริการมีราคาที่ถูกลงด้วย ซ่ึงองค์กรธุรกิจต่าง
ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ เพ่ือเรียกร้องความสนใจที่จะเป็นลูกค้าโดยค านึงถึงสิ่งที่จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ ซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการในราคาที่
เหมาะสม การจัดจ าหน่ายในสถานที่ และวิ ธีการที่ลูกค้าจะเกิดความสะดวกสบาย เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าจนเกิดเป็นความจงรักภักดีต่อ
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องค์กรธุรกิจ โดยการใช้กลยุทธ์การตลาดจึงเป็นองค์ประกอบที่ส า คัญที่สร้างความแตกต่าง คือ 
ต้องมีการเน้นถึงผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เน้นถึงราคา ช่องทางการกระจายสินค้า การส่งเสริม
การขาย ตลอดจนบุคคลหรือพนักงาน การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการ ซ่ึงเป็นปัจจัยที่สามารถน ามาส่งเป็นกลยุทธ์การตลาดในการส่งมอบสินค้าให้กับ
ลูกค้าได้ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ก็เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ มีแบบแผนที่ใช้สร้างและรักษา
ความสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะที่ก่อให้เกิดผลก าไร และเป็นการสร้ างความสัมพันธ์แบบยั่งยืน 
การที่จะประสบความส าเร็จในการแข่งขันได้นั้น องค์กรธุรกิจจะต้องมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง พยายามดึงลูกค้าจากคู่แข่งขัน และรักษาลูกค้ากลุ่มเดิมไว้ โดยอาศัยการส่งมอบ
คุณค่าที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน อย่างไรก็ตามก่อนที่องค์กรธุรกิจจะสร้ างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
จะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าเสียก่อน (ธนวัฒน์ ข่ายแก้ว, 2560) 
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นสถาบันการเงินระดับชาติ มีฐานะ
เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์เพ่ือการเกษตร ปี พ.ศ. 2509 ท าหน้าที่อ านวยสินเชื่อให้แก่เกษตรกรอย่าง
กว้างขวางทั้งในด้านเกษตรกรโดยตรงและผ่านทางสถาบันการเกษตร เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรให้
มีแหล่งเงินทุนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายให้เกษตรกรมีเงินทุนและอุปกรณ์การเกษตรที่สามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้ เพ่ืออ านวยด้านการผลิตแก่เกษตรกรรวมทั้งท าหน้าที่ เป็นแหล่งเงินทุน
อ านวยสินเชื่อแก่สหกรณ์ที่อยู่ในประเทศไทย โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ทุกแห่งทั่วประเทศจะด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมมุ่งการให้บริการที่ทันสมัย
และเป็นเลิศ ยึดตามวิสัยทัศน์ที่ว่า เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ ม่ันคง มีการจัดการที่ทันสมัย 
ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ” และยึดตามพันธุ์ กิจ
ที่ว่า “บริการทางการเงินครบวงจรเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร โดยควา มร่วมมือกับเครือข่าย” (ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2562) ซ่ึงธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ก็เป็นส่วนหนึ่งของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ด าเนินการตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธ์กิจเหมือนกันอย่างเค ร่งครัด เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่อยู่ในเขตพ้ืนที่และนอกเขตพ้ืนที่เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ยังมีการให้บริการแก่ลูกค้าเหมือนกับธนาคารพาณิชย์ อ่ืน ๆ ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้น าหลักการบริหา รลูกค้า
สัมพันธ์เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมทั้งการแสวงหา
ลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเดิม โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรีได้หากลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้ในการให้บริการลูกค้าไว้ให้ได้ตลอดไปโดย
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของธุรกิจทางการเงินมีการแข่งขันสูง ภาวะเศรษฐกิจผันแปรเกิดภัย
พิบัติภัยแล้งท าให้ผู้ใช้บริการประสบปัญหาทางการเงิน กลุ่มเกษตรกรและผู้ใช้บริการในเขต
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อ าเภอเดิมบางนางบวชก็มีความต้องการที่หลายขึ้น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จึงต้องสร้างกลยุทธ์การตลาดและการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ท าให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่
เปลี่ยนแปลง จึงต้องมีการสร้างความประทับใจ ความจงรักภักดีและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับ กลยุทธ์ทางการตลาดและ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือจะได้น าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง พัฒนา
กลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า และท าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดจนเกิดความจงรักภักดีต่อ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตลอดไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด ปัจจัยการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ และความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริการลูกค้าสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เพ่ือการเกษตร สาขาเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน และกลุ่มตัวอย่างที่ได้ใช้วิธีการ
ค านวณ โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Yamane) โดยการก าหนดค่าความเชื่อม่ันที่ 
95 เปอร์เซ็นต์ ที่ความคลาดเคลื่อน ±5 เปอร์เซ็นต์ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความถี่ในการใช้บริการของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์เพ่ือการเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อควา ม
จงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) 
 โดยแบบสอบถามส่วนที่ 2, 3 และ 4 เป็นข้อค าถามแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่าโดย
ใช้เกณฑ์ประเมินตามมาตรวัดลิเคิร์ท (Rating Scale) (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร , 2553) แบ่งเป็น 
5 ระดับ คือ มากที่สุด (5)มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) ทั้งนี้แบบสอบถามมีค่า
ความตรงตามเนื้อหา โดยพิจารณาจากดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ 
(Item Objective Congruence Index: IOC ซ่ึงมีค่าระหว่าง 0.60 – 1.00 และแบบสอบถามมี
ความเชื่อม่ัน โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha – Coefficient) ตามวิธีของครอ
นบาคและแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันโดยพิจารณาจากค่าสัมปร ะสิทธิ์แอลฟ่า ( Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค พบว่า ทุกด้านมีค่าความเชื่อม่ันมากกว่า 0.70 (กัลยา  
วานิชย์บัญชา, 2550) และค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับอยู่ที่  0 .99 จึงจะถือได้ว่า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แจกผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เพ่ือ
การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวั ดสุพรรณบุรี จ านวน 400 ชุด ด้วยตนเอง โดย
ด าเนินการเก็บแบบสอบถามระหว่างเดือนตุลาคม–เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เม่ือรับ
แบบสอบถามคืนมาผู้วิจัยจะตรวจสอบแบบสอบถาม และลงรหัสข้อมูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติต่อไป  
 4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในส่วนของแบบสอบถาม คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธี Step wise 
Analysis) 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 167 คน คิด

เป็นร้อยละ 42.00 และ ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 51 ปี ขึ้นไปจ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.25 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40 .50 ประกอบอาชีพ
เกษตรกร/ประมง จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43 .75 มีรายได้อยู่ระหว่าง 10 ,000 -15 ,000 
บาท จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33 .25 ใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อเดือน จ านวน 273 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.25  
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดของธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขา เดิมบางน างบวช  จังหวัดสุพรรณบุ รี โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X  = 4.20, S.D. = 0.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ซ่ึงด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ด้านบุคลากร ( X = 4.28, S.D. = 0.79) รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ  
( X = 4.23, S.D. = 0.80) ด้านลักษณะทางกายภาพ ( X = 4.21, S.D. = 0 .84) ด้านผลิตภัณฑ์  
( X = 4.19, S.D. = 0.74) ด้านมีการส่งเสริมให้บริการ ( X = 4.18, S.D. = 0.79) รองลงมา คือ 
ด้านกระบวนการ ( X =  4 .16 , S.D. = 0 .91 ) และด้านรา คา อยู่ ในระดับเห็นด้วยมา ก  
( X = 4.10, S.D. = 0.89)  

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ซ่ึงด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ด้านการรักษาลูกค้า ( X = 4.39, S.D. = 0.73) รองลงมา คือ ด้านการติดตามลูกค้า  
( X = 4.37, S.D. = 0.80) ด้านการรับฟังข้อมูลการคิดเห็น ( X = 4.32, S.D. = 0 .78) และด้าน
สร้างความสัมพันธ์ ( X = 4.25, S.D. = 0.80) 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนา งบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมมี
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ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X = 4.29, S.D. = 0.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ซ่ึงด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ด้านความภักดีต่อตราสินค้าเดิม ( X = 4 .33 , S.D. = 0 .81) รองลงมา คือ ด้านการ
แนะน าบอกต่อ ( X = 4.31, S.D. = 0 .79) และด้านการซ้ือซ้ าเป็นปกติ ( X = 4 .23 , S.D. = 
0.84) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1 . ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจ จัยกลยุทธ์การทางตลาดท่ีส่งผลต่อความ

จงรักภักดีของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี 

ในการวิเคราะห์ปัจจัยกลยุทธ์การทางตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้การวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคูณเส้นตรง (Multiple Regression Analysis) โดยมีเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

1. ค่าเฉลี่ยของความคาดเคลื่อน มีค่าเท่ากับ 0 โดยวิธีการก าลังสองน้อยที่สุด จะมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 เสมอ 

2. การตรวจสอบจากปัญหา Multicollinearity กล่าวคือ ตัวแปรอิสระทั้งหมดจะต้อง
ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง โดยใช้สถิติตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลาย ๆ ตัว
ด้วยค่าสถิติ Collinearity Statistics ผลท่ีได้มี 2 ค่า คือ ค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0.17 – 
0.31 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.10 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) อยู่ระหว่าง 3.18 – 5 .73 
ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าไม่มีปัญหา Multicollinearity หรือไม่เกิดสหสัมพันธ์กันเองระหว่าง
ตัวแปรอิสระ   

3. การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลื่อน โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่าระหว่าง 0.57 – 0.79 (r น้อยกว่า 0.80) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) 
ซ่ึงปร ากฏว่ า ทุก คู่มีความสั มพันธ์ ไม่เ กิน 0 .80 แสดงถึงตั วแปร อิสร ะทุกตัวไม่มีปัญหา 
Multicollinearity 

4 . ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อ กัน  โ ดยพิจา รณา จาก ค่า  Durbin-Watson มี
ค่า 1.86 ซ่ึงอยู่ในช่วงระหว่าง 1.50 – 2.50  (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2550 ) แสดงว่าค่าความ
คลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปรมีความอิสระต่อกัน 

 เม่ือทดสอบเง่ือนไขข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดข้อมูลเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด จึง
วิเคราะห์ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ปัจจัยกลยุทธ์ 
ทางการตลาด 

ความจงรักภักดี  
t 

 
p B SE β 

ค่าคงที่ 0.82 0.13  6.20 0.00 
ด้านกระบวนการ 0.34 0.04 0.40 7.54 0.00* 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.27 0.05 0.29 5.42 0.00* 
ด้านผลิตภัณฑ์ 0.20 0.04 0.19 5.09 0.00* 

Adjust R Square = 0.672  R = 0.821  R Square = 0.675  Durbin–Watson = 1.862 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยน าตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรท านายเข้าทั้งหมดเพ่ือดูว่าตัวแปร
เหล่านี้ มีตัวแปรที่สามารถร่วมท านาย ตัวแปรตามได้ โดยใช้สถิติถดถอยเชิงพหุคูณแบบ 
Stepwise (Stepwise Multiple Regression Analysis) ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์พบว่า  ตัวแปร
ท านาย 3 ตัวแปร คือ ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเป็นตัว
แปรอิสระส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปรดังกล่าวสามารถร่วมกัน
ท านายความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์กา รเกษตร สาขาเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และตัวแปรอิสระ 3 
ตัวแปร มีอ านาจท านายประมาณร้อยละ 67 .20 (Adjust R Square = 0.672)  

เม่ือน าค่าสถิติต่าง ๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ จะได้สมการพยากรณ์ปัจจัยกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้  

สมการคะแนนดิบ คือ  
Ŷ= 0.82 + 0.34 (ด้านกระบวนการ) + 0.27 (ด้านลักษณะทางกายภาพ) + 0.20 (ด้าน

ผลิตภัณฑ์)  
หรือเขียนในรูปคะแนนมาตรฐาน  
Zy = 0.40 (ด้านกระบวนการ) + 0 .29  (ด้านลักษณะทางกายภาพ) + 0.19  (ด้าน

ผลิตภัณฑ์)  
2. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความ

จงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ในการ วิเคร าะห์ปัจ จัยกา รบริหา รลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความจ งรักภั กดีของ
ผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณเส้นตรง ( Multiple Regression 
Analysis) โดยมีเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

1. ค่าเฉลี่ยของความคาดเคลื่อน มีค่าเท่ากับ 0 โดยวิธีการก าลังสองน้อยที่สุด จะมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 เสมอ 

2. การตรวจสอบจากปัญหา Multicollinearity กล่าวคือ ตัวแปรอิสระทั้งหมดจะต้อง
ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง โดยใช้สถิติตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลาย ๆ ตัว
ด้วยค่าสถิติ Collinearity Statistics ผลท่ีได้มี 2 ค่า คือ ค่าTolerance อยู่ระหว่าง0 .20–0 .30 
ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.10 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) อยู่ระหว่าง 3.26–5.00 ซ่ึงมีค่า
น้อยกว่า 10 แสดงว่าไม่มีปัญหา Multicollinearity หรือไม่เกิดสหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัว
แปรอิสระ  

3. การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลื่อน โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่าระหว่าง 0.65-0.79 (r น้อยกว่า 0.80) (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2550 ) 
ซ่ึงปรา กฏว่า ทุกคู่มีความสัมพันธ์ไ ม่เกิน 0 .80  แสดงถึง ตัวแปร อิสระทุ กตัวไม่ มีปัญหา 
Multicollinearity 

4.ควา มคลา ดเคลื่ อนเป็น อิสระต่อ กัน  โดยพิจา รณาจ าก ค่า  Durbin-Watson มี
ค่า 1.82 ซ่ึงอยู่ในช่วงระหว่าง 1.50–2.50  (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2550) แสดงว่าค่าความ
คลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปรมีความอิสระต่อกัน 

เม่ือทดสอบเง่ือนไขข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดข้อมูลเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด จึงวิเคราะห์
ปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
ความจงรักภักดี 

t p 
B SE β 

ค่าคงที่ 0.83 0.14  5.78 0.00 
ด้านการรับฟังข้อมูลความคิดเห็น 0.42 0.04 0.43 8.79 0.00* 
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ 0.37 0.04 0.39 8.06 0.00* 
Adjust R Square = 0.595  R = 0.773  R Square = 0.597  Durbin–Watson = 1.826 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยน าตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรท านายเข้าทั้งหมดเพ่ือดูว่าตัวแปร
เหล่านี้ มีตัวแปรที่สามารถร่วมท านาย ตัวแปรตามได้ โดยใช้สถิติถดถอยเชิงพหุคูณแบบ 
Stepwise (Stepwise Multiple Regression Analysis) ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์พบว่า  มีตัว
แปรท านาย 2 ตัวแปร คือ ด้านการรับฟังข้อมูลการคิดเห็น  ด้านสร้างความสัมพันธ์  ซ่ึงเป็นตัว
แปรอิสระส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้โดยตัวแปรอิสระทั้งหมด 2  ตัวแปรดังกล่าวสามารถร่วมกัน
ท านายความจงรักภักดีต่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และตัวแปรอิสระ 2  ตัวแปรมี
อ านาจท านายประมาณร้อยละ 59.50 (Adjust R Square = 0.595)  

เม่ือน าค่าสถิติต่าง ๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ จะได้สมการพยากรณ์ปัจจัยการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้  

สมการคะแนนดิบ คือ  
Ŷ=0.83 +0.42 (ด้านการรับฟังความคิดเห็น) + 0.37 (ด้านการสร้างความสัมพันธ์)  
หรือเขียนในรูปคะแนนมาตรฐาน  
Zy = 0.43 (ด้านการรับฟังความคิดเห็น) + 0.39 (ด้านการสร้างความสัมพันธ์) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ เพราะการที่ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงตามอาชีพของผู้ใช้บริการ เช่น บัตรเคดิต 
บัตร ATM เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ด้านต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 
เช่น เงินฝากทวีโชค สลากออมทรัพย์ เป็นต้น รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องท า ให้ผู้ใช้บริการ จึงท าให้ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวัฒน์ ข่ายแก้ว (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์
การตลาดและกา รบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ มีผลต่อควา มจง รักภักดีของลู กค้าธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานจังหวัดสุโขทัย ที่พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลมีผลต่อ
ความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานจังหวัด 
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สุโขทัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัชรี ณัฐพร ดิสนีเวทย์ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่ขนมหวานในห้างสรรพสินค้า ที่พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อความภักดีของลู กค้าที่ มีต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่ขนมหวานใน
ห้างสรรพสินค้า 
 2. ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้ บริการธนาคารเพ่ือ
การเกษตรสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ เพราะการที่
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น
สถาบันทางการเงินที่มีชื่อเสียงมีความม่ันคงและเชื่อถือได้ ที่ต้องเน้นการมีระบบการรักษา ความ
ปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการเป็นส าคัญนอกจากนี้ธนาคารยังต้องเน้นความเป็นระเบียบของ
หน่วยงานที่ให้บริการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับในระหว่างการรับบริการเช่น การมีที่
จอดรถที่เพียงพอ การมีที่เพียงพอ เป็นต้น จึงท าให้ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรืองวิชย์ เรืองวนิช (2555) ศึกษางานวิจัย
เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อระดับความจงรักภักดีของผู้บริโภคในการเลือกใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชนหลังภาวะวิกฤตมหาอุทกภัยปี 2554 ในเขตกรุงเทพฯ ที่พบว่า ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชนหลังภาวะวิกฤตมหาอุทกภัยปี 2554 ในเขตกรุงเทพฯ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภัทรพร วันพิรัตน์ (2559) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้า กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าสยามพาราก้อนและห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ ที่พบว่า ด้านกายภาพและการน าเสนอ ไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
 3. ด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตร
สหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ เพราะการที่ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ต้องให้ความส าคัญ
เก่ียวกับกระบวนการในการให้บริการที่รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่
ให้บริการต้องมีความสามารถในการพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น เครื่อง ATM เครื่องฝาก ถอน
เงิน หรือปรับสมุดบัญชีของธนาคารฯ เป็นต้น จึงท าให้ด้านกระบวนการ  ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรืองวิชย์ เรืองวนิช (2555 ) ศึกษางานวิจัย
เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อระดับความจงรักภักดีของผู้บริโภคในการเลือกใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชนหลังภาวะวิกฤตมหาอุทกภัยปี 2554 ในเขตกรุงเทพฯ ที่พบว่า ด้าน
กระบวนการการให้บริการ ส่งผลต่อระดับความจงรักภักดีของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชนหลังภาวะวิกฤตมหาอุทกภัยปี 2554 ในเขตกรุงเทพฯ 
 สมมติฐานท่ี  2  ปั จจัย การบริหาร ลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่ งผลต่อความจงรักภัก ดีของ
ผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า  
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 1. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือ
การเกษตรสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ เพราะการที่
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ให้
ความส าคัญด้านการสร้างความประทับให้แก้ผู้ที่มาใช้ใช้บริการ โดยเน้นการช่วยเหลือ แนะน า 
และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการ และยังมีระบบการสร้างฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการที่สามารถ
ตรวจสอบประวัติของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องและทันสมัย จึงท าให้ด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวัฒน์ ข่าย
แก้ว (2560) ศึกษางานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ มีผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานจังหวัดสุโขทัย ที่
พบว่า ด้านการสร้างความสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ส านักงานจังหวัดสุโขทัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิระพงศ์ จันทร์สนาม และคณะ (2552) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการ
บริหารลูกสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ที่
พบว่า ด้านการมีสัมพันธ์ภาพกับลูกค้า มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดี
ของลูกค้าและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนใจ จันทร์หนองสรวง  (2554) ศึกษางานวิจัย
เรื่อง การศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
เครือข่ายเอไอเอสในเขตกรุงเทพฯ ที่พบว่า การมีความสัมพันธ์กับลูกค้ามีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบความจงรักภักดีของลูกค้าผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายเอไอเอสในเขต
กรุงเทพฯ 
 2. ด้านการรับฟังข้อมูลการคิดเห็น ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือ
การเกษตรสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ เพราะการที่
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เน้นการให้
ความส าคัญเก่ียวกับฯ การรับฟังค าร้องเรียน ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ จาก
หลากหลายช่องทาง เช่น จดหมาย, โทรศัพท์ หรือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพ่ือน ามาปรับปรุงใน
การให้บริการของธนาคารอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ด้านการรับฟังข้อมูลการคิดเห็น ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธพงษ์ พิมพ์พิพัฒน์  (2559) ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง ความภักดีของลูกค้าตามแนวทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลูกค้าร้านสะดวกซ้ือ 
ที่พบว่า การรับฟังข้อมูลความคิดเห็นมีสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้บริโภค และไม่
สอดคล้องกับงานวิจัย ธนวัฒน์ ข่ายแก้ว(2560) ศึกษางานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาดและการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารเ พ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส านักงานจังหวัดสุโขทัย ที่พบว่าด้านการรับฟังข้อมูลความคิดเห็น ไม่มีอิทธิพลต่อ
ความจงรักภักดี 
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องค์ความรู้จากการวิจัย 
ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ และ

