


แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
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   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3. Prof.Dr.Thirapat  Serirangsan 
    Sukhothai  Thammathirat Open University. 

4. ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี   
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4. Prof. (Special). Dr. Kanchana  Ngaorangsi 
    Naresuan University. 

5. รองศาสตราจารย ์ วราคม ทีสุกะ  
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

5. Assoc. Prof. Warakhom  Thisuka 
   Mahamakut Buddhist University. 

6. รองศาสตราจารย ์ดร.ชัยยุทธ  ชิโนกุล  
  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์ 

6. Assoc. Prof.Dr. Chaiyuth Chinokul 
 National Institute of Development  Administration. 

7. รองศาสตราจารย ์ดร.โยธิน  แสวงด ี  
    มหาวิทยาลัยมหดิล 

7. Assoc. Prof.Dr. Yothin   Sawaengdee 
    Mahidol University. 

8. รองศาสตราจารย ์พัฒนะ  เรือนใจดี  
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

8. Assoc. Prof. Phatthana   Rueanchaidee 
    Ramkhamhaeng University. 

9. รองศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์สรรค์  สุทธิไชยเมธ ี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9. Assoc. Prof.Pruethsan  Sutthaimethee 
 Chulalongkorn University 

10. รองศาสตราจารย ์ดร.ธีระพงษ ์ แก่นอินทร ์  
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

10. Assoc. Prof.Dr.Thiraphong   Kaenin 
    Prince of Songkla University. 

11. รองศาสตราจารย ์ดร.สรรเสรญิ  อินทรัตน ์  
    มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

11. Assoc. Prof.Dr. Sansoen  Intarat 
     Suan Dusit University. 

12. รองศาสตราจารย ์ดร.จ าเริญ  ชูช่วยสุวรรณ   
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

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

13. รองศาสตราจารย ์ดร.ชัชวาล  แอร่มหล้า    
     มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 

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

14. รองศาสตราจารย ์ดร.สัญญา  เคณาภมู ิ  
    มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

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

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

16. รองศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล  สรรสรวสิุทธ์ิ   
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

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

17. รองศาสตราจารย ์ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก  
   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี      

17. Assoc. Prof.Dr. Kasak  Tekhanmak 
    Thepsatri Rajabhat University. 

18. รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต  สวัสดิผ์ล  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต 

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

19. รองศาสตราจารย ์ดร.ภักด ี โพธ์ิสิงห์  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

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

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อุทัย  สติมั่น  
    มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

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

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พลับพลึง คงชนะ  
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.มนตร ี เพชรนาจักร   
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

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

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วุฒินันท์  กันทะเตยีน  
     มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกลู  
     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

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

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทัศนีย์  เจนวิถีสุข  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

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

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชนสิทธิ ์ สิทธ์ิสูงเนิน   
     มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ ์  
     มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 

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

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.อนันท์  ใจสมุทร  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

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

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชยสร  สมบุญมาก  
     มหาวิทยาลัยนครพนม  

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

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุษกร  วัฒนบุตร  
     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

30. Asst. Prof.Dr.Busakorn   Watthanabut 
 North Bangkok University. 
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ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก EXTERNAL EXPERTS 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์วา่ที่ พ.ต.ดร.สวัสดิ์  จิรฏัฐิติกาล  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

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

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริายุ  ทรัพย์สิน  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร ์

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

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ  ดวงจักร  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 

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

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อนันต์  อุปสอด  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

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

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วิชชุกร  นาคธน  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

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

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อัจฉรา  หล่อตระกลู  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

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

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จตุภมู ิ เขตจัตุรสั 
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

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

38 อาจารย์ พลเอก ดร.เอกชัย  ศรีวิลาศ  
    สถาบันพระปกเกล้า 

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

39.อาจารย ์ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสบุรรณ  
    มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
   

39 Dr. Chitwimon  Khlaisuban 
     Suan Dusit University. 
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บทบรรณาธิการ 
 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 8 ฉบับที่ 1 คณะกองบรรณาธิการได้
พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) 
พิจารณาตรวจแก้ไขเพ่ือความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรอง
บทความให้เกิดความความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากท่ีสุด ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ และเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการโดยฉบับนี้เน้นการน าเสนอบทความวิจัยอันประกอบด้วยบทความวิจัยทั้งหมด ซึ่งเนื้อหา
สาระในเล่มประกอบด้วยนักวิชาการและเรื่องดังต่อไปนี้ 

พระครูอุดมจารุวรรณ (คําไล้  จารุวํโส) บทความเรื่อง “การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์
ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร” พบว่า บทบาทของ
พระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร ของมหาเถรสมาคม 
ปัจจุบันมีโครงการน าธรรมะเข้ามาบริหารตลาด เพ่ือให้มีการน าค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติ
ปฏิบัติให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการค้าขาย และการประกอบอาชีพอย่างมีความสุข 

พระภาวัช  โชติวโร (ฉัตรวิไล) บทความเรื่อง “การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด
ในจังหวัดสมุทรปราการ” พบว่า รูปแบบการบริหาจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ 
การจัดการวางแผนอนุรักษ์ศาสนถาน ให้มีความม่ันคง แข็งแรง และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย
อย่างแท้จริงจัดองค์กรเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวสร้างความศรัทธาให้ชุมชนมีการรู้จักรักและเอาใจใส่ดูแล
สั่งการให้มีการอนุรักศาสนถานที่ส าคัญภายในวัดการประสานงานคอยดูแลกิจกรรมเชิงปฏิบัติธรรม 
บูรณาการกับการรักษาศาสนสถาน 

พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจต สมคฺโค) บทความเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” พบว่าการพัฒนาการบริหารจัดการงาน 
สาธารณสงเคราะหข์องคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ด้าน ได้แก่ การด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล  
มีการวางแผนเพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน มอบหมายภาระงานให้แก่บุคลากรใน
ชุมชนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแผนงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืน 
เพ่ือสาธารณประโยชน์ คณะสงฆ์มีการจัดประชุมระดับเจ้าอาวาสเพ่ือมอบนโยบายในการจัดพ้ืนที่
ให้บริการแก่ชุมชน มีการประสานงานให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลสิ่งปลูกสร้างและอาคาร เสนาสนะ  
ให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ มีการตรวจสอบพัฒนาสถานที่ส าหรับใช้สอยประโยชน์แก่ชุมชน 
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พระครูสุวรรณสุตาลังการ (เติม  จารุวณฺโณ) บทความเรื่อง “การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี” พบว่า แนวทางในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี 1) ด้านการปกครอง ให้ความส าคัญต่อการ
ก ากับดูแลและบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีมีก าหนดไว้ 2) ด้านการศาสน-
ศึกษา มีการจัดการศึกษาให้พระสงฆ์สามเณรและคฤหัสถ์ในวัดอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้มีการเรียน  
การสอนนักธรรม บาลีแก่พระภิกษุสามเณร 3) ด้านการเผยแผ่ มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน 
คัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถเพ่ือมาปฏิบัติ 4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรมีการประชุมเพ่ือ
วางแผนและก าหนดแนวทางในการจัดหางบประมาณและจัดตั้งทุนสงเคราะห์ 5) ด้านสาธารณูปการ  
ตั้งคณะกรรมการเพ่ือวางแผนจัดหาทุนและบริหารงบประมาณให้เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด  
6) ด้านสาธารณสงเคราะห์  มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) บทความเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมสําหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรมผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการ
คลินิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร” พบว่า รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรมของ 
พระธรรมวิทยากร พบว่ามี 4 รูปแบบคือ 1) รูปแบบการป้องกัน 2) รูปแบบการปรับปรุง 3) รูปแบบ
การเปลี่ยนแปลง  และ 4) รูปแบบการพัฒนา ทั้งนี้รูปแบบดังล่าวจะประสบผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครอง โดยร่วมกันด าเนินการ 

 พระครูพิพัฒน์สุตคุณ (ธัญพิสิษฐ์  เตชวโร) บทความเรื่อง “การมีส่วนร่วมด้าน
นโยบายภาครัฐสําหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร” พบว่า นโยบายการดูแลผู้สูงอายุใน
จังหวัดพิจิตร ส่งเสริมให้จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดที่เข้มแข็งด้วยนโยบายสุขภาพ เน้นการจัดตั้งศูนย์
เวชศาสตร์ดูแลผู้สูงอายุ และจัดตั้งกองทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ส านักพัฒนาสังคม  
เน้นจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ ส านักอนามัยและส านักการแพทย์ เน้นการดูแลด้านสุขภาพ
ด้วยการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 พระมหาเฉลิมพล  อชโิต  บทความเรื่อง “ภาวะผู้นําในการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการ อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการอ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าในการปกครอง
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการอ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
โดยภาพรวม ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 



(10)    ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562

 ทักษิณ  ประชามอญ  บทความเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลัก
พุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” 
พบว่า การประยุกต์หลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ควรน าหลักพุทธธรรม ได้แก่ หลักอปริหานิยธรรมไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
ทั้งในด้านการตัดสินใจ ด้านปฏิบัติการ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล สามารถ
น าไปสู่การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดความเข้มแข็ง 
 ม่ัน เสือสูงเนิน บทความเรื่อง “การประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาเพื่อการจัดการศึกษา
ทางด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” พบว่า หลักสูตรควรมี 
อัตลักษณ์ด้านพุทธจิตวิทยาชัดเจน เน้นกรรมฐานเป็นวิธีการพุทธจิตวิทยาบ าบัด ควรเน้นให้นิสิตได้
ศึกษาด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติให้มากกว่าการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องพัฒนาผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนดอย่างต่อเนื่อง  
 อุไรวรรณ  เตียนศรี  บทความเรื่อง “การปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐตามนโยบาย
รัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 ” พบว่า ด้านความพร้อมของระบบราชการ 
การบริหารราชการจะต้องมีความพร้อมและท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อหน่วยงานของรัฐ 2) ด้าน
กฎระเบียบ และขั้นตอนในการบริหารงาน ในการด าเนินงานของภาครัฐควรลดเลิกภารกิจและ 
ยุบหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น 3) ด้านการขาดบุคลากรที่มีศักยภาพ และความเป็นมืออาชีพ ถือเป็นเรื่อง
ส าคัญยิ่งในการท างานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องมีความรู้
ความช านาญ 
 วันเพ็ญ  กลิ่นพานิช บทความเรื่อง “การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัย
คุณลักษณะบริษัทที่ส่งผลต่อการรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”  พบว่า ผลการทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยด้านคุณลักษณะขององค์กร (CHA) ที่มีอิทธิพลต่อรายงานการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม (EVM) พบว่าแบบจ าลองตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการ
ทดสอบทางสถิติต่อไปนี้ 16.22 Chi Square, 0.062 ความน่าจะเป็นทางสถิติ (p), 9 องศาอิสระ 
(df), 1.80 ส าหรับค่า ²2 / 0.047 RMSEA, 0.033 SRMR, 0.99 GFI, 0.98 CFI และ 0.96 AGFI 
นอกจากนี้ตัวแปรคุณลักษณะของบริษัท มีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
(EVM) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.26 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    (11)  

 วิมลพร  สุวรรณแสนทวี  บทความเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม” พบว่าสภาพปัจจุบันรูปแบบในการ
บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก  รูปแบบในการบริหารจัดการ 4 องค์ประกอบหลัก มีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมาก การน าหลักธรรมาภิบาล  6 ด้านไปใช้มีความเหมาะสมและมีความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงมีความเหมาะสมเป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  สอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 
 ทัตพิชา  สุขรัตน์ บทความเรื่อง “ต้นทุนชีวิต การพัฒนาตนเอง ทักษะทางสังคมและ
วุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ” พบว่า ต้นทุนชีวิต ทักษะ
ทางสังคม และวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาอยู่ในระดับสูง และการพัฒนาตนเองของ
นักเรียนอาชีวศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  นักเรียนอาชีวศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน  มีวุฒิภาวะทาง
อาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และนักเรียนอาชีวศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม 
ระดับการศึกษา สถานภาพการครองคู่ของบิดามารดา อาชีพของหัวหน้าครอบครัว และรายได้ของ
ครอบครัวแตกต่างกัน มีวุฒิภาวะทางอาชีพ ไม่แตกต่างกัน  
 แผน   เอกจิตร บทความเรื่อง “การพัฒนาคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดใน
จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย”  พบว่า วัตถุประสงค์การเข้า
มาในอุโบสถเพ่ือชมงานจิตรกรรมฝาผนัง มีความประทับใจในการชมงานเก่าแก่ของภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง มีความสนใจเรื่องรูปแบบในภาพเขียน และเนื้อเรื่องที่น ามาเขียน ปัญหาการเข้าถึงศิลปะ  
มีสาเหตุจากการไม่เข้าใจวิธีการดูงานศิลปะ และอ่านภาษาศิลปะไม่ออก สาเหตุการมาชมงาน
จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถโดยเฉพาะห้องภาพที่ 3 วัดหน่อพุทธางกูร และห้องภาพที่ 5 วัด
ประตูสาร มีผู้ชมให้ความสนใจมาก ผู้มาชมงานจิตรกรรมฝาผนังมีความพึงพอใจคู่มือการชมงาน
จิตรกรรมฝาผนัง 
 ชลวิทย์  เจียรจิตต์  บทความเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสําหรับ
ผู้สูงอาย”ุ พบว่าเหตุผลในการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ต้องการพักผ่อนกับครอบครัว รองลงมาคือต้องการไหว้พระเพ่ือขอพรและท าบุญและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่ดึงดูดใจตามล าดับ  ขณะที่ความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างด้านความคาดหวังต่อแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยว่าการเก็บค่าเข้ามีผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมมากที่สุด 



(12)    ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562

 กษิดิศ  เทียกสีบุญ บทความเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตํารวจภูธรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” พบว่า ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และปัจจัย
ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ
ประกอบด้วย ด้านการให้บริการบนสถานี  ด้านการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา ด้านการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม  และด้านการจราจรส่งผลต่อภาพลักษณ์ต ารวจภูธรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.5 
 อภิญญา  ฉัตรช่อฟ้า บทความเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสถานะภิกษุณีใน
ประเทศไทย:ศึกษากรณีภิกษุณีธัมมนันทา” พบว่า บริบททางการเมืองในช่วงปี พ.ศ.2544-2559 
ส่งผลเป็นอย่างมากต่อกระบวนการส่ือสารทางการเมืองเพ่ือสถานะภิกษุณีในประเทศไทยของ
ภิกษุณธีัมมนันทา ท่านเป็นหญิงไทยคนแรกท่ีได้บวชเป็นภิกษุณีตามเถรวาทนิกายที่ประเทศศรีลังกา
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัตรทรงธรรมกัลยาณีที่ได้ท าการบวชให้กับสตรีที่
ต้องการบวชเป็นภิกษุณีในเรื่องนี้มหาเถรสมาคมได้มีมติห้ามมิให้มีการบวชภิกษุณีขึ้นในประเทศไทย 
 กนกวรรณ  วิลา วัลย์  บทความเรื่ อง  “บทบาทและการสื่ อสารในสภาของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง: ศึกษาในห้วงเวลาปี พ.ศ. 2554-2556” พบว่า การแสดงบทบาท
และการสื่อสารเป็นไปตามทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองของ Brian McNair สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหญิงแสดงบทบาทและการส่ือสารผ่านการอภิปรายในประเด็นต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่นั้น 
สื่อมวลชนให้ความส าคัญน าเสนอไปยังประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย 
 กรกต ชาบัณฑิต  บทความเรื่อง “การกําหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน” พบว่า  ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความม่ันคงในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน เป็นการสร้างความม่ันคงโดยเน้นที่  
การก าหนดยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างเป็นเอกภาพ และขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างองค์การภาคีเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน เป็นการสร้างองค์การภาคีเครือข่าย
เพ่ือขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ยกระดับการบริหารจัดการองค์การให้มีศักยภาพในระดับ
สากล โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 
3: เพ่ิมและพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมอาเซียน   
เป็นการสร้างพระธรรมทูตให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น และพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่ 
ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้พระธรรมทูตมีความรู้ทั้งในพุทธศาสตร์และศาสตร์สมัยใหม่ 
  



เปนการสรางพระธรรมทูตใหมีจำนวนเพ่ิมข้ึน และพัฒนาพระธรรมทูตใหมีศักยภาพในการเผยแผ 

สงเสริม สนับสนุนการศึกษาใหพระธรรมทูตมีความรูท้ังในพุทธศาสตรและศาสตรสมัยใหม 

สายชล ปญญชิต บทความเรื่อง “ภูมิปญญากับการพัฒนา: บทวิเคราะหวาดวยการบวช

ปาเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน” พบวา  การนำเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปา” ใน

สังคมไทย    เปนกรณีศึกษาเพ่ือทำความเขาใจพลวัตของภูมิปญญากับการพัฒนาท่ีมีการผสมผสาน

ความเชื่อทาง วัฒนธรรม   ซ่ึงแสดงใหเห็นวาพิธีกรรมดังกลาวถือเปนรูปแบบทางวัฒนธรรมท่ีผาน

การสั่งสมองคความรูมาในระบบคุณคาทางวัฒนธรรม 

กิตติยา รัศมีแจม บทความเรื่อง “สุนทรียศาสตรผานความงามทางภาษาและวัฒนธรรม

ไทย” พบวา สุนทรียภาพของภาษาและจินตนาการของวรรณคดีเกิดข้ึนจากการใชภาษาท่ีเรียบงาย

ใกลเคียงกับภาษาท่ีใชในชีวิตประจำวันท่ีสามารถใหน้ำหนักของการย้ำความรูสึกและการถายทอด

ความคิดของผูแตงไดอยางตรงไปตรงมา ผูแตงสามารถสื่อสารมายังผูอานไดอยางแนบเนียน 

โดยท่ัวไปจินตนาการของผูแตงสามารถสรางสัมผัสทางอารมณหรือการรับรูความงามทางภาษาได

อยางซาบซ้ึง 

ยงยุทธ แกวเต็ม บทความเรื่อง “แนวคิดทางพระพุทธศาสนาพละ 5: การประยุกตใชใน

การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษท่ี 21” พบวาพุทธ

ญาณวิทยาท่ีมุงใหผูเรียนเกิดการพัฒนาปญญาจากการลงมือปฏิบัติหรือภาวนามยปญญาซ่ึงเปน

ปญญาข้ันสูงนอกเหนือจากปญญาท่ีเกิดจากการอานและการฟงหรือสุตตมยปญญา 

ยงยุทธ แกวเต็ม บทความเรื่อง “แนวคิดทางพระพุทธศาสนาพละ 5: การประยุกตใชใน

การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษท่ี 21” พบวาพุทธ

ญาณวิทยาท่ีมุงใหผูเรียนเกิดการพัฒนาปญญาจากการลงมือปฏิบัติหรือภาวนามยปญญาซ่ึงเปน

ปญญาข้ันสูงนอกเหนือจากปญญาท่ีเกิดจากการอานและการฟงหรือสุตตมยปญญา 

เริงศักดิ์ แกวเพ็ชร บทความเรื่อง “การจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียวในมิติวัฒนธรรมเมืองปลาย

แดนเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี” พบวาการจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียวในมิติวัฒนธรรมเมืองปลายแดน

เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พบวา อำเภอเขมราฐ เปนเมืองท่ีมีบทบาทสำคัญตอเมืองอ่ืนๆ ใน

ภูมิภาคนี้ สภาพปจจุบันและปญหาของแหลงทองเท่ียวท่ียังขาดความรวมมือกับการพัฒนาในหลาย

ดานท่ีควรจะมีการจัดการใหยั่งยืน เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการ

จัดการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมตอไป 

วรินทชญา  ภูดิทพรสวัสดิ์ บทความเรื่อง “ธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ 

เพ่ือปลูกฝงวัฒนธรรมการใหและการรับบริการในจังหวัดนครราชสีมา” พบวา ในพ้ืนท่ีวิจัยชุมชน



เทศบาลนครนครราชสีมานั้นมีการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ  โดย

เริ่มตนมาจากการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยมือพรอมกับมีการบริหารจัดการบริหารจัดการธุรกิจ

ซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ มีมานานประมาณ 25 ปกวามาแลว หรือประมาณป พ.ศ. 

2535 โดยจุดเริ่มตนแรกๆ คือยานชุมชนรอบโคราชอพารตเมนต และไดพัฒนาการบริหารจัดการ

ธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญดวยและการบริการการรับจางอบรีดเสื้อผา ดวยเครื่องซัก

ผาธรรมดาผาบนและฝาหนา ขนาดเครื่องเดียวขนาด 3.5 กิโลกรัมข้ึนไป โดยในการรับซักอบรีด

เสื้อผาเปนสวนใหญ ผูมารับบริการซักนั้นมักจะเปน นักเรียน นักศึกษารอบพ้ืนท่ีสถาบันการศึกษา 

เริงศักดิ์ แกวเพ็ชร บทความเรื่อง “การจัดการพ้ืนท่ีเมืองทองเท่ียวขนาดเล็ก อำเภอ

เขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี” พบวาอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีมีองคประกอบทางการ

ทองเท่ียว ไดแก สิ่งดึงดูดใจทางการทองเท่ียว (Attraction)  เสนทางคมนาคมเขาถึงแหลงทองเท่ียว 

(Accessibility) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียว (Amenities) การบริหารจัดการแหลง

ทองเท่ียว (Ancillary services) ท่ีพักในแหลงทองเท่ียว (Accommodations) และกิจกรรมการ

ทองเท่ียว (Activities) สวนใหญความพรอมทางการทองเท่ียวอยูในระดับปานกลาง สามารถพัฒนา

เปนเมืองทองเท่ียวขนาดเล็กแหงใหมได จึงมีการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตามองคประกอบการ

ทองเท่ียวเพ่ือใหมีความพรอมทางการทองเท่ียวและเปนเมืองทองเท่ียวขนาดเล็กแหงใหมในอนาคต

ได ตอไป 

วรินทชญา  ภูดิทพรสวัสดิ์ บทความเรื่อง “ความพึงพอใจท่ีมีผลตอการใชบริการรานซัก

ผาดวยเครื่องหยอดเหรียญของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา” พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน

เพศหญิง (รอยละ 60.00) มีอายุระหวาง 30ปถึง 39 ป (รอยละ 37.50) สถานภาพโสด (รอยละ 

53.27) การศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 68.53) เปนพนักงาน/ลูกจางเอกชน (รอยละ 55.28) รายได

ระหวาง10,000 ถึง 30,000 บาท (รอยละ 55.00) อาศัย บานสวนตัว (รอยละ 53.00) สมาชิกใน

ครอบครัว 3 ถึง 4 คน (รอยละ 41.00) ใชบริการรานซักอบรีด ชวงเวลา หลัง 17.00 น. เปนตนไป 

(รอยละ 65.00) ใชบริการทุกประเภทท่ีทางรานใหบริการ เหตุผลสําคัญคือ ไมมีเวลาวาง ความถ่ีใน

การใชบริการ 1-2 ครั้ง ตอสัปดาหคาใชจายในการใชบริการตอ สัปดาหคือ 101 ถึง 200 บาท 

จํานวนผาโดย เฉลี่ยท่ีนํามาซักอบรีด/ซักแหง หรือรีดอยาง เดียวในแตละครั้งคือ 6 ถึง 10 ชิ้น 

รูปแบบการคิดคาบริการในการซักอบรีดคือตอชิ้น 

 

 



คณะ กองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกทานท่ีไดใชความ

เพียรพยายามชี้แนะใหมีการปรับปรุงแกไขงานของแตละทานใหออกมาไดอยางถูกตองนาอานเปน

ประโยชนตอแวดวงวิชาการ และทายสุดขอขอบคุณเจาของผลงานทางวิชาการและผูมีสวนเก่ียวของ

ทุกทานท่ีไดทำใหมีวารสารฉบับนี้มีคุณคาทางวิชาการท่ีนำไปสูการปฏิบัติและเผยแพรในวงกวาง

และโปรดติดตามฉบับตอไป 

 

  

 
ดวยความปรารถนาดียิ่ง 

 

 

 

(รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 

บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 
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กองบรรณาธิการ  

 

(2) 

คณะกรรมการกล่ันกรองบทความ (3) 
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บทความวิจัย :  

การพัฒนาบทบาทพระสงฆในการสงเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร 

1 

 พระครูอุดมจารุวรรณ (คำไล จารุวํ โส)  

การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจงัหวัดสมุทรปราการ 13 

 พระภาวัช  โชติวโร (ฉัตรวิไล)  

การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆจังหวัดสุพรรณบุรี 27 

 พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจต สมคฺโค)  

การเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดปตตานี 42 

 พระครูสุวรรณสุตาลังการ (เติม จารุวณฺโณ)  

รูปแบบการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวัยรุนไทยยุคใหมตามหลักพุทธธรรม

ผานกลไกการขับเคล่ือนโครงการคลินิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร 

59 

 พระมหากฤษฎากิตฺติโสภโณ (แซหลี)  

การมีสวนรวมดานนโยบายภาครัฐสำหรับการดูแลผูสูงอายุในจังหวัดพิจิตร 71 

 พระครูพิพัฒนสุตคุณ (ธัญพิสิษฐ เตชวโร)  

ภาวะผูนำในการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการอำเภอบางบาล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

84 

 พระมหาเฉลิมพล  อชิโต  

รูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวมตามหลักพุทธธรรมขององคการบริหารสวน

จังหวัดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

96 

 ทักษิณ  ประชามอญ  

การประยุกตหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือการจัดการศึกษาทางดานจิตวิทยาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

110 

 ม่ัน  เสือสูงเนิน  

(14)    ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
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คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (3) 
บทบรรณาธิการ (8) 
บทความวิจัย :  
การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 1 
 พระครูอุดมจารุวรรณ (ค าไล้ จารุว โส) 
การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ 13 
 พระภาวัช  โชติวโร (ฉัตรวิไล) 
การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 27 
 พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจต สมคฺโค) 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปของโครงการตลาดประชารัฐ
เพ่ือประชาชนในปัจจุบัน  2) เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ
เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือนําเสนอการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth 
Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion)  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. สภาพทั่วไปการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน ตามรูปแบบของ 
CIPP Model  “ตลาดประชารัฐ” ที่เปิดให้บริการ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้บูรณาการความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งดําเนินงาน ในรูปแบบประชารัฐ 
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เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ตลาดใหม่ รวมทั้งขยายพ้ืนที่ตลาดเดิม สําหรับรองรับการจัดจําหน่าย
สินค้าที่กระจายตัวอย่างทั่วถึง สามารถสนับสนุนให้พ่ีน้องประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย 
รวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้มีโอกาสค้าขายมากขึ้น ลดต้นทุนทางการตลาด และเปิดโอกาสให้กับผู้ค้า
รายใหม่ ได้มีพ้ืนที่จําหน่ายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น ตามแนวคิดของโครงการซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เพ่ือให้การดําเนินการตามแนวทางประชารัฐสําเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุด 2. บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ของมหาเถรสมาคม ปัจจุบันมีโครงการนําธรรมะเข้ามาบริหารตลาด เพ่ือให้มีการ
นําคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการค้าขาย และการ
ประกอบอาชีพอย่างมีความสุข และ 3.การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาด
ประชารัฐเพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร ใน 3 ด้าน คือ (1) ควรให้พระสงฆ์มีการเข้าอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือทําให้รู้ว่าวัดที่มีโครงการตลาดประรัฐจะต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้าง และ
จะต้องควบคู่กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (2) ควรมีการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ที่เกี่ยวกับ
โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือที่ทําให้พระสงฆ์ทราบหลักเกณฑ์และกลไกในการเข้าร่วมโครงการตลาด
ประชารัฐอย่างเป็นระบบ (3) ควรมีการพัฒนาบทบาทที่ตรงกับเป้าประสงค์ โดยการศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนความรู้กับวัดหรือชุมชนที่ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการบริหารตลาดประชารัฐจะทําให้
สามารถนํามาประยุกต์และปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ 
ค าส าคัญ : การพัฒนา,  บทบาทพระสงฆ,์ โครงการตลาดประชารัฐ 
 

ABSTRACT 
 Objectives of this research were: 1.to study the present general condition 
of the state citizen public market, 2.to study the roles in state citizen market 
project promotion for the public in Bangkok Metropolitan, 3. to propose the 
approaches to improve the roles of monks in state citizen market project 
promotion for the public in Bangkok Metropolitan. Methodology was the qualitative 
research by in-depth interviewing from key informants and follow by focus group 
discussion of experts. The findings of this study were as follows: 1.The general 
context of state citizen market are in line with CIPP Model. State citizen market 
policy opened to the public services according to the government policies. Under 
the cooperation of all related sectors, both in the central and regional areas to 
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promote and expand the new market space from the original market space. These 
will support public, farmers, people with low incomes, including other occupations 
to have more opportunities for commercialization, in order to reduce the operation 
cost, and expand the market for new merchants to have more places for their 
product distribution conforming the objectives of the project. The state citizen 
market project operation should be successful, effective, and efficient on the basis 
of ethics, morality, good governance and peoples’ practice according to Buddhist 
principles in order for the country would be secure and strong all together.  2. For 
the role of the monks in promoting the state citizen market for the people in 
Bangkok according to the Supreme Sangha Council, at present, there is promotion 
of Buddhist principles in market management for happy trade and occupation of 
people. 3. The development of monks’ roles for promoting the state citizen market 
in Bangkok should be in 3 areas: 1)  monks should be trained in various areas in 
order to gain knowledge and information about how state citizen markets in 
monasteries should be improved in accordance with Buddhism principles, 2) Monks 
should be trained in state citizen market principles so that monks would be 
participating in state citizen market systematically 3) there should be training to 
develop the roles that coincides with objects by study tour, experience exchange 
with other monasteries or communities that have successful state citizen market 
that can be used as a model for the state citizen market under one’s responsibility.  
Keywords: Development, Sangha Roles,  State Citizens Market Project.  
 
1. บทน า 
 การดําเนินการตามแนวทางประชารัฐสําเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลสูงสุด และดําเนินโดยอยู่บนพ้ืนฐานความมีคุณธรรม ศีลธรรม มีหลักธรรมาภิบาลและ
ประชาชนยึดถือปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา เพ่ือให้สังคมและประเทศชาติมีความ
มั่นคง และความเข้มแข็ง ไปด้วยพร้อมกัน และดําเนินการตามกรอบแนวทางบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการดําเนินงาน (Memorandum of Understanding: MOU) ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
ร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุผลสําเร็จ โดยสรุปรายละเอียดสาระสําคัญแนวทางการดําเนินงานตามกรอบ
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นโยบายของรัฐบาล และสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) โดยกรอบ
นโยบาย คือ 1. ส่งเสริมพัฒนาโครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และโครงการตลาด
ประชารัฐ เพ่ือประชาชนให้กระจายโอกาสแก่ประชาชนให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 2.การดําเนิน
โครงการตลาดประชารัฐในพ้ืนที่วัดที่มีความพร้อมเหมาะสม ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาโครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และโครงการตลาด
ประชารัฐ เพ่ือประชาชนรองรับการท่องเที่ยว 4.การอบรมบ่มเพาะให้สมาชิกโครงการเป็นผู้มี
คุณธรรม ศีลธรรม มีธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคีปรองดองเป็นสังคมคุณธรรมเพ่ือ
เป็นกลไกและเป็นภูมิคุ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนต่อไป 
 สําหรับแนวทางดําเนินการเฉพาะในกรุงเทพมหานคร จะมีการปรับปรุงการดําเนินการ 
ตามมติ ครม. วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ในการดําเนินการโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกับคณะสงฆ์ในเขต
กรุงเทพมหานครทั้งสองฝ่าย และคณะสงฆ์ 18 ภาค ทั้งสองฝ่าย สถาบันการเงินของรัฐ และ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดตลาดประชารัฐโดยเบื้องต้นทางสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จะคัดเลือกวัดจาก 37 เขตการปกครองสงฆ์ ในกรุงเทพมหานครอย่างน้อยเขตละ 1 วัด 
เข้าร่วมโครงการ โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานขอความอนุเคราะห์วัดท่ีมีความ
พร้อมเพ่ือใช้สถานที่ โดย สทบ. และสถาบันการเงินจัดผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร  
นําผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการมาออกร้านเพ่ือจําหน่ายในตลาดที่จัดไว้ และให้หน่วยงานรัฐ 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ความรู้และช่วยสนับสนุนต่อยอดการพัฒนา
ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ และตลาดให้มีคุณภาพซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและราคาเป็น
ธรรมไปพร้อมกัน ทั้งนี้ให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการประชุม
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์แนวทางการดําเนินการ (National Buddhism Office, 2016 : 
156)  
 สําหรับความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคคลให้มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาสังคมด้านอ่ืนๆ 
ด้วยมีแนวคิดการพัฒนาแบบสรรโวทัยที่เน้นการพัฒนาคน ก่อนการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ด้วย กล่าวคือ
เป็นการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาปัจเจกชน (ปุรุโษทัย) 2) การพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้าน 
(คาโมทัย) 3)การพัฒนาชุมชนระดับประเทศ (เทโศทัย) และ 4)การพัฒนาชุมชนระดับโลก  
(วิเทโศทัย) “พระพุทธศาสนา” ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย รวมทั้งมี
ส่วนสําคัญท่ีช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุข ความมั่นคงแก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยมี “พระสงฆ์” 
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เป็นกลจักรสําคัญในการเผยแผ่และถ่ายทอดหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนให้
เป็นคนดีมีคุณธรรม ในชุมชนแต่ละชุมชนจะมีวัดเป็นศูนย์กลาง ความสัมพันธ์ระหว่างวัด พระสงฆ์
และประชาชนเป็นไปอย่างใกล้ชิด (Surapon Suyaprom,2015) 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัย ต้องเริ่มต้นจาก การศึกษาวิเคราะห์ว่า โครงการตลาดประชารัฐ มีความ
สภาพการดําเนินการสมบูรณ์สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลกําหนดไว้อย่างไรบ้าง 
โดยวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดการประเมินโครงการแบบ CIPP Model (Stufflebeam and 
Shinkfield, 2007: 87) ซึ่งมีความเหมาะสมกับโครงการในลักษณะนี้ และศึกษาสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกของโครงการจัดการตลาดประชารัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการโครงการ 
อย่างไรบ้าง และการที่จะเชื่อมโยงการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาเถรมาคมจะทําได้
อย่างไร โดยพระสงฆ์จะเข้าไปมีส่วนร่วมในส่วนไหนอย่างไรบ้าง จึงจะเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือจะกําหนด
บทบาทพระสงฆ์ได้ถูกต้อง ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากนั้นจะได้ทําการพัฒนาพระสงฆ์ให้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะช่วยสนับสนุนโครงการนี้ให้ประสบความสําเร็จได้สมบูรณ์มากขึ้น 
 ดังนั้น โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเป็นงานส่วน
หนึ่งของพระสงฆ์ ทีเ่ป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรม
วิจัย โดยมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ประชาชนเป็นหลัก โดยเน้น 3 ด้านด้วยกัน คือด้าน
การพัฒนาจิตใจ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น และด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ 
เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร” เพ่ือจะได้ทราบถึงการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได้ช่วยเหลือประชาชนในเร่ืองใดบ้าง 
และประชาชนมีความต้องการในด้านใดบ้าง รวมถึงการศึกษาผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือจะได้จัดเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา และวางแผนในการ
ดําเนินการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ ให้เป็นรูปแบบของการพัฒนาการส่งเสริมโครงการตลาด
ประชารัฐ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปของโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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 2.3 เพ่ือนําเสนอการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ 
เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน
ในกรุงเทพมหานครทั้งนี้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้ง 2 ข้อ คือ 1) ส่งเสริมให้สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง และประชาชนมีคุณธรรม ศีลธรรม มีหลักธรรมาภิบาล และยึดถือปฏิบัติ
ตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา 2) เพ่ิมช่องทางการตลาดในการวางจําหน่ายสินค้าให้หลากหลาย
ขึ้น 
 3.3 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก   
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ พระสงฆ์และประชาชนใน  4 ตลาด คือ ตลาดน้ํา
ขวัญเรียม (เขตบางกะปิ) ตลาดนํ้าวัดตล่ิงชัน (เขตตล่ิงชัน)  ตลาดน้ําพระยาสุเรนทร์ (เขตคลอง 
สามวา) และตลาดนํ้าวัดไทร (เขตจอมทอง) โดยกําหนดผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เลือกจากพระสังฆาธิการ 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการตลาดประชารัฐ แบ่งออกเป็น 2 ดังนี้ 
 1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 1) กลุ่มพระสังฆาธิการ 2) กลุ่มข้าราชการ และ 3) นักวิชาการด้านโครงการตลาด
ประชารัฐ  2) กลุ่มผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ด้านการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 สภาพทั่วไปของโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในปัจจุบัน สภาพทั่วไปและ
วิเคราะห์นโยบายการขับเคล่ือนโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชน  ตามรูปแบบของ CIPP 
Model ประกอบด้วย 
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 1) ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context Evaluation) โดยคํานึงถึง
องค์ประกอบ ดังนี้ คือ สภาพทั่วไปของการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน 
เจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นตัวกลางระหว่างพระภิกษุสงฆ์ ชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ โดยปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบและภารกิจที่ตนเองได้รับรับมอบหมายจากหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนเป็นสําคัญ ซึ่งถ้าทางภาครัฐมีงบประมาณก็จะช่วยเหลือทางวัดหรือชุมชน 
โดยผู้ประกอบการหรือพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ จะนําผลผลิตทางการเกษตร 
รวมถึงสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน มานําเสนอและขายให้กับนักท่องเที่ยว
และลูกค้าทั่วไป  
 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation) คือความพร้อมของ
โครงการตลาดประชารัฐ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ โครงการตลาดประชารัฐที่จัดอยู่ภายในวัด จะได้รับ
ความเมตตาจากเจ้าอาวาสในวัดนั้นๆ ให้จัดตั้งตลาดประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแหล่ง ซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ โดยการเปิดโอกาสและสร้างอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชน อีกท้ัง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 3) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการตลาดประชารัฐ ประกอบด้วย 
กระบวนการดําเนินโครงการตลาดประชารัฐ ประกอบด้วย จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค
ของโครงการตลาดประชารัฐ อธิบายได้ดังนี้ จุดเด่นของตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด คือ การเคารพ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ภายในวัด การทําบุญต่าง ๆ ภายในวัด รวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนริมคลอง
และบรรยากาศโดยรวบ และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพในการทํามาค้าขาย  จุดด้อยของ
ตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด คือ การกําจัดขยะยังทําได้ไม่ดีพอ การดูแลทางด้านจราจรยังต้องมีการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น โอกาสของตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด คือ ประชาชนยังเห็นว่าตลาดประชารัฐที่อยู่
ในวัด หรือตลาดน้ํา และวัดต่าง ๆ ที่มีโครงการตลาดประชารัฐ ยังมีความสําคัญในการสืบสาน 
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และช่วยให้คนในท้องถิ่นมีอาชีพและสร้างรายได้ และ อุปสรรคของ
ตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัดคือการสร้างสิ่งก่อสร้างที่ดูผิดแปลกจากวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนซึ่ง
บางอย่างดูเกินความพอดี อีกท้ังระบบการจราจรรอบโดย โครงการตลาดประชารัฐควรมีการ
ประสานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพ่ือช่วยอํานวยในการความสะดวกมากขึ้น 
 4) ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการตลาดประชารัฐ ประกอบด้วย
ผลผลิตของโครงการนี้ คือ กลุ่มประชาชนทั่วไปเคยได้รับประโยชน์จากการใช้น้ํา มีแหล่งอาหารอุดม
สมบูรณ์ และด้านจิตใจรู้สึกภาคภูมิใจที่ตลาดน้ําประชารัฐเป็นที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลก  รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่ดีทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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 4.2 บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย  
 1) บทบาทของพระสงฆ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ ปัจจุบันมีโครงการนําธรรมะเข้ามาบริหารตลาด เพ่ือนําคําสอนทางพระพุทธศาสนาไป
ประพฤติปฏิบัติให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการค้าขาย และการประกอบอาชีพอย่างมีความสุข   
โดยกําหนดให้วัดเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจที่ประชาชนมาทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ เพ่ือเป็นศิริมงคล
กับตนเองและครอบครัว และเป็นแหล่งรวมที่จะสามารถจําหน่ายสินค้าให้กับประชาชนได้ด้วย  
ซึ่งพระสงฆ์สามารถให้คําแนะนําการบริหารจัดการตลาดให้มีคุณภาพในด้านสินค้าและการบริการ  
ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทําควบคู่กันโดยด่วน ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมในการสอนการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแบบง่าย ๆ ให้ประชาชนได้เข้าใจ และส่งเสริมให้มีการทํากิจกรรมร่วมกันกับชุมชน  
เพ่ือปลูกฝังสิ่งดีงามให้กับคนในชุมชน โดยเน้นย้ําใช้หลักธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ใน
การประกอบอาชีพอย่างสุจริต ไม่เอาเปรียบสังคม มีความรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มี
ส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยึดหลักการมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ รวมถึงการมีหลักธรรมาภิบาล จะต้องมีความโปร่งใส่ ซื่อสัตย์สุจริตในการค้าขาย  
 2) บทบาทของพระสงฆ์ด้านการขยายช่องทางจัดจําหน่าย พระสงฆ์ได้จัดพ้ืนที่บางส่วน
ของวัด มาทําเป็นตลาดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน และมีการส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้กับทางร้านค้าและประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวได้ร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนา 
และควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมหารายได้เพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาด้วย  อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาด้านรายได้ของครอบครัว ได้มีสถานที่จําหน่ายสินค้าภายในวัด ทั้งนี้  
ต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ ในเรื่องของความเป็นระเบียบ ความสะอาด ความเป็นมาตรฐาน คุณภาพ
ของสินค้า เพ่ือเพ่ิมรายได้ครัวเรือนให้กับประชาชน และมีสินค้าที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค 
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ ของวัด ผู้บริหารวัดสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับกาลเทศะ และถ้ามีผลิตภัณฑ์จากประชาชนมาวางจําหน่ายก็สามารถประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ที่มาทําบุญในแต่ละเทศกาล เพื่อสามารถจําหน่ายได้มากขึ้น ทั้งนี้ทางวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ
ตลาดประชารัฐได้มีการพิจารณาการจัดหาพ้ืนที่ในการดูแลวัด และการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้แก่
ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับการนําสินค้ามาจําหน่าย หรือการจัดสรรเวลาในการจําหน่ายสินค้าที่
แตกต่างกัน เช่น พืช ผัก หรือของสดต่าง ๆ ควรมีการจัดจําหน่ายในเวลาเช้าอีกด้วย 
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 4.3 การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร แนวทางในการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
 1) การเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมโครงการ
ตลาดประชารัฐ ควรให้พระสงฆ์มีการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือทําให้รู้ว่าวัดที่มีโครงการตลาด
ประรัฐจะต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้าง และจะต้องควบคู่กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็น
การพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมในการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ  
และควรมีการอบรมหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของวัดที่มีโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจให้กับพระสงฆ์ที่รับผิดชอบ โดยภาครัฐบาลจะต้องมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่  
หรือผู้มีความรู้ด้านการตลาด เข้าไปให้การอบรมแก่พระสงฆ์ เพ่ือหาแนวทางในการจัดการตลาด 
กําหนดประเภทสินค้าท่ีเหมาะสมกับท้องถิ่นหรือชุมชน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
 2) การให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ในการสนับสนุนของโครงการตลาดประชารัฐ  ควรมีการ
ให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ท่ีเกี่ยวกับโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือที่ทําให้พระสงฆ์ทราบหลักเกณฑ์และ
กลไกในการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการมากขึ้น รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพานิชย์ ให้แก่พระสงฆ์เพ่ือให้ผู้
เช่าตลาดไม่สามารถเอารัดเอาเปรียบในส่วนพื้นที่ของวัดได้ โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเขต 
หรือกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบโครงการนี้ มาให้ความรู้แก่พระสงฆ์ในการสนับสนุนโครงการ
ตลาดประชารัฐ 
 3) การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ ในการศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนความรู้กับวัด หรือชุมชนอ่ืน ที่มีโครงการตลาดประชารัฐ ควรมีการพัฒนาบทบาทที่ตรง
กับเป้าประสงค์ โดยการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้กับวัดหรือชุมชนที่ประสบความสําเร็จ
เกี่ยวกับการบริหารตลาดประชารัฐ จะทําให้สามารถนํามาประยุกต์และปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตลาดของตน ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบของการให้บริการและการบริหารของแต่ละตลาดที่ มี
การศึกษาข้อดีและข้อเสียแล้วนํามาพัฒนาร่วมกัน โดยที่มีมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับวัดหรือชุมชน
อ่ืนที่มีโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือทําให้รู้ว่า วัดหรือชุมชนอ่ืนมีจุดแข็งหรือจุดอ่อน ตรงไหนจะได้
นํามาปรับปรุงแก้ไขท่ีวัดหรือชุมชนของตน  
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5. ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ประชารัฐ เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนเนื่องจากการ
แก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน จะสําเร็จหรือเห็นผลเป็นรูปธรรมไม่ได้เลย 
หากขาดความร่วมมือ ร่วมใจ และการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐ และรัฐบาล ดังนั้นการที่
รัฐบาลให้ความสําคัญกับการตลาดประชารัฐ จึงมีหลักสําคัญในการปฏิบัติดังนี้  
 1) รัฐต้องมีนโยบาย สนับสนุนให้ประชาชนดําเนินการด้วยตนเองบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามนโยบายโดยที่รัฐบาลเป็นผู้
อํานวยความสะดวก สนับสนุน และเปิดช่องทางให้ “ประชาชน” หรือภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป 
เข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการบริหารงานของรัฐบาลใน
เรื่องต่างๆ และไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับรัฐบาล 
 2) หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ ข้าราชการเป็นเพียงผู้นําพาส่งเสริมให้คําแนะนําปรึกษา 
เพ่ือให้ประชาชนฐานรากเกิดการผลิตวัตถุดิบให้มีคุณภาพ มีความเหมาะสมในเรื่องปริมาณและเวลา และ
เสริมสร้างความรู้สู่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  บูรณาการภูมิปัญญาให้ เกิดนวัตกรรม  
อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องตอบสนองความต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และผ่านช่องทาง
การค้าในการกระจายผลิตภัณฑ์ให้ประชาชนได้บริโภคอย่างทั่วถึง เกิดประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน 
 3) ประชาชน เป็นส่วนสําคัญที่ต้องมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ หรือเกิด
ความร่วมมือกันในการดําเนินงานทางการตลาด ซึ่งมิได้หมายถึงเพียงแค่สินค้าเพ่ือการบริโภคเท่านั้นแต่
รวมไปถึงงานบริการต่างๆ อันเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริมให้เกิดการตลาดตามความต้องการของ
ประชาชน แต่เป็นโครงการของประชาชน และประชาชนมีส่วนร่วมทางการตลาดตามแนวทาง
ประชาธิปไตยการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตาม 
 5.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ด้านการตลาดประชารัฐที่เป็นยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดความสงบ
เรียบร้อย เกิดความสามัคคี และสร้างเสริมการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่งอย่าง
ยั่งยืนได้จริงอย่างเช่น “โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือชุมชน” จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
จับจ่ายใช้สอยภายในท้องถิ่น ตลอดจนการเสริมความรู้เพ่ือให้เกิดพัฒนาการด้านการลงทุนการ
บริหารธุรกิจในชุมชน และการสรา้งงาน สร้างอาชีพ อันนําไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งการตลาดประชา
รัฐสามารถนําวิถีพุทธไปบูรณาการให้เกิดความเมตตา ดับทุกข์ เพ่ือสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงของมนุษย์
โลก การตลาดเป็นกิจกรรมหลักระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ซึ่งถ้าทําการตลาดประชารัฐสร้างสันติภาพตาม



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    11  

วิถีพุทธที่ต้องพัฒนาปัญญาปฏิบัติ 2 ประการ คือ ผู้ผลิตและผู้บริโภคต้องทําประโยชน์ตนและประโยชน์
เพ่ือผู้อื่นดังนี้ 
 1) ด้านผู้ผลิต ต้องมีปัญญาในการผลิตให้สินค้าและบริการมีความสมบูรณ์เหมาะสมด้วย
คุณค่า คุณประโยชน์ ตามแนวคิดของผู้ผลิตที่มีเมตตาดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์ถูก หมายถึง การผลิตสามารถ
ผลิตสินค้าและบริการให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ํา จากประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผู้ผลิตต้องมีความเมตตา
ต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบจากประชาชนเกษตรกรโดยตรง (2) ผลิตภัณฑ์จริง 
หมายถึง สินค้าและบริการมีคุณค่าจริง ใช้งานได้จริง และเป็นจริงตามที่ผู้ผลิตได้แจ้งหรือโฆษณาถึง
คุณค่า (3) ผลิตภัณฑ์ดี หมายถึง สินค้าและบริการมีคุณค่าแท้ มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ไม่เป็นภัยแก่
บุคคลอ่ืนๆ และไม่มีผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม (4) ผลิตภัณฑ์งาม หมายถึง สินค้าและบริการมี
รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม ด้วยคุณค่าและรูปลักษณ์ที่ส่งผลทางด้านคุณค่าทางจิตใจเป็นผลิตภัณฑ์
ที่สามารถจําหน่ายและผู้บริโภคให้การยอมรับภักดี  
 2) ด้านผู้บริโภค ต้องมีปัญญาในการตัดสินใจซื้อ และบริโภคด้วยปัญญาจากผลิตภัณฑ์ที่ถูก 
จริง ดี และงาม โดยมีความกรุณาต่อผู้ผลิต ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์ถูก ผู้บริโภคต้องพิจารณาถึงราคากับ
คุณค่าของสินค้าและบริการโดยพิจารณาถึงราคาที่ผู้ผลิตกําหนดราคาที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค  
(2) ผลิตภัณฑ์จริง ผู้บริโภคต้องพิจารณาถึงคุณภาพ คุณลักษณะของสินค้าและความจริงแท้ของผู้ผลิตที่
ไม่ได้มีการปลอม สินค้าและบริการมีมาตรฐานจริงตามที่กําหนด (3) ผลิตภัณฑ์ดี ผู้บริโภคต้องพิจารณา
ถึงคุณค่าแท้ของสินค้าและบริการว่ามีประโยชน์อย่างแท้จริง มีคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์และมีความ
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค (4) ผลิตภัณฑ์งาม ผู้บริโภคต้องพิจารณาถึงรูปลักษณ์ ความสวยงาน ตราสินค้า
การรับรองมาตรฐาน และผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และผู้บริโภคมีความกรุณาในการซื้อ
อย่างเหมาะสมโดยมีความภักดีต่อสินค้า ซื้อสินค้าหรือบริการด้วยความภาคภูมิใจ 
 5.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป  
 1) ควรวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ  
เพ่ือประชาชนในจังหวัดอ่ืน ๆ หรือภูมิภาค 
 2) ควรวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาด
ประชารัฐ  
 3) ควรวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐที่มี
การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาการบริหารการ
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร 
การจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ 3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารการจัด 
การศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ศึกษาการ
วิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก และศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.945 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 360 รูป วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่เป็นพระสังฆาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิทั่วไป 
จ านวน 20 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการพรรณนาความ 
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 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. สภาพทั่วไปและปัญหาการบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
สมุทรปราการ การวางแผนการจัดศาสนสมบัติของวัดพระสังฆาธิการบางรูปยังไม่เข้าใจในด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการดูแลศาสนสมบัติของวัด ตลอดถึงกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินมากเท่าที่ควร 
การจัดองค์กร องค์กรจะต้องรวบรวมข้อมูลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับโครงสร้างการ  
บูรณาการระหว่างแนวคิดทฤษฎีและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องการบริหารการ
จัดการศาสนสมบัติของวัดการบังคับบัญชาและสั่งการ พบว่า การเสาะแสวงหาเพ่ือเลือกสรรให้ได้
เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงานในการอนุรักษ์หรือเป็นผู้ที่มีความ
รักและความสนใจต่อศาสนสถานเป็นอย่างการประสานงาน พบว่า พระสังฆาธิการจะต้องมีความรู้
และข้อมูลมากในด้านการส่ือสารต้องมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานในด้านการประสานด้วย  
การควบคุม พบว่า พระสังฆาธิการจะต้องมีการควบคุมที่เป็นกลัยาณมิตรที่ดีต่อเจ้าหน้าที่และ
บุคลากร  
 2. การบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการเป็นการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมส าหรับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด ตามหลักการจัดการประกอบด้วย  
การวางแผนมีความพอใจในการวางแผนในการดูแลศาสนสถานเป็นอย่างดี การจัดองค์กรมีความ
เพียรในหาบุคลากรที่มีความรักและมีความเข้าใจในการดูแลและรักษาศาสนสถาน การบังคับบัญชา
สั่งการมีจิตตั้งมั่นในการสั่งงานแผนที่ได้จัดเอาไว้ให้เป็นไปตามแบบ การประสานงานมีการตรวจสอบ
การท างานอยู่เสมอด้วยการใช้การเป็นกัลยณมิตรที่ดีและการควบคุมใช้ปัญญาในการควบคุมงาน
โดยใช้หลักและเหตุผลในการตัดสินใจเป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ  
จิตตะ และวิมังสา 
 3. รูปแบบการบริหาจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ การจัดการ
วางแผนอนุรักษ์ศาสนถาน ให้มีความมั่นคง แข็งแรง และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
อย่างแท้จริงจัดองค์กรเพื่อให้เกิดความคล่องตัวสร้างความศรัทธาให้ชุมชนมีการรู้จักรักและเอาใจใส่
ดูแลสั่งการให้มีการอนุรักศาสนถานที่ส าคัญภายในวัดการประสานงานคอยดูแลกิจกรรมเชิงปฏิบัติ
ธรรม บูรณาการกับการรักษาศาสนสถาน และศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา การควบคุมคอยให้
ค าปรึกษาเกี่ยวการดูแลรักษาศาสถานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ทันที 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ, ศาสนสมบัติของวัด 
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ABSTRACT 
 Objectives of this research were: 1. to study general context and problems 
of monastery religious property management in Samutprakarn Province, 2. to study 
factors affecting the monastery religious property management in Samutprakarn 
Province and 3. to propose the monastery religious property management model in 
Samutprakarn Province.  Methodology was the mixed methods research: 
quantitative and qualitative research. For the quantitative research, the data was 
collected by using questionnaires with reliability coefficient of 0.945 from a  sample 
of 360 monks, and the data was analyzed data by frequencies, percentiles, mean 
and standard deviation S.D. For the qualitative research, the data was collected by 
in-depth interviewing of 20 key informants who were administrative monks and 
participants, and conducting of focus group discussion of 12 experts, the was 
analyzed by descriptive interpretation.   
 Findings were as follows: 
  1. General condition and problems of monastery religious property 
management in Samutprakarn Province were: Planning of monastery religious 
property management; some administrative monks did not understand the laws of 
religious property management and the property laws, Organizing; organizations had 
to collect all data of factors relating to integrated structure between concepts and 
theories and Buddhadhamma relating to monastery religious property management, 
Directing and Commanding; recruitment and selection of knowledgeable, capable 
persons who loved take care of religious properties were appropriate, Coordinating; 
administrative monks must have sufficient data and new communication 
technology in coordination, Controlling; administrative monks must use friendly 
methods to control good friends and personnel.   
  2. Monastery religious property management process in Samutprakarn 
Province was the integration of Buddhadhamma for religious property management 
in line with the management process, consisting of: Planning; planning and 
management of religious property were satisfied, Organizing; efforts to seek the 
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qualified persons who love and understand how to look after the monastery 
religious property, Commanding; concentration giving out order according to the 
plans, Coordinating; regular monitoring the work process in line with good friends 
principles and using intellectuals to control and to make decision in line with the 
causes and effects according to Itthipadha; aspiration, efforts, attention and 
approximation. 
    3. Monastery religious property management model in Samutprakarn 
Province: Planning to restore the religious properties and places in secure and 
strong condition, remain the real identity and Thinness, Organizing; flexible 
management in order to create trust and faith in the communities so that the 
communities in return would participate in restore, look after the religious 
properties in monasteries. Coordinating; looking after Dhamma practice activities 
integrated with religious place restoration and protection and history recitation. 
Controlling; giving advices about religious places protection and solving problems in 
time when problems arise.  
Keywords: Administration, Buddhist Monastery’s. 
 