ด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่ 
ด้านสร้างความสัมพันธ์ และด้านการรับฟังข้อมูลความคิดเห็น ส่งผลต่อความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร สาขาเดิมบางนงบวช จังหวัด
สุพรรณบุรีเช่นกัน ส่งผลให้ผู้บริหารและบุคลากรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรทุกสาขา หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และอ่ืน ๆ สามารถวางแผนกลยุทธ์ใน
การด าเนินงานขององค์กร และส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
 1. ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 

1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินเชื่อให้มีรูปแบบที่ห ลากหลากที่
สามารถครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการได้ และควรเพ่ิมการบริการเก่ียวกับบัตร ATM 
แก่ผู้ที่มาใช้บริการมากขึ้น เช่น ฟรีค่าธรรมเนียมการท ารายการทุกชนิด นอกจากนี้ควรมีระบบ 
SMS เพ่ือแจ้งเตือนการท ารายการทางการเงินของผู้ใช้บริการ 

1.2  ด้านลักษณะทางกายภาพ ควรปลูกฝั่งให้พนักงานของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติงานด้วย
ความรอบคอบและมีการจัดระเบียบเอกสารอย่างเรียบร้อย นอกจากนี้ธนาคารควรรักษา
สภาพแวดล้อมให้ดูสวยงามและความเป็นระเบียบเสมอ รวมทั้งเพ่ิมในส่วนของที่นั่ งส าหรับ
ผู้ใช้บริการให้เพียงพอต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการของธนาคาร 

1.3 ด้านกระบวนการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ควรมีพนักงานค่อยดูแลและให้ค าแนะน าการเขียนใบฝาก -ถอน
ให้กับผู้ใช้บริการหรือควรมีการจัดแสดงตัวอย่างใบฝาก-ถอนให้ผู้ใช้บริการเห็นอย่างชัดเจนและ
สามารถเขียนตามได้อย่างถูกต้อง เพ่ือลดการเกิดข้อผิดพลาดในการเข้าใช้บริการของธนาคาร  
 2. ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
  2.1 ด้านสร้างความสัมพันธ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ควรที่จะมีการสร้างระบบสารสนเทศส าหรับจัดเก็บ
ฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นความลับของผูใช้บริการให้เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น เช่น โฉนดที่ดิน เพ่ือลดการสูญหายของโฉนดที่ดินของผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบถูกต้อง
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และแม่นย าเพ่ือที่จะสามารถตรวจเช็คได้เม่ือผู้ใช้บริการต้องการทราบประวัติหรือไถ่ถอนโฉนด
ข้อมูลของตนเอง 
  2.2 ด้านรับฟังข้อมูลความการคิดเห็น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ควรมีการที่เก็บแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุก ๆ 6 เดือนเพ่ือทราบถึงปัญหาและข้อบกพร่องของธนาคารและ
หาแนวทางในการปรับปรุงตามค าร้องเรียนและความต้องการของผู้ใช้บริการในทุก ๆ ครั้ง 
เพ่ือให้ธนาคารมีประสิทธิภาพในการบริการมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ เช่น 
ความรับผิดชอบ การติดต่อสื่อสาร ความปลอดภัย ความเร็ว ในการให้บริการ เป็นต้น เนื่องจาก
ปัจจัยดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการได้ 

 2. ควรเปรียบเทียบการให้บริการแบบครบวงจรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จ ากัดกับการบริการแบบครบวงจรของหน่วยงานอ่ืน เช่น หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชน เพราะแต่ละหน่วยงานคุณภาพบริการของ ทั้งด้านปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาด และ
ด้านปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ 
  3. ควรมีการศึกษารูปแบบของวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือใน 
การวิเคราะห์ผลของ ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดและปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อ
ความจงรักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสวัสดิการส าหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสวัสดิการ
ส าหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย และเพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการสวัสดิการส าหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจาก 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 342 คน ด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 17 คน วิเคราะห์เนื้อหาด้วยวิธีการพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า1) การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการสวัสดิการ
คนพิการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถร่วมกันท านายการบริหารจัดการ
สวัสดิการคนพิการได้ร้อยละ 49.2 (R2= 0.492) 2) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีมีอิทธิพลต่อ
การบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถ
ร่วมกันท านายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการได้ร้อยละ 65.6 (R2= 0.656) และ 3) ปัจจัย
การบริหารมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และสามารถร่วมกันท านายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการ ได้ร้อยละ 70.2  (R2= 
0.702)  
 

ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ; สวัสดิการส าหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ; 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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Abstract 
  Objective of this article were to study the welfare management for the 
disabled or physical disabled, to study the factors that affect the welfare 
management for the disabled or physical disabled and to propose guidelines for 
development The welfare management for the disabled or physical disabled of 
local government organizations in Samut Prakan Province applying mixed 
methods: The quantitative research collected data from 342 samples with 
questionnaires and analyzed data with descriptive statistics. The qualitative 
research collected from 17 key informants by in-depth-interviewing and 
analyzed data by descriptive interpretation. Findings were found that: 1) The 
compliance with Sangahavatthu 4 influences the management of the welfare of 
the disabled or physical disabled. With statistical significance at the level of 0.01 , 
it can predict 49.2% (R2= 0.492). 2) Good government has an influence on the 
management of the welfare of the disabled. With a statistic significance of 0.01 , 
it can predict 65.6% (R2= 0.656). 3) Administrative factors have an influence on 
the management of the welfare of the disabled. With statistical significance at 
the level of 0.01, it can predict 70.2% (R2= 0.702).  
 

Keywords: Management; Welfare for People with Mobility or Physical Disabilities; 
Local Government Organization 
 

บทน า 
 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ ได้ก าหนดกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการในระดับพ้ืนที่เพ่ือ
เชื่อมโยงการขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับกลไกการท างานที่มี
อยู่เดิมที่จัดต้ังขึ้นในปี 2557 คือ คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการส่ วนกลาง 
ซ่ึงแต่งต้ังโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะท า งานพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดซ่ึงแต่งต้ังโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการประจ าจังหวัด (วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และจุไร ทัพวงษ์ , 2558) ในปัจจุบันจังหวัด
สมุทรปราการมีจ านวนคนพิการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนพิการส่วนใหญ่ทราบถึงสิทธิที่
จะได้รับจากการจดทะเบียนคนพิการทั้งในด้านการแพทย์ การศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐ 
คนพิการส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติกานต์ นิยม
อดุลย์ (2553) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการสิ่งอ านวยความสะดวกของคน
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พิการแบงออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการเข้าถึง ด้านความเพียงพอ และด้านมาตรฐาน ความ
ต้องการของคนพิการต่อการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกแบงออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านอาคาร 
ด้านสถานที่ ด้านสัญลักษณ์ โดยเฉพาะปัญหาด้านอาคารอยู่ในระดับมากที่สุด 
 จากรายงานการวิจัยของจักรภพ ดุลศิริชัย (2553) ค้นพบว่า การจัดสวัสดิการสังคม
ให้กับบุคคลที่มีความบกพร่องนั้น มี 3 ขั้นตอน คือ การขึ้นทะเบียนคนพิการ การขอรับสิทธิของ
คนพิการและการใช้สิทธิของคนพิการ ปัญหาและความต้องการจะแตกต่างกันออกไปตาม
ประเภทของการใช้สิทธิตามสวัสดิการสังคมนั้น ๆ แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ให้กับบุคคลที่มีความบกพร่อง ได้แก่ 1) มาตรการกฎหมาย 2) กลไกในการด าเนินงาน ด้านการ
จัดสวัสดิการส าหรับคนพิการ 3) การส่งเสริมและการสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากร 
และ 4) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการจัดสวัสดิการสังคม 

  จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจศึกษาการบริหารจัดการสวัสดิการส าหรับ
คนพิการทางการ เคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวั ด
สมุทรปราการ ว่ามีการบริหารจัดการอยู่ในระดับใดเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพชีวิตคนพิการ โดยอาศัยการบูรณาการระหว่างศาสตร์ตะวันตกและหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา และการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร่างกายตามแนวทางที่น าเสนอต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสวัสดิการส าหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ  
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสวัสดิการส าหรับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ  

 3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการส าหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบของการวิจัย เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการวิจัย โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี มุ่งเน้นการวิเคราะห์
ในเชิงพรรณนา มีแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก ากับดูแลคนพิการในจังหวัดสมุทรปราการ แบ่งแยกตามเขตอ านาจการปกครอง
ทั้ง 6 แห่ง จ านวนรวมทั้งสิ้น 2,372 คน (ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรปราการ , 2562) ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane 
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(1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 342 ตัวอย่าง การวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ทั้งหมด 17 คน 
 เครื่องมือที่ใช้การวิจัย ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือแบ่งเป็น 5 
ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล, ส่วนที่ 2 การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4, ส่วนที่ 
3 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, ส่วนที่ 4 ปัจจัยการบริหาร และส่วนที่ 5 การบริหารจัดการ
สวัสดิการส าหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  และการวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 342 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บ
ข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 17 คน  
 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter MRA) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และศึกษาภาคสน าม
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือยืนยันผลการศึกษาเชิงปริมาณจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 

ผลการวิจัย 
 1. การบริหารจัดการสวัสดิการส าหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .786 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยดังนี้ อันดับแรกคือสวัสดิการเบี้ยคนพิการ 
รองลงมาคือการแพทย์และสุขภาพ การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะส าหรับคนพิการ 
การมีงานท า บริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพส าหรับคนพิการ การปรับสภาพที่อยู่อาศัย 
การศึกษา และการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสวัสดิการส าหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ  จากการทดสอบ
สมมติฐานดังนี้ 
 ปัจจัยการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการสวัสดิการคน
พิกา รทางการ เคลื่ อน ไหวหรื อทางร่ างกา ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในจังหวั ด
สมุทรปราการผลการศึกษาสามารถเขียนสมการได้ดังนี้  Y=+.249+.252+.288,ZY=+.234 
+.249+.309, R2=.492 จากสมการ พบว่า การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 มีอิทธิพลต่อการ
บริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01 โดยผลการวิเคราะห์มีค่า
สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) เท่ากับ .492 แสดงว่าการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 สามารถ
ร่วมกันท านายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ได้ร้อย
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ละ 49.2 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า วางตนพอดี สามารถท านายการบริหารจัดการ
สวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายได้ร้อยละ 30 .9  รองลงมาคือสงเคราะห์
ประชาชน สามารถท านายได้ร้อยละ 24.9 และโอบอ้อมอารี สามารถท านายได้ร้อยละ 23 .4 
ตามล าดับ 
  ปัจจัยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการสวัสดิการคน
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององ ค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ในจั งหวั ด
สมุทรปราการ ผลการศึกษาสามารถเขียนสมการได้ดังนี้  Y=+.128+.204+.108+.118+.216, 
ZY=+.160+.251+.140+.139+.253, R2=.656 จากสมการ พบว่า การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01 
โดยผลการวิเคราะห์มีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) เท่ากับ .656 แสดงว่าการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีสามารถร่วมกันท านายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร่างกายได้ร้อยละ 65.6 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประกอบด้วยความคุ้มค่า 
สามารถท านายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายได้ร้อย
ละ 25.3 รองลงมาคือเมตตาธรรมต่อผู้อ่ืน สามารถท านายได้ร้อยละ 25.1 เคารพและปฏิบัติ
ตามกติกา สามารถท านายได้ร้อยละ 16.0 ยืนหยัดความโปร่งใส สามารถท านายได้ร้อยละ 
14.0 เน้นความรับผิดชอบ สามารถท านายได้ร้อยละ 13.9 ตามล าดับ 

  ปัจจัยการบริห ารมีอิทธิพลต่อการบริหาร จัดการสวัสดิการคน พิการทางกา ร
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ  ผล
การศึกษาสามารถเขียนสมการได้ดังนี้  Y=+.104+.175+.236+.283+.224,ZY=+.101+.202+ 
.236+.275+.191, R2=.702 จากสมการ พบว่า ปัจจัยการบริหารมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ
สวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01 โดยผลการวิเคราะห์มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ (R2) เท่ากับ .702 แสดงว่าปัจจัยการบริหารสามารถร่วมกันท านายการบริหารจัดการ
สวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายได้ร้อยละ 70 .2 และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า การประสานงาน สามารถท านายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกายได้ร้อยละ 27.5 รองลงมาคือ การบังคับบัญชาสั่งการ สามารถท านาย
ได้ร้อยละ 23.6 การจัดองค์การ สามารถท านายได้ร้อยละ 20.2 การควบคุม สามารถท านายได้
ร้อยละ 19.1 และการวางแผน สามารถท านายได้ร้อยละ 10.1 ตามล าดับ 
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 3. รูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการส าหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการส าหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ

ทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 
ที่มา: สิงห์ค า มณีจันสุข (2562) 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1) ด้านการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการสวัสดิการคน
พิกา รทางการ เคลื่ อน ไหวหรื อทางร่ างกา ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในจังหวั ด
สมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01 โดยเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ คือ วางตน
พอดี สงเคราะห์ประชาชน และโอบอ้อมอารี ผลการวิเคราะห์มีค่า  ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 
(R2) เท่ากับ .492 แสดงว่าการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 สามารถร่วมกันท านายการบริหาร
จัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร้อยละ 49.2 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า วางตนพอดี สามารถ
ท านายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร้อยละ 30 .9 รองลงมาคือสงเคราะห์ประชาชน 

สวัสดิการส าหรับคนพิการทางการ
เคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย 

1. สวัสดิการเบ้ียคนพิการ 
2. การแพทย์และสุขภาพ 
3. การศึกษา 
4. การปรับสภาพท่ีอยู่อาศัย 
5. การจัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก 
6. การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ 
ส าหรับคนพิการ 
7. การมีงานท า 
8. บริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ 
    ส าหรับคนพิการ 

การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 
4. วางตนพอดี 

 

การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 
1. โอบอ้อมอารี 

 

ปัจจัยการบริหาร  
 
1. การวางแผน  
2. การจัดองค์การ  
3. การบังคับบัญชาส่ัง
การ  
4. การประสานงาน  
5. การควบคุม 

การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 
2. วจีไพเราะ 

 

การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 
3. สงเคราะห์ประชาชน 

 

การบริหารกิจการ 
บ้านเมืองท่ีดี 

1. เคารพและปฏิบัติตาม
กติกา  

2. เมตตาธรรมต่อผู้อ่ืน  
3. ยืนหยัดความโปร่งใส  
4. เต็มใจมีส่วนร่วม  
5. เน้นความรับผิดชอบ  
6. ประกอบด้วยความ
คุ้มค่า 
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สามารถท านายได้ร้อยละ 24.9 และโอบอ้อมอารี สามารถท านายได้ร้อยละ 23 .4  ตามล าดับ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เทียรพชร พิมพ์ขุมเหล็ก  (2553) พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรเก่ียวกับการน าแนวคิดธรรม 4 ประการโดยรวม มาใช้ในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิภา พในการปฏิบัติง านโดยรวมของบุคลากร สามารถอธิบายการผันแปรของ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ 54% โดยน้ าหนักความส าคัญของธรรม 4 ประการ เรียงล าดับ
ได้ดังนี้คือ 1) หลักประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี 2) หลักประจ าใจอย่างประเสริฐ 3) หลักที่น าไปสู่
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานและ 4) หลักการครองตนและสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูป
ของคะแนนดิบได้ 
 2) ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการสวัสดิการคน
พิกา รทางการ เคลื่ อน ไหวหรื อทางร่ างกา ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในจังหวั ด
สมุทรปรา การ อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01  เรี ยงล าดับความส า คัญดังนี้ คื อ 
ประกอบด้วยความคุ้มค่า เมตตาธรรมต่อผู้อ่ืน เคารพและปฏิบัติตามกติกา ยืนหยั ดความโปร่งใส 
และเน้นความรับผิดชอบ ผลการวิเคราะห์มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ( R 2 ) เท่ากับ .656 
แสดงว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสามารถร่วมกันท านายการบริหารจัดการสวัสดิการคน
พิกา รทางการ เคลื่ อน ไหวหรื อทางร่ างกา ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในจังหวั ด
สมุทรปราการ ได้ร้อยละ 65.6 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประกอบด้วยความคุ้มค่า 
สามารถท านายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร้อยละ 25.3 รองลงมาคือเมตตาธรรมต่อ
ผู้อ่ืน สามารถท านายได้ร้อยละ 25.1 เคารพและปฏิบัติตามกติกา สามารถท านายได้ร้อยละ 
16.0 ยืนหยัดความโปร่งใส สามารถท านายได้ร้อยละ 14.0 เน้นความรับผิดชอบ สามารถท านาย
ได้ร้อยละ 13.9 มีเพียงเต็มใจมีส่วนร่วมที่ไม่ส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการสวัสดิการคน
พิกา รทางการ เคลื่ อน ไหวหรื อทางร่ างกา ยขององ ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในจังหวั ด
สมุทรปราการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตต์ิรวี เลขะกุล (2561) พบว่า ปัจจัยด้านธรรมาภิ
บาล และวัฒนธรรมองค์การที่เข้าสมการถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การของเทศบาลในเขตภาคใต้ของ
ประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยวัฒนธรรมพันธกิจส่งผลต่อประสิทธิผล
องค์การของเทศบาลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วน
ธรรมาภิบาลด้านหลักการบริหารจัดการส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของเทศบาลในเขตภาคใต้
ของประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิผล
องค์การของเทศบาลในเขตภาคใต้ของประเทศไทยได้ร้อยละ 56.80 (R2=.568)  
 3) ปัจจัยการบริหารมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางกา ร
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เรียงล าดับความส าคัญดังนี้ คือ การประสานงาน การบังคับ
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บัญชาสั่งการ การจัดองค์การ การควบคุม และการวางแผน  ผลการวิเคราะห์มีค่าสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ .702 แสดงว่าปัจจัยการบริหารสามารถร่วมกันท านายการบริหาร
จัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร้อยละ 70.2 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การประสานงาน 
สามารถท านายการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร้อยละ 27.5  รองลงมาคือ การบังคับ
บัญชาสั่งการ สามารถท านายได้ร้อยละ 23 .6 การจัดองค์การ สามารถท านายได้ร้ อยละ 20.2 
การควบคุม สามารถท านายได้ร้อยละ 19.1 และการวางแผน สามารถท านายได้ร้อยละ 10.1 
สอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตรา โพธิ์ พุ่ม  (2558) พบว่า ปัจจัยอีก 5 ด้าน ที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ
ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบังคับบัญชาและอ านาจการตัดสินใจ ด้านแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และด้านภาวะผู้น า ตามล าดับ ปัญหาอุปสรรคที่พบมากที่สุดคือ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รองลงมาคือด้านวัฒนธรรมองค์การ ส่วนด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ
ด้านโครงสร้างองค์การมีสัดส่วนเท่ากัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรจิต อุดมสัตย์  (2558) 
พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของสถาบันการพลศึกษาในประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
ภาวะผู้น า (β=0.86) การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ (β=0.52) บรรยากาศองค์การ (β=0 .11 ) 
และวัฒนธรรมองค์การ (β=0.08) ตามล าดับ ในขณะที่ภาวะผู้น าต่อองค์การของสถาบันการพล
ศึกษาในประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ (0 .61 ) 
บรรยากาศองค์การ (0.23) และวัฒนธรรมองค์การ (0.17) ตามล าดับ  
 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
 จากการวิจัยได้องค์ความรู้ดังนี้ 
 1. การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ โดย
เรียงจากความส าคัญคือ การวางตนพอดี การสงเคราะห์ประชาชน การโอบอ้อมอารี และวจี
ไพเราะส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ  
  2. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ โดย
เรียงจากความส าคัญคือ ประกอบด้วยความคุ้มค่า เมตตาธรรมต่อผู้ อ่ืน เคารพและปฏิบัติตาม
กติกา ยืนหยัดความโปร่งใส เน้นความรับผิดชอบ และเต็มใจมีส่วนร่วมส่งผลโดยตรงต่อการ
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บริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ  
  3. ปัจจัยการบริหารมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางกา ร
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเรียง
จากความส าคัญคือ ประกอบด้วย การประสานงาน การบังคับบัญชาสั่งการ การจัดองค์การ การ
ควบคุม และการวางแผน ส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
หน่วยงานภาครัฐควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับสวัสดิการส าหรับคนพิการใหม่