1. บทน า 
 สังคมไทยในอดีตและปัจจุบัน ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ในแต่ละชุมชนจะมีวัด
ประจ าชุมชนของตน ชุมชนชาวพุทธมีความเกี่ยวข้องกับวัดตั้งแต่เกิดจนกระทั้งตาย วัดจึงเป็น
สถานที่ในการท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งทางศาสนาและทางบ้านเมือง (Anuwat Krasang, 2017) 
 ศาสนสมบัติของวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่งและเนื่องจากวัดเป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 การดูแลรักษาและจัดการก็เป็นอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้แทนของนิติบุคคล คือ วัด แต่แม้ว่าการดูแลรักษาและจัดการทรัพย์สินของวัดใดๆ
จะเป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดนั้นๆ ก็ตาม การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดที่  
เจ้าอาวาสจะกระท าได้นั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และจ าต้องเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505  
ซึ่งก าหนดวิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดไว้เป็นแม่บทให้เจ้าอาวาส
ปฏิบัติ (The Religious Affairs Department, Ministry of Education, 1999) ศาสนสมบัติเป็น
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สมบัติของพระศาสนา เป็นอุปกรณ์อันส าคัญยิ่งในการด าเนินกิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนา 
ซึ่งอ้างถึงเงินผลประโยชน์ของวัดต่างๆ ตามระเบียบที่ทางกระทรวงได้วางรูปการให้กรมการศาสนา
เป็นเจ้าหน้าที่จัดการ กล่าวคือ วัดที่มีมรรคนายกก็ได้จัดการให้ เป็นไปตามข้อบังคับเรื่องเงิน 
กัลปนาสงฆ์ ถ้าวัดใดไม่มีมรรคนายก กรมการศาสนาได้ช่วยเหลือเจ้าอาวาสเก็บเงินผลประโยชน์ส่ง
ต่อกระทรวงอยู่แล้ว จากสถานะทางกฎหมายของ “วัด” ทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวย่อมส่งผลไป
ถึงปัญหาในการด าเนินงานและและภาระหน้าที่ของวัด ที่ว่าวัดจะมีสิทธิด าเนินการในเรื่องใดได้บ้าง 
เนื่องจากนิติบุคคลนั้นการด าเนินการต่าง ๆ ต้องท าภายในวัตถุประสงค์ของตน แต่อย่างไรก็ตาม 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน แตกต่างจากขอบ
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน นอกจากนั้นปัญหาบริหารการจัดประโยชน์ที่ดินวัด
ร้างและศาสนสมบัติกลางของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งได้
มีการแก้ไขครั้งล่าสุด      
 เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยมิได้มีการแก้ไขจนถึงปัจจุบัน ยังไม่ครอบคลุมกับสภาวการณ์ใน
การบริหารจัดการศาสนสมบัติให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและความเป็นจริงในปัจจุบัน จึงควรมี
การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับสภาพเศรษฐกิจที่สามารถ
ด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระศาสนาให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากได้มีการศึกษาวิจัยในเรื่อง
นี้แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่จะเข้าท านิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของวัดและศาสนสมบัติกลาง 
ทั้งในด้านวิชาการ ความชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานของรัฐที่เข้าเกี่ยวข้องในการท า 
นิติกรรม และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ที่ดินซึ่งเป็นสมบัติของพระศาสนาถือได้ว่าเป็นทรัพย์ทาง
เศรษฐกิจประเภทหนึ่ง หากได้มีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง และเหมาะสมตามกฎหมายก าหนดไว้
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวมอีกทางหนึ่งด้วย 
 จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีวัดมากพอประมาณ มีทั้งวัดร้างและวัดที่มี
พระภิกษุจ าพรรษาอยู่ภายในวัดมีโบราณสถานที่เป็นสถานที่แสวงบุญและท่องเที่ยวของผู้คนจ านวน
มาก แต่ยังขาดการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดที่ดี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารการจัด 
การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึงสภาพทั่วไปใน
การจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการว่าเป็นอย่างไร มีกระบวนการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดอย่างไร และสามารถน าเสนอรูปแบบการบริหารการจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสืบต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2 .1 เ พ่ือศึกษาสภาพทั่ ว ไปในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด ในจั งหวัด
สมุทรปราการ 
 2.2 เพ่ือศึกษาทฤษฎีการบริหารและหลักพุทธธรรมส าหรับการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ 
 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Method Research) ประกอบด้วยการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหลัก  
เสริมด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพระสงฆ์ในจังหวัดสมุทรปราการ  
 3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 1) ประชากร คือ พระสงฆ์ในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวนทั้งสิ้น 3,617 รูป  
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน  
360 รูป ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณตัวอย่างของยาโมเน่ (Yamane, 
3,617) ท าการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 3) ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก  ประกอบด้วยพระสังฆาธิการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนทั้งสิ้น 20 รูป/คน และผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ และนักวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 11 รูป/คน 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง 
การสนทนากลุ่ม และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และท าการทดสอบหาค่าความตรง (Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ ( Index of 
Item-Objective Congruent : IOC) และน าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try-out) กับพระสงฆ์ในจังหวัด
สมุทรปราการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 รูป เพ่ือหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) 
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ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990) 
ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.945 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือรับรองจากบัณฑิต
วิทยาลัยถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก และผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มเฉพาะ
จากนั้นท าการนัดวันเวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์และจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ และ
ด าเนินการจนครบตามที่ก าหนด ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือ
รับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากพระสงฆ์ในจังหวัดสมุทรปราการ และด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บกลับด้วย
ตนเอง  
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน า
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ จากนั้นน ามาจ าแนกเป็นประเด็น
และเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
การวิจัยและน าเสนอในรูปของความเรียง ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเฉพาะมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียงประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเฉพาะตามวัตถุประสงค์
การวิจัยและน าเสนอข้อมูลในรูปของความเรียง 
  2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล  ได้แก่ สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาความคิดเห็นต่อ
กระบวนการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
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4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
สมุทรปราการ  
 สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า      
จุดแข็งคือ พระสังฆาธิการมีการอบรมชี้แจงให้พระสงฆ์ในวัดได้มีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับ 
ศาสนสมบัติของวัด เช่น มีการจดบันทึกและท าการขึ้นทะเบียนของศาสนสถาน มีการคัดเลือกและ
แบ่งประเภททรัพย์สินของวัดออกเป็นหมวดหมู่ เป็นต้น เพ่ือที่จะได้ท าการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง  
มีการรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคัญของศาสนสถานหรือศาสนวัตถุ  
ปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์ศาสนสมบัติ มีการส่งพระสงฆ์เข้าอบรมในหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้าน
การอนุรักษ์ศาสนสถานหรือโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุประจ าท้องถิ่น จัดตั้งอาสาสมัคร
ชุมชนในการเฝ้าระวังดูแลรักษาศาสนสถานภายในวัดร่วมกับพระสงฆ์ พร้อมทั้งมีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดเพ่ือสามารถติดตามภาพเหตุการณ์โจรกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐในการวางแผนอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุที่เป็นศาสนสมบัติให้อยู่ในสภาพ
เดิม จุดอ่อนคือ เจ้าอาวาสที่มีอายุมากและสุขภาพไม่สมบูรณ์จึงไม่สามารถด าเนินการได้เต็มที่ ขาด
การดูแลเอาใจใส่ท าให้ศาสนสมบัติทรุดโทรมและปรักหักพัง ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติ กล่าวคือ เจ้าอาวาสบางรูปคิดว่าการอนุรักษ์เป็นหน้าที่ของกรมศิลปากร  
จึงปล่อยให้ช ารุดทรุดโทรม บางรูปไม่รู้กฎหมายและรูปแบบของศาสนสมบัติ  เมื่อด าเนิน 
การซ่อมแซมอาจท าผิดกฎระเบียบหรือท าให้รูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมเปล่ียนแปลงไป บางแห่งก็
ขาดแคลนงบประมาณในการจัดการ ขาดการประสานงานที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้การ
จัดการศาสนสมบัติของวัดขาดประสิทธิภาพ โอกาส คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศิลปากร  
ท าหน้าที่ในการอนุรักษ์ซ่อมแซมและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติของวัด ประชาชนในบริเวณใกล้วัด
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศาสนสมบัติของวัด ส่วนอุปสรรค คือ ขาดการสนับสนุนด้านบุคลากรและ
งบประมาณในการอนุรักษ์ศาสนสมบัติของวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของส านักงาน
พระพุทธศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนๆ การขยายตัวของประชากรท า
ให้ศาสนสมบัติถูกรุกรานและยึดครองจากประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  
 4.2 ผลการวิเคราะห์ทฤษฎีการบริหารและหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศาสน-
สมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ  
 การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ด้านการวางแผน 
ตามหลักอิทธิบาท 4  พระสังฆาธิการต้องจัดบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถมาท าหน้าที่ในการ
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ติดตามผลงาน รายงานผลงาน และน าเสนอผลงาน พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ และความชัดเจน
ในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ พระสังฆาธิการมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการวัดและ
ประชาชนในชุมชนเพ่ือปรึกษาหารือและตัดสินใจในเร่ืองของการวางแผนก่อสร้างและปฏิสังขรณ์
เสนาสนะ งบประมาณที่ใช้ และวิธีการด าเนินงาน มีการศึกษาความเป็นไปได้ในข้อกฎหมายและ
กฎระเบียบของมหาเถรสมาคม เพ่ือให้สามารถวางแผนการท างาน นอกจากนี้ยังต้องมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการเพ่ือท าหน้าที่ในการจัดหางบประมาณ และคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือ
ท าหน้าที่ในการควบคุมดูและและตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ด้านการจัดองค์กรตามหลักอิทธิบาท 4  พระสังฆาธิการมีการบูรณาการโครงสร้างการ
ท างานเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของวัดมีการจัดแบ่งงานกันท าโดยยึดหลักการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามความถนัด ความรู้ความสามารถ เพ่ือให้การบริหารสามารถด าเนินงานไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้    ในการก่อสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือท าหน้าที่ ในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของการจัดหางบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
การควบคุมดูและการก่อสร้างหรือซ่อมแซม ในส่วนของการดูแลศาสนสมบัติที่ให้ประชาชนเช่าเพ่ือ
ท าประโยชน์ เช่น ที่ดิน ก็มีคณะกรรมการวัดท าหน้าที่ในการจัดท าสัญญาเช่าอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและกฎมหาเถรสมาคม รวมทั้งมีการควบคุมดูแลให้ผู้เช่าปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ โดยมีเจ้าอาวาสเป็นประธาน  
 ด้านการบังคับบัญชาและสั่งการตามหลักอิทธิบาท 4   เจ้าอาวาสมีหน้าที่ในการบังคับ
บัญชาและสั่งการให้คณะกรรมการท าหน้าที่ในจัดการศาสนสมบัติอย่างเหมาะสม ให้เป็นไปตาม 
กฎระเบียบของมหาเถรสมาคมและกฎหมายบ้านเมือง มีความถูกต้องชัดเจนทั้งในส่วนของการ
อนุรักษ์ศาสนสมบัติ หรือการก ากับดูแลจัดสรรศาสนสมบัติเพ่ือประโยชน์ของพุทธศาสนิกชน เช่น 
กรณีของการอนุรักษ์ศาสนสมบัติ จ าเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐกับ
ประชาชนในชุมชนในการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อวัดและชุมชน  
โดยเจ้าอาวาสจะท าหน้าที่ในการสั่งการให้คณะกรรมการเป็นผู้ด าเนินการในนามตัวแทนของวัดใน
การติดตามดูแลศาสนสมบัติของวัดทั้งในส่วนที่เป็นโบราณวัตถุ โบราณสถาน  และที่ดินที่ให้
ประชาชนเข้าท าประโยชน์  
 ด้านการประสานงานตามหลักอิทธิบาท 4 พระสังฆาธิการมีหน้าที่อ านวยความสะดวก
และสนับสนุนส่งเสริมให้ศาสนกิจทั้งปวงเป็นไปอย่าถูกต้อง มีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ใน  
การจัดการศาสนสมบัติที่ถูกต้องแก่พระสงฆ์ที่เป็นบุคลากรภายในวัด เพ่ือให้สามารถแบ่งเบาภาระ
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การท างานได้ ตลอดจนมีการปรับปรุงลดขั้นตอนให้เข้ากับยุคสมัย เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สนับสนุนงบประมาณหรือบุคลากรในการด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ศาสน
สมบัติของวัด และในส่วนของที่ดินที่ให้ประชาชนเข้ามาท าประโยชน์  
 ด้านการควบคุมตามหลักอิทธิบาท 4  พระสังฆาธิการที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม โดยการควบคุมดูแลให้
บุคลากรทั้งที่เป็นพระสงฆ์หรือฆราวาสทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
แผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  มีการมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามดูแลการให้เช่าที่ดิน
ของวัดมีการด าเนินการถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ นอกจากนี้ ต้องมีการตรวจสอบบัญชี
รับ-จ่ายของโครงการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติของวัด และมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ
ของกฎหมายและกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม 
 4.3  ผลการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ  
 รูปแบบการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการวางแผน 
พระสังฆาธิการเชิญคณะกรรมการของวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งประชาชนในชุมชน
มาร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในเรื่องการจัดท าแผนการด าเนินการในเรื่องของการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นรูปธรรม ด้านการจัดองค์กร พระสังฆาธิการมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินการ โดยการจัดโครงสร้างการท างานอย่างเป็น
ระบบ มีการมอบหมายงานให้พระสงฆ์หรือฆราวาสที่มีความรู้ความถนัดเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระใน
การท างาน  โดยมีเจ้าอาวาสเป็นประธาน เพ่ือท าหน้าที่การด าเนินการและควบคุมให้มีการจัดการ
ตามแผนที่วางไว้ ด้านการบังคับบัญชาและสั่งการ พระสังฆาธิการท าหน้าที่ในการอ านวยการ สั่งการ
ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ด้านการ
ประสานงาน  พระสังฆาธิการมีการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการของวัด หน่วยงาน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในชุมชน  โดยการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างให้
ทราบ ประสานในเรื่องของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ด้านการควบคุม 
พระสังฆาธิการท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการจัดการศาสนสมบัติให้ถูกระเบียบปฏิบัติทั้งในแง่ของ
กฎหมาย ระเบียบของมหาเถรสมาคม งบประมาณ และการด าเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ด้วยการตั้ง
คณะกรรมการผู้ที่มีความช านาญท าหน้าที่ในการศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือให้สามารถ
จัดการศาสนสมบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า      
จุดแข็งคือ พระสังฆาธิการมีการอบรมชี้แจงให้พระสงฆ์ในวัดได้มีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับ  
ศาสนสมบัติของวัด เช่น มีการจดบันทึกและท าการขึ้นทะเบียนของศาสนสถาน มีการคัดเลือกและ
แบ่งประเภททรัพย์สินของวัดออกเป็นหมวดหมู่ เป็นต้น เพ่ือที่จะได้ท าการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง  
มีการรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคัญของศาสนสถานหรือศาสนวัตถุ ปลุก
จิตส านึกในการอนุรักษ์ศาสนสมบัติ มีการส่งพระสงฆ์เข้าอบรมในหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการ
อนุรักษ์ศาสนสถานหรือโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุประจ าท้องถิ่น จัดตั้งอาสาสมัคร
ชุมชนในการเฝ้าระวังดูแลรักษาศาสนสถานภายในวัดร่วมกับพระสงฆ์ พร้อมทั้งมีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดเพื่อเพ่ือสามารถติดตามภาพเหตุการณ์โจรกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้  
 นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการวางแผนอนุรักษ์โบราณสถาน 
โบราณวัตถุที่เป็นศาสนสมบัติให้อยู่ในสภาพเดิม จุดอ่อนคือ เจ้าอาวาสที่มีอายุมากและสุขภาพไม่
สมบูรณ์จึงไม่สามารถด าเนินการได้เต็มที่ ขาดการดูแลเอาใจใส่ท าให้ศาสนสมบัติทรุดโทรมและ
ปรักหักพัง ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ กล่าวคือ เจ้าอาวาสบางรูปคิด
ว่าการอนุรักษ์เป็นหน้าที่ของกรมศิลปากร จึงปล่อยให้ช ารุดทรุดโทรม บางรูปไม่รู้กฎหมายและ
รูปแบบของศาสนสมบัติ เมื่อด าเนินการซ่อมแซมอาจท าผิดกฎระเบียบหรือท าให้รูปลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมเปลี่ยนแปลงไป บางแห่งก็ขาดแคลนงบประมาณในการจัดการ ขาดการประสานงาน
ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้การจัดการศาสนสมบัติของวัดขาดประสิทธิภาพ โอกาส  
คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศิลปากร ท าหน้าที่ในการอนุรักษ์ซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์ศาสน
สมบัติของวัด ประชาชนในบริเวณใกล้วัดมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศาสนสมบัติของวัด ส่วนอุปสรรค 
คือ ขาดการสนับสนุนด้านบุคลากรและงบประมาณในการอนุรักษ์ศาสนสมบัติของวัดจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของส านักงานพระพุทธศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และหน่วยงาน
อ่ืนๆ การขยายตัวของประชากรท าให้ศาสนสมบัติถูกรุกรานและยึดครองจากประชาชนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียง 
 5.2 ทฤษฎีการบริหารและหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดสมุทรปราการ 
 การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการวางแผน ตามหลัก
อิทธิบาท 4  พระสังฆาธิการจัดบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถมาท าหน้าที่ในให้ความรู้ความเข้าใจ 
และความชัดเจนในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการวัดและ
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ประชาชนในชุมชนเพ่ือปรึกษาหารือและตัดสินใจในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพ่ือท า
หน้าที่ในการจัดหางบประมาณ ควบคุมดูแลและตรวจสอบการด าเนินงาน ด้านการจัดองค์กรตาม
หลักอิทธิบาท 4  พระสังฆาธิการมีการบูรณาการโครงสร้างการท างานโดยยึดหลักการแบ่งหน้ าที่
ความรับผิดชอบตามความถนัด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ในการจัดหางบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ การควบคุมดูและการก่อสร้างหรือซ่อมแซม และการดูแลจัดการ 
ศาสนสมบัติที่ให้ประชาชนเช่าเพ่ือท าให้มกีารจัดท าสัญญาเช่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎมหา
เถรสมาคม รวมทั้งมีการควบคุมดูแลให้ผู้เช่าปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนดไว้  
ด้านการบังคับบัญชาและสั่งการตามหลักอิทธิบาท 4 เจ้าอาวาสมีหน้าที่ในการบังคับบัญชาและสั่ง
การให้คณะกรรมการท าหน้าที่ในจัดการศาสนสมบัติอย่างเหมาะสม ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของ
มหาเถรสมาคมและกฎหมายบ้านเมือง มีความถูกต้องชัดเจนทั้งในส่วนของการอนุรักษ์ศาสนสมบัติ 
หรือการก ากับดูแลจัดสรรศาสนสมบัติเพ่ือประโยชน์ของพุทธศาสนิกชน โดยเจ้าอาวาสจะท าหน้าที่
ในการสั่งการให้คณะกรรมการเป็นผู้ด าเนินการในนามตัวแทนของวัด ด้านการประสานงานตามหลัก
อิทธิบาท 4 พระสังฆาธิการมีหน้าที่อ านวยความสะดวกให้ศาสนกิจทั้งปวงเป็นไปอย่าถูกต้อง มีการ
จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่พระสงฆ์ที่เป็นบุคลากรภายในวัด เพ่ือให้สามารถแบ่งเบาภาระการ
ท างาน ลดขั้นตอนการท างาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สนับสนุน
งบประมาณหรือบุคลากรในการด าเนินกิจกรรม ด้านการควบคุมตามหลักอิทธิบาท 4  พระสังฆาธิ-
การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการศาสนสมบัติต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม โดยการควบคุมดูแลให้บุคลากรทั้งที่เป็นพระสงฆ์หรือฆราวาสทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่
อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการควบคุมดูแลและ
ตรวจสอบการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุแผนงานและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  มีการมอบหมายให้
คณะกรรมการหน้าที่ในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้อง  
 5.3  รูปแบบการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการ
วางแผน พระสังฆาธิการเชิญคณะกรรมการของวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนใน
ชุมชนมาร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในเรื่องการจัดท าแผนการด าเนินการในเร่ืองของการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhru Wimon 
Suwanakon (Somphong Chanthawaro) (2016) เรื่อง “รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่พึง
ประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1” พบว่า ด้านการวางแผน พระสังฆาธิ
การผู้รับผิดชอบการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง การวางแผนระยะยาวมีความส าคัญอย่างยิ่ง มีการ
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มอบหมายให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้ฝึกปฏิบัติงานให้เกิดความพร้อม ด้วยหลักการประชุมเป็นนิตย์  
เพ่ือวางแผนการปกครองคณะสงฆ์ให้เกิดความชัดเจน   
 ด้านการจัดองค์กร พระสังฆาธิการมีการจัดตั้ งคณะกรรมการอ านวยการและ
คณะกรรมการด าเนินการ โดยการจัดโครงสร้างการท างานอย่างเป็นระบบ มีการมอบหมายงานให้
พระสงฆ์หรือฆราวาสที่มีความรู้ความถนัดเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในการท างาน  โดยมีเจ้าอาวาส
เป็นประธาน เพ่ือท าหน้าที่การด าเนินการและควบคุมให้มีการจัดการตามแผนที่วางไว้ ด้านการ
บังคับบัญชาและสั่งการ พระสังฆาธิการท าหน้าที่ในการอ านวยการ สั่งการให้บุคลากรที่ได้รับการ
แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  
 ด้านการประสานงาน  พระสังฆาธิการมีการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการของ
วัด หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในชุมชน  โดยการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารต่างให้ทราบ ประสานในเรื่องของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhru Wimon Suwanakon (Somphong Chanthawaro), 
(2016) เรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์” พบว่า พระสังฆาธิการมี
หน้าที่อ านวยความสะดวกแก่สังคม ทั้งสงเคราะห์ อนุเคราะห์ สนับสนุนศาสนกิจทั้งปวงให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง   
 ด้านการควบคุม พระสังฆาธิการท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการจัดการศาสนสมบัติให้ถูก
ระเบียบปฏิบัติทั้งในแง่ของกฎหมาย ระเบียบของมหาเถรสมาคม งบประมาณ และการด าเนินการ
ในเรื่องอ่ืนๆ ด้วยการตั้งคณะกรรมการผู้ที่มีความช านาญท าหน้าที่ในการศึกษาและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เพ่ือให้สามารถจัดการศาสนสมบัติได้อย่างถูกต้อง 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) ควรมีการก าหนดแผนงานในการจัดการศาสนสมบัติของวัดในระยะยาว 
  2) ควรก าหนดนโยบายในการฝึกอบรมพระสังฆาธิการงเกี่ยวกับข้อก าหนด กฎระเบียบ
ของมหาเถรสมาคม และกฎหมายบ้านเมืองเกี่ยวการจัดการศาสนมสมบัติของวัด 
 6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  1) ในแต่ละวัดเจ้าอาวาสควรมีการประชุมพระสงฆ์ คณะกรรมการวัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนในละแวกใกล้วัดเพ่ือมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจก าหนด
แผนการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
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  2) ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญในการบริหารจัดการ 
ศาสนสมบัตเิพ่ือแบ่งเบาภาระพระสังฆาธิการ 
 6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  1) ควรมีการศึกษามาตรการเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจของผู้เกี่ยวข้อง
กับศาสนสมบัติของวัดและศาสนสมบัติกลาง 
      2) ควรศึกษามาตรการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของวัดร้างที่มีการยก
เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จ าวัดอยู่ 
  3) ควรมีการศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินที่ตั้งวัดเดิมทีเ่ป็นที่ธรณีสงฆ์หรือ
เป็นที่วัดร้าง   
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บทคัดย่อ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน 
สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 2. เพ่ือศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี และ 3. เพ่ือน าเสนอการพัฒนาการบริหาร
จัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัย 
เชิงปริมาณ โดยในการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ พระสังฆาธิการ ไวยาวัจกร 
และเจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 20 รูป/คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน 12 
รูป/คน ใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความ
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เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.977 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณ จ านวน  
345 รูป และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด

สุพรรณบุรี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล พบว่า คณะสงฆ์มีนโยบาย
ส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์ท าให้สามารถด าเนินกิจการงานด้านสาธารณสงเคราะห์
ได้อย่างถูกต้องตามหลักการและกฎหมาย ในปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่ 
เพราะเห็นว่าท าเพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริง 2) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ พบว่า พระสังฆาธิการมีความเข้าใจในชุมชนท้องถิ่นและเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ
ของคนในชุมชนนั้นๆ โดยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชน เพ่ือช่วยเหลือ
ชาวบ้านในชุมชน 3) ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่ อันเป็นสาธารณสมบัติ  พบว่า  
พระสังฆาธิการเป็นผู้น าที่ดีสามารถชี้น าให้ชาวบ้านช่วยกันบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัดและ
บริเวณชุมชน และ 4) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนและสรรพสัตว์ พบว่า คณะสงฆ์ไม่มี
หน่วยงานเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอย่างเป็นทางการซึ่งในปัจจุบันจะมีลักษณะเป็น
หน่วยงานเฉพาะกจิ 

2. กระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ตามหลักการบริหาร PDCA พบว่า ด้าน Plan (วางแผน) คณะสงฆ์มีการจัดการแต่งตั้ง
ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ เพ่ือด าเนินการงานด้านนี้โดยเฉพาะ มีการ
จัดประชุมเพ่ือท าแผนงานการด าเนินงาน และการกระจายงานให้กับพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสที่มี
ความคุ้นเคยกับชาวบ้าน โดยก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานผ่านหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
ด้าน Do (ปฏิบัติ) คณะสงฆ์ควรเข้าไปบริหารจัดการกิจการที่ด าเนินการหรือจัดท าโครงการขึ้นมาเอง 
ในลักษณะที่ท าเป็นกิจการประจ าหรือชั่วคราว เช่น กิจการห้องสมุดเพ่ือประชาชน การตั้งมูลนิธิ  
การตั้งกองทุน เพ่ือช่วยเหลือคนยากจนหรือช่วยเหลือคราวประสบภัยพิบัติ หรือประสานงานระหว่าง
คณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และเอกชน การร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า เช่น พัฒนาคน
ในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ พัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนโดยเฉพาะอาชีพที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ด้าน Check (ตรวจสอบ) คณะสงฆ์ควรสร้างเครื่องมือท่ีเป็นรูปธรรม และสามารถตรวจสอบ
การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ได้ เพ่ือทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการ
ด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์ ในแต่ละชุมชน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบ ด้าน Act  
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(การด าเนินการให้เหมาะสม) เมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนก็มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ 
หน่วยงานราชการ และชาวบ้านโดยมีผู้น าหมู่บ้านเป็นตัวแทนเพ่ือจัดท าแผนงานการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น  

3. การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 4 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล มีการวางแผนเพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน
ในการปฏิบัติงาน มอบหมายภาระงานให้แก่บุคลากรในชุมชนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแผนงาน เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 2) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ คณะสงฆ์มีการจัดประชุม
ระดับเจ้าอาวาสเพ่ือมอบนโยบายในการจัดพ้ืนที่ให้บริการแก่ชุมชน มีการประสานงานให้ชาวบ้าน
ช่วยกันดูแลสิ่งปลูกสร้างและอาคาร เสนาสนะ ให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ มีการตรวจสอบพัฒนา
สถานที่ส าหรับใช้สอยประโยชน์แก่ชุมชน 3) ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณ
สมบัติ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโดยความเห็นชอบของประชาชนชุมชนรอบวัดเพ่ือ
ตรวจสอบถึงความโปร่งใสในการบริการสาธารณสมบัติ ท าการลงพ้ืนที่ส ารวจสาธารณสมบัติในชุมชน  
จดบันทึกและท าทะเบียนสาธารณสมบัติในชุมชน แล้วบูรณปฏิสังขรณ์หรือก่อสร้างสาธารณสมบัติให้
เป็นไปตามรูปแบบเดิมเพ่ือรักษาศิลปะพ้ืนบ้านเอาไว้ 4) ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ มีการ
ประชุมวางแผนในการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ให้ค าปรึกษา
ปัญหาในการด าเนินชีวิตของประชาชนตามหลักพุทธวิถีอย่างเหมาะสม และมีการบรรเทาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ  
ค าส าคัญ : การพัฒนา, การบริหารจัดการ, งานสาธารณสงเคราะห์, คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ABSTRACT 
Objectives of this research were: 1. to study general context of public 

welfares management of Sangha Order in Supanburi Province, 2. to study process of 
public welfares management of Sangha Order in Supanburi Province and 3. to propose 
the public welfares management development of Sangha Order in Supanburi Province. 

Methodology was the mixed methods research: the qualitative and 
quantitative researches. For the qualitative research, the data was collected by in-depth 
interview of 20 key informants who were administrative monks, laity monastery 
managers, officers of the Office of Buddhism in Supanburi, using structured in-depth-
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interviewing scripts and conducting of focus group discussion of 12 experts and the data 
was analyzed by contextual content analysis. For the quantitative research, the data was 
collected by survey research from a sample  of 345 persons who were monks in 
Supanburi Province with questionnaires, and statistical analyses were frequency, 
percentage, mean and SD.   

Findings were as follows : 
1. General context of public welfares management of Sangha Order in 

Supanburi were in 4 areas: 1) helpful assistance; Sangha Order in Supanburi carried  out 
this function actively conforming with rules and regulations and got full support from the 
public because it was real benefit for the public, 2) helpful assistance others for public 
benefits; administrative monks understood and were soul leaders in communities, 
participating with state and private agencies in helping communities, 3) helpful assistance 
for public goods and public places; Sanga Order was good leaders and examples in 
leading villagers to help maintain and take car of monastery property and public goods in 
communities and 4) helpful assistance for people and animals; Sangha Order did not 
have official units for helping people in trouble, only units for specific purpose and time. 

2. The process of public welfares management of Supanburi Sangha Order in 
line with PDCA was that, P, planning, Sangha Order officially appointed chairperson, vice-
chairperson and committee to carry out this public welfares by  regular meeting and 
assign administrative monks who were familiar with communities to carry out the task 
through District Training Units, D, do, Sangha Order should establish the public welfares 
units by itself that could be permanent of temporary, such as foundation or fund for 
helping the poor or those in crisis or coordination with state and private agency to create 
lawful career for local people, C, check, Sangha Order should have measurement to 
check the public welfare activities, to find out any problems in communities and solve 
the problems, A, act, if problems found, there should be formal meeting among Sangha 
Order, government agency and villager representatives to formulate plan to solve 
problems.  
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3. Public welfares management development of Sangha Order in Supanburi 
Province in 4 areas: 1) helpful assistance ; the should be standardization of plan for 
helping public, assignment the rob for appropriate persons, opening opportunities for 
public to express their opinions and regularly assessment according to the plan.  
2) helpful assistance others for public benefits; there should be abbots meeting to assign 
policy for helping people, coordination with villagers to look after public goods such 
public buildings, public facilities and keep them appropriately for community public use, 
3) helpful assistance for public goods and public places; there should be internal 
auditors appointed by communities to check the transparency of the use of public 
goods, and restore the ancient arts and crafts, 4) helpful assistance for people and 
animals; there should be plan to help people in line with government policy, guidance in 
daily life activities according to Buddhism and help those who were in trouble in natural 
disaster. 
Keywords:   Development, Administration, Public Welfare, Sangha In Suphanburi 
   Province. 
 
1. บทน า 
 สภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ระบบข้อมูล 
ข่าวสาร มีเทคโนโลยีทันสมัย ส่งผลให้องค์กรต่างๆ พัฒนาไปอย่างสุดขีดความสามารถ แต่ในความ
เจริญได้ก่อให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก มลภาวะเป็นพิษ น้ า
เสีย และปัญหาอาชญากรรม ประเทศไทยได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจากอดีตจน
จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลใช้ส่วนมากมุ่งเน้นพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ
เร่งรัดพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ แต่การพัฒนาไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของสังคม
และวัฒนธรรมหรือความเป็นไทย เพราะปัญหาที่เป็นพื้นฐานของคนไทยส่วนใหญ่ ซึ่งได้แก่ประชาชน
ชนบทประสบปัญหาเศรษฐกิจที่ส าคัญและถือเป็นปัญหาหลัก คือ ปัญหาความแตกแยกขาดความ
สามัคคี ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาการท้าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  อีกทั้งการพัฒนาที่ผ่านมาละเลยการพัฒนาคน ทั้งๆ ที่การ
พัฒนาประเทศจะด าเนินไปได้ด้วยดีทั้งปริมาณและคุณภาพเพียงใดนั้น ย่อมจะขึ้นอยู่กับลักษณะ
ต่างๆ ของประชากรในประเทศนั้นๆ (Thitiwut Manmee,2016) 
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 จากสภาพปัญหาของสังคมไทยดังกล่าวนี้ จึงส่งผลให้คณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็น
ผู้มีบทบาทส าคัญและเป็นผู้มีส่วนต้องรับผิดชอบให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน ทั้งด้านจิตใจ และ
วัตถุตลอดจนในด้านต่างๆ เพราะกระแสสังคมและความต้องการพ้นจากความทุกข์ยากของคนใน
สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์นี้ ล้วนแต่มีความต้องการและตั้งความหวังไว้กับคณะสงฆ์ที่จะมาช่วยเหลือ
เยียวยาสังคมเป็นอย่างมาก แต่ก็ต้องได้รับกับผิดหวังเสมอมาจนเกิดภาวะเสื่อมศรัทธาไม่เชื่อใจไว้ใจ
ต่อสถาบันพระสงฆ์จึงเกิดปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ  
 จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการงาน   
สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะได้น าผลการวิจัยมาพัฒนาการ
บริหารการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี สืบต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2.3 เพ่ือน าเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบด้วยการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 

Informants)  จ านวน 20 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน 
10 รูป/คน การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประกอบด้วย ประชากร ได้แก่ พระสงฆ์ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 2,535 รูป กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณ จ านวน 345 รูป 
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โดยใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) Aphinan  Chantani (2006 : 
35). 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 1) ข้อมูลการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis) โดยผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้งที่ได้จากการบันทึกข้อมูล การถอดเทปสัมภาษณ์ 
รวมไปถึงภาพถ่ายแต่ละครั้ง จัดหมวดหมู่ตามแต่ละตัวแปร ว่าครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมแก่การ
น าไปวิเคราะห์สรุปผล โดยสภาพท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรีวิเคราะห์ตามหลัก SWOT และกระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีวิเคราะห์ตามหลักการบริหารจัดการ PDCA   2) ข้อมูลจาก
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยจะใช้วิธีการโดยการตีความในรูปของการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้งที่ได้ จากการบันทึกข้อมูลการถอดเทป
สัมภาษณ์จัดหมวดหมู่ตามแต่ละตัวแปรว่าครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมแก่การน าไปวิเคราะห์สรุปผล 

3.3  การรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปผลและน าเสนอ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ หลังจากได้รับแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลที่

ได้ทั้งหมดไปท าการตรวจสอบความถูกต้อง การลงรหัส และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือท าการค านวณค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การน าเสนอและสรุปผลการวิจัย ซึ่งเป็นสถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ คือ 
ค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)   ตามเกณฑ์การวัดชนิดประมาณค่าตัดสินระดับความคิดเห็นส าหรับการตอบ
ที่เป็นมาตรฐานค่า 5 ระดับเกณฑ์การวิเคราะห์และแปลความ Bunchom  Sisa-at (2002 : 99) 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 มีระดับความคิดเห็น มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 มีระดับความคิดเห็น น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 มีระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด  

 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด

สุพรรณบุรี (1) ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล พบว่า คณะสงฆ์มีนโยบายส่งเสริมการ
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ด าเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์ท าให้สามารถด าเนินกิจการงานด้านสาธารณสงเคราะห์ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักการและกฎหมาย ในปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่ เพราะเห็นว่า
ท าเพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริง (2) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้ อ่ืนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ พบว่า พระสังฆาธิการมีความเข้าใจในชุมชนท้องถิ่นและเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ
ของคนในชุมชนนั้นๆ โดยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชน เพ่ือช่วยเหลือ
ชาวบ้านในชุมชน (3) ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่ อันเป็นสาธารณสมบัติ  พบว่า  
พระสังฆาธิการเป็นผู้น าที่ดีสามารถชี้น าให้ชาวบ้านช่วยกันบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัดและ
บริเวณชุมชน (4) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนและสรรพสัตว์ พบว่า คณะสงฆ์ไม่มีหน่วยงาน
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันจะมีลักษณะเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจ 

4.2 กระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี (1) ด้าน Plan (วางแผน) คณะสงฆ์มีการจัดการแต่งตั้งประธาน รองประธาน และ
คณะกรรมการอย่างเป็นทางการ เพ่ือด าเนินการงานด้านนี้โดยเฉพาะ มีการจัดประชุมเพ่ือท าแผนงาน
การด าเนินงาน และการกระจายงานให้กับพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสที่มีความคุ้นเคยกับชาวบ้าน 
โดยก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานผ่านหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  (2) ด้าน Do (ปฏิบัติ) 
คณะสงฆ์ควรเข้าไปบริหารจัดการกิจการที่ด าเนินการหรือจัดท าโครงการขึ้นมาเอง ในลักษณะที่ท าเป็น
กิจการประจ าหรือชั่วคราว เช่น กิจการห้องสมุดเพ่ือประชาชน การตั้งมูลนิธิ การตั้งกองทุน เพ่ือ
ช่วยเหลือคนยากจนหรือช่วยเหลือคราวประสบภัยพิบัติ หรือประสานงานระหว่างคณะสงฆ์ หน่วยงาน
ราชการ และเอกชน การร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า เช่น พัฒนาคนในท้องถิ่นให้มี
ความรู้ความสามารถ พัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนโดยเฉพาะอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
(3) ด้าน Check (ตรวจสอบ) คณะสงฆ์ควรสร้างเครื่องมือที่เป็นรูปธรรม และสามารถตรวจสอบการ
บริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ได้ เพื่อทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
สาธารณสงเคราะห์ในแต่ละชุมชน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบ (4) ด้าน Act (การด าเนินการให้
เหมาะสม) เมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนก็มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ 
และชาวบ้านโดยมีผู้น าหมู่บ้านเป็นตัวแทนเพ่ือจัดท าแผนงานการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  อายุ พบว่า 
พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี   มากที่สุด มีจ านวน 90 รูป 
คิดเป็นร้อยละ 26.1 รองลงมามีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีจ านวน 89 รูป คิดเป็นร้อยละ 25.8 และ
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น้อยที่สุดมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีจ านวน 43 รูป คิดเป็นร้อยละ 12.4  ระดับการศึกษาสามัญ 
พบว่า พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสามัญระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี 
มากที่สุด มีจ านวน 232 รูป คิดเป็นร้อยละ 67.2 รองลงมามีระดับการศึกษาสามัญระดับ ปริญญา
ตรี มีจ านวน 73 รูป คิดเป็นร้อยละ 21.2 และน้อยที่สุด  มีระดับการศึกษาสามัญระดับ สูงกว่า
ปริญญาตรี มีจ านวน 40 รูป คิดเป็นร้อยละ 11.6  

ระดับการศึกษาทางธรรม พบว่า พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาทางธรรมระดับ นักธรรมชั้นเอก มากที่สุด มีจ านวน 252 รูป คิดเป็นร้อยละ 73.0 
รองลงมามีระดับการศึกษาทางธรรมระดับ นักธรรมชั้นตรี  มีจ านวน 45 รูป คิดเป็นร้อยละ 13.1 
และน้อยที่สุดมีระดับการศึกษาทางธรรมระดับ ไม่มีวุฒินักธรรม มีจ านวน 11 รูป คิดเป็นร้อยละ 
3.2 ระดับการศึกษาเปรียญธรรม พบว่า พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนมากมีระดับ
การศึกษาเปรียญธรรมระดับ ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม มากที่สุด มีจ านวน 249 รูป คิดเป็นร้อยละ 72.2 
รองลงมามีระดับการศึกษาเปรียญธรรมระดับ ประโยค 1,2 – 3 ประโยค มีจ านวน 48 รูป คิดเป็น
ร้อยละ 13.9 และน้อยที่สุดมีระดับการศึกษาเปรียญธรรมระดับ เปรียญธรรม 7 – 9 มีจ านวน  
20 รูป คิดเป็นร้อยละ 5.8 

     2) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีต่อ
การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  พระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  (  = 3.52, S.D. = 0.58)  มื่อจ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 
3.61, S.D. = 0.57) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล และ
ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 3.51, S.D. 
= 0.64) อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด คือ ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ มีค่าเฉลี่ย (
= 3.45, S.D. = 0.65) อยู่ในระดับปานกลาง 

4.4 การน าเสนอผลการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี   (1) ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล มีการวางแผนเพ่ือใช้เป็นบรรทัด
ฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน มอบหมายภาระงานให้แก่บุคลากรในชุมชนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
แผนงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  (2) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้ อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์  
คณะสงฆ์มีการจัดประชุมระดับเจ้าอาวาสเพ่ือมอบนโยบายในการจัดพ้ืนที่ให้บริการแก่ชุมชน มีการ
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ประสานงานให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลสิ่งปลูกสร้างและอาคาร เสนาสนะ ให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ 
มีการตรวจสอบพัฒนาสถานที่ส าหรับใช้สอยประโยชน์แก่ชุมชน  (3) ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติ
สถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโดยความเห็นชอบของ
ประชาชนชุมชนรอบวัดเพ่ือตรวจสอบถึงความโปร่งใสในการบริการสาธารณสมบัติ ท าการลงพ้ืนที่
ส ารวจสาธารณสมบัติในชุมชน จดบันทึกและท าทะเบียนสาธารณสมบัติในชุมชน แล้วบูรณปฏิสังขรณ์
หรือก่อสร้างสาธารณสมบัติให้เป็นไปตามรูปแบบเดิมเพ่ือรักษาศิลปะพ้ืนบ้านเอาไว้  (4) ด้านการ
เกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ มีการประชุมวางแผนในการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ประชาชนให้
สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ให้ค าปรึกษาปัญหาในการด าเนินชีวิตของประชาชนตามหลักพุทธวิถี
อย่างเหมาะสม และมีการบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
5.1 การด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือ

เกื้อกูล พบว่า คณะสงฆ์จัดตั้งหน่วยงานและโดยให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุน เพ่ือพัฒนาชุมชน 
ประชาชนจะสนับสนุนการด าเนินการอย่างเต็มที่ ทั้งก าลังทรัพย์ ก าลังสติปัญญา และก าลังกาย ท าการ
ปลูกศรัทธาให้ประชาชนเห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาและช่วยกันท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา
สืบไป ในการด าเนินกิจการงานเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นงานที่ไม่มีผลก าไรจากการด าเนินกิจการจนท า
ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนไม่เพียงพอ   มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhru Phaisan 
Watkhun (Somphon  Thita Punyo) (2014) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณ-
สงเคราะห์ของวัดในจังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลผล คือ  
1) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลต้องสร้างความพร้อมตั้งแต่ความเป็นผู้น าของเจ้าอาวาสที่ต้องรับรู้ระบบ
การท างาน 2) ด้านกิจการงานการสาธารณประโยชน์วัดต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม 3) ด้านการจัดการสาธารณสมบัติ เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้น าการสร้างสาธารณ
สมบัติ มีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ โครงการ ทั้งการให้บริการประชาชน ร่วมมือกับเอกชน และ  
4) งานการสาธารณะสงเคราะห์การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนและสรรพสัตว์ วัดต้องร่วมมือกับชุมชน
ทั้งการสงเคราะห์ประชาชน พัฒนาชุมชน และสร้างสรรค์คุณภาพสังคม  

วิธีการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ คือ เจ้าอาวาสต้องรับรู้สภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม แล้วพัฒนาวัด และบุคลากรให้มีคุณภาพ มีระบบการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน วัดต้องแสดง
บทบาทด้านการพัฒนาคน พัฒนาครอบครัว ส่งเสริมชุมชน และสร้างสรรค์สังคม อันจะน ามาซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็งและสภาพสังคมที่มั่นคง  และ มีความ



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    37  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Phramaha Rueangdet  Thawarathammo (Siprasom) (2011) ได้วิจัย
เรื่อง “การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนวัดไผ่ล้อม ต าบล 
จันทนิมิต อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผล
ให้ภารกิจหรือกิจกรรมของวัดบังเกิดผลส าเร็จ เจ้าอาวาสสามารถสร้างวัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เป็น
ศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนและพัฒนาชุมชน คือ 1) พระสงฆ์ชั้นปกครองของวัด ได้
ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความศรัทธาให้เกิดแก่
ประชาชน เมื่อประชาชนเกิดความศรัทธา วัดจึงสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ จนบังเกิดผลส าเร็จได้ใน
ที่สุด 2) มีการจัดระบบการบริหารงานในวัด โดยการวางระเบียบและมอบอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆ ของวัดให้แก่รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์ในวัด ตามความรู้
ความสามารถรวมถึงการตัดสินใจ ได้ตามที่เห็นเหมาะสมท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน
ต่างๆ ตามภารกิจของวัดอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่ง 3) การสร้างคติธรรมประจ าใจ
ของเจ้าอาวาสแต่ละรูป เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ในการเตือนใจส าหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชน
รอบวัดให้ยึดถือปฏิบัติ 4) วัดสืบทอดวิธีการระบบและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชุมชน
และประชาชน ให้คงอยู่เป็นวัฒนธรรมประเพณีคู่กับวัดสืบไป 5) วัดท าหน้าที่เป็นสื่อการในการโอนถ่าย
ระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพื่อสร้างโอกาสผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค และ
เกื้อกูลกันในสังคม 6) การสร้างสายสัมพันธ์ในระหว่างวัดกับชุมชน และวัดกับประชาชน เป็นการ 
ดึงชุมชนและประชาชนเข้าหาวัด แนะน าวัดสู่ชุมชนและประชาชนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และการ
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 7) การสร้างความรู้สึกให้เกิดแก่ประชาชนว่า “วัดเป็นแหล่งชุมชน” โดยประชาชน
เข้ามาร่วมใน “ศูนย์การเรียนรู้ของวัด” 

5.2 การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ในด้านการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ พบว่า พระสังฆาธิการมีความเข้าใจในชุมชนท้องถิ่น 
พระสงฆ์เป็นผู้น าในสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชน โดยวัดเป็นศูนย์กลางของการอบรม
สั่งสอนจริยธรรม ด้านการศึกษา สังคม และเป็นบ่อเกิดของศิลปะสาขาต่างๆ และคณะสงฆ์สามารถเข้า
ไปมีส่วนร่วมได้ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhru Baidika Suraphon Atsapho  
(Yaemchum) (2014) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถี
พุทธ” ผลการวิจัยพบว่า 1. ความส าคัญของพระสงฆ์ในการช่วยเหลือชาวบ้านหรือคนทั่วไป ซึ่งเป็น
หน้าที่หลักของเจ้าอาวาสตามมาตรา 37 ข้อ 4 บัญญัติไว้ว่า “ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญ
กุศล” นั้น หลักพุทธธรรมตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธคือ การใช้หลักไตรสิกขา พรหมวิหาร 4  
ราชสังคหวัตถุ จักรวรรดิวัตรอปริหานิยธรรมทศพิธราชธรรมสาราณียธรรม สัปปุริสธรรม โดยการ
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สงเคราะห์ทางวัตถุ และสงเคราะห์ทางจิตใจไปพร้อมๆ กัน เพ่ือความหลุดพ้นจากความทุกข์ ย่อมน า
ประโยชน์สุขอย่างสูงสุดมาสู่สังคมไทย  2. ปัญหา คือ การด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล และ
สาธารณประโยชน์ มีสาธารณสมบัติ และ การเก้ือกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ 3. หลักพุทธธรรมอัน
เหมาะสมได้แก่ หลักไตรสิกขา หลักพรหมวิหารธรรม และหลักสังคหวัตถุธรรม  โดยเน้นหลักการให้
คณะสงฆ์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เป็นหลักส าคัญ สร้างความผูกพัน
ระหว่างวัดกับบ้าน โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย และกฎหมาย กฎระเบียบของบ้านเมือง เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางวัตถุและจิตใจให้มีความสมดุลทั้งกาย วาจา และจิตใจอันจะน า
ความสุข ความเจริญอย่างยั่งยืน  และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhru Phaisanwatkhun 
(Somphon  Thitapunyo) (2014) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของ
วัดในจังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า ด้านกิจการงานการสาธารณประโยชน์วัดต้องตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ท้องถ่ิน ชุมชน และสังคม และวิธีการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์  
คือ เจ้าอาวาสต้องรับรู้สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม แล้วพัฒนาวัด และบุคลากรให้มีคุณภาพ มี
ระบบการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน วัดต้องแสดงบทบาทด้านการพัฒนาคน พัฒนาครอบครัว ส่งเสริม
ชุมชน และสร้างสรรค์สังคม อันจะน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่ท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและสภาพสังคมที่มั่นคง 

5.3 การเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ด้านการเกื้อกูลสาธารณ
สมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ พบว่า พระสังฆาธิการมีสามารถน าให้ชาวบ้านช่วยกันบ ารุงรักษา
สาธารณสมบัติ นอกจากนี้พระสังฆาธิการจะต้องเป็นอัตถจารีย์บุคคล คือ ผู้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ปัจจุบันเน้นที่การก่อสร้างของใหม่เป็นหลักจึงหลงลืมการสร้างจิตสาธารณะแก่ประชาชน และในชุมชน
เองยังมีการผูกขาดอ านาจในการจัดการสาธารณสมบัติโดยไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ  
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhru Phaisanwatkhun  (Somphon  Thitapunyo) (2014) 
ได้วิจัยเรื่อง "ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัดในจังหวัดปทุมธานี" ผลการวิจัย
พบว่า 1) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลต้องสร้างความพร้อมตั้งแต่ความเป็นผู้น าของเจ้าอาวาสที่ต้องรับรู้
ระบบการท างาน 2) ด้านกิจการงานการสาธารณประโยชน์วัดต้องตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม 3) ด้านการจัดการสาธารณสมบัติ เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้น าการ
สร้างสาธารณสมบัติ มีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ โครงการ ทั้งการให้บริการประชาชน ร่วมมือกับ
เอกชน และ 4) งานการสาธารณะสงเคราะห์การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนและสรรพสัตว์ วัดต้อง
ร่วมมือกับชุมชนทั้งการสงเคราะห์ประชาชน พัฒนาชุมชน และสร้างสรรค์คุณภาพสังคม  3. วิธีการ
จัดการงานสาธารณสงเคราะห์ คือ เจ้าอาวาสต้องรับรู้สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม แล้วพัฒนาวัด 
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และบุคลากรให้มีคุณภาพ มีระบบการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน วัดต้องแสดงบทบาทด้านการพัฒนา
คน พัฒนาครอบครัว ส่งเสริมชุมชน และสร้างสรรค์สังคม อันจะน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่ท าให้ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็งและสภาพสังคมที่มั่นคง  มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
Phrakhru Baidika Suraphon  Atsapho  (Yaemchum) (2014) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
งานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมอันเหมาะสมได้แก่ 
หลักไตรสิกขา หลักพรหมวิหารธรรม และหลักสังคหวัตถุธรรม  โดยเน้นหลักการให้คณะสงฆ์ช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เป็นหลักส าคัญ สร้างความผูกพันระหว่างวัดกับบ้าน โดย
ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย และกฎหมาย กฎระเบียบของบ้านเมือง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั้งทางวัตถุและจิตใจให้มีความสมดุลทั้งกาย วาจา และจิตใจอันจะน าความสุขความเจริญอย่างยั่งยืน 

5.4 การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ ในด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ 
พบว่า คณะสงฆค์วรตั้งหน่วยงานถาวรเพ่ือสงเคราะห์ประชาชนในภาวะประสบภัยพิบัติ โดยเจ้าอาวาส
มีบทบาทมากในการอ านวยความสะดวกให้ชาวบ้านในการบ าเพ็ญบุญกุศลต่างๆ ภายในวัด เพราะคน
ในสังคมปัจจุบันล้วนมีทุกข์ จึงต้องการธรรมะเพ่ืออยู่ร่วมกันโดยสันติสุข มีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Phrakhru Baidika Suraphon  Atsapho  (Yaemchum) (2014)  ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า 1. ความส าคัญของ
พระสงฆ์ในการช่วยเหลือชาวบ้านหรือคนทั่วไป ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเจ้าอาวาสตามมาตรา 37 ข้อ 4 
บัญญัติไว้ว่า "ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล" นั้น หลักพุทธธรรมตามกระบวนทัศน์วิถี
พุทธคือ การใช้หลักไตรสิกขา พรหมวิหาร 4 ราชสังคหวัตถุ จักรวรรดิวัตรอปริหานิยธรรม
ทศพิธราชธรรมสาราณียธรรม สัปปุริสธรรม โดยการสงเคราะห์ทางวัตถุ และสงเคราะห์ทางจิตใจไป
พร้อมๆ กัน เพ่ือความหลุดพ้นจากความทุกข์ ย่อมน าประโยชน์สุขอย่างสูงสุดมาสู่สังคมไทย     
2. ปัญหา คือ การด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล และสาธารณประโยชน์  มีสาธารณสมบัติ และการ
เกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ 3. หลักพุทธธรรมอันเหมาะสมได้แก่ หลักไตรสิกขา หลักพรหมวิหาร
ธรรม และหลักสังคหวัตถุธรรม  โดยเน้นหลักการให้คณะสงฆ์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนในด้านต่างๆ เป็นหลักส าคัญ สร้างความผูกพันระหว่างวัดกับบ้าน โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย 
และกฎหมาย กฎระเบียบของบ้านเมือง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางวัตถุและจิตใจให้
มีความสมดุลทั้งกาย วาจา และจิตใจอันจะน าความสุข ความเจริญอย่างยั่งยืน  และมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Phrakhru Phaisan wat khun  ( Somphon  Thitapunyo ) (2014) ได้วิจัยเรื่อง 
"ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัดในจังหวัดปทุมธานี" ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพ
ทั่วไปคือ คนไม่ค่อยรู้ สังคมยังไม่เข้าใจ ชุมชุนก็ยังไม่เข้าใจ ขาดความร่วมมือ และปัญหาอุปสรรค คือ 
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คณะท างานหรือบุคลากรผู้รับผิดชอบ ปัญหาด้านการสื่อสารการท างานและการประสานงานที่จะส่งผล
ต่อการให้บริการงานสาธารณะสงเคราะห์ 2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลผล คือ 1) ด้านการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลต้องสร้างความพร้อมตั้งแต่ความเป็นผู้น าของเจ้าอาวาสที่ต้องรับรู้ระบบการท างาน  
2) ด้านกิจการงานการสาธารณประโยชน์วัดต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน ท้องถิ่น ชุมชน 
และสังคม 3) ด้านการจัดการสาธารณสมบัติ เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้น าการสร้างสาธารณสมบัติ มีการ
สื่อสาร การประชาสัมพันธ์ โครงการ ทั้งการให้บริการประชาชน ร่วมมือกับเอกชน และ 4) งานการ
สาธารณะสงเคราะห์การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนและสรรพสัตว์ วัดต้องร่วมมือกับชุมชนทั้งการ
สงเคราะห์ประชาชน พัฒนาชุมชน และสร้างสรรค์คุณภาพสังคม 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     1) พระสงฆ์ระดับผู้บริหารหรือพระสังฆาธิการในระดับต่างๆ ในฐานะที่เป็นก าลัง

หลักอันส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะเป็นผู้น าทางพระศาสนาและเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าในการประกาศพระ
ศาสนา ต้องมีบทบาทและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน  

     2) องค์กรทางคณะสงฆ์และภาครัฐที่ต้องการเสริมสร้างความเข็มแข้งขององค์กรของ
ตนและมีความต้องการพัฒนาวิชาการความรู้ของหน่วยงานและประสงค์จะท างานด้านสาธารณ
สงเคราะห์เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้นควรสนับสนุนกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์
ความรู้ใหม่ให้มากขึ้น 