โดยเฉพาะด้านเบี้ยสวัสดิการคนพิการ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการศึกษา และด้านการ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
1) จากผลการศึกษาพบว่าการให้ค าแนะน าหรืออธิบายเก่ียวกับขั้นตอนต่าง  ๆ แก่ผู้มา

ติดต่อและการให้อภัยแก่กันเม่ือเกิดข้อผิดพลาดในการท างานหรือล่วงเกินซ่ึงกันและกันนั้นอยู่ใน
ระดับปานกลางดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรฝึกอบรมและให้ความส าคัญกับประเด็น
ดังกล่าวเพ่ือให้การให้บริหารงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญการใส่ใจในการให้บริการเนื่องจาก
เป็นหน่วยงานที่ท างานใกล้ชิดกับประชาชนและผู้พิการโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกริยามารยาท
ในการพูดจากับผู้มาติดต่อราชการควรพึงระวังไม่พูดค าหยาบ ควรพูดจาด้วยถ้อยค าที่สุภาพและ
ถ้อยค าที่มีประโยชน์ 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดหลักสูตรที่เก่ียวกับการวางตัวของเจ้าหน้าที่อย่าง
สม่ าเสมอเนื่องจากพบว่าการยอมรับในพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน การวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย
ตรงไปตรงมา มาตรฐานในการท างานและการเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอ่ืนได้อยู่ในระดับปานกลาง
เท่านั้น  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการน ารูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการส าหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว

หรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ไปศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนเพ่ือยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการส าหรับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกายให้มีน้ าหนักมากยิ่งขึ้น และจะสามารถใช้เป็นโมเดลให้กับจังหวัดอ่ืน
ต่อไป  
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2) ควรส่งเสริมให้มีการน าหลักธรรมมาเป็นตัวแปรในการวิจัยให้มากขึ้น และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักธรรมเข้าไปเป็นค่านิยมร่วมในการท างาน ศึกษาวิจัยและผลักดัน
หลักธรรมให้ไปสู่ผลการวิจัยในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั้งในฐานะค าสอนทางศาสนาและข้อ
บ่งชี้ที่เป็นสากลด้วย 
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ปัจจัยคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมและ
ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทศาลแขวงสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการในกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทศาลแขวงสุพรรณบุรี 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการของกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่  ด้านระบบการ
ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี มีอ านาจการท านาย
ร้อยละ 48.90 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0 .05 ส่วนปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ด้ าน
รูปลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง และด้านการดูแลเอาใจใส่ 
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลแขวง
สุพรรณบุรี มีอ านาจการท านายร้อยละ 46.90 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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Abstract 
Objective of this article were to study the opinions level about 

environmental factors, service quality factors and satisfaction. To study the 
environmental factors and the service quality factors that affect the satisfaction 
of users in the mediation and conciliation group Suphanburi District Court. The 
sample consisted of 400 people from service users of Suphanburi District Court 
by simple random sampling. The instrument was questionnaires. The data were 
analyzed by descriptive statistics; frequency, percentage, mean and standard 
deviation, and multiple regression analysis. The results showed that the 
respondents had opinion concerning Environmental factors, Service quality 
factors and satisfaction of users in the mediation and conciliation group 
Suphanburi District Court at the high level. The hypothesis testing showed that 
environmental factors: Service system, Service Process and Service Staff had 
affected the satisfaction of users in the mediation and conciliation group 
Suphanburi District Court with predictive power of 48.90 percent, at the 
statistical significance level of 0.05. The service quality factors: physical 
appearance, Reliability, Responsiveness and Empathy affect the satisfaction of 
users in the mediation and conciliation group Suphanburi District Court with 
predictive power of 46.90 percent, at the statistical significance level of 0.05. 

 

Keyword: Environmental; Service Quality; Satisfaction 
 

บทน า 
ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาและความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมาย ท าให้ประชาชนมีความ

คาดหวังต่อสถาบันผู้มีส่วนในการอ านวยความยุติธรรม โดยเฉพาะสถาบันศาล การให้บริการของ
ศาลต้องเป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่จะต้องได้รับการบริการที่
สะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม ศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่อ านาจอธิปไตยฝ่ายตุลาการ
ในการอ านวยความยุติธรรมและคุ้มครองเสรีภาพให้แก่ประชาชนและสังคมตลอดมา ภายใต้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ว่าด้วยภารกิจหลักส าคัญในการ
อ านวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนด้วยความเที่ยงตรง รวดเร็ว และเสมอ
ภาคโดยใช้หลักนิติธรรม รวมทั้งเสริมสร้างให้ภารกิจการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีพระราชด ารั สของพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 ที่ทรงด ารัสว่า “ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในปัจจุบัน เกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่าง เม่ือมี
ความแตกต่างก็ต้องมีความขัดแย้ง เม่ือมีการขัดแย้งก็ต้องแก้ปัญหาด้วยสติ แต่บางทีก็เกิดการ
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ทะเลาะกันขึ้น เม่ือมีการทะเลาะก็ต้องเกิดกระบวนการไกล่เกลี่ยไม่ให้กลายเป็นคดีความ ถ้าหาก
ปล่อยให้เกิดเป็นคดีความที่ใหญ่ขึ้นก็จะท าให้เกิดปัญหาทั้งตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศ 
ฉะนั้นการไกล่เกลี่ยจึงมีความส าคัญในการยุติปัญหาได้” (กมลวรรณ ตันเรืองศรี , 2553) และ
ศาลยุติธรรมก็ได้น าเอากระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมคู่ขนานปรับใช้เสริมกระบวนการยุติธรรมแบบเดิม โดยการระงับข้อพิพาท
โดยวิธีการไกล่ได้น ามาเป็นทางเลือกหนึ่ง นอกจากการพิจารณาตามปกติของศาลเพ่ือให้เกิดการ
ประนีประนอมยอมความแล้ว ยังเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของศาล และเพ่ือให้การด าเนินคดี
เสร็จสิ้นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ข้อดีข้องการไกล่เกลี่ยจะ
สามารถช่วยลดให้คดีระงับได้โดยไม่จ าเป็นต้องน าข้อพิพาทสู่การสืบพยาน ท าให้ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายของคู่พิพาท และไม่ต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากในการหาข้อยุติ ข้อพิพาทนั้น ๆ และที่
ส าคัญของงานด้านการไกล่เกลี่ยคือการลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาล และช่วยลดภาระการบริหาร
จัดการคดีของศาลด้วย (มณฑิชา รัมเนตร, 2551). 

ศาลแขวงสุพรรณบุรี เป็นศาลยุติธรรมที่ ต้ังอยู่ในเขตเมืองสุพรรณบุรีมีหน้าที่ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีทั้งด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีผู้บริโภคทั่วเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
จ านวน 10 อ าเภอ จากสถิติคดีความจากศาลแขวงสุพรรณบุรี ย้อนหลัง 5 ปี (2556 -2560) ใน
ภาพรวมพบว่า มีคดีความที่รับเข้ามาอยู่ในการพิจารณาของศาลเพ่ิมขึ้นทุกปี ซ่ึงคดีความส่วน
ใหญ่เป็นผู้บริโภค รองลงมาคือคดีอาญา และสุดท้ายคือคดีเพ่ง จากสถิติข้างต้นพบว่า ศาลแขวง
สุพรรณบุรีได้ด าเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จในปีนั้น ๆ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 (สถิติคดีย้อนหลัง 
5 ปี) ข้อคดีความทั้งหมด ถือเป็นการจัดการเก่ียวกับคดีความที่ดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับพันธกิจของศาลแขวงสุพรรณบุรีที่ว่า “มีการอ านวยความยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม และมีการพัฒนาระบบและสร้างระบบสนับสนุน
การอ านวยการความยุติธรรมให้เกิดความรวดเร็ว สะดวก ทันสมัย และเป็นสากล ” ซ่ึง
ความส าเร็จของคดีความต่าง ๆ จะส าเร็จลงอย่างง่ายดายส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการเจรจาต่อรอง 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยเป็นแนวทางในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมคู่ขนานมาปรับใช้เสริม
กระบวนการยุติธรรม ศาลแขวงสุพรรณบุรีจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทและมีการก าหนดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นนโยบายที่ส าคัญในการบริหารจัดการคดี จึงมี
การจัดต้ังกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเพ่ือด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อีกทั้งกลุ่ม
งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทยังได้รับมอบหมายรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุน
ระงับข้อพิพาทควบคู่ไปกับการกระบวนการพิจารณาคดีในศาล โดยในประชาชนส่วนใหญ่ที่ เ ข้า
มาใช้บริการหรือเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความทุกข์เข้ามาขอความช่วยเหลือจากศาล ด้วยเหตุนี้ศาล
แขวงสุพรรณบุรีจึงต้องมีการให้ความส าคัญทางด้านจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้า
มาบริการประชาชน จัดเตรียมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ โดยศาลแขวงสุพรรณบุรีมีการจัดสรรงบประมาณใน
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การปรับปรุงห้องไกล่เกลี่ยในศาล และการน าระบบและกระบวนการให้บริการรูปแบบใหม่เข้ามา
ใช้ในการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท้ังสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมการ
สร้างคุณภาพการให้บริการที่ดีแก่ประชนชน โดยยึดหลักการด าเนินการด้วยความเสมอภาค 
รวดเร็ว สะดวก ทันสมัย และเป็นสากล เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนทุกคนในการเข้า
มาใช้บริการ 

จา กควา มเป็ นมาและควา มส า คัญข้า ง ต้นผู้ วิ จัย สน ใจ ศึกษา เ ก่ี ยว กับ  ปั จ จั ย
สภาพแวดล้อมและปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงาน
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี เพ่ือน าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการของกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
ศาลแขวงสุพรรณบุรี ให้เกิดความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ยังสร้าง
ความเชื่อม่ันและความไว้วางใจให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการของกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ
ศาลแขวงสุพรรณบุรีช่วยให้ผู้ใช้บริการทราบว่าการไกล่เกลี่ยข้อพาทต่าง ๆ เป็นทางเลือกที่ ดีที่สุด
แล้ว 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวง
สุพรรณบุรี 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่
เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี  

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่ม
งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอม

ข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มาใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอม

ข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี  โดยการค านวณจากตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ 
ก าหนดค่าความเชื่อม่ันที่ 95% ที่ความคลาดเคลื่อน ±5% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน และ
ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย 
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2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
กา รศึกษา ในครั้ งนี้  ใช้ แบบสอบถาม เป็น เครื่อ ง มือ ในกา ร เก็บร วบร วมข้อ มูล 

ประกอบด้วยค าถามชนิดปลายปิด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ
ความคิดเห็น คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่สุด (1) และการแปล
ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ความคิดเห็นที่แต่ละด้าน ดังนี้ 4.50-5.00 (เห็นด้วยมากที่สุด) 3.50 -
4.49 (เห็นด้วยมาก) 2.50-3.49 (เห็นด้วยปานกลาง) 1.50-2.49 (เห็นด้วยน้อย) และ1.50 -1.49 
(เห็นด้วยน้อยที่สุด) ทั้งนี้แบบสอบมีค่าความตรงตามเนื้อหา โดยพิจารณาจากดัชนี ความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( Item Objective Congruence Index : IOC 
พบว่า ค าถามทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.50 และแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันโดยพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค พบว่า ทุกด้านมีค่าความ
เชื่อม่ันมากกว่า 0.70 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) และค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับอยู่ที่ 0.964 จึงจะถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้ในการศึกษา
ได้อย่างเหมาะสม 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ มีผู้รวบรวมไว้ทั้งหน่วยงานของรัฐ และ

เอกชน ได้แก่ หนังสือวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต ด้านแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 ตัวอย่าง 

4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
สถิติเชิงอนุ มาน ได้แก่  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ( Multiple Regression 

Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 

อายุระหว่าง 31 – 35 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 การศึกษาอยู่ในระดับระดับ
มัธยมตอนปลาย/ปวช. จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 141 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 มีรายได้ต่ ากว่า 10 ,000 บาท จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25   

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมของกลุ่มงานไกล่เกล่ีย
และประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมของกลุ่มงานไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X  = 4.32 , 
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S.D. = 0.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ซ่ึงด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการให้บริการ ( X  = 
4.40, S.D. = 0.77) รองลงมา คือ ด้านระบบการให้บริการ ( X = 4.35, S.D. = 0.71) และด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( X = 4.21, S.D. = 0.80) 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยคุณภาพการให้บริการของกลุ่มงานไกล่
เกล่ียและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยคุณภาพการให้บริการของกลุ่มงาน
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรีโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ซ่ึงด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการตอบสนอง  
( X = 4.49, S.D.= 0.74 ) รองลงมา คือ ด้านการสร้างความม่ันใจ ( X =  4 .40 , S.D. = 0 .71) 
ด้านการดูแลเอาใจใส่ ( X = 4.40, SD = 0.74) ด้านความน่าเชื่อถือ ( X = 4 .39 , S.D. = 0 .71) 
และด้านรูปลักษณะทางกายภาพ ( X = 4.34, S.D. = 0.59)  

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่
เกล่ียและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี  โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X = 4.38, S.D. = 0.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุก
ข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ซ่ึงข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจและประทับใจเม่ือเข้ามาใช้บริการที่กลุ่มงานไกล่เกลี่ยฯ ศาลแขวง
สุพรรณบุรี ( X = 4.48, S.D. = 0.86) รองลงมา คือ ท่านมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ
เม่ือไกล่เกลี่ยส าเร็จ ( X = 4.45, S.D. = 0.77) กลุ่มงานไกล่เกลี่ยฯ ศาลแขวงสุพรรณบุรี ยินดีรับ
ฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จากท่านเสมอ  ( X = 4 .45 , S.D. = 0 .79  ) ท่านมี
ความรู้สึกดีและไว้วางใจ เม่ือเข้ามาใช้บริการที่กลุ่มงานไกล่เกลี่ยฯ ศาลแขวงสุพรรณบุรี   
( X = 4.44, S.D. = 0.86) ท่านม่ันใจว่ากลุ่มงานไกล่เกลี่ยฯ ศาลแขวงสุพรรณบุรี ให้บริการท่าน
ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ( X = 4 .39 , S.D. = 0 .80) กลุ่มงานไกล่เกลี่ยฯ ศาลแขวง
สุพรรณบุรีสามารถเข้าถึงการให้บริการได้ง่าย ท าให้ท่านเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ  
( X = 4.37, S.D. = 0.83) ท่านรู้สึกพึงพอใจที่กลุ่มงานไกล่เกลี่ยฯ ศาลแขวงสุพรรณบุรี มี
ให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น 
( X = 4.30, S.D. = 0.88) ท่านมีความพึงพอใจในผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ของศาลแขวง
สุพรรณบุรี ( X = 4.35, S.D. = 0.84) ท่านมีความพึงพอใจในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของศาลแขวงสุพรรณบุรี ( X = 4.35 , S.D. = 0.91) และท่านม่ันใจว่ากลุ่มงานไกล่เกลี่ยฯ  
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ศาลแขวงสุพรรณบุรี จะให้บริการหรือช่วย เหลือท่า นด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม  
( X = 4.25, S.D. = 0.88) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี  
ในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงาน

ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรีโดยใช้การวิเคราะห์สมการถด ถอยเชิง
พหุคูณเส้นตรง (Multiple Regression Analysis) โดยมีเง่ือนไขดังต่อไปนี้  
 1. ค่าเฉลี่ยของความคาดเคลื่อน มีค่าเท่ากับ  0 โดยวิธีการก าลังสองน้อยที่สุดจะมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 เสมอ 

2. การตรวจสอบจากปัญหา Multicollinearity กล่าวคือ ตัวแปรอิสระทั้งหมดจะต้อง
ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง โดยใช้สถิติตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลาย ๆ ตัว
ด้วยค่าสถิติ Collinearity Statistics ผลท่ีได้มี 2 ค่า คือ ค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0 .457  – 
0.645 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.10 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) อยู่ระหว่าง 1 .551  – 
2.187 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าไม่มีปัญหา Multicollinearity หรือไม่เกิดสหสัมพันธ์กันเอง
ระหว่างตัวแปรอิสระ  

3. การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลื่อน โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่าระหว่าง 0.544 - 0.707 (r น้อยกว่า 0.80) (กัลยา วานิชย์บัญชา , 
2550) ซ่ึงปรากฏว่า ทุกคู่มีความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 แสดงถึงตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีปัญหา 
Multicollinearity 

4. ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน โดยพิจารณาจากค่า Durbin-Watson มีค่า 
1.755 ซ่ึงอยู่ในช่วงระหว่าง 1 .50  – 2 .50  (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2550 ) แสดงว่าค่าความ
คลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปรมีความอิสระต่อกัน 

เม่ือทดสอบเง่ือนไขข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดข้อมูลเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด จึงวิเคราะห์
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี ได้ 
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ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่ม
งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี 

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ t p 
B SE β 

ค่าคงที่ 1.187 0.170  7.001 0.000 
ด้านระบบการให้บริการ 0.337 0.047 0.375 7.171 0.000* 
ด้านกระบวนการการให้บริการ 0.215 0.043 0.221 4.962 0.000* 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 0.185 0.046 0.241 4.051 0.000* 
Adjust R Square = 0.489  R = 0.702  R Square = 0.493  Durbin–Watson = 1.755 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยน าตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรท านายเข้าทั้งหมดเพ่ือดูว่าตัวแปร

เหล่านี้ มีตัวแปรดที่สามารถร่วมท านายตัวแปรตามได้ โดยใช้สถิติถดถอยเชิงพหุคูณแบบ  
Stepwise (Stepwise Multiple Regression Analysis) ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปร
ท านาย 3 ตัวแปร คือ ด้านระบบการให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ซ่ึงเป็นตัวแปรอิสระส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี โดยตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปรดังกล่าวสามารถร่วมกัน
ท านายความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวง
สุพรรณบุรี ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และตัวแปรอิสระ 3  ตัวแปร มีอ านาจ
ท านายประมาณร้อยละ 48.90 (Adjust R Square = 0.489) 

เม่ือน าค่ าสถิติ ต่า ง ๆ มา สร้ างสมกา รพยา กร ณ์ จะได้สมกา รพยา กร ณ์ปั จจั ย
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
ศาลแขวงสุพรรณบุรี ดังนี้  

สมการคะแนนดิบ คือ  
Ŷ= 1.187 + 0.337  (ด้านระบบการให้บริการ) + 0.215  (ด้านกระบวนการการ

ให้บริการ) + 0.185 (ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ)  
หรือเขียนในรูปคะแนนมาตรฐาน  
Zy = 0.375 (ด้านระบบการให้บริการ) + 0.221 (ด้านกระบวนการการให้บริการ) + 

0.241 (ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ) 
2. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2  ปัจจัยคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการ กลุ่มงานไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี 
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ในการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี โดยใช้การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณเส้นตรง (Multiple Regression Analysis) โดยมีเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

1. ค่าเฉลี่ยของความคาดเคลื่อน มีค่าเท่ากับ 0 โดยวิธีการก าลังสองน้อยที่สุด จะมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 เสมอ 

2. การตรวจสอบจากปัญหา Multicollinearity กล่าวคือ ตัวแปรอิสระทั้งหมดจะต้อง
ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง โดยใช้สถิติตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลาย ๆ ตัว
ด้วยค่าสถิติ Collinearity Statistics ผลท่ีได้มี 2 ค่า คือ ค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0 .315  – 
0.503 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.10 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) อยู่ระหว่าง 1 .987  – 
2.828 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าไม่มีปัญหา Multicollinearity หรือไม่เกิดสหสัมพันธ์กันเอง
ระหว่างตัวแปรอิสระ 

3. การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลื่อน โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่าระหว่าง 0 .492  - 0 .775  (r น้อยกว่า 0 .80 ) (กัลยา วานิชย์บัญชา , 
2550) ซ่ึงปรากฏว่า ทุกคู่มีความสัมพันธ์ไม่เกิน 0 .80  แสดงถึงตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีปัญหา 
Multicollinearity 

4. ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน โดยพิจารณาจากค่า Durbin-Watson มีค่า 
1.616 ซ่ึงอยู่ในช่วงระหว่าง 1 .50  – 2 .50  (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2550 ) แสดงว่าค่าความ
คลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปรมีความอิสระต่อกัน 

เม่ือทดสอบเง่ือนไขข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดข้อมูลเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด จึงวิเคราะห์
ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี ได้ 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี 

 

ปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
t p 

B SE β 
ค่าคงที่ 0.749 0.199  3.758 0.000 
ด้านการดูแลเอาใจใส่ 0.240 0.055 0.258 4.377 0.000* 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.254 0.061 0.219 4.199 0.000* 
ด้านความน่าเชื่อถือ 0.165 0.049 0.169 3.370 0.001* 
ด้านการตอบสนอง 0.167 0.056 0.181 3.000 0.003* 
Adjust R Square = 0.469  R = 0.689  R Square = 0.474  Durbin–Watson = 1.616 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยน าตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรท านายเข้าทั้งหมดเพ่ือดูว่าตัวแปร
เหล่านี้มีตัวแปรที่สามารถร่วมท านายตัวแปรตามได้ โดยใช้สถิติถดถอยเชิงพหุคูณแบบStepwise 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์พบว่า มีตัวแปรท านาย 4 
ตัวแปร คือด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านรูปลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการ
ตอบสนอง ซ่ึงเป็นตัวแปรอิสระส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยแล ะ
ประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี โดยตัวแปรอิสระทั้งหมด 4  ตัวแปรดังกล่าวสามารถ
ร่วมกันท านายความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวง
สุพรรณบุรี ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และตัวแปรอิสระ 4  ตัวแปร มีอ านาจ
ท านายประมาณร้อยละ 46.90 (Adjust R Square = 0.469) 

เม่ือน าค่าสถิติต่าง ๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ จะได้สมการพยากรณ์ปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาล
แขวงสุพรรณบุรี ดังนี้  

สมการคะแนนดิบ คือ  
Ŷ= 0.749 + 0.240 (ด้านการดูแลเอาใจใส่) + 0.254 (ด้านลักษณะทางกายภาพ) + 

0.165 (ด้านความน่าเชื่อถือ) + 0.167 (ด้านการตอบสนอง) 
หรือเขียนในรูปคะแนนมาตรฐาน  
Zy = 0.258 (ด้านการดูแลเอาใจใส่) + 0.219 (ด้านลักษณะทางกายภาพ) + 0.169 (ด้าน

ความน่าเชื่อถือ) + 0.181 (ด้านการตอบสนอง) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่
เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

1. ด้านระบบการให้บริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี ทั้งนี้ เพราะกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี มีจุดบริการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานที่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
ยังมีระบบการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างยุติธรรมท าให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจในการใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Supapho, Taechawatchananont, 
and Tabtimdee (2019) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยสภาพแวดล้อมและปัจจัยคุณภาพการให้บริการ
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แบบ One Stop Service กรณีศึกษา ไปรษณีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่พบว่า ด้านระบบการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแบบ One 
Stop Service กรณีศึกษา ไปรษณีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
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2. ด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี ทั้งนี้ เพราะกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี มีกระบวนการให้บริการที่เหมาะสม สะดวก และรวดเร็ว โดยมีการ
แสดงป้ายประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนการใช้บริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน และเข้าใจง่ายต่อการใช้
บริการจึงท าให้ด้านกระบวนการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่
เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรนันท์ พุทธชาติ 
(2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ มีการ
ให้บริการไปรษณีย์ไทย แบบ One Stop Service กรณีศึกษา เขตบางขุนเทียน ที่พบว่า ด้าน
กระบวนการบริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ มีการให้บริการไปรษณีย์
ไทยแบบ One Stop Service กรณีศึกษา เขตบางขุนเทียน 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี ทั้งนี้ เพราะกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี มีเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการมีใบหน้าที่ ยิ้มแย้ม พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม 
และเพียงพอต่อการให้บริการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการเข้า
ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วัชระ ตาสอน (2548) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชน
ผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการแบบครบวงจรของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษาที่ท า
การไปรษณีย์นนทบุรี ที่พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้บริการที่ มีต่อการให้บริการแบบครบวงจรของ บริษัท ไปรษณีย์ไ ทย จ ากัด 
กรณีศึกษาที่ท าการไปรษณีย์นนทบุรี 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่ม
งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

1. ด้านรูปลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่ มงานไกล่
เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี ทั้งนี้เพราะกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี มีนั่งเพียงพอส าหรับคู่ความ และญาติของคู่ความ สถานที่ให้บริการ
ของกลุ่มงานไกล่เกลี่ยฯ เป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในส านักงานกลุ่มงานไกล่เกลี่ยฯ มี อุณหภูมิ
และแสงสว่างเพียงพอ มีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการและมีความปลอดภัย ส่งผลให้
เกิดความพึงพอใจในการบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ส าเริง งามสม และจันทนา แสนสุข  
(2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้คุณภาพการบริการทางการแพทย์ส่งผลต่อความพึงพอใจและ 
ความภักดีของผู้ประกันตนในสถานพยาบาลภายในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พบว่าด้าน
รูปลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกันตน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นันทพร กุดหินนอก (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
และความต้ังใจกลับมาใช้บริการโรงแรม 5 ดาวซ้ า ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน กรุงเทพฯ  
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ที่พบว่า ด้านรูปธรรมของการบริการไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความต้ังใจกลับมาใช้บริการ
โรงแรม 5 ดาวซ้ า ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรุงเทพฯ 

2. ด้านความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี ทั้งนี้ เพราะเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี มีการเตรียมคดีและความรู้ความเข้าใจเรื่องที่พิพาท
อย่างเหมาะสม เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานไกล่ เกลี่ยฯ มีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการไกล่ เกลี่ยข้อ
พิพาทเป็นอย่างดีและกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี เป็นที่รู้จัก
และมีความน่าเชื่อถือ ในการให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างยุติธรรมอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เบญชภา แจ้งเวชฉาย (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ใน กรุงเทพฯ ที่พบว่า ด้านความน่าเชื่อถือส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพฯ  

3. ด้านการตอบสนอง ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี ทั้งนี้ เพราะเจ้าหน้ าที่ของกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี ความพร้อมในการให้บริการท่านทันทีที่ ต้องการและ
สามารถตอบข้อซักถามและให้ค าปรึกษาได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย จึงท าให้ลูกค้ามีความพึง
พอใจในการใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ส าเริง งามสม และจันทนา แ สนสุข (2560 ) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้คุณภาพการบริการทางการแพทย์ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดี
ของผู้ประกันตนในสถานพยาบาลภายในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พบว่าด้านการ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกันตน 

4. ด้านการดูแลเอาใจใส่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี ทั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี ปฏิบัติงานที่ ดี ไม่ละเลย และติดตามงานจนส าเร็จ มีการให้
ค าแนะน าเก่ียวกับรายละเอียดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้อย่างชัดเจน จึงเกิดความประทับใจ จึง
ท าให้ด้านการดูแลเอาใจใส่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภัทร พิมลยรรยง (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้โดยสารสายการบินทุนต่ า สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ที่พบว่า ด้านการเอาใจใส่ มีผล
ต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ า และสอดคล้องกับงานวิจัยของหรรษา ชั้น
รัศมี (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ ที่พบว่า ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ 
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องค์ความรู้จากการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยสภาพแวดล้อมและปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี  นี้ ศึกษาว่า
ผู้ใช้บริการของศาลแขวงสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยคุณภาพ
การให้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท พบว่า 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ด้านระบบการให้บริการ ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่ม
งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี ส่วนปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ด้าน
รูปลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง และด้านการดูแลเอาใจใส่ 
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลแขวง
สุพรรณบุรี โดยประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้  คือ ผู้บริหารและบุคลากรของศาลแขวง
สุพรรณบุรี หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถน าผลการวิจัยมา
ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์กร และเป็นแนวทางในการส่งเสริมการ
พัฒนา ปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ย

และประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี มีดังนี้ 
 1.1 ด้านระบบการให้บริการ กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาล

แขวงสุพรรณบุรีควรพิจารณาการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริการให้มากขึ้นเพ่ือ
ความถูกต้องและต่อเนื่องในการให้บริการ 

 1.2 ด้านกระบวนการให้บริการ กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาล
แขวงสุพรรณบุรีจัดให้มีการอบรบพนักงานเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติตน ควรมีความต่อเนื่อง 
และมีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการบริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง 

 1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาล
แขวงสุพรรณบุรีควรมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความพร้อมในการให้บริการและสร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 

2. ด้านคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี มีดังนี้ 

 2.1 ด้านรูปลักษณะทางกายภาพ กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
ศาลแขวงสุพรรณบุรี ควรมีการจัดสถานที่ส าหรับรับรองผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้น เนื่องจากในแต่ละวัน
มีผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก และควรมีจุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับตรวจสอบข้อมูล



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์   293 
                                                                            Journal of MCU Social Science Review 

คดีเพ่ิมเติม เนื่องจากเดิมมีเพียงจุดเดียวไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และควร
ขยายหรือจัดเตรียมสถานที่จอดให้ให้มากขึ้นกว่าเดิมเพ่ือความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 

 2.2 ด้านความน่าเชื่อถือ กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวง
สุพรรณบุรีควรสร้างความน่าเชื่อถือเพ่ิมมากขึ้น เช่น การสร้างความปลอดภัยในการให้บริการ 
และต้องสร้างชื่อเสียงเพ่ิมขึ้น เช่น กิจกรรมภายนอกองค์กร เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม เช่น การจัด
โครงการอบเรื่องของความยุติธรรมตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น 

 2.3 ด้านการสร้างความม่ันใจ กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาล
แขวงสุพรรณบุรี ควรมีการอบรมพนักงานในด้านการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความช านาญมาก
ยิ่งขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ เข้าใช้บริการได้อย่างทันเวลาและเพ่ือเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 

 2.4 ด้านการดูแลเอาใจใส่ กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวง
สุพรรณบุรี ควรมีการเตรียมความพร้อมส าหรับอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่
ผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ และบริการด้วยความเต็มใจ ใส่ใจผู้ใช้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
และควรติดตามในคดีความนั้น ๆ จนจบสิ้นในการด าเนินการของผู้ใช้บริการ  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อความพึงพอใจ เช่น ความรับผิดชอบ 

ความปลอดภัย การเข้าถึงการบริการ ความสามารถของผู้ให้บริการ การติดต่อสื่อสาร ความ
น่าเชื่อถือไว้ใจได้ เป็นต้น เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวอาจจะส่งผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่ม
งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี 

2. ควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาให้ครอบคลุมศาลแขวงสุพรรณบุรีหรือสถาบั น
ศาลที่ให้บริการด้านความยุติธรรม เพ่ือให้เกิดการศึกษาและวิเคราะห์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในด้าน
ปัจจัยสภาพแวดล้อม และปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 

3. ควรมีการศึกษารูปแบบของวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือใน
การวิเคราะห์ผลของ ปัจจัยสภาพแวดล้อมและปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
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ความรับผิดของผู้ค ้าประกันภายใต้กฎหมายค ้าประกันฉบับปัจจุบัน* 
THE RESPONSIBILITY OF A SURETY UNDER THE CURRENT SURETYSHIP LAW 
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บทคัดย่อ 
 การกู้ยืมเงินกันนั้น เจ้าหนี้มักจะเรียกร้องให้ลูกหนี้น าหลักประกันมาประกันแก่เจ้าหนี้
เม่ือปรากฏเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเจ้าหนี้อาจจะไม่ได้รับช าระหนี้ หลักประกันที่ลูกหนี้ มักจะน ามา
ประกันแก่เจ้าหนี้ ได้แก่ หลักประกันด้วยบุคคลตามสัญญาค้ าประกัน  หรือหลักประกันด้วย
ทรัพย์สิน ตามสัญญาจ าน าหรือสัญญาจ านองแล้วแต่กรณี เพ่ือเจ้าหนี้จะได้บังคับช าระหนี้จาก
หลักประกันดังกล่าว ภายใต้กฎหมายค้ าประกัน (เดิม) เจ้าหนี้สามารถก าหนดข้อตกลงต่างๆ ใน
สัญญาค้ าประกันได้หลากหลายประการ เช่น ข้อตกลงให้ผู้ค้ าประกันรับผิดร่วมกับลูกหนี้  เป็นต้น 
และข้อตกลงดังกล่าวส่งผลให้ผู้ค้ าประกันตกเป็นลูกหนี้ชั้นต้นและรับภาระเทียบเท่าหรือในบาง
กรณีหนักกว่าลูกหนี้ที่ตนได้ค้ าประกันไว้ ในขณะที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ ตอบแทนจากการค้ า
ประกันดังกล่าวเลย อาจกล่าวได้ว่า กฎหมายค้ าประกัน (เดิม) เป็นกฎหมายที่ล้าสมัยและไม่เป็น
ธรรมต่อผู้ค้ าประกัน ภาครัฐโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ท าการแก้ไขปรับปรุงและได้ออก
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) ในปี พ.ศ.2557 
และ (ฉบับที่21) ในปี พ.ศ.2558 เพ่ือปรับปรุงแก้ไขขอบเขตความรับผิดของผู้ ค้ าประกัน และ
สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ค้ าประกันมากยิ่งขึ้น โดยบทความนี้ผู้ เขียนมุ่งวิเคราะห์ถึงขอบเขต
ความรับผิดของผู้ค้ าประกันภายใต้กฎหมายค้ าประกันที่ได้แก้ไขใหม่นั้นเป็นประโยชน์และได้
สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ค้ าประกันมากยิ่งขึ้น 
 

ค้าส้าคัญ: ผู้ค้ าประกัน; สัญญาค้ าประกัน; ลูกหนี้; เจ้าหนี้ 
 

Abstract 
 Prior to concluding a loan agreement, a creditor may demand a debtor 
to show any securities to satisfy the creditor against a chance of a breach of a 
loan agreement. Securities that are commonly shown include persons under the 
suretyship agreement and properties under the pledge and mortgage 
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agreements. Under the previous civil and commercial code on a suretyship 
agreement, a creditor was allowed to address contractual terms for his own 
benefits, such as the surety shall be bound jointly with the debtor. Such term 
makes a surety to be obligated to a creditor as a co-principal debtor, which lets 
a surety to undertake difficulties equally or greater than a principal debtor in the 
event that a surety does not have any benefits in return. It is observed that the 
previous civil and commercial code concerning a suretyship agreement was 
outdated and unfair for a surety. Recently the National Legislative Assembly has 
enacted the act amending the civil and commercial code (No.20) in B.E. 2557 
and (No.21) in B.E. 2558 with the purposes to amend the extent of responsibility 
and obligation of a surety and solve the problem of unfairness. Thus, this article 
intended to analyze the extent of responsibility and obligation of a surety the 
current law concerning a suretyship agreement. 
 

Keywords: Surety; Surety Agreement; Debtor; Creditor 
 

บทน้า 
 เม่ือผู้ค้ าประกันตกลงเข้าท าสัญญาค้ าประกันแล้ว ย่อมต้องผูกพันตนรับผิดแก่เจ้าหนี้
เม่ือลูกไม่ช าระหนี้ และไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ จากลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ เลย  ดังนี้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ าประกัน  (เดิม) ได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้ ค้ าประกัน
หลายประการ แต่สิทธิบางประการถูกยกเว้นได้โดยข้อตกลงในสัญญา เช่น การสละสิทธิในการ
เก่ียงหรือเบี่ยงบ่ายของผู้ค้ าประกัน เป็นต้น  
 ในปี 2557 ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พรบ .) แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) ว่าด้วยการค้ าประกันและจ านองต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
ภายหลังได้มีการตรา พรบ. แก้ไขเพ่ิมเติม ป.พ.พ. ว่าด้วยการค้ าประกันและจ านอง (ฉบับที่  20) 
พ.ศ.2557 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 และมีผลบังคับต้ังแต่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เป็นต้นไป และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายค้ าประกันอีกครั้ง 
กฎหมายค้ าประกันซ่ึงได้แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ส่งผลดีและผลเสียต่อภาพรวมระบบเศรษฐกิจหลาย
ประการ และคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนา กฎหมาย (คพก.) 
ด าเนินการแก้ไขกฎหมายค้ าประกันอีกครั้ง และได้ตรา พรบ. แก้ไขเพ่ิมเติม ป.พ.พ. ว่าด้วยการ
ค้ าประกันและจ านอง (ฉบับที่21) พ.ศ.2558 เพ่ือให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน 
และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายมากขึ้น ส่งผลถึงขอบเขตความรับผิดของผู้ค้ าประกันที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ลักษณะของสัญญาค ้าประกัน 
 ลักษณะของสัญญาค้ าประกันไม่ได้รับการแก้ไข โดยลักษณะของสัญญาค้ าประกัน ตาม 
ป.พ.พ. มาตรา 680 มี 4 ประการดังนี้ 
 1. สัญญาค ้าประกันเป็นสัญญาอุปกรณ์ การค้ าประกันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือมีหนี้
ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ก่อน ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะเป็นหนี้จากมูลละเมิด หรือนิติกรรมก็ตาม 
โดยหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้จะเรียกว่าหนี้ประธาน ถ้าไม่มีหนี้ประธานหนี้ตามสัญญาค้ า
ประกันไม่อาจเกิดขึ้นได้ (ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์, 2558) ดังนี้หนี้ระหว่างเจ้าหนี้และผู้ค้ าจึง
เรียกว่าหนี้ตามสัญญาอุปกรณ์  

 2. ผู้ค ้าประกันต้องเป็นบุคคลภายนอก บุคคลที่อาจเข้ามาเป็นผู้ค้ าประกันได้ต้องไม่ใช่
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ต้องเป็นบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สาม โดยผู้ค้ าประกันอาจเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ (ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์, 2558) และผู้ค้ าประกันอาจมีมากกว่าหนึ่ง
รายก็ย่อมได้ 
 3. บุคคลภายนอกต้องเข้ามาผูกพันตนต่อเจ้าหนี เพ่ือช้าระหนี ในเมื่อลูกหนี ไม่ช้าระ
หนี นั น กล่าวคือ บุคคลภายนอกต้องเข้ามาตกลงผูกพันตนกับเจ้าหนี้  มิใช่ตกลงผูกพันตนกับ
ลูกหนี้หรือบุคคลอ่ืน (สุภาภรณ์ พิทักษ์เผ่าสกุล, 2560) โดยข้อตกลงดังกล่าวจะต้องเป็นไปจึงจะ
ผูกพันตนว่าจะช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ในเม่ือลูกหนี้ไม่ช าระหนี้นั้น  
 4. สัญญาค ้าประกันเป็นสัญญาไม่มีแบบแต่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ  กล่าวคือ 
สัญญาค้ าประกันจะท าเป็นหนังสือหรือตกลงกันด้วยวาจาก็ได้ (สุดา วิศรุตพิชญ์, 2558 ) ไม่
จ าเป็นต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังเช่นสัญญาจ านอง แต่การที่
เจ้าหนี้จะฟ้องร้องต่อศาลให้ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดนั้น เจ้าหนี้จะต้องอาศัยหลักฐานเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อผู้ค้ าประกันจึงจะฟ้องร้องให้ผู้ค้ าประกันรับผิดตามสัญญาได้ 
 
การฟ้องร้องให้ผู้ค ้าประกันรับผิดตามสัญญาค ้าประกัน  
 แต่เดิมเจ้าหนี้อาจฟ้องร้องผู้ค้ าประกันให้ต้องรับผิดตามสัญญาค้ าประกันเม่ือลูกหนี้ผิด
นัด และไม่ได้ก าหนดถึงขั้นตอนและกระบวนการในการฟ้องร้องผู้ค้ าประกัน เจ้าหนี้จะฟ้องร้องผู้
ค้ าประกันให้ต้องรับผิดในเวลาใดก็ได้ในระหว่างอายุความของสัญญาค้ าประกัน คือ 10 ปี ใน
ปัจจุบัน กฎหมายได้ก าหนดขั้นตอนให้เจ้าหนี้ปฏิบัติภายหลังจากลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ไว้ ตาม 
ป.พ.พ. มาตรา 686 ดังนี้ 
 1. ให้เจ้าหนี มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค ้าประกันภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีลูกหนี ผิด
นัด และเรียกให้ช้าระหนี นับแต่วันท่ีหนังสือบอกกล่าวนั นไปถึงผู้ค ้าประกัน  กล่าวคือ เม่ือ
ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ กฎหมายก าหนดให้เจ้าหนี้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ าประกันภายใน 
60 วัน เพ่ือเรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ หากผู้ค้ าประกันปฏิเสธไม่ช าระหนี้ เจ้าหนี้สามารถฟ้อง
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ผู้ค้ าประกันเป็นคดีต่อศาลได้ การแก้ไขกฎหมายในส่วนนี้ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ ค้ าประกันให้ไม่
ต้องรับภาระของดอกเบี้ยผิดนัดของลูกหนี้ เกินสมควร เช่น ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ วั นที่ 1 
มกราคม 2562 ถ้าตามกฎหมายเก่า เจ้าหนี้สามารถฟ้องผู้ค้ าประกันให้รับผิดได้ภายในอายุความ 
10 ปี และเจ้าหนี้มักจะเลือกฟ้องผู้ค้ าประกันช่วงระยะเวลาก่อนที่อายุความจะสิ้นสุดลง เพ่ือให้
ตนได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยผิดนัดให้ได้มากที่สุด เป็นต้น แต่ตามกฎหมายค้ าปร ะกันฉบับ
ปัจจุบัน เจ้าหนี้ถูกก าหนดต้องรีบส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ าประกันภายใน 60 วันนับแต่วันที่
ลูกหนี้ผิดนัด คือ วันที่ 1 มกราคม 2562 และเม่ือเจ้าหนี้ส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ ค้ าประกัน
ภายระยะเวลา 60 วันตามที่กฎหมายก าหนด ผลคือผู้ค้ าประกันต้องรับผิดทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย ค่า
สินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันทั้งหลาย  
 ในกรณีที่เจ้าหนี้ละเลยมิได้ท าหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ค้ าประกันทราบภายใน 60 วันนับ
แต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด เช่น ลูกหนี้ผิดนัดในวันที่ 1 มกราคม 2562 เจ้าหนี้ไม่ท าหนังสือบอกกล่าว
ไปยังผู้ค้ าประกันภายใน 60 วัน ผลคือผู้ค้ าประกันยังคงต้องรับผิดตามสัญญาค้ าประกันอยู่  แต่
จะรับผิดเฉพาะเงินต้นเท่านั้น ไม่ต้องรับผิดในดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติด
พันทั้งหลาย เป็นต้น 
 2. เมื่อผู้ค ้าประกันได้รับหนังสือบอกกล่าว ผู้ค ้าประกันอาจขอช้าระหนี ทั งหมดแทน
ลูกหนี  แต่เดิมกฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้ผู้ค้ าประกันขอเข้าช าระหนี้ทั้งหมดแทนลูกหนี้ได้ ผู้ ค้ า
ประกันมักต้องรอให้เจ้าหนี้ฟ้องตนเป็นคดีต่อศาลเสียก่อน (สุดา วิศรุตพิชญ์, 2558 ) ในปัจจุบัน
สืบเนื่องจากการบอกกล่าวท่ีเจ้าหนี้ต้องท าเป็นหนังสือต่อผู้ค้ าประกัน กฎหมายได้เพ่ิมทางเลือก
ให้แก่ผู้ค้ าประกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ค้ าประกันหากไม่ประสงค์จะรอให้เจ้าหนี้ฟ้องเป็นคดีต่อศาล ผู้
ค้ าประกันสามารถเลือกที่จะเข้าช าระหนี้ตามสัญญาค้ าประกันแก่เจ้าหนี้ได้ทันที  
 นอกจากนี้กฎหมายยังอนุญาตให้ผู้ค้ าประกันใช้สิทธิช าระหนี้ตามเง่ือนไขและวิธีการใน
การช าระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้ก่อนการผิดนัดช าระหนี้ ทั้งนี้เฉพาะในส่วนที่ตนต้องรับผิดก็
ได้อีกด้วย เช่น กรณีลูกหนี้ได้รับสินเชื่อจากเจ้าหนี้ และในสัญญาก าหนดให้ ลูกหนี้ ต้องผ่อน 30 
งวด เม่ือลูกหนี้ผิดนัดลงในงวดใด ผู้ค้ าประกันสามารถขอเข้ามาช าระหนี้ตามเง่ือนไขและวิธีการ
ที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้ได้ เป็นต้น ในกรณีนี้ถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมรับช าระหนี้ ผู้ค้ าประกันเป็นอันหลุด
พ้นจากความรับผิดทันที 
 3. ในระหว่างท่ีผู้ค ้าประกันช้าระหนี ตามเงื่อนไขและวิธีการในการช้าระหนี ของ
ลูกหนี แล้ว เจ้าหนี จะเรียกดอกเบี ยเพ่ิมขึ นเพราะเหตุท่ีลูกหนี ผิดนัดในระหว่างนั นมิได้  เม่ือ
เจ้าหนี้ฟ้องร้องให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ตามสัญญาค้ าประกัน เม่ือผู้ค้ าประกันจะช าระหนี้ เจ้าหนี้
จะเรียกดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นเพราะเหตุที่ลูกหนี้ผิดนัดในระหว่างนั้นมิได้ เม่ือผู้ ค้ าประกันซ่ึงได้ช าระ
หนี้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาค้ าประกันแล้วย่อมเกิดการรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ในการที่จะไล่เบี้ยเอา
จากลูกหนี้เพ่ือต้นเงินกับดอกเบี้ยและเพ่ือการที่ต้องสูญหายหรือเสียหายไปอย่างใดๆ เพราะการ
ค้ าประกันดังกล่าว 
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 อนึ่ง หากการผิดนัดของลูกหนี้เกิดขึ้นภายหลังจากการแก้ไขบทบัญญตินี้  เจ้าหนี้ ต้องใช้
หลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติที่ได้แก้ไขใหม่ และข้อตกลงในสัญญาที่เป็นการยกเว้นหลักเกณฑ์แห่ง
บทบัญญัตินี้ย่อมตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 685/1 
 
ความรับผิดของผู้ค ้าประกัน 
 1. ความรับผิดเพ่ือหนี ในอนาคตและหนี มีเงื่อนไข ปัจจุบันกฎหมายได้ก าหนดให้
สัญญาค้ าประกันต้องระบุหนี้หรือสัญญาที่ค้ าประกันไว้โดยชัดแจ้งตาม ป.พ.พ. มาตรา 681 และ
ผู้ค้ าประกันย่อมรับผิดเฉพาะหนี้หรือสัญญาที่ระบุไว้เท่านั้น (ปัญญา ถนอมรอด, 2562 ) เพ่ือ
ป้องกันปัญหาการที่เจ้าหนี้ก าหนดให้ผู้ค้ าประกันรับผิดอย่างไม่มีขอบจ ากัดในหนี้ในอนาคต หรือ
หนี้มีเง่ือนไข เช่น สัญญาค้ าประกันก าหนดให้ผู้ค้ าประกันรับผิดในหนี้ทั้งปวงที่เกิดขึ้นในอนาคต
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เป็นต้น 
 นอกจากนี้กฎหมายก าหนดให้เจ้าหนี้และผู้ค้ าประกันต้องตกลงกันระบุขอบเขตความรับ
ผิดให้ชัดเจน โดยให้ระบุรายละเอียดของหนี้ วัตถุประสงค์ในการก่อหนี้ ลักษณะมูลหนี้ จ านวน
เงินสูงสุดที่ค้ าประกัน และระยะเวลาในการก่อหนี้ที่จะค้ าประกัน เช่น การค้ าประกันคนเข้า
ท างาน นาย ก ตกลงค้ าประกันการเข้าท างานของ นาย ข ในต าแหน่งคนขับรถยนต์ส่วนตัวข อง
นาย ค เช่นนี้ ในสัญญาค้ าประกันต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นสัญญาค้ าประกันคนเข้าท างาน และ
ตกลงรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการท างานของนาย ข ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
คนขับรถยนต์ส่วนตัวให้นาย ค เท่านั้น รวมทั้งก าหนดวงเงิน และระยะเวลาในการก่อหนี้ที่ ค้ า
ประกันด้วย ถ้านาย ข ถูกใช้ให้ไปตัดหญ้าและท าแจกันลายครามของนาย ค เสียหาย นาย ก ผู้
ค้ าประกันไม่ต้องรับผิดในหนี้ดังกล่าว แม้จะเป็นหนี้ในอนาคตก็ตาม เป็นต้น  หากการท าสัญญา
ค้ าประกันหนี้ในอนาคต หรือหนี้มีเง่ือนไขดังกล่าวฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้ย่อมตกเป็น
โมฆะ 
 กรณีที่น่าสนใจจากบทบัญญัติดังกล่าว คือ ในส่วนระยะเวลาในการก่อหนี้ที่ ค้ าประกัน
นั้น ผู้เขียนเห็นว่าเป็นระยะเวลาเก่ียวกับการก่อหนี้ของลูกหนี้ในหนี้ตามสัญญาประธาน เช่น ตก
ลงค้ าประกันความเสียหายจากการท างานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 1 มกราคม 2563 
มิใช่เป็นการก าหนดอายุความของสัญญาค้ าประกัน และการก าหนดจ านวนเงินสูงสุดที่ ค้ าประกัน 
ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะหมายถึงการก าหนดความรับผิดของผู้ค้ าประกันเพ่ือจ านวนหนี้เงินต้น ในส่วน
หนี้อ่ืนๆ อันเป็นหนี้อุปกรณ์ เช่น ดอกเบี้ย หนี้ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น ผู้ ค้ าประกันยังคงต้อง
รับผิดด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก ป.พ.พ. มาตรา 683 ก าหนดให้หนี้ตามสัญญาค้ าประกันย่อมค้ าถึง
ดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนด้วย จึงน่าจะต้องตีความเช่นเดียวกัน 
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 อนึ่ง บทบัญญัติมาตรานี้ไม่มีผลใช้บังคับแก่สัญญาค้ าประกันที่ได้ท าก่อนวันที่กฎหมาย
ค้ าประกันได้รับการแก้ไข ดังนั้นหากสัญญาค้ าประกันได้ท ากันไว้ก่อนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 
ความรับผิดของผู้ค้ าประกันต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายค้ าประกัน (เดิม) 
 2. ความรับผิดกรณีได้ตกลงรับผิดกับลูกหนี อย่างลูกหนี ร่วม  
 แต่เดิมกฎหมายอนุญาตให้มีข้อตกลงในสัญญาค้ าประกันให้ผู้ ค้ าประกันร่วมกันกับ
ลูกหนี้ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 691 (เดิม) และถือเป็นการสละสิทธิเก่ียงหรือเบี่ยงบ่ายของผู้ ค้ า
ประกันที่มีต่อเจ้าหนี้จนสิ้นในทันที และส่งผลให้ผู้ ค้ าประกัน ตกเป็นลูกหนี้ร่วมกันกับลูกหนี้ 
เจ้าหนี้อาจเรียกให้ผู้ค้ าประกันรับผิดเพียงคนเดียวก็ได้ และผู้ค้ าประกันจะฏิเสธความรับผิดไม่ได้
เลย แต่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ค้ าประกันตกเป็นลูกหนี้ร่วมกันกับลูกหนี้ 
โดยก าหนดให้ข้อตกลงใดที่ก าหนดให้ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะ
เป็นลูกหนี้ร่วม ข้อตกลงนั้นตกเป็นโมฆะตาม ป .พ.พ. มาตรา 681/1 เช่น หากในสัญญาค้ า
ประกันมีข้อตกลงให้ผู้ค้ าประกันรับผิดเป็นลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ข้อตกลงดังกล่าวตกเป็นโมฆะ 
ดังนี้ผู้ค้ าประกันจึงมีสิทธิเก่ียงหรือเบี่ยงบ่ายให้เจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้รับผิดก่อนตนได้ เป็นต้น 
แต่ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันซ่ึงเป็นนิติบุคคลและยินยอมเข้าผูกพันตนเพ่ือรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมหรือ
ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม 
 3. ความรับผิดในกรณีการปรับโครงสร้างหนี ของลูกหนี  
 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติการช าระหนี้ได้
ตามสัญญากู้ยืมเงิน ลูกหนี้อาจตกลงกับเจ้าหนี้ในการปรับลดจ านวนเงินและขยายระยะเวลาใน
การช าระหนี้ได้ โดยท าเป็นสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  เดิมกฎหมายไม่ได้มีการก าหนด
เรื่องนี้ไว้ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายค้ าประกันได้ก าหนดเรื่องความรับผิดของผู้ ค้ าประกันกรณี
การปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 691 (ใหม่) โดยก าหนดให้ เม่ือเจ้าหนี้ลด
ภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้เท่าใด ภาระความรับผิดของผู้ ค้ าประกันตามสัญญาค้ าประกันจะลดลง
เท่านั้น เช่น เจ้าหนี้ยืดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ และลดภาระผ่อนต่อเดือนของลูกนี้ลง เช่นนี้
ความรับผิดของผู้ค้ าประกันย่อมลดลง เป็นต้น ในกรณีที่ข้อตกลงใดที่จะมีผลเป็นการเพ่ิมจ านวน
หนี้ที่มีการค้ าประกันอันส่งผลให้เพ่ิมภาระแก่ผู้คํ้าประกัน เช่น เพ่ิมภาระผ่อนต่อเดือนของลูกหนี้
หรือเพ่ิมดอกเบี้ยในการช าระหนี้ดังกล่าว เป็นต้น ข้อตกลงนั้นตกเป็นโมฆะ แต่ถ้าสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ได้เปลี่ยนสาระส าคัญแห่งหนี้เดิม โดยผู้ค้ าประกันไม่ได้ตกลงด้วย ผู้ ค้ าประกันย่อม
หลุดพ้นจากความรับผิด 
 4. ความรับผิดกรณีเจ้าหนี ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี  
 การผ่อนเวลา เป็นการที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ตกลงกันให้ก าหนดเวลาช าระหนี้ เดิมยืดขยาย
ออกไป โดยการตกลงกันนั้นต้องมีผลผูกพันให้เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ ก่อ นครบก าหนดที่ผ่อน
ออกไปไม่ได้ ในกรณีที่มีการตกลงผ่อนเวลาระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ และผู้ ค้ าประกันตกลงด้วย
ในการผ่อนเวลาดังกล่าวผู้ค้ าประกันย่อมไม่หลุดพ้นความรับผิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 700 
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 การท่ีผู้ค ้าประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดในเรื่องการผ่อนเวลานั นมีหลักเกณฑ์
ดังนี  
 1. หนี มีก้าหนดเวลาช้าระหนี แน่นอนตามวันแห่งปฏิทิน หรือก้าหนดนับได้ตามวัน
แห่งปฏิทิน กล่าวคือหนี้ประธานต้องเป็นหนี้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้แน่นอนตามวันแห่งปฏิทิน 
หรือก าหนดนับได้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดทันทีโดยเจ้าหนี้ มิพักต้อง
เตือนเลย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 204 วรรคสอง เช่น การตกลงกันให้ช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
กันในวันที่ 13 เมษายน 2562 หรือ การตกลงให้ช าระหนี้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้มีการท า
สัญญากู้ยืมเงินกัน เป็นต้น ถ้าหนี้ประธานไม่มีก าหนดช าระแน่นอนตามวันแห่งปฏิทิน หรือ
ก าหนดนับได้ตามวันแห่งปฏิทินแล้ว และเจ้าหนี้ได้ตกลงผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้  จะไม่ถือเป็นการ
ผ่อนเวลา ดังนี้ผู้ค้ าประกันย่อมไม่หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญาค้ าประกัน 
 2. เจ้าหนี ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี และ ลูกหนี ไม่ได้ยินยอมด้วยในการผ่อนเวลา 
กล่าวคือ เม่ือเจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงผ่อนเวลาช าระหนี้ ถ้าผู้ค้ าประกันไม่ยินยอมด้วยในการผ่อน
เวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ค้ าประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญาค้ าประกัน แต่เดิมปัญหาที่
ปรากฏ คือ เจ้าหนี้มักจะให้ผู้ค้ าประกันเขียนตกลงไว้ต้ังแต่ตอนท าสัญญาค้ าประกันว่าตนยินยอม
ให้เจ้าหนี้ผ่อนเวลาได้ ซ่ึงเป็นการให้ความยินยอมไว้ล่วงหน้าก่อนมีการผ่อนเวลา ส่งผลให้ผู้ ค้ า
ประกันต้องผูกพันรับผิดตามสัญญาค้ าประกันซ่ึงขยายก าหนดระยะเวลาเดิมนั้นออกไปทันที  
 เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวกฎหมายได้ก าหนดไว้ชัดเจนว่า ข้อตกลงให้มีการผ่อนเวลา
ล่วงหน้านั้น ข้อตกลงดังกล่าวใข้บังคับไม่ได้ ทั้งนี้เพ่ือคุ้มครองผู้ ค้ าประกัน แต่การก าหนดห้าม
ไม่ให้ตกลงผ่อนเวลาล่วงหน้านั้น กฎหมายไม่ได้ห้ามอย่างเด็ดขาด ดังจะเห็นจากการก าหนดให้มี
ข้อยกเว้นให้ผู้ค้ าประกันที่เป็นสถาบันการเงินหรือผู้ค้ าประกันที่ ค้ าประกันเพ่ือสินจ้างเป็นปกติ
ธุระอาจตกลงล่วงหน้ายอมให้เจ้าหนี้ผ่อนเวลาช าระหนี้แก่ลูกหนี้ได้ โดยสถาบันการเงิน หมายถึง 
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซีแอร์ และสถาบันการเงินดังกล่าวต้องค้ า
ประกันเพ่ือสินจ้างและท าเป็นปกติธุระอีกด้วย 
 อนึ่ง กฎหมายไม่ มีผลย้อนหลังไป ใช้บังคับแก่สัญญาค้ าประกันที่ท าขึ้ นก่อน 11 
กุมภาพันธ์ 2558 
 
สรุป 
  กฎหมายค้ าประกันที่ได้รับการแก้ไขใหม่ยังคงอยู่บนพ้ืนฐานของหลักเกณฑ์ทั่วไปของ
สัญญาค้ าประกัน เช่น หลักฐานการฟ้องร้องผู้ ค้ าประกัน ความสมบูรณ์ของสัญญาค้ าประกัน 
ความรับผิดของผู้ ค้ าประกันย่อมเกิดขึ้นภายหลังจากหนี้ประธานผิดนัดแล้ว เป็นต้น และ
กฎหมายค้ าประกันใหม่ได้ปรับเปลี่ยนขอบเขตความรับผิดของผู้ ค้ าประกันอย่างน่าสนใจ และ
สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแต่ผู้ค้ าประกันโดยเฉพาะในเรื่องของการไม่อนุญาตให้ผู้ ค้ าประกัน
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เป็นลูกหนี้ร่วมกันกับลูกหนี้ ส่งผลให้ผู้ค้ าประกันไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการผูกมัดเป็นลูกหนี้
ร่วมกันกับลูกหนี้ตามกฎหมายค้ าประกันเดิม รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการบังคับตามสัญญาค้ า
ประกัน และขอบเขตของความรับผิดของผู้ค้ าประกันตามสัญญาค้ าประกันให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
เช่น ความรับผิดของผู้ค้ าประกันจากการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงการผ่อนเวลาที่ไม่
อนุญาตให้มีการตกลงให้ผู้ค้ าประกันยินยอมกับการผ่อนเวลาล่วงหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือป้องกัน
ความเสียหายอันอาจเกิดแก่สัญญาภาครัฐ และสนับสนุนบทบาทของการค้ าประกันโดยนิติ
บุคคล กฎหมายได้ผ่อนปรนให้นิติบุคคลสามารถตกลงเป็นลูกหนี้ร่วมกันกับลูกหนี้ได้ ถือเป็นผลดี
ในทางธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เพราะการที่ให้นิติบุคคลมาตกลงเป็น
ลูกหนี้ร่วมกันกับลูกหนี้ย่อมสร้างความเชื่อม่ันให้แก่เจ้าหนี้ในการปล่อยสินเชื่อ นอกจากนี้
กฎหมายฉบับนี้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ ค้ าประกันตาม
เจตนารมย์ของผู้แก้ไขกฎหมายได้หรือไม่นั้น อาจต้องอาศัยผู้ เก่ียวข้องทุกภาคส่วนในการน าฎ
หมายมาใช้เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมต่อไป 
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บทน า 
หนังสือแต่ละเล่มที่ผู้แต่งพยายามกลั่นกรองออกมาจากห้วงลึกของหัวใจ ได้มาจาก