     3) พระสงฆ์ควรพัฒนาบทบาทที่มีต่อชุมชน จากฐานะที่เป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุน
ร่วมกับองค์กรพัฒนาชุมชนต่างๆ ไปเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการ
แนะน า หรือเทศน์สอนโน้มน้าวจิตใจให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
     1) ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ควรให้ทุกวัดก าหนดแผนปฏิบัติ

ประจ าปีด้านการสาธารณสงเคราะห์ที่วัดด าเนินการเอง เพ่ือสามารถประเมินความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานไดอย่างเป็นรูปธรรม 

     2) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ ควรเปิดโอกาส
ให้พระสังฆาธิการหรือตัวแทนสงฆ์ในพ้ืนที่เข้าร่วมกับหน่วยงานราชการในการวางแผนพัฒนาหรือ
สงเคราะห์ชุมชน 
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     3) ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ควรอบรมให้ความรู้
แก่พระสังฆาธิการเพ่ือพัฒนาทักษะการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 

6.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
     1) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการ

การสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการพัฒนาเครือข่ายที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

     2) ควรศึกษาวิจัยภาวะผู้น าในการพัฒนาชุมชนของคณะสงฆ์เพ่ือการประสานความ
สามัคคีปรองดองลดความขัดแย้งในสังคมโดยมีพระสงฆ์เป็นแกนน า 

     3) ควรศึกษาวิจัยยุทธศาสตร์ในการสงเคราะห์อย่างยั่งยืนของพระสงฆ์ในการพัฒนา
ชุมชนในด้านการใช้หลักพุทธธรรมเป็นฐานในการด าเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธ 
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บทคัดย่อ 
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและบริบทในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี 2) เพ่ือวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี  3) เพ่ือน าเสนอแนวทางการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี 
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 22 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 รูป และการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์ในเขตปกครองจังหวัดปัตตานี จ านวน 300 
รูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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  ผลการวิจัยพบว่า 

  1. สภาพปัจจุบันและบริบทในการบริหารการกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี พบว่า   
ด้านการปกครอง   ยึดตามพระธรรมวิ นัย กฎมหาเถรสมาคม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
และกฎหมายบ้านเมือง มีการน านโยบายไปใช้ในการปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติ
โดยเล็งเห็นความส าคัญกับส่วนรวมเป็นส าคัญ มีปกครองตามล าดับชั้น ด้านศาสนศึกษา ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือให้พระภิกษุและสามเณรมีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการเรียนพระ
ปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี โดยมีการก าหนดให้พระภิกษุที่บวชใหม่จะต้องเรียนข้อวัตร
ปฏิบัติเบื้องต้นเพ่ือให้สามารถน าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ ส่งเสริมการสร้างโรงเรียนไว้ภายในวัด มีการตั้งทุนสงเคราะห์และทุนการศึกษา เช่น  
การมอบทุนการศึกษา  มอบอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่ภิกษุ สามเณร และประชาชนผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ทางการศึกษาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการแสดงพระธรรมเทศนาภายในวัด 
ส่งเสริมให้เยาวชนมีการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติวิปัสสนาภายในวัด  
ด้านสาธารณูปการ มีการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดให้คงสภาพเดิมเพ่ือเป็นเอกลักษณ์ทาง
พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ มีการสงเคราะห์ทั้งทางด้านจิตใจโดยใช้หลักธรรม
สงเคราะห์ประชาชน และหากประชาชนประสบภัยพิบัติ คณะสงฆ์ก็คอยให้ความช่วยเหลือทั้งใน
ด้านสิ่งของและการให้เข้ามาพักพิงในสถานที่ของวัด  
 2. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการเสริมความเข้มแข็งในบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
ปัตตานี คณะสงฆ์มีการเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน โดยบูรณา
การให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  ได้แก่ 1) ด้านการปกครอง คณะสงฆ์มีการใช้กฎระเบียบ
ต่างๆ ในการปกครองอย่างเสมอภาค และยึดคุณธรรมเป็นหลัก 2) ด้านการศาสนศึกษา  
มีการปฏิบัติโดยยึดหลักความรับผิดชอบเป็นอันดับแรก ยึดหลักคุณธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิด
ความยุติธรรม อาศัยหลักการมีส่วนร่วมจากหลายๆ ฝ่าย 3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ยึดหลัก
คุณธรรมในการสงเคราะห์ ขณะเดียวกันต้องใช้หลักการมีส่วนร่วม เพ่ือเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน
ได้เข้าร่วม 4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการยึดหลักความรับผิดชอบและหลังหลักนิติธรรม
ในการเผยแผ่ กล่าวคือ ผู้เผยแผ่ต้องรับผิดชอบต่อการกระที่ได้ท าลงไป และอยู่ในกฎระเบียบของ
คณะสงฆ์  5) ด้านการสาธารณูปการ ต้องยึดหลักความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้กระท าลงไป เน้นความ
คุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้ลงทุนไป และ 6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ยึดหลักคุณธรรม และต้องท า
ด้วยความโปร่งใส และความคุ้มค่า โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
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 3. แนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในจังหวัด
ปัตตานี 1) ด้านการปกครอง ต้องให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลและบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับท่ีมีก าหนดไว้ ปรับปรุงโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์โดยเน้นการกระจาย
อ านาจ มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน 2) ด้านการศาสนศึกษา ควรมีการจัดการศึกษาให้พระสงฆ์
สามเณรและคฤหัสถ์ในวัดอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนนักธรรม บาลีแก่พระภิกษุ
สามเณร มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สอนปริยัติธรรม เปรียญธรรมและครูพระสอนศีลธรรมเพ่ือให้มี
ขวัญก าลังใจในการท างาน จัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 3) ด้านการเผยแผ่  
มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน คัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถเพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่ จัดฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพด้านความรู้และทักษะแก่ผู้ที่ออกไปเผยแผ่ จัดหางบประมาณและสถานที่เพ่ือใช้ในการ
เผยแผ่ 4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรมีการประชุมเพ่ือวางแผนและก าหนดแนวทางในการจัดหา
งบประมาณและจัดตั้งทุนสงเคราะห์ 5) ด้านสาธารณูปการ  ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือวางแผน
จัดหาทุนและบริหารงบประมาณให้เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด 6) ด้านสาธารณสงเคราะห์  มีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้ควรมีการท า
กิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานราชการและองค์กรอ่ืนๆ เช่น การจัดท าโครงการฝึกอบรมอาชีพ  
การดูแลด้านสาธารณสุข เป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  
ค าส าคัญ: การส่งเสริมความเข้มแข็ง, การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
 

ABSTRACT 
 This study aims to: 1) study and analyze current conditions and contexts 
in the administration of monastic affairs in Pattani Province 2) to analyze good 
governance principles in strengthening the administration of monastic affairs in the 
province Pattani 3) to present guidelines for strengthening the administration of 
monastic affairs in Pattani Province using the method of research methodology 
Consisting of qualitative research By collecting data from in-depth interviews, key 
informants, number of 22 images / persons and specific group discussions of 12 
experts and quantitative research by collecting data from a sample of 300 monks in 
the Pattani Province Administrative Region. Data were analyzed by descriptive 
statistics and inferential statistics. 
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 The research found that 
  1. Current conditions and context in the administration of Buddhist monks 
in Pattani province have found that the administration based on the discipline 
Sangha Association rules Sangha Act And country law. The policy is applied in 
practice seriously. By the practitioner performing the task by recognizing the 
importance of the public Has a hierarchy Religious education Promote education 
management so that monks and novices have the knowledge and ability Encourage 
the learning of both Buddhist and Pali Buddhist Scriptures. With the new monk 
ordained to study the basic practice in order to be able to apply the principles to 
practice correctly Welfare education Promote the construction of schools within 
the temple There are allowance and scholarships such as scholarships. Provide 
educational equipment to monks, novices and people who lack educational funds 
for propagating Buddhism. There is a sermon showing in the temple. Encourage 
youth to have moral learning There is support for meditation practice within the 
temple. Facilities There is a restoration and development of the temple to maintain 
its original status as a Buddhist identity. For public welfare There are both 
psychological support by using public welfare principles. And if people suffer from 
disaster The monks were also there to help, both in terms of things and for staying 
in the temple's place. 
 2. The use of good governance principles in strengthening the 
administration of clergy in Pattani Province The Sangha has linked the activities of 
the temple in accordance with the current environment. By integrating in 
accordance with the principles of good governance, including 1) administration The 
clergy have used various rules. In equal governance And adhering to morality as a 
principle. 2) Religious education There are practices based on responsibility first. 
Adhere to the moral principles of management to achieve justice Relying on the 
principle of participation from many parties 3) welfare education Adhere to moral 
principles in the relief At the same time, the principle of participation To allow 
Buddhists to participate in 4) the propagation of Buddhism There is a sense of 
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responsibility and after the rule of propagation, that the missionaries are 
responsible for the actions that have been done. And in the rules of the clergy 
Must adhere to the principle of responsibility for what has been done Focus on the 
value of the investment budget and 9) public welfare Adhere to moral principles 
And must be done with transparency And value By adhering to the principle of 
participation from all parties 
 3. Guidelines for strengthening the administration of monastic affairs in 
Pattani province 1) Government administration Must pay attention to the 
supervision and management in accordance with the rules and regulations that are 
set forth Improve the administrative structure of the Sangha by focusing on 
decentralization There is a clear policy setting. 2) Religious education There should 
be a thorough education for the novice monks and the householder in the temple 
thoroughly. Encourage the teaching of the Dharma Pali to monks and novices 
Honoring the teachers of Buddhist Scriptures Divine theology and teachers teaching 
morality in order to have morale of work Organizing training for knowledge 
enhancement for personnel continuously. 3) Propagation Have a clear policy 
Selecting qualified people to perform their duties Organize training to increase 
knowledge and skills for those who go out to propagate. Providing budget and 
location for use in propagation 4) Education welfare There should be a meeting to 
plan and formulate guidelines for the provision of budget and the establishment of 
a welfare fund. Should set up a committee to plan, procure funds and manage 
budgets appropriately and cost-effectively Participate in helping the poor people 
Disaster victims and disadvantaged people should have activities with government 
agencies and other organizations such as the preparation of vocational training 
programs. Public health care Is a leader in community development together with 
various agencies. 
Keywords: Management Strengthening, Sangkha Administration. 
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1. บทน า 
 การปกครองของคณะสงฆ์ไทย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้สภาพสังคมเปลี่ยนไป ซึ่งมี
ผลกระทบต่อค่านิยมและความเชื่อถือของประชาชน ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา จึงท าให้    
มหาเถรสมาคมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบของการบริหารคณะสงฆ์ให้เข้ากับสถานการณ์ 
(Boonton Dockthaisong, 2017) การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานีมีปัญหาอุปสรรค
มากมายอันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ ทั้งจากความไม่สงบภายในพ้ืนที่ ความแตกต่างในเรื่อง
ของการนับถือศาสนา การขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินการ นอกจากนี้ยังขาดผู้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในส่วนของการศาสนศึกษา ขาดแคลนงบประมาณในการ
ด าเนินการ รวมทั้งขาดแคลนบุคลากรในการท างาน ด้านการเผยแผ่ประสบปัญหาความไม่สงบใน
พ้ืนที่ท าให้ไม่สามารถออกไปเผยแผ่ภายนอกวัดได้ พระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ในฐานะที่มี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาการบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ได้น้อมน าไปปฏิบัติเป็น
ตัวอย่างที่ดีทั้งด้านพระธรรมวินัย ด้านค าสอนทางพระพุทธศาสนา และด้านความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตน เพ่ือเป็นบรรทัดฐานทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป (Kiettisak   Suklueang,2018) 
 จากปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จึงจ าเป็นต้องหา
แนวทางในการเสริมความเข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งถือ
ว่าเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี การน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์นั้นเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งจะส่งผลให้การ
บริหารกิจการคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความมั่นคง รุ่งเรือง
ของพระพุทธศาสนาต่อไป ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันและบริบทในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี เพ่ือวิเคราะห์ หลักธรรมาภิบาลที่ใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี และน าเสนอแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี  เพ่ือให้เกิดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เกิดความเข้มแข็งและพระพุทธศาสนามีความมั่นคงสืบไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและบริบทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
จังหวัดปัตตานี 
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 2.2 เพ่ือวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลที่ใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี 
 2.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
จังหวัดปัตตานี 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ประกอบด้วยการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหลัก เสริมด้วยการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพระสงฆ์ในเขตปกครองจังหวัดปัตตานี  
 3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  1)  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี
จ านวน 7 อ าเภอ รวมทั้งสิ้น 300 รูป ส่วนกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี จ านวน 300 รูป  
 2) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ  ไวยาวัจกร 
และข้าราชการ จ านวนทั้งสิ้น 22 รูป/คน และผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ นักวิชาการศาสนา ข้าราชการทหาร ต ารวจ 
จ านวนทั้งสิ้น 11 รูป/คน 
 3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสนทนา
กลุ่ม และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
ท าการทดสอบหาค่าความตรง (Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ ( Index of item-
Objective Congruent : IOC) และน าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try-out) กับพระสงฆ์ในจังหวัดพัทลุง 
จ านวน 30 รูป เพ่ือหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 
(Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990) 
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 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มเฉพาะจากนั้นท าการนัดวันเวลา และสถานที่
ในการสัมภาษณ์และจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ และด าเนินการจนครบตามที่ก าหนด ส่วนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงเจ้าคณะจังหวัด
ปัตตานี เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากพระสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี และด าเนินการ
แจกแบบสอบถามและเก็บกลับด้วยตนเอง  
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน า
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ จากนั้นน ามาจ าแนกเป็นประเด็น
และเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
การวิจัยและน าเสนอในรูปของความเรียง ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเฉพาะมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียงประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเฉพาะตามวัตถุประสงค์
การวิจัยและน าเสนอข้อมูลในรูปของความเรียง 
  2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล  ได้แก่ สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี  สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 สภาพปัจจุบันและบริบทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี พบว่า 1) ด้านการปกครอง  คณะสงฆ์ยึดหลักการปกครองตามพระ
ธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎระเบียบ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และ
กฎหมายบ้านเมือง มีความยืดหยุ่นในการปกครองโดยการใช้พระคุณมากกว่าพระเดช มีการน า
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นโยบายไปใช้ในการปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติโดยเล็งเห็นความส าคัญกับส่วนรวม
เป็นส าคัญ มีปกครองตามล าดับชั้น มีการแบ่งงานกันท า มีการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของ
คณะสงฆ์รวมทั้งมอบหมายให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างาน 2) ด้านศาสนศึกษา 
คณะสงฆ์ส่งเสริมในเรื่องของการจัดการศึกษาเพ่ือให้พระภิกษุและสามเณรมีความรู้ความสามารถ 
ส่งเสริมให้มีการเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี โดยมีการก าหนดให้พระภิกษุที่บวช
ใหม่จะต้องเรียนข้อวัตรปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อให้สามารถน าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ คณะสงฆ์มีการส่งเสริมการสร้างโรงเรียนไว้ภายในวัด  เพ่ือให้โรงเรียน
ได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกับทางวัด และจัดให้มีการเรียนพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนรวมถึงการจัด
ให้มีการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ และสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาเรียนรู้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีการตั้งทุนสงเคราะห์และทุนการศึกษา เช่น การมอบทุนการศึกษา  
มอบอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่ภิกษุ  สามเณร  ศิษย์วัด และประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทาง
การศึกษา  
 4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการแสดงพระธรรมเทศนาภายในวัด ส่งเสริมให้
เยาวชนมีการเรียนรู้คู่คุณธรรมเพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเผยแผ่ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ มีการสนับสนุนให้ใช้ศาสนสถานภายในวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนาได้ ปัญหาอุปสรรคคือ 
ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดการสนับสนุนงบประมาณและปัญหาความ
ไม่สงบในพ้ืนที่  5) ด้านสาธารณูปการ คณะสงฆ์เน้นให้มีการจัด บริเวณวัดให้สะอาด  มีการปลูก
ต้นไม้ให้มากขึ้น  เพ่ือสร้างความร่มรื่นส าหรับให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ร่มเงาในการพักพิง  แต่บางวัด
มีการสร้างสถานที่จอดรถไว้รองรับการท่องเที่ยว  พร้อมจัดท าป้ายบอกความส าคัญของอาคาร
สถานท่ีภายในวัด การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ภายในวัดให้รักษาสภาพแวดล้อมให้คงเดิมไว้ เพ่ือ
เป็นเอกลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา ปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่เกิดจากพระสังฆาธิการสนับสนุน
วิธีการจัดการที่เหมาะสม 6) ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ คณะสงฆ์มีการสงเคราะห์กันเป็นประจ า 
พระสังฆาธิการและคณะสงฆ์จะช่วยเหลือและส่งเสริมเท่าที่ก าลังความสามารถจะท าได้ โดยจัดท า
กันตามศักยภาพของตนเอง มีการร่วมกับคณะสงฆ์บ้าง จัดท าส่วนตัวกันบ้าง และร่วมกับ
พุทธศาสนิกชนบ้าง มีการด าเนินการจัดท าโครงการต่างๆ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือช่วยเหลือประชาชนด้านต่างๆ เช่น การจัดอบรมการประกอบอาชีพเพ่ือสร้าง
รายได้ในชุมชน เรื่องของการดูแลสุขภาพ เป็นต้น และหากประชาชนประสบภัยพิบัติ คณะสงฆ์ก็
คอยให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านสิ่งของและการให้เข้ามาพักพิงในสถานที่ของวัด รวมทั้งมีการระดม
ทุนเพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
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 4.2 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการเสริมความเข้มแข็งในบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
จังหวัดปัตตานี คณะสงฆ์มีการเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล          
ทั้ง 6 หลัก ได้แก่ 1) ด้านการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล  คณะสงฆ์มีการปกครองโดยใช้หลัก
นิติธรรม กล่าวคือ มีการใช้กฎระเบียบต่างๆ ในการปกครองผู้ใต้ปกครองที่อย่างเสมอภาค และยึด
คุณธรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ยังยึดหลักความรับผิดชอบและหลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่
จึงท าให้งานคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2) ด้านการศาสนศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
มีการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ยังต้อง
ยึดหลักคุณธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดความยุติธรรม ซึ่งต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วมจากหลายๆ 
ฝ่าย รวมทั้งต้องยึดหลักความคุ้มค่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
 3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล ต้องมีการยึดหลักคุณธรรมในการ
สงเคราะห์ ขณะเดียวกันต้องใช้หลักการมีส่วนร่วม เพ่ือเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วม
กิจกรรม และหลักความคุ้มค่าทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องค านึงถึงหลักนิติธรรม ซึ่งหมายถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาเถรสมาคมด้วย และ
จะต้องกระท าด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 4) ด้านการเผยแผ่ตามหลักธรรมาภิบาล มีการยึด
หลักความรับผิดชอบและหลังหลักนิติธรรมในการเผยแผ่ กล่าวคือ ผู้เผยแผ่ต้องรับผิดชอบต่อการ
กระที่ได้ท าลงไป และอยู่ในกฎระเบียบของคณะสงฆ์ ต้องยึดหลักคุณธรรม เพราะผู้ฟังเป็นผู้ที่มี
ลักษณะไม่เหมือนกัน และยึดหลักการมีส่วนร่วม เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม   
5) ด้านการสาธารณูปการตามหลักธรรมาภิบาล ต้องยึดหลักความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้กระท าลง
ไป เน้นความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้ลงทุนไป นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึ งหลักความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และต้องมีการค านึงถึงกฎระเบียบของคณะสงฆ์และกฎหมายของรัฐ รวมถึงหลักการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือช่วยในการวางแผน ตัดสินใจและควบคุมดูแลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
และ 6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล อันดับแรกต้องนึกถึงหลักคุณธรรม 
เพราะการสงเคราะห์นั้นจะต้องท าไปโดยบริสุทธิ์ใจ มีความกรุณาต่อผู้เดือดร้อน จากนั้นต้องค านึงถึง
หลักความรับผิดชอบและหลักนิติธรรม เพราะสิ่งที่ท าไปเหมาะสม ถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆ 
หรือไม่ และต้องท าด้วยความโปร่งใส และความคุ้มค่า โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
 4.3  แนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
ปัตตานี คือ 1) ด้านการปกครอง ต้องให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลและบริหารจัดการกิจการ
คณะสงฆ์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่มีก าหนดไว้ ปรับปรุงโครงสร้างการปกครองโดย
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เน้นการกระจายอ านาจ มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน มีการแบ่งงานกันท าโดยคัดเลือกคนที่มี
ความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่  2) ด้านการศาสนศึกษา ควรมีการจัดตั้งส านัก
เรียนและจัดการศึกษาให้แก่พระสงฆ์สามเณรและคฤหัสถ์ในวัดอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้มีการเรียนการ
สอนนักธรรม บาลีแก่พระภิกษุสามเณร มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สอนปริยัติธรรม เปรียญธรรม
และครูพระสอนศีลธรรมเพ่ือให้มีขวัญก าลังใจในการท างาน โดยการให้มีต าแหน่งในคณะสงฆ์หรือ
ค่าตอบแทน จัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่บุคลากร มีการจัดให้มีครูพระเข้าไปช่วยสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และจัดสถานที่ของวัดเ พ่ือเป็นที่ส าหรับเป็นการปฏิบัติธรรมของ
พุทธศาสนิกชน  3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรมีการประชุมเพ่ือวางแผนและก าหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติร่วมกัน ทั้งในส่วนของการจัดตั้งทุนสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรหรือนักเรียนผู้ขาด
แคลนและด้อยโอกาส จัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างอาคารในสถานศึกษา การจัดตั้ง
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการ
ก าหนดนโยบายที่ชัดเจน คัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถเพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่ จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพด้านความรู้และทักษะแก่ผู้ที่ออกไปเผยแผ่ จัดหางบประมาณและสถานที่เพ่ือใช้ในการ 
เผยแผ่ ส่งเสริมให้พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่ออกไปเผยแผ่ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานศึกษา 
สถานที่ราชการ เป็นต้น 5) ด้านสาธารณูปการ  ควรมีการวางแผนจัดหากองทุนเพ่ือใช้ในการ
ก่อสร้างและปฏิสังขรณ์ ศาสนสมบัติ มีการประชุมเพ่ือวางแผนบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ให้
เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด    มีการดูแลบ ารุงรักษาเสนาสนะของวัดรวมทั้งการก่อสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือให้
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์น่าอยู่อาศัย จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดการด้านสาธารณูปการให้มีความ
เรียบร้อยสมบูรณ์ เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อการลงทุน  6) ด้านสาธารณสงเคราะห์ มีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในส่วนที่มีการจัดท าร่วมกับ
คณะสงฆ์ จัดท าด้วยตนเอง หรือการจัดท าร่วมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ยังควรมี
บทบาทในการส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานราชการและองค์กรอ่ืนๆ  
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 สภาพปัจจุบันและบริบทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี พบว่า 1) ด้านการปกครอง  คณะสงฆ์ยึดหลักการปกครองตามพระ
ธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎระเบียบ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และ
กฎหมายบ้านเมือง มีความยืดหยุ่นในการปกครองโดยการใช้พระคุณมากกว่าพระเดช มีการน า
นโยบายไปใช้ในการปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติโดยเล็งเห็นความส าคัญกับส่วนรวม
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เป็นส าคัญ มีปกครองตามล าดับชั้น มีการแบ่งงานกันท า มีการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของ
คณะสงฆ์รวมทั้งมอบหมายให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างาน  สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ  Phrathep Rattanasuthi  (Somsak  Chotintharo) (2014) เรื่อง“กลยุทธ์การ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 1” พบว่า 1) การปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยี ซึ่งบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมน าการปกครองไปพร้อมกับความเจริญและมีกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ ข้อบังคับระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย 2) หลักเกณฑ์การปกครองคณะ
สงฆ์  เป็นตามล าดับชั้น โดยเจ้าคณะจะดูแลปกครองผู้อยู่ในเขตปกครองนั้นๆ  โดยปกครอง
ตามล าดับชั้นไปตามล าดับ  
 2) ด้านการศาสนศึกษา คณะสงฆ์ส่งเสริมในเรื่องของการจัดการศึกษาเพ่ือให้พระภิกษุ
และสามเณรมีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี 
โดยมีการก าหนดให้พระภิกษุที่บวชใหม่จะต้องเรียนข้อวัตรปฏิบัติเบื้องต้นเพ่ือให้สามารถน า
หลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับการศึกษาของ Phrakrusuwanworakarn 
( Phimsap  Phutthayano) (2014) เรื่อง“การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของ
คณะสงฆ์ภาค 1” พบว่า พระสังฆาธิการในทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือกันดี  
 3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ คณะสงฆ์มีการส่งเสริมการสร้างโรงเรียนไว้ภายในวัด  
เพ่ือให้โรงเรียนได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกับทางวัด และจัดให้มีการเรียนพระพุทธศาสนาแก่
นักเรียนรวมถึงการจัดให้มีการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์  และสนับสนุนให้
พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มี การตั้งทุนสงเคราะห์และ
ทุนการศึกษา เช่น การมอบทุนการศึกษา  มอบอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่ภิกษุ  สามเณร  ศิษย์วัด 
และประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา  
 4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการแสดงพระธรรมเทศนาภายในวัด ส่งเสริมให้
เยาวชนมีการเรียนรู้คู่คุณธรรมเพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเผยแผ่ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ มีการสนับสนุนให้ใช้ศาสนสถานภายในวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนาได้ ปัญหาอุปสรรคคือ 
ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดการสนับสนุนงบประมาณและปัญหาความ
ไม่สงบในพ้ืนที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Nettawan Somnam (2017) เรื่อง “บทบาทการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี” พบว่า ปัญหาและอุปสรรคคือ  
1) การไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่พระสงฆ์จะเข้าไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และ 2) ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรของ  คณะสงฆ์เอง รวมทั้งจาก
หน่วยงานของรัฐที่มี   
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 5) ด้านสาธารณูปการ คณะสงฆ์มีการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดให้คงสภาพเดิมเพ่ือ
เป็นเอกลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา ปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่เกิดจากพระสังฆาธิการขาด
ความรู้ความเข้าใจ ขาดการวางแผน ขาดการจัดทีมงานทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ขาดผู้ให้การ
สนับสนุนวิธีการจัดการที่เหมาะสม  
 6) ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ คณะสงฆ์มีการสงเคราะห์ทั้งทางด้านจิตใจโดยใช้
หลักธรรมสงเคราะห์ประชาชน เช่น การแนะน าให้ประชาชนพระภิกษุสามเณรได้ปฏิบัติตนให้
เหมาะสมต่อการดูแลสุขภาพ งดเว้นสิ่งของมึนเมาที่เป็นอบายมุข และหากประชาชนประสบภัย
พิบัติ คณะสงฆ์ก็คอยให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านสิ่งของและการให้เข้ามาพักพิงในสถานที่ของวัด  
 5.2 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการเสริมความเข้มแข็งในบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
จังหวัดปัตตานี คณะสงฆ์มีการเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล          
ทั้ง 6 หลัก ได้แก่ 
  1) ด้านการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล  คณะสงฆ์มีการปกครองโดยใช้หลักนิติ
ธรรม กล่าวคือ มีการใช้กฎระเบียบต่างๆ ในการปกครองผู้ใต้ปกครองที่อย่างเสมอภาค และยึด
คุณธรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ยังยึดหลักความรับผิดชอบและหลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่   
จึงท าให้งานคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 2) ด้านการศาสนศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มีการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ยังต้องยึดหลักคุณธรรมในการจัดการ
เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม ซึ่งต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วมจากหลายๆ ฝ่าย รวมทั้งต้องยึดหลักความ
คุ้มค่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้   
 3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล ต้องมีการยึดหลักคุณธรรมในการ
สงเคราะห์ ขณะเดียวกันต้องใช้หลักการมีส่วนร่วม เพ่ือเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วม
กิจกรรม และหลักความคุ้มค่าทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องค านึงถึงหลักนิติธรรม ซึ่งหมายถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาเถรสมาคมด้วย และ
จะต้องกระท าด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้   
 4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล  มีการยึดหลักความ
รับผิดชอบและหลังหลักนิติธรรมในการเผยแผ่ กล่าวคือ ผู้เผยแผ่ต้องรับผิดชอบต่อการกระที่ได้ท า
ลงไป และอยู่ในกฎระเบียบของคณะสงฆ์ ต้องยึดหลักคุณธรรม เพราะผู้ฟังเป็นผู้ที่มีลักษณะไม่
เหมือนกัน และยึดหลักการมีส่วนร่วม เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม  การบริหารงาน