ประสบการณ์ หรือ จากการรวบรวมต าราหลาย ๆ ศาสตร์นั้น ออกมาเป็นหนังสือที่ มีคุณค่าจาก
จิตใจอย่างมาก เพราะกว่าจะได้หนังสือแต่ละเล่มเชื่อได้เลยว่า ต้องเกิดจากการตกผลึกของ
แนวความคิดของผู้แต่ง ซ่ึงจะต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะได้หนังสือดี ๆ แต่ละเล่ม โดยเฉพาะ
หนังสือเล่ มนี้ คือ “ เรือนชั้น ใน เรือนชั้นนอก ” ของ “พ.อ. ป่ิน มุทุกัน ต์” (พ.ศ.2459 -
2515/1916-1972) ผู้ที่เติบโตมาภายใต้โครงสร้างของรัฐไทยก าลังได้รับการพัฒนา และเติบโต
มาภายใต้การขยายตัวของคณะสงฆ์ธรรมยุติในภาคอีสาน (ธีระพงษ์ มีไธสง, 2560, น. 288-309) 
บวชเรียน ฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม (พ.ศ. 2432-2504) แห่งวัดป่าสาละวัน 
และเติบโตในเส้นทางของอนุศาสนาจารย์ และต าแหน่งสูงสุดในอธิบดีกรมการศาสนา (พ.ศ.
2506-2515) ดังปรากฏในงานวิจัยของวิราวรรณ นฤปติ (2562) นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน เรื่อง  "พระพุทธศาสนาภาคอีสา น ในยุ ค
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สมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนถึงยุคสงครามเย็น" (พรรณราย เรือนอินทร์, 2562) ในงานวิจัยพูดถึง
พัฒนาการของพระพุทธศาสนาและบทบาทของ “ปิ่น มุทุกันต์”กับพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็น
ผู้เขียนหนังสือที่น ามาน าเสนอนี้ โดยผู้เขียนได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นฐานใน
การเขียนโดยใช้เป็นหลักการด ารงชีวิต เช่น หลักการใช้ชีวิตในภพปัจจุบัน หรือ หลักการใช้
ทรัพย์สินเงินทอง เป็นต้น เพราะคนในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นการอยู่ในสังคมที่สามารถสื่อสารกัน
ได้ทั่วโลก ” (Social Media) “การอยู่ครองเรือน” ไม่ได้อยู่ในป่าในดง จ าเป็นต้องอยู่ กับสังคม
ผู้คนหมู่มาก หรือ อยู่ในหมู่บ้าน ในเมือง ในประเทศ จ าเป็นต้องรู้จักการเข้าสัง คม ปัจจุบันนี้ ก็มี
อยู่มาก จะต้องท าอย่างไรถึงจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข แล้วก็ต้ังค าถามไปอีกว่า “ท าไมต้อง
มีเรือนภายใน-เรือนภายนอกละ” ก็ต้องตอบไปอีกว่า มนุษย์เรานั้น ประกอบด้วยกายกับใจอยู่
ด้วยกัน เม่ือจิตใจดี การแสดงออกมาทาง กาย วาจาก็ดีไปด้วย แต่ถ้าจิตใจไม่ ดี ก็ตรงกันข้ามคือ
หลงผิด พูดผิด ท าผิด และ/หรือ เราเห็นข่าวทุกวัน มีการฆาตกรรม มีการฆ่าข่มขืน เป็นต้น 
เพราะอะไร? ในหนังสือ “เรือนชั้นใน เรือนชั้นนอก” เป็นการตอบโจทย์เชิงสังคมได้ดี ผู้ เขียนจึง
ขอน าเสนอแบบวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยภาษาภาพยนตร์เขาเรียก การสปอย ก่อน/
หลัง ที่ภาพยนตร์จะฉายหรือฉายแล้ว แต่จะตรงกับความคิดของผู้อ่านหรือไม่ต้องตามไปอ่านได้
จากที่อยู่ที่อยู่ส่วนท้ายของบทความนี้ 
 
ภาคเรือนชั้นใน 
 เม่ือกล่าวถึงผู้แต่งคือ ท่าน “พ.อ.ป่ิน มุทุกันต์” ในความเป็นสากลของท่านผู้เขียนคิดว่า
ทุกคนรู้จักกันดีในสายวิชาการหรือด้านการทหารที่เคยบวชเรียนเขียนอ่านเป็นมหา เปรียญมา 
ท่านมีผลงานวิชาการจ านวนมาก เช่น วิธีพูดของข้าพเจ้า (ป่ิน มุทุกันต์, 2512) ค าพระ (ปิ่น มุทุ
กันต์, 2515) มงคลชีวิต (ปิ่น มุทุกันต์, 2549) บูชาคนที่ควรบูชา : ธรรมะตามสมัยนิยม (ปิ่น มุทุ
กันต์, 2545) เป็นต้น ที่ตีพิมพ์น าเสนอเป็นองค์ความรู้  คลังปัญญา ให้สังคมได้ ศึกษา ค้นคว้า 
อ่านจ านวนมาก และหนังสือเล่มนี้ก็เป็นไปด่ังที่เคยมีการน าเสนอในส่วนที่เป็นวิชาการผสมผสาน
ทั้งการน าหลักอ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกมาประกอบกับการการใช้ค าสมัยใหม่ เหมาะแก่
ประชาชนทั่วไปได้อ่านและเข้าถึงได้ค่อนข้างดี ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับผู้
ครองเรือนได้ แต่ส าหรับพระสงฆ์ถือว่าไม่มีเรือน คงได้แต่รู้ไว้ใช่ใสบ่าแบกหาม ได้น าไป
ประกอบการเทศนาสอนญาติโยม เหมือนประโยคที่ว่า“รู้เขา รู้ เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ”
เป็นประโยคที่คุ้นหูกันดี ซ่ึงเป็นข้อคิดเชิงปรัชญาจากซุนวู (Sūn Wǔ, 544 BC -496 BC) แสดง
ให้เห็นว่าเรื่องการครองเรือนนั้นมีประโยชน์ส าหรับผู้ที่จะครองเรือน และผู้ที่ยังไม่ได้ครองเรือน 

บทท่ี 1 ผู้แต่งหนังสือได้กล่าวถึงค าว่า “เรือน”มีความหมายมากมายที่ผู้แต่งนิยามไว้ 
ทางศาสนาท่านแบ่งออกตามลักษณะของผู้ด ารงชีพ คือ 1.อาคาริยะ คนมีเรือน คือ ประชาชน
ทั่วไป ยังมีเรือน ยังไม่ได้บวช ด ารงชีพเหมือนชาวบ้าน เหมือนอย่างเราๆ 2.อนาคาริยะ คือ คนผู้
ไม่มีเรือนสละเรือน ออกไปบวชเป็นบรรพชิต ก็คือ พระสงฆ์สามเณรนั่นเอง คนโบราณท่านน าค า

https://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie42eaN6tfqjeyk63nn5Kx94um%2bS62oskewprBInqewUrKruE21ls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7UbWsskuzrLQ%2b6tfsf7vb7D7i2Lt73%2bquTa6us3mk6t9%2fu7fMPt%2fku3vm66x6r6mxSrGrrj7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vIA&vid=4&sid=36d4fbf0-83f1-461a-a46c-c73a4d374644@pdc-v-sessmgr06
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ว่า เรือน ไปใช้ในการมีคู่ครองอีกด้วย เช่นบอกว่า “แม่คนนี้ออกเรือนหรือยัง” หมายถึงว่า มี
ครอบครัวหรือมีสามีหรือยัง ไม่ได้มีความหมายว่า ได้สร้างเรือนเป็นไม้หรือเป็นปูน (หน้า 5) ซ่ึง
เม่ือเราพูดถึงบ้านหรือเรือนนั้น เราจะรู้สึกอบอุ่น เพราะทุกคนต้องมีบ้าน เกิดมาเป็นคนโดย
สากลแล้วต้องมีพ่อแม่ พ่ีน้อง อยู่รวมกันเป็นบ้าน เป็นสถาบันแรกที่ส่งความสุขให้เราและแก่คน
ที่อยู่ในเรือน ถ้าคนในบ้านมีความรักความปรารถนาดีต่อกัน ไม่ทะเลาะวิวาทกัน บ้าน/เรือนจะ
เป็นบ้านที่มีความสุข ฉะนั้นแล้วสถาบันครอบครัวจึงเป็นสถาบันที่มีความส าคัญอย่างมากในการ
อบรมบ่มนิสัยลูกหลานที่เกิดมาในตระกูลนั้น การเกิดมาในตระกูลท่ีดีได้นั้น พระพุทธเจ้าองค์
บรมศาสดา พระองค์ได้ทรงตรัสว่า เป็นมงคลสูงสุดข้อหนึ่ง ในมงคล 38 ประการ ถิ่นที่ เหมาะสม 
หมายถึง ถิ่นที่สิ่งแวดล้อมดี ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่สุขภาพกายและใจ ยิ่งกว่านั้น ยังสนับสนุนให้ผู้
อยู่อาศัยสามารถประกอบ กิจการงานในหน้าที่อันเป็นสัมมาอาชีพ ให้เจริญก้าวหน้าได้โดยง่าย 
และสร้างสมคุณงามความดีได้เต็มที่ 

ถิ่นที่เหมาะสม มีความหมายกว้างครอบคลุมถึงถิ่นที่อยู่ทุกระดับ เช่น บ้านที่เราอาศัย 
โรงเรียนที่เราเรียน สถานที่ท่ีเราท างาน หมู่บ้านชุมชนที่เราอยู่ ต าบลที่เรา ต้ังหลักฐาน อ าเภอ 
จังหวัด ประเทศ ทวีป เป็นต้น 

ลักษณะของถ่ินท่ีเหมาะสม 
1. อาวาสเป็นที่สบาย หมายถึง เป็นที่ท่ีมีสภาพทางภูมิศาสตร์ดี เช่น ถ้าเป็นบ้าน  ก็ต้อง

ให้มีต้นไม้ร่มรื่น น้ าไฟสะดวก ถ้าเป็นโรงเรียน ก็ต้องมีสุขลักษณะดี มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มี
เสียงอึกทึก มีบริเวณกว้างขวาง มีสนาม กีฬา ถ้าเป็นที่ต้ังร้านค้า ก็ต้องเป็นบริเวณที่อยู่ในย่าน
ชุมชน การคมนาคมสะดวก  

2. อาหารเป็นที่สบาย หมายถึง เป็นบริเวณที่สามารถจัดหาอาหารได้สะดวก เช่น อยู่
ใกล้ตลาด หรือบริเวณที่มีการเกษตรกรรมสามารถผลิตอาหารได้เองอย่างพอเพียง  และเป็นที่ที่
สามารถประกอบธุรกิจการงานหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ดี 

3. บุคคลเป็นที่สบาย หมายถึง บริเวณที่อยู่นั้นต้องไม่มีนักเลงอันธพาล โจรผู้ร้ายไม่ชุก
ชุม คนส่วนใหญ่ในละแวกนั้นเป็นคนดี มีศีลธรรม มีวินัย ใฝ่หาความก้าวหน้า  

4. ธรรมะเป็นที่สบาย หมายถึง ความดีงาม ความเหมาะสม ใน 2 ลักษณะ คือ 
ในทางโลก หมายถึง ในถิ่นนั้นมีโรงเรียน สถานศึกษาส าหรับให้ความรู้ได้อย่างดี 

ตลอดจนมีหลักการปกครอง การบริหารราชการบ้านเมืองที่ดีอีกด้วย ในทางธรรม หมายถึง ใน
ถิ่นนั้นมีพระภิกษุ หรือฆราวาสผู้รู้ธรรม เป็นบัณฑิต สามารถให้การอบรมสั่งสอนศีลธรรมได้อย่าง
ดี หรือถิ่นที่พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึง สามารถให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ ท าสมาธิภาวนาได้เป็น
นิจ เป็นเรือนที่น่าสนใจที่จะเข้าไปอยู่อาศัยได้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546) 

ผู้แต่งได้กล่าวไว้อีกว่า “เรือนชั้นใน” จะได้ตรงกันข้ามกันเรือนชั้นนอกซ่ึงสามารถคุ้มได้
แต่ภัยชั้นนอก เช่น คุ้มแดด คุ้มฝน หรือโจรผู้ร้าย ถ้าบ้านแข็งแรงพอคนอยู่ก็อยู่อย่างสบายใจได้ 
ที่ว่าเรือนชั้นนอกคุ้มแดดได้ บางคนมีบ้านอยู่เสมือนหนึ่งปราสาทพระอินทร์ แต่ใจมันยังร้อนๆวูบ
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วาบ ทั้งๆ ที่ไม่มีปรอทเลยสักนิด นอนตรงไหนก็ไม่มีเป็นสุข นั่งตรงไหนก็ไม่สบาย (หน้า 7) เป็น
เชิง “เปรียบเทียบสังคม”ในปัจจุบันที่มีค่านิยมที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ถึงท่านจะแต่งหนังสือ
เล่มนี้ไว้นานแล้ว แต่แนวโน้มที่จะเกิดความเฟ่ืองฟูค่านิยมของการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนี้
คงมีมาต้ังแ ต่สมัยโบร าณ เพราะมีการน าร สนิยมของชาวตะวันตกหลายๆอย่ างมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน สรุปในบทท่ี 1 นี้ ผู้แต่งได้ใช้ให้เห็นการสร้าง “เรือน” ส าหรับผู้ครองเรือน แต่
เรือนนั้นต้องมีสองชั้นคือ เรือนชั้นใน แต่ยังไม่กล่าวถึงเรือนชั้นนอกมาก การดูเบาในการครอง
เรือนนั้น พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา” ครองเรือนไม่ดี มีทุกข์ระทม  (ขุ .ธ. 
25/32/55) ครองอย่างไรจึงดี เชิญพิจารณาต่อไป (หน้า 9) และเป็นเชิง “ชี้น า” ในเรื่องของคน
ที่จะครองเรือน ว่าควรท าอย่างไร ให้มีความม่ันคง ไม่ใช่ม่ันคงเฉพาะตัวเรือนภายนอก แต่เรือน
ภายในนั้น เน่าเฟะ ใช้ไม่ได้ ท่านจึงเปรียบเทียบว่าในครัวเรือนั้น เสถียรภาพของครอบครัวจริงๆ 
มีอยู่ 3 ชั้น คือ ชั้นใน ได้แก่ สามีภรรยา ชั้นกลาง ได้แก่บุตรภรรยา และชั้นนอกได้แก่ บริวารชน 
ท่านยังพูดไปถึงว่า “การมีคู่ครองท่ีดีน้ันมีความส าคัญ” อย่างมาก เพราะสองสามีภรรยาใน
เรือนนั้น มีความส าคัญต่อครอบครัวโดยรวม เพราะเป็นผู้ก าหนดทิศทางของครอบครัว ถ้า
ครอบครัวใดผัวก็แหลกเมียก็เหลวก็เสียด้วยกันทั้งคู่ พ่อเรือนเหมือนขาขวา แม่เรือนเหมือนขา
ซ้าย ถ้าขัดขากันก็เกิดขัดของกันจนท าให้หัวกระเมนอย่างแน่นอน เม่ืออ่านมาถึงจุดนี้  จะท าให้
มองให้เห็นว่า ผู้แต่งพยายามท าความเข้าใจเก่ียวกับ “การครองเรือน”ที่ถูกต้องในทัศนะของผู้
แต่งเอง อาจจะมีประสบการณ์โดยตรงหรือสังเกตต่างๆนาๆก็เป็นไปได้ เป็นการ กล่าวไว้โดยรวม
ของผู้แต่งเอง  

บทท่ี 2 ผู้แต่งหนังสือกล่าวถึง “การเลือกคู่ครอง” ว่าการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยต้อง
อาศัยวัสดุเช่น ไม้ เหล็ก อิฐหิน ปูน ทรายเป็นต้น อีกอย่างหนึ่งคือ การออกแบบตัวอาคารที่สร้าง
ได้แก่ เครื่องก่อสร้างอย่างดีท าให้บ้านนั้นอยู่สบาย ในการสร้างบ้านชั้นในมีความ แตกต่างจาก
การสร้างเรือนชั้นนอก เพราะการสร้างครอบครัวให้เป็นฝั่งเป็นฝาต้องค านึงถึงบุคคลที่จะ
ประกอบกันเป็นครอบครัว ในบทนี้ผู้แต่งได้วิเคราะห์ชี้น าในเรื่องของการเลือกคู่ครอง ส่วนใหญ่
การเลือกคู่ครองนั้นมักจะเป็นความลับของหนุ่มๆสาวๆไม่ให้แพร่งพรายให้ใครทราบหรือรู้ เพราะ
กังวลในเรื่องความไม่แน่นอนคิดคอยจากแถลงการณ์ในวันเชิญในการ์ดเชิญรดน้ าทีเดียวหากว่า
รั่วไหลให้ใครอ่ืนรู้ก็จะอาจจะเกิดความบกพร่องในเรื่องความรัก การสงวนเรื่องรักเป็นความลับ
ท้ังผลดีและผลเสียคือ 1. ดีทางนโยบาย 2. เสียทางเลือกคู่ (หน้า 17) มีหลายมุมมองที่ผู้ เขียน
ค่อนข้างที่จะ “ชี้น า” ผู้อ่านไปในทางที่สุดโต่ง คือ การเลือกคู่ครองต้องมีคุณสมบัติอย่างโน้น
อย่างนี้ เป็นการเตือนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาจับหรือเข้ามาประกอบให้
ผู้อ่านได้รู้ชีวิตของการมีคู่ครองอย่างที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่าคนเราก่อนแต่งงานเขาเคลือบไว้ด้วย
น้ าผึ้งน้ าตาลทั้งนั้นยิ่งสมัยนี้คนวิทยาศาสตร์มีมากต้องระวังให้ดีแต่งงานกันแล้วจะเป็นอย่างไรก็
ไม่รู้ คู่ครองเลือกแล้วเปลี่ยนยากถ้าเราจะซ้ือเสื้อใส่สักตัวเราอาจจะทิ้งได้ 5 นาที 10 นาที
เพราะว่าเราซ้ือมาแล้วมันไม่ดีเราจะโยนทิ้งเม่ือไหร่ก็ได้จะใส่ ตู้ไว้ก็ได้ 
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แต่คู่ครองไม่ใช่แบบนั้นคนเดียวจะต้องอยู่กินกันจนตายซ่ึงเป็นเวลานับ 10 ปีจะรู้ว่าไม่ดี
ก็ทิ้งยากปล่อยไม่ลง เหมือนโบราณว่า “กลืนง่ายคลายยาก” บางรายตัดกันไม่ขาดต้องขึ้นโรงขึ้น
ศาลให้ช่วยตัดสิน (หน้า 17) ต้องเข้าใจว่าผู้แต่งมีความเชี่ยวชาญในหลักธรรมพระพุทธศาสนาจึง
สามารถยกค าสอนในทางพุทธศาสนาให้เข้าใจได้ดีและสามารถประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบันได้ จึงได้
ยกตัวอย่างลักษณะของ “ชายดี-หญิงดี” เพ่ือให้ผู้อ่านไม่เข้าใจได้ง่ายเรื่อง 6  มีอยู่ ดังนี้  1 . รูป
ทรัพย์ 2. รวยทรัพย์ 3. นับวิชา 4. มารยาทผู้ดี 5. ชาติผู้ดี 6. มีศีลธรรม 

1. ค าว่า รูปสวย ตรงกับค าโบราณที่ว่า เรือน 3 น้ า 4 เม่ือกล่าวถึงเรือน 3 หมายถึงว่า 
เรือนผม เรือนร่าง เรือนชาน แสดงให้เห็นว่า การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายหรือ การดูแล
บ้านเรือนหรือเป็นแม่บ้านแม่เรือนนั้น เป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ควรมีปรากฏอยู่ในความเป็น
คู่ครองที่ดี ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม ต้องมีคุณสมบัติที่ดีข้อนี้ มีค าพังเพยโบราณกล่าว
ว่า “รูปสวย รวยทรัพย์ อับปัญญา” บ่งถึงการมีทรัพย์ มีความสวยหล่อ แต่ไม่มีปัญญาในการใช้
ชีวิตก็มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน เรือนชั้นใจจึงประกอบด้วยจิตใจที่สามารถน าธรรมของคฤหัสถ์ไป
ใช้ได้อย่างดี 

2. รวยทรัพย์ ความรวยนั้นขึ้นอยู่กับเราจะเอาอะไรวัดค่าวัดที่ทรัพย์สมบัติก็ต้องวัดที่
บ้านช่องห้องหอหรือทรัพย์สินต่างๆ ใกล้สวนอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ แต่ถ้าในนิธิกัณฑสูตร (ขุ .ธ. 
(ไทย) 25/11-12/17) กล่าวถึงรูปลักษณะคนมีบุญว่า  “ความมีผิวพรรณงดงาม ความมีเสียง
ไพเราะ ความมีทรวดทรงสมส่วน ความมีรูปสวย ความเป็นใหญ่ ความมีบริวาร ทั้งหมดจะได้ด้วย
ขุมทรัพย์นี้”  

3. นับวิชาเป็นคนมีความรู้ความฉลาดอย่างที่โบราณว่ารู้อะไรก็ไม่เท่ารู้วิชามีวิชาเหมือน
มีทรัพย์อยู่นับแสน 

4. มารยาทเป็นคนมีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยน่ารักส าคัญอยู่มากส าหรับผู้ครองเรือน
เม่ือแต่งงานแล้วก็ไม่ทิ้งมารยาทเดิมของตน ไม่พูดจาก็ได้หยาบคายไม่ด่าไม่ว่า สามารถที่จะผูกใจ
คู่ครองของตนได้ 