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    55  

ของวัดด้วยหลักการมีส่วนร่วม เป็นการบริหารงานที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรับรู้การวางแผน
ปฏิบัติงาน การประเมินผลงานและเสนอความเห็นในการตัดสินปัญหา เพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่มและ
มีพลังในการท างานร่วมกัน  
 5) ด้านการสาธารณูปการตามหลักธรรมาภิบาล ต้องยึดหลักความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้
กระท าลงไป เน้นความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้ลงทุนไป นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงหลักความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องมีการค านึงถึงกฎระเบียบของคณะสงฆ์และกฎหมายของรัฐ รวมถึง
หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือช่วยในการวางแผน ตัดสินใจและควบคุมดูแลเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย และ  
 6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล  อันดับแรกต้องนึกถึงหลัก
คุณธรรม เพราะการสงเคราะห์นั้นจะต้องท าไปโดยบริสุทธิ์ใจ มีความกรุณาต่อผู้เดือดร้อน จากนั้น
ต้องค านึงถึงหลักความรับผิดชอบและหลักนิติธรรม เพราะสิ่งที่ท า ไปเหมาะสม ถูกต้องตาม
กฎระเบียบต่างๆ หรือไม่ และต้องท าด้วยความโปร่งใส และความคุ้มค่า โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่าย สอดคล้องกับการศึกษาของ Phrakhru Rattanakhamaokon (Pramoen  
KhemanonTho) (2017) เรื่อง“การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัดใน
กรุงเทพมหานคร” พบว่า การบริหารงานของวัดด้วยหลักนิติธรรมก็คือ การบริหารงานตามกฎหมาย
ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความถูกต้อง การบริหารด้วยหลักความโปร่งใส เป็นกระบวนการท างานและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ มีการเปิดเผยตรงไปตรงมา บุคลากรและประชาชนทุกคนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ การบริหารด้วยหลักการมีส่วนร่วม เป็นการบริหารงานที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรับรู้
การวางแผนปฏิบัติงาน การประเมินผลงานและเสนอความเห็นในการตัดสินปัญหา เพ่ือให้เกิด
ความคิดริเริ่มและมีพลังในการท างานร่วมกัน การบริหารด้วยหลักความคุ้มค่า เป็นการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม การปฏิบัติงานต่างๆ 
ก็ควรทบทวนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าต่อผลงานให้มากที่สุด 
 5.3  แนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
ปัตตานี 1) ด้านการปกครอง ต้องให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลและบริหารจัดการกิจการคณะ
สงฆ์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่มีก าหนดไว้ ปรับปรุงโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์
ใหม่โดยเน้นการกระจายอ านาจและการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน มีการ
แบ่งงาน  กันท าโดยคัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุน
งบประมาณในการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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 2) ด้านการศาสนศึกษา ควรมีการจัดตั้งส านักเรียนและจัดการศึกษาให้แก่พระสงฆ์
สามเณรและคฤหัสถ์ในวัดอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนนักธรรม บาลีแก่พระภิกษุ
สามเณร มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สอนปริยัติธรรม เปรียญธรรมและครูพระสอนศีลธรรม เพ่ือให้มี
ขวัญก าลังใจในการท างาน โดยการให้มีต าแหน่งในคณะสงฆ์หรือค่าตอบแทน จัดอบรมเสริมความรู้
ให้แก่บุคลากร มีการจัดให้มีครูพระเข้าไปช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และจัดสถานที่
ของวัดเพื่อเป็นที่ส าหรับเป็นการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน  
 3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรมีการประชุมเพ่ือวางแผนและก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติร่วมกัน ทั้งในส่วนของการจัดตั้งทุนสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรหรือนักเรียนผู้ขาดแคลนและ
ด้อยโอกาส จัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างอาคารในสถานศึกษา การจัดตั้งโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน คัดเลือกผู้มีความรู้
ความสามารถเพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่ จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านความรู้และทักษะแก่ผู้ที่ออกไป
เผยแผ่ จัดหางบประมาณและสถานที่เพ่ือใช้ในการเผยแผ่ ส่งเสริมให้พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่
ออกไปเผยแผ่ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานศึกษา สถานที่ราชการ เป็นต้น  
 5) ด้านสาธารณูปการ  ควรมีการวางแผนจัดหากองทุนเพ่ือใช้ในการก่อสร้างและ
ปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติ มีการประชุมเพ่ือวางแผนบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ให้เหมาะสมและ
คุ้มค่าที่สุด มีการดูแลบ ารุงรักษาเสนาสนะของวัดรวมทั้งการก่อสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์น่าอยู่อาศัย จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดการด้านสาธารณูปการให้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ 
เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อการลงทุน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Phra Maha Sanachai  
Mahapunyo (2013) เรื่อง“การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิ
วัตน์” พบว่า การบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ควรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
รูปแบบการก่อสร้างตามภูมิภาค ตามความเหมาะสม ตามอัตลักษณ์ของพ้ืนที่นั้นๆ และต้องค านึงถึง
ประโยชน์ใช้สอยต่างๆ   
 6) ด้านสาธารณสงเคราะห์  คณะสงฆ์มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ 
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในส่วนที่มีการจัดท าร่วมกับคณะสงฆ์ จัดท าด้วยตนเอง หรือ
การจัดท าร่วมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ยังควรมีบทบาทในการส่งเสริมการท า
กิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานราชการและองค์กรอ่ืนๆ เช่น การจัดท าโครงการฝึกอบรมอาชีพ การ
ดูแลด้านสาธารณสุข เป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  
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6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) คณะสงฆ์ควรก าหนดนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาสงเคราะห์แก่พระภิกษุเด็กและ
เยาวชนรวมทั้งประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนโดย
ใช้อาคารสถานที่ของวัดให้เกิดการสงเคราะห์การศึกษาและสืบต่อพระพุทธศาสนา 
   2) คณะสงฆ์ควรมีการก าหนดนโยบายในพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในด้าน
ต่างๆ ของพระสงฆ์ท่ีปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถสามารถน าไปเผยแผ่ได้
อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ควรมีการจัดหางบประมาณเพ่ือส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากรหรือจัดท าสื่อ
ในการเผยแผ่  
 6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  1) ด้านการศึกษาสงเคราะห์พระสังฆาธิการควรบริหารจัดการเงินวัดในการจัดเป็น
กองทุนสนับสนุนด้านการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร เยาวชนรอบวัดที่ขาดแคลนเงินทุนทาง
การศึกษา และมีการจัดตั้งศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเพ่ือฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็ก 
  2) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้วัดแต่ละชุมชนให้เป็น
สถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนและนักเรียน 
 6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  1) ควรมีการศึกษาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ของวัดในยุคปฏิรูปการศึกษา 
      2) ควรมีการศึกษาการเผยแผ่วัฒนธรรมพุทธผ่านกิจกรรมของวัดในจังหวัดปัตตานี 
  6) ควรมีการศึกษาการจัดการการศาสนาศึกษาของวัดในยุคปฏิรูป 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ และ 2) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อน
โครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ จากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
20,071 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการวิจัยเชิงเอกสารกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้
ข้อมูล จ านวน 18 รูป/คน จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น และท าการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ กับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 ท่าน เพ่ือสร้างรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า 

 1)  นักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่น
ไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม

                                                           


 Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachula- 
longkornrajavidyalaya University.   



60    ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562

วิทยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.510) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

2) รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร พบว่ามี 4 รูปแบบ 
คือ 1) รูปแบบการป้องกัน 2) รูปแบบการปรับปรุง 3) รูปแบบการเปล่ียนแปลง  และ 4) รูปแบบ
การพัฒนา ทั้งน้ีรูปแบบดังล่าวจะประสบผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา 
ชุมชน  และผู้ปกครอง โดยร่วมกันด าเนินการดังนี้คือ 1) สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมอย่างจริงจัง  2) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงให้เป็นคนดีมี
คุณธรรม 3) ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และ 4) เสริมสร้าง
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และ
ชุมชน 
ค าส าคัญ :  คุณธรรมและจริยธรรม, วัยรุ่นไทยยุคใหม่, พุทธธรรม, คลินิกคุณธรรม, พระธรรม     
  วิทยากร. 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to analysis problems and obstacles 

for Morality and Ethic Indoctrination of Young Generation by Buddhadhamma 
though Morality Clinic Project Driving Mechanism of Buddhist Teaching Monks and 
2) to propose the model to Morality and Ethic Indoctrination of Young Generation 
by Buddhadhamma though Morality Clinic Project Driving Mechanism of Buddhist 
Teaching Monks. The researcher used the mixed research method comprising both 
qualitative and quantitative approach. For the quantitative research, the study was 
conducted by collecting the data 392 students. For qualitative research, the study 
was conducted by in-depth interviewing from 18 key informants. By then the 
researcher used the information receiving from the 9 focus group to back up the 
research model.   The data were analyzed by using content analysis.   

The research findings were as follows: 
1) The level of student opinion for the model to Morality and Ethic 

Indoctrination of Young Generation by Buddhadhamma though Morality Clinic 
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Project Driving Mechanism of Buddhist Teaching Monks found that students opinion 
had in the high level ( ̅ = 4.06 ,S.D.=0.510). 

3) The model for the Morality and Ethic Indoctrination of Young Generation 
by Buddhadhamma though Morality Clinic Project Driving Mechanism of Buddhist 
Teaching Monks was PICD:SCP MODEL which represents as : 1. Prevention 2. 
Improvement 3. Change 4. Development with school community and parent and 
follows by 4 strategies as such as 1) build the immunity with the additional building 
of  morality virtue seriously  continuously 2) change the behavior of risks  group 
student to be a good person 3) Encourage target group students to uphold morality 
virtue and 4) Reinforcement and  development of virtue morality activity for 
students cooperation , Family institution , schools , and the community. 
Keywords:  Morality and Ethic, Young Generation, Buddhadhamma, Morality  
  Clinic,  Buddhist Teaching Monks. 
 
1. บทน า 

โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา เกิดขึ้นจากแนวความคิดในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
นี้ คือ 1) เพ่ือให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีพ้ืนที่ส าหรับเด็กและเยาวชน ในการแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาชีวิต การสนทนาธรรม 2) เพ่ือให้สถาบันทางศาสนา โดยเฉพาะพระสงฆ์ท าหน้าที่
ชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางด้านจิตใจ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา 3) เพ่ือให้เยาวชน
กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้หลักธรรมในศาสนาใช้ในการด ารงชีวิต 4) เพ่ือเป็นการน ามิติทางศาสนา
สร้างสังคมแห่งปัญญา และการเรียนรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ 5) เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และ 6) เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีต่อการด ารง
ตนอย่างมีสติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมคือ โรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 30 แห่ง ทั่วประเทศ โดยสรรหาพระธรรมวิทยากรมา
เป็นวิทยากรหลักในการฝึกอบรมในครั้งน้ี ในปัจจุบันได้น าเอารูปแบบในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมมาใช้ คือ 1. รูปแบบการให้ค าปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 2. รูปแบบการสนทนาธรรม/บรรยาย
ธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์  3. รูปแบบ
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การให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้
เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ท าวัตรเช้า เย็น และนั่ งสมาธิ 4. รูปแบบการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญทางพระมหากษัตริย์  
วันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ท่ีมีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน  5. รูปแบบ
การร่วมกับสถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน  6. รูปแบบการ
จัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจ าทุกเดือน 7. รูปแบบการพัฒนา
เครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน 8. รูปแบบการจัดค่ายคุณธรรม และ 9. รูปแบบ
การประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา และรูปแบบทั้ง 9 ประการสามารถใช้ได้เฉพาะ
นักเรียนบางกลุ่มเท่านั้น ยังไม่สามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้กับนักเรียนหลากหลายกลุ่ม 
ฉะนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจึงควรมีรูปแบบ
ใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของ  
พระธรรมวิทยากร ศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรม
วิทยากร และจะน ามาพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรใหม่
เพ่ือให้เหมาะสมกับบทบาทของพระธรรมวิทยากรในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และน าเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาหลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรมของ 
พระธรรมวิทยากร 
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระ
ธรรมวิทยากร 
 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี  ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย

เชิงคุณภาพ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ใช้การ
ศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ จากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20,071 คน และการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยท าการวิจัยเชิงเอกสารกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล จ านวน 18 รูป/คน 
จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น และท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ กับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
9 ท่าน เพ่ือสร้างรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  

3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
  1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวนทั้งสิ้น 20,071 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้ท าการสุ่มมาจากประชากรจ านวน 
20,071 คน โดยค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 392 
คน 
 3)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย พระธรรมวิทยากรคลินิกคุณธรรม ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยนักวัฒนธรรมช านาญการ เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) จ านวน  18  รูป/คน 
 4)  ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้คัดเลือก
จากพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่น เพ่ือยืนยันรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทย 
ยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร จ านวน 12 รูป/คน   

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) แบบสัมภาษณ์ ( Interview Form) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 

(Structure In-depth Interview)  
2) แบบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion Form) เป็นไปในลักษณะ

ของการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
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3) แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม  
ของพระธรรมวิทยากร  

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) การสัมภาษณ์ (Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-

formal interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการ
สัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้งหมด ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนา
สร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและ 
ขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล่องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้ างอิงในการ
สัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้
สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย  

2) การสนทนากลุ่มเฉพาะ จัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือหา
ข้อเสนอแนะถึงรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 9 รูป/คน ในวันที่ 19 มกราคม 
2561 ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

งานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้  (1) จัดเตรียมเครื่องมือตาม
จ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยให้แบบสอบถาม (Questionnaire) ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
แจกแบบสอบถาม (2) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จ านวนอย่างน้อย 5 ท่าน เช่น ด้านพระพุทธศาสนา 
ด้านการจัดการเชิงพุทธ เป็นต้น ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรงและสามารถใช้ใน
การเก็บข้อมูลได้หรือไม่ (3) ติดต่อขอหนังสือจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง-
กรณราชวิทยาลัย ขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหาร หรือหัวหน้างานกลุ่มเป้าหมาย และ
เวียนหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) (4) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้บริหารหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวันที่จะไปขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วย
ตนเอง (5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วน าไป
วิเคราะห์ข้อมูล  
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3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการ
พรรณนา 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเชิงปริมาณ  
ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องแล้ว 
ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

 
4. สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

4.1 หลักการ วิธีการ และรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทย
ยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรม
วิทยากร การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ประกอบด้วย 

 1) เปิดห้องคลินิกคุณธรรม สัปดาห์ละ 2 วัน ตามความพร้อมของพระธรรมวิทยากร
หรือสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

 2) จัดนักเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยนับ
เวลาเป็นคะแนนกิจกรรมด้วย 

 3) รณรงค์ให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้ารับบริการให้ค าปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ 
 4) จัดตั้งกลุ่มสมาชิกชมรมคลินิกคุณธรรมประจ าสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนที่เป็น

สมาชิกทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยเผยแพร่ผลการด าเนินงานของคลินิกคุณธรรมให้นักเรียน 
หรือประชาชนทั่วไปรับทราบ และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 5) จัดตั้งกลุ่มเฟสบุ๊ค (Facebook) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
นอกเวลา 

 6) จัดตั้งกลุ่มไลน์ (Line) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน นอกเวลา 
หรือเพ่ือสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน 

 7) คัดเลือกแกนน าในการประสานงานระหว่างนักเรียนกลุ่มเป้าหมายกับพระธรรม
วิทยากร เพ่ือลดช่องว่างระหว่างกัน 
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 8) ติดป้ายคติธรรม ธรรมะดีๆ ข้อคิดต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา 
4.2 สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค

ใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 283 

คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 มีอายุระหว่าง 19 – 21 ปี จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 มี
การศึกษาในระดับ ปวส. จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 และเข้าอบรมโครงการคลินิก
คุณธรรม 1 – 5 ครั้ง จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการ
ขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.06, 
S.D. = 0.510) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

จุดแข็ง ได้แก่  1. พระธรรมวิทยากรทุกรูปผ่านการอบรมจากกรมการศาสนา  
2. พระธรรมวิทยากรมีความรู้ความสามารถสูง 3. พระธรรมวิทยากรเป็นแบบอย่างที่ดี 4. ได้รับ
งบประมาณอุดหนุนโครงการจากกรมการศาสนา 5. มีคณะกรรมการบริหารโครงการ 6.  มีการ
ประเมินโครงการ 

จุดอ่อน ได้แก่ 1. พระธรรมวิทยากรมีน้อย 2. พระธรรมวิทยากรขาดทักษะในการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 3. งบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอ 4.  ขาดงบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 5.  ขาดครูพี่เลี้ยง 6.  แผนปฏิบัติการมีความล่าช้า 

โอกาส  ได้แก่ 1. มีการน าเอาหลักธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
สอน 2. มีการรักษาศิลปวัฒนธรรม 3. มีห้องพระพุทธศาสนา 4. มีแหล่งเรียนรู้ภายในวัด 5. ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ 6. รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุน 

อุปสรรค ได้แก่ 1. นักเรียนมีปัญหาด้านยาเสพติด การทะเลาะวิวาท 2. ความรุนแรง
ของสถาบันครอบครัว 3. งบประมาณน้อยและล่าช้า 4. ขาดการประสานงานระหว่างสื่อมวลชน   
5. ประชาชนไม่ทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ  

4.3 รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลัก 
พุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร 
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รู ป แบ บที่  1  ไ ด้ แ ก่   ก า รป้ อ ง กั น 
(Prevention) มีกลยุทธ์ คือ สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง  กลุ่ม
ประชากร ได้แก่ นักเรียนกลุ่มทั่วไป กลุ่มเสี่ยง  และ
กลุ่มเป้าหมาย  

รูปแบบที่  2  ได้ แก่   การปรั บปรุ ง 
(Improvement) มีกลยุทธ์ คือ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ เป็นคนดีมี
คุณธรรม กลุ่มประชากร ได้แก่  กลุ่มเสี่ยง คือ 
นักเรียนกลุ่มที่สร้างปัญหาได้กับสถานศึกษาและ
ชุมชน  

รูปแบบที่ 3 ได้แก่  การเปลี่ยนแปลง 
(Change) มีกลยุทธ์ ได้แก่ ส่งเสริมให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มประชากร 

ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน เน้นกิจกรรม มีจิตอาสาพัฒนา  
รูปแบบที่ 4 ได้แก่  การพัฒนา (Development) มีกลยุทธ์ ได้แก่ เสริมสร้างกิจกรรม

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนร่วมกับ หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน กลุ่มประชากร 
ได้แก่ นักเรียนทั้งหมด โดยมีพระธรรมวิทยากรเป็นผู้พัฒนาร่วมกับ บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน  
เป็นภาคเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกัน (บวร)  
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุค

ใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร  
พบว่า ในสถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีนักเรียนหลากหลายกลุ่ม หลากหลายประเภท การที่พระธรรม
วิทยากรน าเอาหลักคุณธรรมจริยธรรมไปเผยแผ่ในสถานศึกษาจึงเกิดความอยากล าบาก  
เพราะเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาแตกต่างกันออกไป ในรูปแบบที่หนึ่งคือ รูปแบบการ
ป้องกันน้ัน พระธรรมวิทยากรสามารถน าไปส่งเสริมกับนักเรียนได้ถึง 3 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนกลุ่ม
ทั่วไป กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเป้าหมาย โดยมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ว่า  
“สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง” ค าว่าสร้างภูมิคุ้มกันคือการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานให้แก่นักเรียน เหมือนการเตรียมเมล็ดพันธุ์กล้าให้แข็งแรง เพ่ือ
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พร้อมจะเจริญเติบโตในอนาคต สามารถทนแดดทนฝนได้ ด้วยกิจกรรมลักษณะง่ายๆ มี กิจกรรม  
4 ส. (สะอาด สว่าง สงบ ส่ังสอน) เป็นต้น โดยเน้นการพัฒนากาย ศีล จิต และปัญญา ควบคู่กันไป 
ก็จะสามารถเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนได้อย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Sathern Wipornmaha (2000) “บทบาทของพระธรรมวิทยากรกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทหน้าที่ความพร้อมของพระธรรมวิทยากรในการสอน
วิชาพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดมาหา
คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความพร้อมด้านความรู้ ความพร้อมด้านประสบการณ์การสอน และความ
พร้อมด้านเงื่อนไขเวลาการสอนต่อสัปดาห์ปัจจัยด้านโรงเรียนที่ท าการสอนเกื้อหนุนพระธรรม
วิทยากรในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ย
จากสูงสุดมาหาคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ การยอมรับของนักเรียน การยอมรับของครู การยอมรับของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และการยอมรับของพระสังฆาธิการ บทบาทของพระสงฆ์ในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับปานกลางโดยแยกเป็น บทบาทการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
พบว่าพระธรรมวิทยากรที่พุทธศาสนาได้เตรียมการสอนมากที่สุดการวัดผลประเมินผลการเรียน การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน รองลงไปเป็นล าดับ
พระธรรมวิทยากรที่สอนวิชาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนมากที่สุด  รองลงมาคือการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรการเรียน  
 

6. ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร” ผู้วิจัย
ขอเสนอแนะดังนี้ 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน

กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนนโยบาย
จากทั้งภาครัฐและภาคคณะสงฆ์ ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

1) กรมการศาสนาควรผลิตพระธรรมวิทยากรให้เพียงพอต่อความต้องการของ
สถานศึกษา และจัดส่งพระธรรมวิทยากรที่ผ่านการอบรมเข้าไปสอนในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ 

2) กรมการศาสนาควรบรรจุโครงการคลินิกคุณธรรมไว้ในแผนของกรม เพ่ือจะได้จัดสรร
เงินอุดหนุนที่เพียงพอและมั่นคงในการจัดโครงการคลินิกคุณธรรม และโครงการต่างๆ ของกรมการ
ศาสนาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม 
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3) กรมการศาสนาควรจัดท าคู่มือแผนปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละศูนย์คลินิกคุณธรรม 
เพ่ือเผยแผ่ให้ศูนย์อื่นๆได้ทราบและสามารถน ามาประยุกต์กับศูนย์ของตนเองได้ 

4) กรมการศาสนาควรน าเอารูปแบบ PICD:SCP MODEL มาประยุกต์ใช้กับสถานศึกษา
ต่างๆ เพื่อเน้นและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน 

5) คณะสงฆ์ควรประกาศนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาให้
ชัดเจน และร่วมกับกรมการศาสนาผลิตพระธรรมวิทยากรให้เพ่ิมมากข้ึน 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธธรรม ผ่าน

กลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรต้องอาศัยความร่วมมือจาก
สถานศึกษา ชุมชน วัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

1) สถานศึกษาควรอ านวยความสะดวกแก่พระธรรมวิทยากร ตั้งแต่การประสานงานที่ดี    
มีการติดต่อประสานงานในการจัดชั่วโมงสอน มีการต้อนรับที่ที่ อ านวยความสะดวกในเรื่องของ
สถานที่ในการจัดอบรม การจัดตั้งศูนย์คลินิกคุณธรรม และอ านวยความสะดวกในเรื่องปัจจัยอ่ืนๆ 
แก่พระธรรมวิทยากร 

2) สถานศึกษาควรจัดครูพ่ีเลี้ยงให้พระธรรมวิทยากร ไม่ควรมอบหน้าที่ให้พระธรรม
วิทยากรดูแลนักเรียนเพียงล าพัง เพราะจ านวนพระธรรมวิทยากรมีน้อยเมื่ อเทียบกับปริมาณของ
นักเรียนที่มีมากกว่า 

3) รูปแบบในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  ตามหลักพุทธ
ธรรม ผ่านกลไกการขับเคล่ือนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร PICD:SCP MODEL 
สามารถประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ เช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษา ก็จะเน้นใน
เรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี นักเรียนที่โตขึ้นมาก็จะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงพฤติกรรม เป็น
ต้น 

6.3 ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  

ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร” ผู้วิจัย
ขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 

1) ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร 
เฉพาะเจาะจงพ้ืนที่การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของจังหวัดนั้นๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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2) ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่  
ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร เน้น
เฉพาะหลักธรรมหรือคุณธรรมที่เหมาะกับสถานศึกษา เช่น ค่านิยม 12 ประการของรัฐบาลปัจจุบัน 
เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับ

การดูแลผู้สูงอายุ 2) เพ่ือศึกษานโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร  3) เพ่ือศึกษาการพัฒนา
รูปแบบของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร  
              ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยบริเวณพ้ืนที่ จังหวัด 
พิจิตร จ านวน 398  คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.960 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์พหูคูณ การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 20 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบ
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สัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และเก็บข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 10 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอนโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาความ  
 ผลการวิจัย พบว่า 

1. แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในจังหวัดพิจิตร 
ก าหนดนโยบายและน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นไปตามตัวแบบชนชั้นน าและตัวแบบด้านการจัดการ 
ด าเนินการตามนโยบายภาครัฐ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ แผนพัฒนา จังหวัด
พิจิตร เน้นทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ทฤษฎีทฤษฎีภูมิคุ้มกัน (Immunological Theory) 
และใช้หลักพุทธธรรมแห่งการสงเคราะห์ในการดูแลผู้สูงอายุ  

2. นโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร ส่งเสริมให้จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดที่
เข้มแข็งด้วยนโยบายสุขภาพ เน้นการจัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ดูแลผู้สูงอายุ และจัดตั้งกองทุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุแบบข้ันบันได ส านักพัฒนาสังคม เน้นจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ ส านักอนามัยและ
ส านักการแพทย์ เน้นการดูแลด้านสุขภาพด้วยการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

 3. รูปแบบของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร  
    3.1 การก าหนดนโยบาย  ระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา จัดล าดับความส าคัญปัญหา 

การเตรียมเสนอร่างนโยบาย การอนุมัติและประกาศเป็นนโยบาย ประชุมเพ่ือก าหนดโครงการ 
มอบหมายนโยบายสู่การปฏิบัติกับหน่วยงาน และติดตามประเมินผล ก าหนดนโยบายอย่างเท่า
เทียม ดูแลแบบองค์รวม เน้นด้านการแพทย์สาธารณสุข แต่นโยบายที่ก าหนดมามีน้อย ท าให้เกิด
ความล่าช้า ไม่ทั่วถึง ไม่เสมอภาค และงบประมาณยังน้อยกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขาดข้อมูลที่
แท้จริงจากคนในชุมชน ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ  (ส ามะโนครัว
ประชากร) ไม่ได้ก าหนดนโยบายตามปฏิญญาผู้สูงอายุของจังหวัดพิจิตร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลผู้สูงอายุ 

    3.2 การน านโยบายไปปฏิบัติ น านโยบายและแผนมาแปลง วิเคราะห์สถานการณ์ 
จุดอ่อน จุดแข็ง สภาพปัญหา และผลการประเมิน เพ่ือก าหนดเป็นโครงการ ส่งผู้บริหารรับทราบ 
น าไปปฏิบัติ เน้นทีมสหวิชาชีพร่วมปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาสังคมร่วมกับส านักงานเขต ส านักอนามัย
ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน
จังหวัดพิจิตร การดูแลระยะยาว เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเข้ามาดูแล การดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะ ยากล าบาก สงเคราะห์ช่วยเหลือตามระเบียบของการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ยึดหลักสังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 สัปปุริสธรรม 7 และอิทธิบาท 4  แต่การน า
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นโยบายไปปฏิบัติไม่ให้ความสุขกับผู้สูงอายุอย่างแท้จริง หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มอง
งานด้านผู้สูงอายุเป็นการจัดเป็นกระบวนการ บางครั้งเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงาน ละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่ ขาดการดูแลเอาใจใส่ ขาดจิตวิญญาณด้านจิตอาสา และไม่น านโยบายหลักไปท าเป็น
โครงการออกมาให้ชัดเจน  

3.3 การประเมินผลนโยบาย ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยวัดท่ีผลผลิต (output)  
คือ ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ รูปแบบการประเมินผล “IPO model” 
ประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการ อาศัยวงจรเดมม่ิง วางแผน(P) ปฏิบัติ(D) ตรวจสอบ(C) และ
ปรับปรุงด าเนินการ(A) และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดด าเนินโครงการ ส านักพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร เป็นหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ ประเมินผลโครงการสามารถท า
ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร เพราะการประเมินผลยังไม่ เชื่อมโยงถึงข้อมูล
มิติงานด้านผู้สูงอายุ และเป้าประสงค์ที่แท้จริง ไม่ได้ประเมินผลไปถึงผลลัพธ์ (outcome) รวมถึง
ขาดการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องปฎิบัติตามนโยบายที่
รัฐก าหนด 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม,นโยบายภาครัฐ, จังหวัดพิจิตร 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) examine concepts, theories, 

and Dhamma principles of senior citizen care, 2) investigate senior citizen care 
policies in Phichit Province Metropolitan, and 3) study the development 
approaches to senior citizen care policies in Phichit Province Metropolitan. 

Methodology was the mixed methods. The quantitative research collect 
data from 398 samples by simple random sampling using questionnaires with 
people in in Phichit province. The data collection instrument was a questionnaire 
with the reliability coefficient value  of 0.960. Data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, and standard deviation and multiple correlation coefficient. 
Qualitative research, collect data from 20 key informants, purposively selected 
from experts with structured in-depth-interview form by face-to-face interviewing. 
Data were also collected from 10 participants in focus group discussion and were 
analyzed in descriptive interpretation. 
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The findings were as follows: 
             1) Concepts, theories, and Dhamma principles of senior citizen care 
policies were carried out according to elite and administrative models according to 
national policies, Acts and plan for senior citizen of, Phichit Province emphasizing 
Activity and Immunological Theories and Dhamma principles for senior citizen care 
plans.    

2) Senior citizen care policies of Phichit Province; The policies 
emphasized Phichit Province the healthy , the establishment of medicare center for 
elders, progressive livelihood support fund, social development offices, public 
health and medical offices for public health promotion, prevention, medication and 
rehabilitation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3) Pattern of senior citizen care policies in Phichit Province;  
  3.1) Policy formulation by problems identification, problem analyzing, 

and prioritizing the problems and proposing drafted policy. There were also policies 
approvals, policies announcements, project meetings, activity planning, supervision 
system development, policies evaluations, and policy fair implementations. 
However, the policies were very limited and ineffective, not generalized and not 
appropriate for present situations. The policies lacked real data from communities. 
There was no public relations and senior citizen database. The policy was not 
formulated according to Phichit Province Senior Citizen Declaration and related 
senior citizen laws.    

3.2) In terms of policies implementation, policies and plans were adapted 
and analyzed to determine strengths, weaknesses, problems and evaluation results. 
The policies were implemented by interdisciplinary teams. The operations of Social 
Development Office, district offices, Health Department, Public Health Center, 
Medical Service Department, and Phichit Province Administration general hospitals 
mainly focused on long-term care and public involvement. For senior citizens with 
disabilities, supports were provided according to regulations of the Phichit Province 
Administration. The Baan Bangkae Adult House 2 and Senior Service Center (Din 
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Daeng) had followed the Four Sangahavatthu, Four Sublime States of Mind, Seven 
Sappurisadhamma, and Four Foundations for Accomplishment. Nevertheless, senior 
citizens were not happy. Some organizations and officers considered that senior 
citizen care was not important as a sideline activity. They neglected their duties, did 
not really care senior citizens, and lacked voluntary mind. More importantly, 
significant policies were not applied to clearly define clear additional plans or 
projects. 

3.3) As for the policy evaluation, achievement indicators were set and 
used to evaluate outputs as percentage of satisfactions of senior citizens who 
received services during the projects. “IPO model” and Deming Cycle consisting of 
Plan (P), Do (D), Check (C), and Action (A) were conducted to assess the project 
upon completion. The Social Development Office, Health Department, and Medical 
Service Department were the ones that implemented policies. Nonetheless, 
achievements were low because the evaluations did not link to the activities for 
senior citizens provided by all responsible organizations and true goals of policies. 
Furthermore, the outcomes and the policy implementation were not regularly 
monitored. 
Keywods: Participation, The Public Policy, Phichit Province.   
 
1. บทน า 

จังหวัดพิจิตรประยุกต์จากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม” โดยมีประเด็น
ที่ส าคัญ  1) ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีคือ มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิต ครอบครัวมีสุข สังคม 
เอ้ืออาทร อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย มีหลักประกันที่มั่นคง ได้รับสวัสดิการและการ
บริการที่เหมาะสม อยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได้ เป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจและมีส่วนร่วม
ในครอบครัว ชุมชน และสังคม มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง  2) ครอบครัวและ
ชุมชนเป็นสถาบันหลักที่มีความเข้มแข็ง สามารถให้การเกื้อหนุนแก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ  
3) ระบบสวัสดิการและบริการ จะต้องสามารถรองรับผู้สูงอายุให้สามารถด ารงอยู่กับครอบครัวและ
ชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 4. ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในระบบสวัสดิการ และ
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บริการให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีการก ากับดูแลเพ่ือการคุ้มครองผู้สูงอายุในฐานะผู้บริโภค 5.ต้องมีการ
ด าเนินการที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุที่ทุกข์ยากและต้องการการเกื้อกูลให้ด ารงชีวิตอยู่ในชุมชน
ได้อย่างดีและต่อเนื่อง 

บทบาทของภาครัฐจังหวัดพิจิตรประยุกต์จากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2545- 2564 ) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของ
สังคม” โดยมีประเด็นที่ส าคัญ 1. ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีคือ มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิต 
ครอบครัวมีสุข สังคมเอ้ืออาทร อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย มีหลักประกันที่มั่นคง ได้รับ
สวัสดิการและการบริการที่เหมาะสม อยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได้ เป็นที่ยึดเหนียวทาง
จิตใจและมีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคม มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 
2. ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันหลักที่มีความเข้มแข็ง สามารถให้การเกื้อหนุนแก่ผู้สูงอายุได้
อย่างมีคุณภาพ 3. ระบบสวัสดิการและบริการ จะต้องสามารถรองรับผู้สูงอายุให้สามารถด ารงอยู่กับ
ครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 4. ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในระบบ
สวัสดิการ และบริการให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีการก ากับดูแลเพ่ือการคุ้มครองผู้สูงอายุในฐานะผู้บริโภค 
5. ต้องมีการด าเนินการที่เหมาะสมเพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุที่ทุกข์ยากและต้องการการเกื้อกูลให้
ด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างดีและต่อเนื่อง 

ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาจ านวนประชากรผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตรส่วน
ใหญ่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงช่วยตนเองไม่ได้ มีปัญหาการขาดผู้ดูแลเนื่องจากมีบุตรน้อย หรือบุตรหลาน
ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน อีกท้ังค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนี้ค่อนข้าง
สูง จึงเกิดปัญหาผู้สูงอายุถูกท าร้ายร่างกาย และจิตใจจากผู้ดูแลที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน  
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบน าสู่การทอดทิ้งผู้สูงอายุในที่สุด 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1.  เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
2.2.  เพ่ือศึกษานโยบายการดูแลผู้สูงอายุของจังหวัดพิจิตร 
2.3.  เพ่ือศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมภาคประชาชนด้านนโยบายการดูแลผู้สูงอายุใน

จังหวัดพิจิตร 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดย

ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การศึกษาวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire แจกแบบสอบถามโดย
การสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) แต่ละข้อจะมี Scale ระดับความคิดเห็นในการจัดการให้
เลือกตอบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถาม
แล้ว จึงน ามาวิเคราะห์ก่อนที่จะขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เห็นชอบ และจัดพิมพ์
แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการวิจัยต่อไป 

การวิจัย เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) เริ่ มด้ วยการวิจัย เชิ ง เอกสาร 
(Documentary Research) แล้วน าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสัมภาษณ์โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จากนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์แบบสามเส้า 
(Triangulation Method) คือ ตรวจสอบความแตกต่างของผู้ให้ข้อมูลหลัก ความแตกต่างของเวลา
ที่ได้ข้อมูล และความแตกต่างของสถานที่ที่ได้ข้อมูล เมื่อตรวจดูแล้วปรากฏว่าข้อมูลเป็นไป ใน
ทิศทางเดียวกันหรือสอดคล้องกัน จึงน ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือตอบโจทย์
วิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถาม แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อเวทีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  

 
4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 นโยบายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร นโยบายหลักเพ่ือความสุขรอบด้านของ
กรุงเทพมหานคร รวม 6 ด้าน มีนโยบายด้านที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุคือ นโยบายด้านที่ 5 
สุขภาพดีจริง ส่งเสริมให้พ้ืนที่ที่มีผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร เป็นเข้มแข็ง ด้วยนโยบายสุขภาพที่จะท า
ให้ทุกคนแข็งแรง โดยเน้นไปที่การจัดตั้งส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
พิจิตร และจัดตั้งกองทุนเบี้ยยังชีพเลี้ยงดูผู้สูงอายุด้วยเงินดูแลแบบขั้นบันได ส่วนแผนงาน
ด าเนินการในแต่ละแผน มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุคือ ยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาให้
เป็นพ้ืนที่แห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ
คือ ประเด็น การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว สังคม และสวัสดิการสังคมสงเคราะห์  
การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ การพัฒนาสุขภาพและสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ แต่ละประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุจะมีการ ส่งเสริมระบบและการจัดบริการสวัสดิการและสังคม
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สงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ส่งเสริมให้ประชาชนลดปัจจัยเสี่ยง
ต่อโรคส าคัญที่ป้องกันได้ และ พัฒนาความเป็นเลิศและเพ่ิมการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโรคเฉพาะ
ทางในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธาณสุข รพ.ประจ าจังหวัดพิจิตร (Excellent Center) ในการ
ด าเนินการออกมาเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร  
     4.2 การน านโยบายไปปฎิบัติ  การน านโยบายการดูแลผู้สูงอายุไปปฏิบัติ  เป็นการน า
รัฐธรรมนูญ นโยบายภาครัฐ และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2545 – 
2564  นโยบายของรัฐบาลด้านผู้สูงอายุ  และทิศทางการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุตามนโยบายของ
กรมกิจการผู้สุงอายุปี 2559 มาเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันทั้งหมดไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง โดยค านึงถึง
ทรัพยากรที่มีอยู่ แล้วท าออกมาเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและ
สามารถวัดผลได้ว่านโยบายตัวนั้นถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติหน้าตาเป็นอย่างไร และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ผู้สูงอายุควรได้รับตามนโยบายที่ได้เขียนไว้ ขั้นตอนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพประจ าปี มาแปลงเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปี จัดท าเป็นโครงการ กิจกรรม น าไปสู่การปฏิบัติ ถ้ามีแผนงานด้านผู้สูงอายุ
มา 1 แผนงาน หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เพราะหนึ่งแผนงานในหนึ่งมิติ อาจมีหลาย
โครงการหรือหลายกิจกรรม และหลายส านักท่ีเกี่ยวข้อง ก็มอบให้เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการ 
เจ้าภาพหลักเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมคิด ร่วมท า และร่วมวางแผน แล้วท าเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานออกมา ส่งให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบ แล้วจึงส่งไปให้ผู้ปฏิบัติในระดับรองๆ 
ด าเนินการตาม โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานให้รับทราบ เพ่ือรายงานถึงผู้บริหารระดับสูงว่า
ผลการด าเนินงานสัมฤทธิ์ผลแค่ไหน อย่างไร ติดขัดหรืออะไรอย่างไร  

4.3 การประเมินผล  กระบวนการประเมินผลนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ ช่วงเวลาในการ
ประเมินผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ และหลักการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบาย 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก ใช้รูปแบบของการประเมินผลแบบ “IPO 
model” Input   -  Process  - Output เป็นการประเมินผลตามโครงสร้างของกระบวนการท่ี
ด าเนินการในโครงการ และช่วงเวลาในการประเมินผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้ด าเนินการ
ติดตามประเมินผลนโยบายการดูแลผู้สูงอายุใน 2 ส่วนคือ 1. การติดตามระหว่างด าเนินโครงการ
กิจกรรม ด าเนินการใน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.1) กระบวนการติดตามประเมินผลนโยบายการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยอาศัยวงจรของเดมมิ่ง จากแนวคิดของ Dr.Edward Demming ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการด าเนินการ 
(Act) : (P-D-C-A) 1.2) site visit โครงการกิจกรรม ทุกส านักด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
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ประจ าปี โดยไปเยี่ยมชมสถานที่ที่หน่วยงานจัดบริการแก่ผู้สูงอายุ   1.3) การประชุม (แนวดิ่ง)  
เพ่ือรับทราบปัญหา และร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา และ 1.4) รายงานผลการด าเนินการ
โครงการ กิจกรรม ผ่านระบบ Daily plans ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. การประเมินเมื่อ
สิ้นสุดการด าเนินโครงการ กิจกรรม ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลการด าเนินงานและบันทึกรายงานผลใน
เบื้องต้น ซึ่งจะมีการตรวจสอบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการของแผนปฏิบัติการประจ าปีในรูปของ
คณะกรรมการ ส าหรับหลักการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบาย ควรมีลักษณะตัวชี้วัดที่ดี 
(Characteristics of Good Key Performance Indicators) ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร เป็นเหตุ (Leading Indicators) และผล (Lagging 
Indicators) มีมิติหรือมุมมองที่หลากหลาย และมีบุคคลหรือหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบทุกตัว 
สามารถวัดผลได้ เป็นที่เข้าใจของผู้ปฏิบัติงานทุกคน รวมทั้งให้สอดคล้องกับความคาดหวังและความ
ต้องการของประชาชน ปัจจุบันได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบายในมิติผู้สูงอายุโดยวัดที่
ผลผลิต (Output) คือ ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการต่างๆ  
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 นโยบายการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร  นโยบายผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัด
พิจิตร ประกอบด้วย นโยบายและแผนการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ซึ่งนโยบายหลักเพ่ือความสุข
รอบด้านของพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร มีนโยบายด้านที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุคือ นโยบาย สุขภาพดี
จริง ส่งเสริมให้พ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ที่เข้มแข็ง ด้วยนโยบายสุขภาพที่จะท าให้ทุกคนแข็งแรง โดยเน้น
ไปที่การจัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และจัดตั้งกองทุนเบี้ยยังชีพเลี้ยงดูผู้สูงอายุด้วยเงินดูแลแบบ
ขั้นบันได สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Piyakon Wangmahaphon (2003) ได้ท าการวิจัย 
“นโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทย” น ามาสู่ข้อค้นพบเรื่องตัวแบบการเข้าสู่วาระนโยบาย การก่อตัว
นโยบาย และผลกระทบของนโยบายใน 1 ประการส าคัญคือ 1) ประเด็นเรื่องผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว ถูกองค์การระหว่างประเทศส่งผ่านและถ่ายทอดแนวคิดนโยบาย
มายังประเทศที่ก าลังพัฒนา ผ่านการประชุมสัมมนาขององค์การระหว่างประเทศ จุดประกาย
ความคิดให้เกิดข้ึนในหมู่ผู้น าประเทศก าลังพัฒนา ท าให้ประเด็นเรื่องผู้สูงอายุเข้าสู่วาระนโยบายของ
รัฐบาลในประเทศท่ีก าลังพัฒนาได้ 2) การก่อตัวของนโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทยเป็นไปตามตัว
แบบผู้น าแปลงรูป ผ่านองค์กรตัวแทน กล่าวคือ ส่วนราชการ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบาย 
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ด าเนินการทางการเมือง ผ่านกลุ่มผลประโยชน์ที่ตนเองจัดตั้งและให้เงินสนับสนุน เพ่ือเรียกร้องให้
รัฐบาลไทยก าหนดนโยบายผู้สูงอายุ 
               5.2 การน านโยบายไปปฎิบัติ     การน านโยบายการดูแลผู้สูงอายุไปปฏิบัติ เป็นการน า
รัฐธรรมนูญ นโยบายภาครัฐ และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ .ศ. 2546 
นโยบายและแผนบริหารราชการในพ้ืนที่จังหวัพิจิตร และแผนพัฒนาการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุ
ในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร (2559) มาเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันทั้งหมดไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง โดยค านึงถึง
ทรัพยากรที่มีอยู่ แล้วท าออกมาเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและ
สามารถวัดผลได้ว่านโยบายตัวนั้นถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติ    สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (Office of the Elderly Promotion and Protection 
(TSO) 2012) เป็นกฎหมายสูงสุดว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองราชอาณาจักรไทย ถือเป็น
กรอบนโยบายในการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยได้ระบุประเด็นการบริหารประเทศต่างๆ ดังเช่น 
หมวด 1 มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก าเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความ
คุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน มาตราค 80 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การ
สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว
และชุมชนรวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพ่ึงพา
ตนเองได ้  
 5.3 การประเมินผลนโยบาย ใช้รูปแบบของการประเมินผลแบบ “IPO model” Input      
Process   Output เป็นการประเมินผลตามโครงสร้างของกระบวนการที่ด าเนินการในโครงการ 
และช่วงเวลาในการประเมินผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ  ได้ด าเนินการติดตามประเมินผล
นโยบายการดูแลผู้สูงอายุใน 2 ส่วนคือ 1) การติดตามระหว่างด าเนินโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ
ใน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.1) กระบวนการติดตามประเมินผลนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ โดยอาศัยวงจร
ของเดมมิ่ง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ 
(Check) และการด าเนินการ (Act) : (P-D-C-A) 1.2) site visit โครงการกิจกรรม ทุกส านัก
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยไปเยี่ยมชมสถานที่ที่หน่วยงานจัดบริการแก่ผู้สูงอายุ  
1.3) การประชุม (แนวดิ่ง) เพ่ือรับทราบปัญหา และร่ วมกันค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา  
และ 1.4) รายงานผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ผ่านระบบ Daily plans ส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 2) การประเมินเม่ือส้ินสุดการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประเมินผลการด าเนินงาน
เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลการ
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ด าเนินงานและบันทึกรายงานผลในเบื้องต้น ซึ่งจะมีการตรวจสอบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ
ของแผนปฏิบัติการประจ าปีในรูปของคณะกรรมการ ส าหรับหลักการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของนโยบาย ควรมีลักษณะตัวชี้วัดที่ดี (Characteristics of Good Key Performance  
Indicators) ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร เป็นเหตุ 
(Leading Indicators) และผล (Lagging Indicators) มีมิติหรือมุมมองที่หลากหลาย และมีบุคคล
หรือหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบทุกตัว สามารถวัดผลได้ เป็นที่เข้าใจของผู้ปฏิบัติงานทุกคน รวมทั้ง
ให้สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของประชาชน ปัจจุบันได้ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของนโยบายในมิติผู้สูงอายุโดยวัดที่ผลผลิต (output) คือ ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุที่ได้รับบริการต่าง ๆ  สอดคล้องกับ Chittra  Phuengpha Nit  (2012)  “แนวคิดเกี่ยวกับ
วงจร PDCA” วงจรการควบคุมคุณภาพมีขั้นตอนของวงจร PDCA 4 ขั้นตอน 1) ขั้นตอนการ
วางแผน (Plan) หมายถึง การก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน วิธีการ และขั้นตอน
ที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 2) ขั้นตอนการปฏิบัติ (DO) หมายถึง การปฏิบัติให้
เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติงานใดๆ จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ 
ของสภาพงานที่เกี่ยวข้อง 3) ข้ันตอนการตรวจสอบ (Check) เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือประเมินผลว่า
มีการปฏิบัติงานตามแผน หรือมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ 4) ขั้นตอนการ
ด าเนินงานให้เหมาะสม (Act) เป็นกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ท าการตรวจสอบ
แล้ว การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วน เฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหา เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ ารอยเดิม 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1) ภาครัฐควรจัดท านโยบายและแผนการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการความ
ร่วมมือกันในการดูแลผู้สูงอายุกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เพ่ือเป็นการบูรณาการใน
ด้านที่ส าคัญๆ เช่น ด้านงบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพราะจะได้
ไม่เกิดความซ้ าซ้อนต่อการด าเนินงาน และยังเป็นการพัฒนาปรับปรุงระบบการดูแลเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในบั้นปลายของชีวิต 

2) ควรมีนโยบายส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพด้วยการสร้างหลักประกันด้าน
สุขภาพ หลักประกันด้านรายได้ ให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทุกกลุ่ม แต่ควรมุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
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ยากล าบาก ตามความจ าเป็นอย่างเหมาะสม โดยเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มท างานในวันแรก
หลังจากมีงานท า เพ่ือวางแผนการเก็บออมไว้ใช้จ่ายในยามชราภาพ 

3) ควรก าหนดนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ เป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติอย่างกว้างๆ 
เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ในแต่ละ
ภูมิภาค เพราะสภาพพ้ืนที่ในแต่ละภูมิภาคจะมีค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนที่แตกต่างกัน จึงไม่ควรก าหนดรูปแบบของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุเดียวกันทั้ง
ประเทศ เพราะท าให้ผลที่เกิดขึ้นเป็นเพียงรูปแบบแต่ไม่สามารถน าไปด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และภาครัฐควรรณรงค์แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นเรื่องของคนทุกคน
มากกว่ารับทราบนโยบายจากภาครัฐ 

6.2  ข้อเสนอแนะระดับหน่วยปฏิบัติ 
1) ควรเปิดโอกาสให้ตัวแทน กลุ่ม หรือองค์กรผู้น าด้านผู้สูงอายุ เข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดท าหรือก าหนดนโยบาย แผนงาน และกิจกรรมที่ส าคัญๆ ในด้านผู้สูงอายุโดยตรง เพ่ือให้ได้
รูปแบบของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุที่สอดคล้อง ตรงตามความต้องการ และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการน านโยบายไปปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน 

2) ควรตระหนักถึงการจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (ส ามะโนครัวประชากรผู้สูงอายุ
ของกรุงเทพมหานคร) เพราะสามารถน ามาใช้ในการก าหนดนโยบายได้อย่างครอบคลุมและถูกต้อง
เพ่ิมมากขึ้น โดยถึงเวลาแล้วที่กรุงเทพมหานครควรต้องท าส ามะโนครัวประชากรผู้สูงอายุอย่าง
จริงจัง  

3) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุในชุมชนรวมกลุ่มกันจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมต่างๆ ที่ท าร่วมกัน เพ่ือไม่ให้ผู้สูงอายุ
รู้สึกเหงา และรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า 

6.3 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ศึกษารูปแบบของนโยบายการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากล าบาก  เพราะผู้สูงอายุ

เหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่าเส้นมาตรฐานของความเป็นมนุษย์ จึงควรต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
เพ่ือยกระดับผู้สูงอายุเหล่านี้ขึ้นมาสู่ความเป็นมาตรฐานของความเป็นมนุษย์ 

2) ศึกษานโยบายการดูแลผู้สู งอายุในเชิงเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการสวัสดิการ จังหวัดพิจิตร กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนๆ เพ่ือค้นหาแนวทางหรือรูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างความร่วมมือและประสานงานในการ
ดูแลผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์

ของพระสังฆาธิการอ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น า 
ในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ  อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยจ าแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะต่อภาวะผู้น า
ในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ  อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างงานวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยการส ารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.956 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ได้แก่พระสงฆ์ในอ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 155 รูป วิเคราะห์
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ผลการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป  
เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน  
8 ท่าน ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือและวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการอ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดย
ภาพรวม พบว่าพระสงฆ์ที่มีอายุพรรษาต าแหน่งทางคณะสงฆ์ วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษา
นักธรรมและวุฒิทางการศึกษาบาลีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการอ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

3.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของ 
พระสังฆาธิการอ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรค  คือ  
พระสังฆาธิการขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ ไม่เข้าใจหลักการปกครองคณะสงฆ์ดีพอ ขาดการ
วางเป้าหมายในการปกครองคณะสงฆ์ขาดการแบ่งงานในหน้าที่การปกครองอย่างเป็นระบบ ขาด
การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ขาดการตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องขาดการสร้างแรงจูงใจในการด าเนินงาน ขาดการประสานงานที่ดี และขาดการมีส่วนร่วม
จากฝ่ายต่างๆข้อเสนอแนะ คือพระสังฆาธิการควรศึกษาการบริกิจการคณะสงฆ์ให้ดี ศึกษาการ
ปกครองคณะสงฆ์จากต าราและพระมหาเถระผู้มีความรู้ ท างานโดยค านึงถึงแผนที่วางไว้ และหมั่น
ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเพ่ือที่จะน าแผนงานไปสู่การปฏิบัติจริงควรแบ่งงานกันท าอย่างเป็นระบบ 
ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง หมั่นตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือที่จะได้
วางแผนงานให้ดียิ่งขึ้นผูกใจผู้ร่วมงานให้มีความรักในองค์กร มีการประชุมและประสานงานกับหน่วย
ต่างๆ และควรหาผู้ร่วมงานเพ่ืองานส่วนรวม 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า, การปกครอง, พระสังฆาธิการ 
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ABSTRACT 
 Objectives of this Research were: 1. To Study leadership in Sangha 
Administration of Sangha Administrators in Ayutthaya Province, 2. To Study 
Compare leadership in Sangha Administration of Adminisrtrative Monks at Bangban 
District, Ayutthaya Province Classified by Personal Factors and 3. To Study 
Problems, Obstacles and Recommendation for Leadership in Sangha Administration 
for Administrative Monks at Bangban District, Ayutthaya Province.   
 Methodology was the Mixed methods: The Quantitative Research Collected 
data from 155 samples Who were Monks at Bangban District, Ayutthaya Province by 
Questionnaires with Reliability Value at 0.956, Analyzed data with Frequency, 
Percentile, Mean, Standard Deviation, t-est, F-test, one way ANOVA for more than 
tree groups of variables and LSD in the cases of of the Pairs of variables were 
Different. The Qualitative Research Collected data from 8 key informants by in-
depth-Interviewing and Analyzed data by Descriptive Interpretation.   
 Findings were as follows: 
 1. Monks’ opinions Towards the leadership in Sangha Administration of 
Sangha Administrators at Bangban District, Ayutthaya Province by Overall were at 
high level ( ̅=4.13), each aspect was also at high level; leadership according to 
Jakkhuma, vision, was at  ̅=4.11,S.D.=0.639, leadership according to Vitoro, far 
sighted, was at  ̅=4.08, S.D =0.616, leadership according to Nissayasampanno, 
human realtions skill, was at  ̅=4.21 , S.D.=0.581   

2. Opinions’ Comparison About the leadership in Sangha  
Administration of Administrative Monks at Bangban District, Ayutthaya Province were 
that Monks with Different Ordained  years, Administrative Ranks, formal Education 
and Dhamma and Pali Education levels did not have different opinions, denying the 
set Hypothesis with the Confidence level set at 0.05. 

3. Problems, Obstacles and Recommendation for leadership  
in Administration of Administrative Monks at Bangban District, Ayutthaya Province 
were that: Problems and Obstacles; Administrative Monks lacked Systematic 
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Planning Knowledge, did not Understand Sangha Administration well enough, lack 
of target for Sangha Administration, lack of Systematic Division of work, working 
According the Plan, Monitoring the work, morale creation, good coordination and 
participation from various parties. 
 Recommendation: Administrative Monks Should Study the Rules and 
Regulations from Textbooks and Senior Monks, work According the set plan, Regular 
Meeting to Discuss the way to move the Plan to be Implemented. There should be 
Systematic Division of works and Regular Monitoring for Better Planning and 
Maintaining co-workers to have loyalty to the Organizations, Coordinating with other 
parts to have  Regular Meeting and Recruiting right Personnel for the Better Service 
for the Whole Organizations.   
Keywords: Leadership, Administration, Sangha. 
 