5. ชาติผู้ดี โบราณบอกว่า “ดูช้างให้ดูท่ีหาง ดูนางให้ดูท่ีแม่ จะดูให้แน่ต้องดูยาย”
หมายถึงว่า การแสดงกิริยาท่าทางต่างๆบ่งบอกถึงความเป็นผู้ดีหรือการเป็นคนอย่างไรบ่งอกไป
ถึงต้นตระกูลของผู้นั้นๆเลย 

6. มีคุณธรรม คนมีใจเป็นธรรมะ ไม่ใช่มีใจเป็นอธรรมจึงจะสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมี
ความสุข (หน้า 23) ผู้แต่งได้วิเคราะห์และชี้น าแนวทางในการปฏิบัติขอ งการครองตนและ
คุณลักษณะของการเป็นคู่ครองที่ดีในบทที่ 2 นี้ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขนั้นต้องประกอบด้วยลักษณะที่ดีที่ผู้แต่งได้รวบรวมไว้ด้วยประกอบหลักธรรมที่สามารถ
ร่วมสมัยได้ 

สรุปในบทท่ี 2 ผู้แต่งได้ให้ “แนวคิด เก่ียวกับกับคุณสมบัติของการเลือกคู่ครอง” ผู้
แต่งได้กล่าวถึงคุณสมบัติ 6 ข้อของผู้ครองชีวิตซ่ึงเม่ือแยกเป็นประเภท 2 ประเภทกล่าวคือข้อ
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แรกและข้อที่ 2 เป็นดีภายนอก ส่วน 4 ข้อหลังเป็นดีภายในหมายถึงรูปสวยและรวยทรัพย์เป็น
รูปสมบัติและทรัพย์สมบัติ ส่วนการนับวิชา มารยาทชาติ ผู้ดีและมีศีลธรรม 4 ข้อนี้เป็นคุณสมบัติ
ซ่ึงผู้เขียนชี้ให้เห็นถึงภายนอกกับภายในเปรียบเสมือนว่าเครื่องประดับที่อยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเห็น
ถึงคุณสมบัติของการเป็นคู่ครองที่ดีแล้วยัง “สอดแทรกเชิงให้ข้อคิด”ในเรื่องของธรรมะก็คือคน
มีรูปร่างสวยอย่ามองกับความสวยมากเกินไปเป็นเพียงรูปสมบัติจะช่วยให้เราอยู่ได้ระยะหนึ่งจะ
สามารถดึงดูดคนใจทรามที่มีความรักไม่แน่นอนเข้ามาพัวพันกับตัวเรา 

สุดท้ายจะเป็นการน่าหนักใจว่าเลือกคู่ครองผิดพลาดต้องระวังตัวให้ดีวิธีที่ ดีที่สุดก็คือ
ต้องเลือกคุณสมบัติข้อที่ 3 4 5 6 ขึ้นให้มากคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยป้องกันผู้ทรามที่ตามนั้นให้
ออกไปจากตัวเราได้ (หน้า 28) 

ผู้แต่งให้แนวคิดและสอนธรรมะบูรณาการ  “ระหว่างความดีภายนอกและความดี
ภายใน” เปรียบเหมือนต้นไม้ซ่ึงต้นไม้นั้นเราจะเห็นเป็นปกติว่าจะมีเปลือกบางต้นมีเปลือกหนา
สดอยู่ตลอดฝนเป็นต้นไม้โชคดีแต่ต้นไม้นี้ไม่มีโอกาสที่จะมีชีวิตก็ยังทนทาน แต่มีคนเอาไปสร้าง
บ้านสร้างเรือนปะเหมาะถึงกับอยู่ในรั้วในวังมีคนนิยมชมชอบ คนเราก็เหมือนกันเป็นคนมี
ความสุขแต่ก็สุขอย่างแค่มีทรัพย์สินทรัพย์ก็สิ้นสุดและสิ้นทั้งหมดแม้แต่ความรัก เปรียบเสมือน
รูปสมบัติคือความมีรูปสวยและทรัพย์สมบัติก็คือรวยทรัพย์ที่ผู้แต่งได้กล่าวไว้ ส่วนคุณสมบัติอีก 
4 ข้อ ก็คือ วิชา มารยาท สมบัติผู้ดี และศีลธรรม อย่างนี้ เป็นคุณสมบัติของความเป็นผู้ ดีเป็น
คนดีนั่นเอง (หน้า 30) ซ่ึงความดีทั้งภายในและภายนอกผู้เขียนได้ “เปรียบเทียบให้ชัดเจนเป็น
อุปมาอุปไมย” ซ่ึงความดีความหอมที่โชยกลิ่นออกจากแก่นจันทร์ต้นแก่ก็ยังได้กลิ่นหอมและ
แม้แต่ต้นตายก็เหลือแก่นความหอมก็ไม่เหือดหายจากแก่น ความดีภายนอกและภายในจึงต้อง
อาศัยกันและกันจึงจะมีค่ามากเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและการให้ความม่ันคงของครอบครัวการ
เลือกคู่ครองจึงจะให้เข้าถึงความดีไม่ใช่เฉพาะภายนอกเท่านั้น 

บทท่ี 3 “หลักการครองเรือน” ในบทท่ี 3 นี้ผู้แต่งได้เน้นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
คือฆราวาสธรรม/คุณธรรมของผู้ครองเรือนผู้แต่งได้ให้ความหมายของ “คุณธรรม” หมายถึงการ
ควบคุมสติอารมณ์ได้ ไม่ ลุไปตามอารมณ์ที่ไม่ดี ที่มากระทบ (หน้า 33) การครองเรือนนั้น มี
นักวิชาการได้กล่าวควบคู่ไปกับการครองตน เพราะ เม่ือเราจะสอนผู้ อ่ืน เราต้องท าตัวให้เป็น
ตัวอย่างเสียก่อน อันนี้ผู้เขียนวิเคราะห์โดยสังเกตไม่ได้ต าหนิหรือเจาะจงใครเป็นพิเศษ ฉะนั้น
คุณธรรมที่อยู่ในการครองเรือนนั้น ส่วนใหญ่จึงมาจากค าสอนทางพระพุทธศาสนาเช่น หลัก
ฆราวาสธรรม คือ หลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนมาต้ังแต่สมัย 2,600 กว่าปีที่ผ่าน
มาถึงจะผ่านมานานขนาดนี้ แต่“คุณธรรม” เป็นค ารวมของคุณสมบัติแห่งความดีทั้งสิ้น เช่น
ความมีเมตตากรุณาซ่ึงทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะอยู่ด้วยกันด้วยเมตตา จึงจะอยู่ ด้วยกันถึงจะอยู่
อย่างมีความสงบสุขไม่ใช่เพียงศาสนาพุทธเท่านั้นที่สอนเรื่องนี้ “ความเมตตากรุณา”นั้นสามารถ
มีได้ทุกศาสนาสังเกตความเมตตาเพราะความเมตตาเป็นสากลผู้ เรียนฝรั่งหลายคนก็เจอสิ่งที่ มี
ชีวิตเราก็จะรักกอดจูบเลยว่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน 
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ในบทท่ี 3 นี้ผู้แต่งมีการ “เปรียบเทียบ” ในด้านของคุณธรรมที่ผู้ครองเรือนจ าเป็นต้อง
มีและไม่ควรมีเป็นอย่างไรเป็นการแต่งสะท้อนเชิงเปรียบเทียบให้เห็นว่า สังคมเรานี้ มีทั้งคนดีและ
คนไม่ดีซ่ึงจะต้องวัดด้วยความด้วยคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจ (หน้า 35) ผู้แต่งน าหลักธรรมคือการ
ครองเรือนที่พุทธเจ้าได้ตรัสไว้ไว้ก็คือ ฆราวาสธรรมได้แก่ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ เม่ือกล่าวเป็น
ภาษาไทยง่ายๆก็คือ ความจริงใจ ความยับยั้งชั่งใจ ความอดทนอดกลั้นและความเสียสละที่
ออกมาจากใจส่วนลึก ซ่ึงเป็นคุณธรรมข้อหนึ่ง ที่พระพุทธองค์ได้ทรง วางไว้ให้ส าหรับคู่ครอ ง ผู้
แต่งได้ยกมาแสดง ให้เห็นถึงคุณธรรมที่พระพุทธศาสนามีแม่บท  ซ่ึงในบทนี้ผู้แต่ง “มุ่งเน้น
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” ข้อนี้อย่างมาก เพราะเห็นความส าคัญ แต่ผู้เขียนวิเคราะห์แล้ว
คงไม่ต้องลงรายละเอียดมาก เพราะมีในบทอ่ืนที่น่าสนใจอยู่พอสมควร แต่จะยกตัวอย่างสัก
เล็กน้อยในส่วนของธรรมะพอเข้าใจ ได้แก่ ข้อแรก“สัจจะ” แปลกันมาว่าความสัตย์หรือความ
ซ่ือสัตย์เรื่องนี้เป็นคุณธรรมทางใจดูยาก ปฏิบัติก็ยากหากไม่ก าหนดขอบเขตไว้ดูกันเชิงปฏิบัติ
แล้วคนมีสัจจะย่อมแสดงออกมาให้รู้ 3 อย่างคือ 1. เป็นความจริง 2. เป็นความตรง 3. เป็นความ
แท้ (หน้า 36) และหลักธรรมอีกหลายข้อ ที่ผู้แต่งได้น ามาเสนอล้วนแต่เป็นหลักธรรมที่ได้ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันจริง ในส่วนนี้ผู้แต่งพยายามชี้น าให้เห็น “หลักธรรมข้อท่ีมีความจริงใจ” ของคน
ลักษณะผู้ครองเรือน มีความจริงใจต่อกันเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญ “ไม่หวาดระแวงกัน” ถึงจะมี
ความสุขได้ ประเทศไทยเราถือว่าเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองที่สงบปลอดภัยจากสงครามไม่มีการสู้
รบไม่มีสงครามที่น่ากลัว แต่การฉกชิงวิ่งราวก็บอกไม่ได้ว่าจะมีหรือไม่ ถึงจะมีความจริงใจต่อกัน 
แต่ก็ต้องระมัดระวังในส่วนของโจรภัยต่างๆด้วย เพราะยุคปัจจุบันนี้ “รู้หน้า ไม่รู้ใจ” หรือ “หน้า
เนื้อ ใจเสือ” ก็มีมากมายผู้เขียนสนับสนุนแนวคิดที่สามารถบูรณาการหลักธรรมเข้าไปในการใช้
ชีวิตประจ าวันได้ ไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหรือการท างานโดยเป็นกลุ่มหรือเป็นคณะก็ต้องอาศัยความ
จริงใจไม่คดโกงไม่ทุจริตในใจ ถึงแม้ผู้เขียนจะเป็นคนโบราณซ่ึงนับไปหลายทศวรรษ ก็ตามที แต่
ก็สามารถที่จะบูรณาการธรรมะเข้าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ข้อที่ 2 “ทมะ”ความ ข่มใจ คุณลักษณะของพ่อบ้านแม่เรือนอันดับที่ 2 นี้หมายถึง
ความเป็นผู้รู้จักปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นหรือพูดไทยปนฝรั่งว่ารู้ฟอร์มตัว (Reform) ให้เหมาะสม (หน้า 
48) ผู้แต่งพยายาม “เล่าถึงประสบการณ์ในการใช้ชีวิตท่ีเก่ียวกับธรรมะข้อน้ี” ว่าควรปฏิบัติ
อย่างไรเป็นการชี้น าเชิงเตือนพ่อบ้านแม่เรือนเป็น “คุณธรรมประเภทสะกิด” ใจให้รู้จักปรับปรุง
ตัวเม่ือเราท าความผิดก็ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่นเคยใช้ชีวิตในการเที่ยวแต่เม่ือได้แต่งงานแล้วก็
ไม่เปลี่ยนนิสัยกับการเที่ยว เพราะนี้เป็นสิ่งที่น าความวิบัติมาให้แก่คู่ครอง เพราะฉะนั้นผู้แต่ง
พยายามโยงเรื่องธรรมะข้อนี้ว่าสามารถแยกหลักการปฏิบัติธรรมะข้อ “ทมะ” ให้ชัดๆเม่ืออยู่ใน
ใจผู้ใดท าให้ผู้นั้นมีคุณลักษณะ 3 อย่างคือ 1) รู้จักฝึกฝนตน 2) รู้จักหยุดเปล่ียนพฤติกรรม 3) 
รู้จักข่มใจตัวเอง สิ่งที่มันไปตามกิเลสมากก็จะรู้สึกว่ายาก แต่พยายามที่จะลด เลิกละให้ได้ 
ธรรมดาจิตใจคนยอมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนใหญ่จะลงไปในอารมณ์โลภโกรธหลง แต่
เม่ือเราใช้หลักธรรมบ่อยๆ ก็เปรียบได้ว่า เรามียาสามัญประจ าบ้านเม่ือเราไม่สบายด้วยเห ตุที่ท า
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ให้เราเป็นทุกข์ เราก็สามารถหยิบยาสามัญประจ าบ้านมาใช้ได้ คนเราก็เหมือนกันเม่ือมีทุกข์
ความคับแค้นใจ เม่ือมีธรรมะอยู่ในใจแล้วก็สามารถที่จะน าธรรมะข้อนั้นมาเยี่ยวยาในส่วนที่เรา
เป็นทุกข์นั้นได้ “คุณธรรมข้อน้ีผู้แต่งขยายความส าหรับผู้ครองเรือนได้ดีพอสมควร” 

ข้อที่ 3 “ขันติ” ความอดทน “ขันติ” แปลว่าความอดทนความเข้มแข็ง เป็นหยุด
ความก้าวหน้าอยู่ในตัว ถ้าเปรียบเทียบกับ ทมะ “ตัวทมะเหมือเบรครถ ส่วนขันติเหมือน
เครื่องยนต์ท้ังหมด” รถยนต์เม่ือเราเหยียบเบรคแต่ยังไม่ดับเครื่องก็ยังต้องคอยระวังว่าระจะไหล 
หรือ จะไปอย่างไร แต่เม่ือเราดับเครื่องคือไม่ต้องกังวลแล้วว่ารถจะไปอย่างไรหรือไม่ นี้ คือ ความ
ต่างกัน (หน้า 63) “ผู้แต่งใช้หลักเหตุผล” หลักความจริงมาจับแล้วเขียนออกมายกประเด็นที่
ส าคัญให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย เพราะอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับหัวใจตัวเองแล้วระงับความเดือด
ดาลแห่งจิตลงได้หรือขับไล่อารมณ์ฝ่ายต่ าออกไปจากจิตใจนั่นแหละคือขันติเพราะฉะนั้นแล้วการ
มีเหตุผลในใจนั้นจึงท าให้เกิดขันติ ตรงกับแนวทางทางพระพุทธศาสนาคือคติคือความอดทนคือ
ความอดกลั้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นโอวาทปาฏิโมกข์ข้อหนึ่งนั้นเอง 
และ ผู้แต่งได้มาพูดถึงชีวิตของผู้ครองเรือนว่าคนครองเรือนต้องมีเรื่องที่จะต้องใช้ความอดทนอยู่
มากมีหัวข้อใหญ่คือ “ 1) อดทนต่อความล าบาก 2) ทนต่อทุกขเวทนาแค่ 3) คนทนต่อความเจ็บ
ใจและ 4) อดทนต่ออ านาจกิเลส” (หน้า 71) โดยเฉพาะข้อที่ 1 อดทนกับความล าบากต้อง
เหนื่อยต้องหิวต้องกระหาย ถูกลมแดดผลกระทบเกินสบายเป็นทุกข์ทางกาย ส่วนข้อที่ 2 3 4 
นั้นเป็นทุกข์ทางใจที่มากระทบจิตใจของผู้ครองเรือนเป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ผู้แต่งยกมา
ให้เราเห็นได้ง่าย 

ข้อ 4 “จาคะ”ความเสียสละ หรือ “การสละออกจากใจ” ธรรมะข้อนี้แปลว่า แปลว่า
การเสียสละมีอยู่ 2 อย่างก็คือ การสละวัตถุกับการสละอารมณ์ 

การเสียสละนั้นมีหมายความว่าผู้ครองเรือนต้องรู้จักเสียสละที่ควรเสียสละรู้จักหาแล้วก็
รู้จักใช้กินแล้วไม่ถ่ายหรือถ่ายแล้วไม่กินมีหวังเน่าด้วยกันทั้งนั้น ถ้าให้ดีจะต้องรู้จักใช้ (หน้า 77)  
ผู้แต่งพยายามน า “หลักการ”เสียสละตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้วางไว้คือ “จเช ธนํ องฺ
ควรสฺส เหตุ องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน องฺคํ ธนํ ชีวิตญฺจาปิ สพฺพํ จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต  : 
พึงสละทรัพย์ เพ่ือรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะเพ่ือรักษาชีวิต เมื่อเล็งเห็นประโยชน์สูงสุด พึง
สละท้ังอวัยวะ และชีวิต เพ่ือรักษาธรรมไว้” (ขุ.ชา. (บาลี) 28/470/177) ข้อนี้แสดงให้เห็นว่า
ธรรมะนั้นสูงกว่าทรัพย์สินหรือชีวิตเราด้วยซ้ า ภาคของเรือนชั้นในที่ผู้แต่งพยายามที่น าหลักการ
วิธีการและหลักปฏิบัติที่อยู่ด้วยกันสามารถน าไปใช้ได้ในบางส่วน เป็นการบ่งบอกถึงธรรมะที่
แสดงถึงสภาวะอารมณ์ของสองฝ่าย แม้กระทั่งการท างานเราก็จะมีการเจอผู้คนมากมายก็ต้องมี
อารมณ์ทั้งดีทั้งไม่ดีและกลางๆ ผู้แต่งจึงพยายาม “ชี้ให้เห็น” ว่าคนเรานั้นอยู่ที่จิตใจอยู่ที่อารมณ์
ที่ปรับปรุงแต่งท าให้การใช้ชีวิตจะดีหรือชั่วนั้นอยู่ที่สภาวะอารมณ์จึงใช้หลักธรรมะบูรณาการที่
จะใช้ในการฝึกอบรมซ่ึง สามารถที่จะสงบสติอารมณ์และใช้หลักธรรมะได้อย่างมีความสุขที่
แท้จริง เป็น “เรือนภายใน” 
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ภาคเรือนชั้นนอก 

บทท่ี 1 กล่าวถึง “แบบแปลน” ผู้แต่งได้ชี้ให้เห็นว่า “การปลูกบ้านปลูกเรือน” จะรู้จัก
เลือกของเครื่องก่อสร้างเท่านั้นยังไม่พอ งานส าคัญยังมีอยู่ อีกชิ้นหนึ่งคือเรื่องแบบแปลนเราจะ
เอาแบบไหนทรงอะไร ปลูกแบบก่ีชั้นก่ีห้อง เจาะประตูหน้าต่างตรงไหนต้องคิดวางแผนไว้ในใจ
แล้วค่อยลงมือปลูกสมกับค าสั่งเสียของปู่ย่าตายายที่ว่า “ให้ปลูกเรือนตามใจคนอยู่ให้แขวนอู่
ตามใจผู้นอน” ถูกใจเสร็จแล้วเสร็จเรื่องเรื่องไว้อยู่ที่เอาใจยากก็ล าบากเหมือนกัน (หน้า 93)  ผู้
แต่งได้ยกพระพุทธพจน์ข้อว่า “ทราวาสา ฆรา ทุกฺขา” (ขุ.ธ. (บาลี) 25/32/55) แปลเป็นไทยว่า 
ครอบครัวไม่ดีน าทุกข์มาให้ “เป็นการเตือนเชิงให้สติ” ว่า การแต่งงานไม่ใช่ที่สุดของชีวิตคู่ แต่
เป็นเพียงการเริ่มตนการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ต้องถ้อยที ถ้อยอาศัยกัน อย่างที่โบราณท่านกล่าวว่า 
คนเราจะมีทุกข์เพราะบ้านเรือน มี 3 เรื่อง 1. เมียชั่ว 2. นายชัง 3. หลังคารั่ว ข้อนี้ ดูอาจจะดู
เปรียบเปรยใช้วาจาแรงๆ แต่ความจริงแล้ว อาจจะเกิดขึ้นจริงแล้วก็ได้ ผู้แต่งจึงพยายามเตือนสติ
หรือ ใช้ค าเหล่านี้มาชี้ให้พวกเราเห็นว่า การสร้างบ้านครองเรือนต้องรู้จักวางแผน ไม่ใช่อยู่ไป
วันๆอย่างไร้ประโยชน์ “ชั่วช่างชี ดีช่างพระ” แบบน้ีไม่ได้ 

ผู้ครองเรือนต้องมีหลักสามข้อ คือ 1. ความสุข 2. ศักด์ิศรี 3. วงศ์ตระกูล สามอย่างนี้
เป็นลักษณะของการครอบครองเรือนที่บรรลุผล ครอบครัวถึงจะต้ังม่ันอยู่ได้ (หน้า 100) ท่านผู้
แต่งได้ “ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเพ่ือน าไปปฏิบัติได้” การครองตน ครองเรือนของเจ้าชายสิทธัต
ถะสมัยพระองค์เป็นฆราวาส จนครองตนผนวชเป็นพระพุทธเจ้าได้ มีการวางแผนที่ดี มีการวาง
แปลนในการครองเรือน และครองตนสามารถบรรลุพระโพธิญาณได้ 

บทท่ี 2 “ความสุข”ของผู้ครองเรือง ผู้แต่งแสดงให้เห็นถึง “ความสุขสมบูรณ์ตามพุทธ
วิถี” หมายความว่าครอบครัวจะมีความสุขชนิดที่ เรียกว่า “สุขเต็ม” ได้จะต้องมี 4 หลักนี้ คือ  
1. มีทรัพย์ 2. แต่ทรัพย์ 3. ไม่มีหนี้ 4. ท างานที่ไม่มีโทษรวม 4 หลักแต่ละหลักพระองค์ทรงวาง
ข้อปฏิบัติก ากับให้ด้วย (หน้า 110) เราจะเห็นได้ว่าผู้แต่งพยายามน าหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
มาใช้เป็นหลักของการสร้างเรือนภายนอกไปด้วยคือ 1. ขยันท ามาหากิน 2.  ให้อารักขาทรัพย์ 
3. คบแต่คนดีเป็นมิตร 4. เล้ียงชีพพอเหมาะ ซ่ึงเป็นวิธีปฏิบัติให้ตนเป็นคนมีหลักได้รับ
ประโยชน์จากการครองเรือนแสดงให้เห็นว่าผู้แต่งเองมีความเชื่อในพระพุทธศาสนามีความเห็น
ว่าพระพุทธองค์ทรงวางหลักปฏิบัติให้เหมาะสมให้ให้เหมาะเจาะมีทั้งวิธีหาทรัพย์วิธีป้องกัน
ทรัพย์จากภายนอกและวิธีป้องกันศัตรูภายในอีกด้วย  

ทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมาแล้วผู้ เขียนกลับสนใจข้อที่ 3 คือ  “การคบเพ่ือนดีหรือการคบ
กัลยาณมิตร” ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อส าคัญในยุคปัจจุบันเพราะเป็นยุคโซเชียลมีเดีย  (Social Media) 
คนสามารถที่จะเข้าถึงโลกแห่งอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและมีเพ่ือนไม่จ าเป็นจะต้องมีเ พ่ือนในห้อง
ประชุม ในห้องเรียนหรือในที่ท างานอย่างเดียว สามารถมีเพ่ือนได้ทั่วโลกจากการเล่นโซเชียล
มีเดีย (Social Media) เพราะฉะนั้นการคบมิตรหรือข้อที่บอกว่าการคบเพ่ือนดีผู้แต่งเองก็ได้ยก
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ข้อนี้ขึ้นมาว่าเป็นเรื่องส าคัญข้อหนึ่งโบราณท่านจึงบอกว่า “คบคนดีเป็นศรีแก่ตัวและคบคนชั่ว
พาตัวอับปราง” ความอาภัพของคนเราในการไร้ญาติขาดมิตรท่านระบายความรู้สึกลงในหัว
เดียวกระเทียมลีบชนิดนั้น เหมือนกับว่าเพ่ือนร่วมจิตร่วมใจไม่มี มีแต่ตัวคนเดียวจะท าอะไรได้
เหมือนหัวกระเทียมลีบในทางศาสนาพุทธเจ้าทรงรับรองไว้เหมือนกันว่าการคบมิตรที่ ดีเป็นปัจจัย
ส าคัญยิ่งในการมีชีวิตทรงสอนให้คบมิตรทุกคนแต่ก าชับเพ่ิมว่าในการคบนั้นให้เลือกคบแต่
กัลยาณมิตรอย่าคบปาปมิตร 

ข้อนี้แสดงให้เห็นว่าในสังคมที่เราจะรู้จักใครในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือ
ว่าในการใช้ชีวิตนั้นการคบมิตรหรือการดูคนให้ออกก็เป็นเรื่องส า คัญอย่างยิ่งที่ เราจะสามารถ
ครองชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขได้ ส่วนข้ออ่ืนนั้นก็ลองดูในหนังสือตอนต่อไป
ส าหรับผู้เขียนเองคิดว่าข้อนี้ส าคัญจึงยกขึ้นมาให้ผู้อ่านได้วิเคราะห์ต่อไป  

ผู้แต่งได้กล่าวถึง “การอยู่ในสังคม” เพราะการอยู่ครองเรือนไม่ได้อยู่ในป่าในดง 
จ าเป็นต้องอยู่กับผู้คนหมู่มาก หรือ อยู่ในหมู่บ้าน จ าเป็นต้องรู้จักการเข้าสังคม ปัจจุบันนี้ ก็มีอยู่
มาก เรียกภาษาบ้านๆคือ “ภาษีสังคม” จ าเป็นต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็น กฐิน ผ้าป่า งานแต่ง งาน
บวช เป็นต้น ก่อนที่ท่านจะกล่าวถึงการท าบุญทางศาสนาท่านก็กล่าวถึงการท าพลีกรรมหมายถึง
ว่า การใช้หนี้ส่วนที่ควรจะใช้ ได้แก่การเข้าสังคมของญาติ การรับแขกการท าบุญแก่ผู้ล่วงลับการ
เสียภาษีอากรแก่หลวงและการบวงสรวงเทวดา 5 ข้อนี้เป็นสิ่งที่ท าให้คนทุกคนในโลกนี้ เข้าสังคม
ได้เป็นยุคโซเชียล (Social Media) เป็นสิ่งที่ส าคัญพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการเข้าสังคมก็เป็น
ส่วนหนึ่งที่เราควรปฏิบัติให้ถูกรู้จักสังคม (ปริสญฺญุตา) เป็นต้น 

ซ่ึงผู้แต่งได้ผนวกหลักการใช้ทรัพย์ส าหรับผู้ครองเรือนไว้ดังนี้ 
1. เลี้ยงดูครอบครัว 
2. เลี้ยงเพ่ือนฝูง 
3. บ าบัดอันตราย 
4. ท าพลีกรรม 
5. บริจาคทาน ตามที่กล่าวไว้ข้างบนแล้ว (หน้า165) 
ส่วนหน้าที่ของสามี-ภรรยา (หน้า 195-197) นั้น ผู้อ่านก็ต้องไปอ่านเอง มีประเด็นที่

น่าสนใจอย่างมาก ส าหรับผู้สนในในหนังสือเล่มนี้ 
 

บทสรุป  
ผู้เขียนเองจากการได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วและได้เล่าถึงหนังสือเล่มนี้โดยสรุป ถ้าเป็น

ภาษาภาพยนต์เขาเรียกว่า “สปอย” จึงท าให้ได้เห็นถึง “หลักธรรม”, “หลักการใช้ชีวิต”, 
“หลักการป้องกันตัวในการใช้ชีวิตของผู้ครองเรือน”,”หลักการใช้ภาษาออกแนวโบราณนิด
หน่อย”รวมแล้วคือน่าจะเกิดประโยชน์ต้อผู้อ่าน ท่านจะน าไปใช้หรือไม่นั้น เป็นเรื่องส่วนตัว แต่
สิ่งที่กล่าวไว้ต้ังแต่หัวม้วนแล้วว่า การเรียน เรียนให้รู้ รู้ทุกเรื่องยิ่งดี เพราะ “รู้ เขา รู้ เรา รบร้อย
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ครั้งชนะร้อยครั้ง” “รู้ไว้ใช่ใส่บ่าแบกหาม” ฉะนั้นผู้ เขียนจึงของฝากหนังสือ เล่มนี้  “เรือน
ภายใน – เรือนภายนอก” ของท่าน พ.อ.ป่ิน มุทุกันต์ ไว้สักเล่มเพ่ือเกิดประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
ต่อไป ถึงแม้ผู้เขียนเองจะมาพบหนังสือเล่มนี้ช้าไปหน่อย แต่การได้อ่านแล้วสัมผัสถึงการใช้ภาษา
หรืออารมณ์ของผู้แต่งที่เป็น Classic เหมือนได้อยู่ในยุคที่ความทันสมัยยังเข้ามาไม่ถึง เราต้อง
อาศัยการอ่านหนังสือจึงท าให้หนังสือมีคุณค่าทางความรู้สึกนึกคิดอย่างมาก ท าให้ประทับใจเป็น
อย่างยิ่งจึงของเสนอหนังสือเล่มนี้ไว้เพ่ือผู้ อ่านที่สนใจต่อไป 
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จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ์ 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ออกแบบตอบรับ 

เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ 
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ค าแนะน าส าหรับผู้เขียน 
รูปแบบเอกสารอ้างอิงวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

 
เอกสารที่นํามาใช้ในการอ้างอิงบทความ ควรมีที่มาจากแหล่งตีพิมพ์ที่ชัดเจน และมี

ความน่าเชื่อถือสามารถสืบค้นได้ เช่น หนังสือ วารสาร หรืองานวิจัย เป็นต้น ผู้ เขียนบทความ
จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการอ้างอิง เพ่ือป้องกันความล่าช้าในการตีพิมพ์บทความ 
เนื่องจากบทความที่มีการอ้างอิงไม่ถูกต้อง จะไม่ได้รับการส่งต่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจนกว่า
การอ้างอิงเอกสารจะได้รับการแก้ไขให้สมบูรณ์ และรายการอ้างอิงจะต้องไม่ตํ่ากว่า 10 รายการ
อ้างอิงต่อ 1 บทความ 
การอ้างอิงในเน้ือหาบทความ 

รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อเรื่องและท้ายเล่มใช้วิธีการอ้างอิงระบบนาม - ปี ตามรูปแบบ
ของ American Psychological Association (APA) ให้ใช้ระบบตัวอักษรโดยใช้ วงเล็บ 
เปิด-ปิด แล้วระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ เขียนและปีที่ ตีพิมพ์ กํากับท้ายเนื้อความที่ได้อ้างอิง 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้อ้างอิงในบทความ จะต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความทุกรายการ 
โดยรูปแบบของเอกสารอ้างอิงมีดังนี้ 

อ้างอิงจากเอกสารภาษาไทย 
1) พระไตรปิฎกและอรรถกถา พระไตรปิฎกและอรรถกถาให้อ้างชื่อคัมภีร์/ เล่มที่/ข้อที่/

เลขหน้า มาด้วย ตัวอย่างเช่น  
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักร 4 ประการนี้ เป็นเครื่องเป็นไปแก่มนุษย์และเทวดาผู้ประกอบ

เป็นเครื่องที่มนุษย์และเทวดาประกอบแล้ว ย่อมถึงความเป็นผู้ใหญ่และความไพบูลย์ในโภคะ
ทั้งหลายต่อกาลไม่นานนัก” (องฺ.จตุกก. 21/31/37) เป็นต้น 

2) ผู้แต่งหนึ่งราย ให้อ้างชื่อผู้แต่งแล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( ,) และตามด้วยปีที่
พิมพ์ เช่น (เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, 2560) 

3) ผู้แต่งสองราย ให้อ้างชื่อของผู้แต่งทั้งสองรายโดยใช้คําว่า “และ” ในการเชื่อมผู้ เขียน
ทั้งสองแล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( ,) และปีที่พิมพ์ เช่น (พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และ
เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, 2560) 

4) ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 รายให้อ้างชื่อของผู้แต่งรายแรกแล้วเพ่ิมคําว่า “และคณะ” 
แล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และตามด้วยปีที่พิมพ์ เช่น (ธิติวุฒิ หม่ันมีและคณะ, 2560) 

5) กรณีที่เนื้อความเป็นเรื่องเดียวกันหรือผลการวิจัยเหมือนกัน แต่มีผู้อ้างอิงหลายคนให้
ใช้รายการอ้างอิงที่ใกล้เคียงปีปัจจุบันมากที่สุด 
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อ้างอิงจากเอกสารภาษาอังกฤษ 
1) ถ้ามีผู้แต่งหนึ่งรายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่ง ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( ,) และปีที่

พิมพ์ เช่น (Keown, 2010) 
2) ถ้ามีผู้แต่งสองรายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่งทั้งสองราย โดยใช้เครื่องหมายแอนด์ (&) 

ค่ันกลางระหว่างนามสกุลของผู้แต่งทั้งสอง แล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( ,) และปีที่พิมพ์ 
เช่น (Hersey & Blanchard, 2010) 

3) ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 รายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่งรายแรกตามด้วย et al. ตามด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) และปีที่พิมพ์ (Kaiser et al., 2010) 
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ตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย (8-12 หน้า) 

 
ชื่อบทความ (ไทย) (18 pt) 

ชื่อบทความ (อังกฤษ) (16 pt) (ตัวพิมพ์ใหญ่ท้ังหมด) 
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนหลัก (ไทย) (14 pt), ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนร่วม (ไทย) (14 pt) 

ช่ือ-นามสกุลผู้เขียนหลัก (อังกฤษ) (14 pt), ช่ือ-นามสกุลผู้เขียนร่วม (อังกฤษ) (14 pt) 
หน่วยงานต้นสังกัดผู้เขียนหลัก (ไทย) (14 pt) 
หน่วยงานต้นสังกัดผู้เขียนหลัก (อังกฤษ) (14 pt) 

E-mail: 
 
บทคัดย่อ (18 pt) (ไม่เกิน 250 ค า) 
 (16 pt) บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ                                                     . 
ประเภทของการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เครือมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า                          . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         
 

ค าส าคัญ: 3-5 คํา (16 pt) เช่น พระพุทธศาสนา; การบริหารจัดการเชิงพุทธ; นวัตกรรม 
 

Abstract (18 pt) (แปลตามภาษาไทยไม่เกิน 250 ค า) 
(16 pt) ให้ตรงตามบทคัดย่อภาษาไทย                                                        . 

.                                                                                                                .        

.                                                                                                                .        

.                                                                                                                .        

.                                                                                                                .        

.                                                                                                                .        

.                                                                                                                .        
Keywords:3-5 words (16 pt) such as: Buddhism; Buddhist Management; 
Innovation    
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บทน า (18 pt) (ไม่ควรเกิน 4 ย่อหน้า และเขียนให้ครบทุกประเด็น) 
 (16 pt) กล่าวถึงความเป็นมาของเรื่องที่ทําการวิจัยครั้งนี้ ว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง 
พร้อมทั้งอ้างอิงที่มาของข้อมูลนั้นอย่างถูกต้อง อย่างน้อย 2 เรื่อง                                    . 
.                                                                                                                . 

(16 pt) กล่าวถึงปัญหาที่นํามาสู่การวิจัย ให้ตรงประเด็นกับเรื่องที่วิจัยและเชื่อมโยงกับ
พ้ืนที่วิจัย ปัญหานั้นเป็นปัญหาที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและต้องการได้รับการแก้ไข นําเสนอ
ผลงานวิจัยที่ผู้อ่ืนได้เคยศึกษาไว้แล้วอย่างน้อย 2 เรื่อง พร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล                                                                            
.                                                                                                                . 
 .                                                                                                               . 

 (16 pt) ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้อย่างน้อย 3 -5 แนวคิด
และหรือทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยพร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล                         .. 
.                                                                                                                . 
 .                                                                                                               . 

 (16 pt) สรุปเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่คําถามและวัตถุประสงค์การวิจัย                           . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (18 pt) 
 1.  (16 pt)                       . 
 2.  (16 pt)       . 
 3.  (16 pt)       . 
 
วิธีด าเนินการวิจัย (18 pt) 
 (16 pt) เขียนให้ครอบคลุม 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. รูปแบบของการวิจัย, 2. ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสําคัญ, 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ), 4. 
การเก็บรวบรวมข้อมูล (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ), 5. การวิเคราะห์ข้อมูล (ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล                                                  .                                        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         
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ผลการวิจัย (18 pt) (เขียนให้ครบตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้) 
 (16 pt) ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ทุกข้อ                                                   . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
. 

 
ภาพท่ี 1 (ชื่อภาพ) (ถ้ามี) 

ที่มา: ระบุแหล่งที่มาของภาพ 
          คําอธิบายภาพ                                                                                     . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         
ตารางท่ี 1 (ชื่อตาราง) (ถ้ามี) 
 

  
   

     
     

     

    
 
          คําอธิบายตาราง                                                                                   . 
                                                                                                                . 
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อภิปรายผลการวิจัย (18 pt)  
 (16 pt) อภิปรายผลการวิจัยที่พบตามวัตถุประสงค์ (ค้นพบอะไร สะท้อนให้เห็นถึงอะไร 
สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของใครอย่างน้อยหัวข้อละ 2 เรื่อง พร้อมทั้งอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล                                                                                        . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
องค์ความรู้จากการวิจัย (18 pt)  
 (16 pt) ระบุองค์ความรู้ที่ค้นพบจากการวิจัยหรือสังเคราะห์ออกมาในรูปแบบโมเดล 
พร้อมคําอธิบายรูปแบบ/โครงสร้างของโมเดล และโมเดลมีที่มาจากฐานคิดของแนวคิดหรือ
ทฤษฎีใดอย่างกระชับ เข้าใจง่าย                                                                          .. 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         
ข้อเสนอแนะ (18 pt)  
 (16 pt) นําเสนอข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป                                                                                                         .. 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .                                                                                                            
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เอกสารอ้างอิง (18 pt)  
 (16 pt)   รูปแบบการอ้างอิงท้ายเรื่องใช้วิธีการอ้างอิงระบบนาม -ปี ตามรูปแบบ
American Psychological Association (APA) จํานวนการอ้างอิงในเนื้อหาและท้ายเรื่องต้อง
ตรงกัน และมีไม่ตํ่ากว่า 10 รายการ                                                       .  
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http://www.dhammathai.org/thailand/thailand.php . 
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สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,  3(1),  25-31. 
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ตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับบทความวิชาการ (8-12 หน้า) 

 
ชื่อบทความ (ไทย) (18 pt) 

ชื่อบทความ (อังกฤษ) (16 pt) (ตัวพิมพ์ใหญ่ท้ังหมด) 
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนหลัก (ไทย) (14 pt), ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนร่วม (ไทย) (14 pt) 

ช่ือ-นามสกุลผู้เขียนหลัก (อังกฤษ) (14 pt), ช่ือ-นามสกุลผู้เขียนร่วม (อังกฤษ) (14 pt) 
หน่วยงานต้นสังกัดผู้เขียนหลัก (ไทย) (14 pt) 
หน่วยงานต้นสังกัดผู้เขียนหลัก (อังกฤษ) (14 pt) 

E-mail: 
 
บทคัดย่อ (18 pt) (ไม่เกิน 250 ค า) 
 (16 pt)                                                                                             . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.         
ค าส าคัญ: 3-5 คํา (16 pt) เช่น พระพุทธศาสนา; การบริหารจัดการเชิงพุทธ; นวัตกรรม 
 

Abstract (18 pt) (ไม่เกิน 250 ค า) 
(16 pt) ให้ตรงตามบทคัดย่อภาษาไทย                                                        . 

.                                                                                                                .        

.                                                                                                                .        

.                                                                                                                .        

.                                                                                                                .        

.                                                                                                                .        

.                                                                                                                .        
Keywords:3-5 words (16 pt) such as: Buddhism; Buddhist Management; 
Innovation  
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บทน า (18 pt)  

(16 pt) เขียนทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่นํามาเป็นฐานคิดในวิพากษ์ประเด็นต่างๆใน
การเขียนบทความวิชาการ                                                                                . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
. 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์   327 
                                                                            Journal of MCU Social Science Review 

 

เน้ือหา (18 pt) 
 (16 pt)                                                                                            .. 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        

 
ภาพท่ี 1 (ชื่อภาพ) (ถ้ามี) 

ที่มา: ระบุแหล่งที่มาของภาพ 
          คําอธิบายภาพ                                                                                     . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         
 
ตารางท่ี 1 (ชื่อตาราง) (ถ้ามี) 
 

 
 

   
     
     
     

    

          คําอธิบายตาราง                                                                                  . 
                                                                                                                . 
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สรุป (18 pt)  
 (16 pt)                                                                                             . 
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .         
 
เอกสารอ้างอิง (18 pt)  
 (16 pt)   รูปแบบการอ้างอิงท้ายเรื่องใช้วิธีการอ้างอิงระบบนาม -ปี ตามรูปแบบ
American Psychological Association (APA) จํานวนการอ้างอิงในเนื้อหาและท้ายเรื่องต้อง
ตรงกัน และมีไม่ตํ่ากว่า 10 รายการ                                                                      .  
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
.                                                                                                                .        
. 
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หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
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....................................................................................................................................................................................................... 
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มีความประสงค์ขอตีพิมพ์บทความ (  ) บทความวิจัย    (  ) บทความวิชาการ  เร่ือง : 
 (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
............ ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์ซ่ึงดําเนนิการโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
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