1.บทน า 
 ความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ความแตกต่าง
จึงเกิดขึ้นในสังคมทั้งความคิดความเห็น พฤติกรรรมการแสดงออกจึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของคน
ในสังคมไทย สืบเนื่องมาจากความเจริญที่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วยิ่งสังคมมีความเจริญไปมาก
เท่าใด คนในสังคมนั้นจะต้องพยายามปรับตัวให้กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปให้มากเท่านั้น (Prasert 
Thilao,2018) 

ปัจจุบัน การปกครองคณะสงฆ์ ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญเพราะถ้ามีระบบการปกครองที่ดีมี
ประสิทธิภาพ ศาสนาก็มีความเจริญมั่นคง การปกครองหรือการบริหารที่ดีนั้น จะต้องมีรูปแบบและ
วิธีการจัดการ หรือมีแนวคิดซึ่งขึ้นอยู่กับการแบ่งงานกันท า มอบอ านาจกระจายงานให้ผู้อยู่  
ฝ่ายระดับต่าง ๆ รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของตน และพัฒนาการในด่านต่าง ๆ เพราะ
การปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันนี้มีอ านาจรัฐและจารีตประเพณีเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อมีอธิกรณ์
เกิดขึ้นต้องอาศัยพระราชบัญญัติ  คณะสงฆ์ เป็นเกณฑ์ จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 
(Department of Religion, 1997) การปกครองคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นหัวใจส าคัญหลักในงาน
บริหารจัดการกิจการของคณะสงฆ์ คือ ด้านการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่ 
การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์  ให้ด าเนินไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย 
กฎระเบียบมหาเถรสมาคม  ข้อบังคับ มตพิระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา
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เหนือตน การระงับอธิกรณ์ การวินิจฉัย การลงนิคหกรรม การวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ต่างๆ ตลอดถึงการ 
แต่งตั้งถอดถอนเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ควบคุมดูแลให้ เป็นไปตามข้อวัตรปฏิบัติของจริยา 
พระสังฆาธิการ และสถาบันคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้ตระหนักถึงความส าคัญใน
ระบบการปกครองคณะสงฆ์ในด้าน ต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ วิทยาการด้านการบริหารและการ
ปกครองคณะสงฆ์ กิจการคณะสงฆ์ บางอย่างอาจอาศัยการบริหารแบบราชการของฝ่ายบ้านเมือง 
กิจการคณะสงฆ์บางอย่างอาจอาศัยการบริหารที่คล่องตัวแบบภาคเอกชน และกิจการบางอย่างต้อง
บริหารตามหลักพระธรรมวินัย (Phra Chetmatthamaporn (Prayoon Thammimitto), 1996) 
 ดังนั้น การท างานวิจัยเรื่องนี้ต้องการที่จะศึกษา ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูชินธรรมาภรณ์     
เจ้าคณะอ าเภอบางบาล ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ในเขต อ าเภอ 
บางบาล มี 35 วัด 6 ต าบล ว่าเจ้าคณะพระสังฆาธิการจะมีวิธีและแนวคิด รูปแบบ และวิธีการ
ปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองอ าเภอบางบาล ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของ พระครูชินธรรมาภรณ์ 
และได้ปฏิบัติเอื้อเฟ้ือต่อพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และระเบียบ ข้อบังคับ กฎมหาเถร
สมาคมอย่างไร น าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปกครองที่ครองใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างไร 
และนโยบายการปกครองคณะสงฆ์ในอ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแนวการปกครอง
ที่มีวิสัยทัศน์อย่างไร อาจจะเป็นแนวทางที่คณะสงฆ์ในเขตปกครองอ าเภออ่ืน ๆ จะได้น้อมน า 
ไปปฏิบัติเป็นทิฏฐานุสติแบบอย่างได้ เพ่ือพัฒนาองค์กรของคณะสงฆ์ในเขตปกครองของท่านห็มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเรียบร้อยดีงามตามพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า ที่พระองคไ์ด้เสียสละประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อชาวโลก และคณะสงฆ์ทั่วโลกจะได้ช่วยกัน
ปกครองคณะสงฆ์ตามพระธรรมวินัยต่อกุลบุตร ที่ได้มีโอกาสเข้ามาบรรพชา อุปสมบทเพ่ือสืบทอด
อายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไป  

 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

2.1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ อ าเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2.2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ อ าเภอ 
บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามสถานภาพสวนบุคคล  

2.3. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะต่อภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาการวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้ระเบียบวิธี

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการส ารวจ (Survey Research) และงานวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key imformance) เกี่ยวกับภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ  
อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1)ด้านจักขุมา มีวิสัยทัศน์  
2) วิธูโร จัดการงานดี 3) นิสสยสัมปันโน มีมนุษยสัมพันธ์ ประชากร (Population) ไดแก พระสงฆ์
อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 155 รูป  

 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1. ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าพระสงฆ์ที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 90 รูป คิดเป็นร้อยละ 58.1 มีพรรษา1– 5 
พรรษา จ านวน 60 รูป คิดเป็นร้อยละ 38.7 ไม่มีต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ จ านวน 115 
รูป คิดเป็นร้อยละ 74.8 มีวุฒิการศึกษาสามัญต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน115 รูป คิดเป็นร้อยละ 
74.2 มีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก จ านวน 52 รูป คิดเป็นร้อยละ 33.5 ไม่มีวุฒิการศึกษาบาลี  
จ านวน 143 รูป คิดเป็นร้อยละ 92.3 
 4.2. ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของ 
พระสังฆาธิการ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า ด้านนิสสยสัมปันโน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านจักขุมา และท่ีอยู่ในระดับสุดท้าย คือ ด้านวิธูโร  

 4.3. ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่ต่อภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ f-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุ พรรษา ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษา
นักธรรม วุฒิการศึกษาบาลี ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของ 
พระสังฆาธิการ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว้  

 4.4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  



90    ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562

พระสังฆาธิการผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการ
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยปัญหาล าดับที่ 1 คือพระสังฆาธิ
การขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ ล าดับที่ 2 คือพระสังฆาธิการขาดการแบ่งงานในหน้าที่การ
ปกครองอย่างเป็นระบบ ล าดับที ่3 คือพระสังฆาธิการขาดการสร้างแรงจูงใจในการด าเนินงาน 

ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาคือพระสังฆาธิการต้องมีการวางแผนงานที่ดีและมีการแบ่ง
งาน กระจายงานในด้านการปกครองคณะสงฆ์ และต้องศึกษาค้นคว้าเรื่องการปกครองคณะสงฆ์จาก
ต าราและพระมหาเถรผู้มีความรู้  พระสังฆาธิการต้องด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ และหมั่น
ตรวจสอบการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและ พระสังฆาธิการต้องมีการประชุมประสานงานกับองค์กร
ต่างๆแล้วผูกใจให้ร่วมงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความประพฤติดีงามด้วยศีลจาริยวัตร
ตามหลักพระธรรมวินัย มีความอดทน ทุ่มเทอย่างจริงจัง เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาต่อไป 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

 5.1. ภาวะผู้น าตามหลักจักขุมา จากผลการศึกษาพบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการอ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ตามหลักจักขุมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด   
พระสังฆาธิการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเป้าหมายในการพัฒนากิจการคณะสงฆ์   ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
พระสังฆาธิการมีการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เพ่ือให้งานส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัย Phra Krua Sangvor Satunwat 
(Dandy Morrow) (2013) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะ
สงฆ์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการด้าน 
การปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  สอดคล้องกับผลงานวิจัย The Supreme Master Ching Hai (Shah) (2013) ได้วิจัย
เรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ” 
ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ล่ะด้านพบว่า บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครองของ
พระสังฆาธิการอยู่ในระดับมากทุกด้านตามล าดับ คือ ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย ด้านการ
ปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ์ ด้านการปกครองภายในวัด   และสอดคล้องกับผลงานวิจัย  
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Phra Thep Rattana Suthi (Somsak Chotinonda) (2015) ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 1” ผลการวิจัย พบว่า การปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยี ซึ่งบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมนาการปกครองไปพร้อมกับความเจริญและมีกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ ข้อบังคับระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆ์มี
รูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธาณสงเคราะห์ ซึ่งมีรูปแบบที่
ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการปกครองคณะสงฆ์ เชื่อว่ามีส่วน
สาคัญในการบริหารจัดการให้องค์กรคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ฉะนั้น ผู้ที่จะเป็น
ผู้นาในการปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และเป็น
ผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และประชาชนในชุมชนและ
สังคมไทย 

5.2. ภาวะผู้น าตามหลักวิธูโร จากผลการศึกษาพบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการอ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ตามหลักวิธูโร โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  เมื่อสังเกตเป็นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด                         
พระสังฆาธิการมีหลักการปกครองคณะสงฆ์ที่ชัดเจนเป็นธรรม ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าสุด พระสังฆาธิการ
สามารถวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินการในแต่ละอย่างได้ ข้อค้นพบ
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัย The Royal Orchid Seminar (Sai Cholm Wuthod) (2013) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม 
านิสฺสรมหาเถร)” จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของสมเด็จพระ

มหาธีราจารย์ (นิยม านิสฺสรมหาเถร) ในด้านการปกครอง เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์มี
การบริหารจัดการองค์กรต้องเริ่มต้นจากการวางระเบียบ กฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันก่อนและ
สอดคล้องกับผลงานวิจัย Pranaravit Sittimethee (Thong Yoo) (2017 )ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น า
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุธมหาเถร)” ผลการวิจัย
พบว่า ภาวะผู้น าในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุธมหาเถร) 
ตามภารกิจ 6 ด้าน ดังนี้ 1)ด้านการปกครอง ได้ใช้หลักการปกครองด้วยการบริหารโดยความถูกต้อง 
ตามหลักพระธรรมวินัยและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พร้อมทั้งกฎระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ  
มหาเถรสมาคม ปกครองด้วยสาราณียธรรม พรหมวิหารธรรม โดยต้องอาศัยผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า 
เป็นผู้ชักจูงประสาน ส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
เหล่านี้ 
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5.3. ภาวะผู้น าตามหลักนิสสยสัมปันโน จากผลการศึกษาพบว่าพระสงฆ์ มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการอ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตามหลักนิสสยสัมปันโน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ย
สูงสุด พระสังฆาธิการเป็นนักประสานงานที่ดีกับทุกภาคส่วน ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าสุด พระสังฆาธิการมี
การด าเนินงานโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากฝ่ายต่าง ๆ ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัย 
Phra Maha Suraphong Suravatas (Color of Fog) (2012) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของ
พระสงฆใ์นการบริหารการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษา พระครูโพธิวีรคุณ วัดโพธิการาม ต าบลโพนสูง 
อ าเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด”  จากผลการวิจัย พบว่ารูปแบบภาวะผู้น าของพระครูโพธิวีรคุณ  
มีรูปแบบภาวะผู้น าเป็นแบบประสาน  คือ  1) ลักษณะพฤติกรรมโดยทั่วไปของท่านมีอัธยาศัยดี  
มีความเป็นกันเองกับทุกคนสร้างความอบอุ่นในการท างาน 2) เน้นการปรึกษาหารือกับชุมชนก่อน
การจัดงานเสมอ  3) การติดต่อประสานงานแต่ละครั้งส่วนใหญ่ติดต่อลงไปยังหัวหน้างาน แต่ถ้าหาก
เป็นงานเร่งด่วน ก็จะใช้การติดต่อไปยังลูกน้องโดยตรง 4) การสั่งงานค านึงถึงเรื่องผลของงาน
มากกว่าเวลา และพร้อมยืดหยุ่นเพื่อให้งาน เดินไปได้ 5) ด้านความผูกพันกับเพ่ือนร่วมงาน ให้ความ
เป็นกันเองไม่ถือตัวให้โอกาสและสนับสนุน คนท างานเสมอ 6) การประเมินผลการท างานของ
ลูกน้องจะพิจารณาจากความมุ่งมั่นตั้งใจ 7) การประเมินบุคคลจะพิจารณาในด้านการท างานเป็นทีม   
8) เรียนรู้จากขอ้บกพร่องและน าไปปรับปรุง 9) เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นจะหาทางแก้ไขและป้องกัน  
10) การให้ทุกคนมีส่วนร่วม แม้ในโอกาสที่ไม่เหมาะสม กลายเป็นข้อด้อยของรูปแบบภาวะผู้น าเป็น
แบบประสาน 

 
6. องค์ความรู้จากการวิจัย  

 จากการศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ อ าเภอบาง
บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ท าให้ผู้เขียนวิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ในลักษณะแผนภาพที่
แสดงแนวทางการพัฒนาส่งเสริมภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ที่น าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงดังนี้ 
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สรุปองค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการวิจยั 
ผู้วิจัย 

 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท าให้ทราบว่าการวิจัยดังกล่าวนอกเหนือจากมีการ
เน้นย้ าเรื่องความมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อบุคลากรแล้วองค์กรของเรายังเน้นย้ า
เรื่องการประสบผลส าเร็จของงานและคนไปพร้อมกัน อย่างไรก็ตามการที่จะประสบความส าเร็จดังที่
ได้มกีารเน้นย้ า การกลับมาทบทวนถึงปัญหาและข้อเสนอแนะที่จะต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่
เกิดข้ึนก็จะสามารถนาไปสู่แนวทางในการการบริหารที่ดียิ่งข้ึนได้ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านจักขุมา การมองการณ์ไกล โดยภารวมคณะสงฆ์จะต้องเปิดรับการมีส่วนร่วมจาก
บุคลากรในระดับล่างลงมาทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้บริหารระดับสูงเกิดช่องว่างกับผู้บริหารระดับล่าง ในขณะ
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ที่ผู้บริหารระดับสูงบางคนมีต าแหน่งสูงเนื่องจากมีอายุพรรษามากท าให้วิสัยทัศน์ที่มีไม่กว้างไกลและ
อีกทั้งต้องเผชิญกับข้อจ ากัดของการเกิดขึ้นของวิสัยทัศน์ที่มักไม่ได้สะท้อนจากคนรุ่นใหม่เพราะถูก
ปกครองด้วยคนรุ่นเก่าจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้สะท้อน
วิสัยทัศน์ร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องวิสัยทัศน์ให้สามารถเป็นวิสัยทัศน์ที่สามารถตอบสนองภาพของ
คนทุกระดับอันจะน าไปสู่การเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคลากรในระดับต่างๆ 

2) ด้านวิธูโร การจัดการธุระได้ดีมีความเชี่ยวชาญ สาหรับด้านนี้ พระสังฆาธิการจะต้อง
ยกระดับความสามารถและปรับทัศนคติในการบริหารพระสงฆ์ให้ดีพอ และปรับรูปแบบการจัดการ
ให้ชัดเจนและมีกระจายอ านาจให้กับทุกฝ่ายอย่าพยายามให้ปัญหาในลักษณะที่อ านาจอยู่กับบุคคล
คนเดียว ทั้งนี้คนไทยจะต้องพยายามสลายค่านิยมแบบพวกพ้องโดยหันมาให้ความสนใจกับความรู้
ความสามารถและคุณธรรมของบุคคลซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาอ านาจในการบริหารที่มักจะตกอยู่กับคน
เพียงบางกลุ่ม 

 3) นิสสยสมฺปนฺโน การมีมนุษยสัมพันธ์ดี สาหรับด้านนี้ พระสังฆาธิการบางรูปเก็บงานไว้
คนเดียวไม่สอนงานให้ลูกน้อง ในการท างานหากไม่มีการสอนงานและไม่มีการแจ้งให้ทราบ จะท าให้
การท างานออกมาไม่ดีและท าให้เกิดปัญหาด้านมนุษยสัมพันธ์ขาดลง ดังนั้นเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
มนุษยสัมพันธ์และลดปัญหาการขัดแย้งกันจึงควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเปิดใจระหว่างพระสังฆาธิ
การหรือพระสงฆ์ระดับต่างๆของคณะสงฆ์เพ่ือกระชับความมีมนุษยสัมพันธ์ต่อกัน เน้นการท างานที่
ช่วยเหลือกันเพ่ือลดช่องว่างของความไม่เข้าใจซึ่งอาจพัฒนาไปสู่การแบ่งแยกท าให้งานออกมาแย่ลง
เพราะงานขององค์กรเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกฝ่าย 
7. ข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ อ าเภอ
บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้เขียนวิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

7.1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1) พระสังฆาธิการควรพัฒนาประสิทธิภาพในการปกครองคณะสงฆ์ โดยการศึกษา
เรียนรู้ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีความรู้ หรือมีประสบการณ์อยู่เสมอ และควร
ไปศึกษาดูงานการปกครองคณะสงฆ์จากหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ 
  2) พระสังฆาธิการควรก าหนดนโยบาย วางแผน ด าเนินการตามแผน ตรวจสอบ และน า
ผลการตรวจสอบไปปรับปรุงแก้ไขในเรื่องการปกครองคณะสงฆ์อย่างสม่ าเสมอ และเป็นระบบ 
  3) พระสังฆาธิการควรมาตรการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการประเมิน
ปัจจัยเสี่ยง จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา 
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7.2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ อ าเภอ                 

บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่สนใจได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ภาวะ
ผู้น าในด้านการศึกษา ภาวะผู้น าในด้านการเผยแผ่ และภาวะผู้น าในด้านสาธารณูปการ เป็นต้น   
 2) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการ และภาวะผู้น าในด้านอ่ืน ๆ ด้วย 
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บทคัดย่อ 
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1.เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปและสภาพ
ปัญหาของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2.เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ
3.เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี เป็นการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 26 รูป/คน และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความ
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rajavidyalaya University. 
 Department of Research Design, Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot 

University. 
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เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 กับกลุ่มตัวอย่างคือประชาชน จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. สภาพทั่วไปและสภาพปัญหาของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด พบว่า ประชาชนและบุคลากรภาครัฐยังขาดการรับรู้เก่ียวกับแนวคิดและความส าคัญของ
การมีส่วนร่วม อีกทั้งเครื่องมือในกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ 
รวมถึงการเข้าถึงและการรับข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับประชาชนด้วย  
จึงท าให้เกิดปัญหาในกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับ
ประชาชน  
 2. การประยุกต์หลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ควรน าหลักพุทธธรรม ได้แก่ หลักอปริหานิยธรรมไปประยุกต์ใช้กับการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ทั้งในด้านการตัดสินใจ ด้านปฏิบัติการ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล 
สามารถน าไปสู่การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดความเข้มแข็ง จนกระทั้ง
บุคลากรภาครัฐและประชาชนเกิดทักษะในการใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
ไม่ใช่แค่เพียงด าเนินการให้ครบกระบวนการเท่านั้น แต่ต้องด าเนินการให้ถึงสาระส าคัญของ
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  
  3. รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า การน ารูปแบบการพัฒนาการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรม คือ การน าหลักอปริหานิยธรรม 7 มาบูรณาการกับกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วม
ประเมินผล สามารถพัฒนาบุคลากรภาครัฐและประชาชนให้เกิดทักษะและเห็นความส าคัญของ
กระบวนการมีส่วนร่วม โดยยึดนโยบายการจัดประชุมกันเนืองนิตย์ การท างานเป็นทีม การปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมองค์กร การให้ความเคารพตามหลักอาวุโส การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของสตรีและ
ผู้อ่ืน การสร้างความผูกพันต่อองค์กร และการดูแลและจัดสวัสดิการ เพ่ือให้การบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทางปฏิบัติต่อไปอย่างยั่งยืน 
ค าส าคัญ : รูปแบบการบริหารงาน, การมีส่วนร่วม, หลักพุทธธรรม, องค์การบริหารส่วนจังหวัด. 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) analyze the general conditions 

and problems of participatory administration of the provincial administrative 
organizations in upper northeastern provinces, 2) study the application of 
Buddhadhamma to strengthen the participatory administration of the provincial 
administrative organizations in upper northeastern provinces, and 3) present a 
model of participatory administration of the provincial administrative organizations 
in upper northeastern provinces. 

The mixed research methodology between qualitative and quantitative was 
used in this research. The qualitative research was done by in-depth interview with 
26 informants and the questionnaire was used for quantitative research, which in 
general had content reliability coefficient of 0.89. The research sample consisted of 
400 informants. The statistics used in data analysis were frequency, mean, and 
standard deviation.   
Research findings are concluded as follows: 

1. For the general conditions and the problems of participatory 
administration of the provincial administration organizations, it was found that 
people and government sectors still lacked of awareness about the ideas and the 
importance of participation. Moreover the tools used in participatory administration 
process were not obvious and clear enough, including information access between 
provincial administrative organizations and the people. This caused the trouble to 
the participation promotion procedure between provincial administrative 
organizations and local people.   

2. The application of Buddhadhamma to enhance the participatory 
administration of the provincial administrative organizations; namely the principle of 
morality to apply with the participatory administration of the provincial 
administrative organizations in upper northeastern provinces, in the parts of 
decision making, operation, participatory benefit receiving and participatory 
evaluation, could be brought to develop and strengthen the participatory process 
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of the people. By this way, the skill in using tool for creating participatory process 
was obtained by government sector and people. It was not only to fulfill the 
process, but also access the gist of the participatory process.  

3. For a model of participatory administration according to Buddhadhamma 
of the provincial administrative organizations in the upper northeastern provinces, it 
was found that to bring the development model of the participatory administration 
according to Buddhadhamma was  the application of the principle of morality 7 
with the public’s participatory process; namely decision making, operation, benefit 
sharing, and assessment that could help government officials and people increase 
their skills and acknowledgement on participatory administration by attaching to 
the policy of frequent meeting arrangement, teamwork, organizational culture 
implementation, seniority respect, promoting the rights and freedom of women and 
others,  creating the relationship toward organization and providing protection and 
welfare for sustainable achievement of the participatory administration of the 
provincial administration organizations in upper northeastern provinces. 
Keywords: Administration Model, Participation, Buddhism, Provincial Administration 
    Organization. 
1. บทน า 

 การพัฒนาประเทศไทย ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศหรือในระดับโลก ที่ส่งผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ทิศทางการ
บริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการใช้จุดแข็งที่มีอยู่ต่อการ
พัฒนา ซึ่งน าไปสู่การบริหารประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม จ าเป็นต้องพัฒนาระบบ
ราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้
ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ควบคู่ไปกับการปลูกจิตส านึก
ค่านิยมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล จึงน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศใน
ระยะ 5 ปี Office of the National Economic and Social Development Board The Prime 
Minister, 2011 :7-8) ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 ดังนี้  สังคม 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
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เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Department of Local 
Administration, 2009 : 18) ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามามีบทบาทในการให้บริการประชาชน
ในระดับพ้ืนที่ทั่วประเทศ ข้อมูลจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 76 แห่ง, เทศบาล 2,266 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนคร 29 แห่ง เทศบาลเมือง 167 แห่ง 
และเทศบาลต าบล 2,070 แห่ง, องค์การบริหารส่วนต าบล 5,509 แห่ง และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น 7,853 แห่ง ได้มี
การน าแนวคิดในการบริหารงานองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง  
ซึ่งเป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินพัฒนาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
แก้ปัญหาของตนเอง ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความช านาญของประชาชนร่วมกับการใช้วิทยาการ
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา (Earwin William, 1976 :130) รวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจก
บุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม (Reeder Willam W, 1974 : 39) ประกอบด้วย 3 มิติ คือ มิติที่
หนึ่ง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรท าและท าอย่างไร มิติที่สอง มีส่วนร่วมเสียสละในการ
พัฒนาลงมือปฏิบัติการ ตามที่ได้ตัดสินใจ และ มิติที่สาม มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิด
จากการด าเนินงาน (White Alastair T, 1982 :18) ทีส่ามารถก าหนดทิศทางการบริหารงานองค์กร 
ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากในโลกยุคโลกาภิวัฒน 
  การมีส่วนร่วมเชิงการบริหารงานของประชาชนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนื่องจากยังมี
ปัญหาและอุปสรรคอีกมากมายที่ท าให้ประชาชนขาดโอกาสในการเข้ามาส่วนร่วม เช่น ประชาชน
ยากจน มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในระดับต่ า ขาดความตระหนักในการบริหารจัดการ ขาดการ
พัฒนาเครือข่ายด้านการสื่อสาร ขาดแคลนแพทย์ในอัตราที่สูงมากการผลิตมีต้นทุนสูง  ขาดการ
ส่งเสริมการผลิตเพ่ือยกระดับคุณภาพและเพ่ิมมูลค่า การขยายตัวด้านการค้าชายแดนยังต้อง 
พ่ึงปัจจัยนอกพ้ืนที่ การทองเที่ยวยังขาดความพรอมด้านคุณภาพการให้บริการเส้นทางคมนาคม
ขนส่งภายในจังหวัด นอกจากนี้อัตราการเจ็บป่วยของประชากรยังอยู่ในระดับสูงเพราะบุคลากร
ทางการแพทยต์่อจ านวนประชากรยังไมเพียงพอ การบริการด้านสาธารณสุขที่ไดคุณภาพยังไมทั่วถึง 
ประชากรยังมีระดับการศึกษาต่ า ขาดสถานศึกษาที่ไดคุณภาพ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสยังไมได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง อีกท้ังปัญหาการลักลอบยาเสพติดตามแนวชายแดน ปัญหาการลักลอบหลบหนี
เขา้เมือง ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายปัญหาอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดน 
ขาดการบริหารจัดการที่ดี ด้านสาธารณสุขที่ไดคุณภาพยังไมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ขาดการพัฒนาฝีมือและ
การจัดสวัสดิการที่ดี (Mukdahan Provincial Office, 2013 :12-15) ดังนั้น ท าให้ประชาชนใน
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการตามกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ แม้ว่าจะมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตามตามแต่
ด้วยสภาพทางสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมไม่เอ้ืออ านวย ท าให้จ านวนท่ีเปรียบเทียบของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปอย่างช้าและขาดประสิทธิภาพ  
  นอกจากนี้ในกระบวนทัศน์การมีส่วนร่วมเชิงพุทธที่ต้องการให้ประชาชนมีความสามัคคีกัน
ในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในท้องถิ่นนั้น โดยใช้หลักอปริหานิยธรรมมาช่วยในการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งหลักธรรมดังกล่าวมี 7 ประการ (ที.ม.(ไทย) 
10/68/86) ได้แก่ 1) ควรประชุมปรึกษาหารือกันบ่อย ๆ 2) ความสามัคคีกันท ากิจกรรมต่าง ๆ  
อย่างพร้อมเพรียง 3) การไม่สร้างกติกาใหม่ และไม่ลบล้างกติกาเดิม (ยกเว้นกฎหมายที่ล้าสมัย)  
4) มีความเคารพต่อประธานหรือผู้มีต าแหน่งที่สูงกว่า 5) ไม่ท าร้ายเด็ก ล่วงเกินสตรี และคนชรา  
6) สักการบูชาแหล่งโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และ 7) การดูแลพระสงฆ์ ผู้มีศีลธรรม และผู้ปฏิบัติให้
ได้รับความปลอดภัย ดังนั้น  การเสริมสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ควรมีการประชุมปรึกษาหารือ ร่วมมือ ประสานงาน มีความความรับผิดชอบร่วมกัน 
และเคารพสิทธิเสรีภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนด้วย ซึ่งในแนวทางปฏิบัตินี้อยู่
ในหลักอปริหานิยธรรม 7  หลักพุทธธรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
ท าให้ประชาชนได้สามารถมีส่วนร่วม และมีความรู้สึกร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 ผู้วิจัยเห็นว่า การศึกษาถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมจะช่วยให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีช่องทางส าหรับการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่เหมาะสมกับ
การด าเนินชีวิตของประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นส่วนมาก จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงสภาพปัญหาทั่วไป การประยุกต์หลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชนและเสนอรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมขององค์ การ
บริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมุ่งประเด็นย่อยไปที่การ
ร่วมกันตัดสินใจ การร่วมกันด าเนินงาน การร่วมกันรับผลประโยชน์  และการร่วมกันตรวจสอบ
ประเมินผลเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
  2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปและสภาพปัญหาของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 2.2 เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) เป็นการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกแบบ
เจาะจงจ านวน 26 รูป/คน การสนทนากลุ่มเฉพาะจ านวน 11 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis Technique) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental  
Sampling) และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
4. สรุปผลการวิจัย 
  4.1 วิเคราะห์สภาพทั่วไปและสภาพปัญหาของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  พบว่า  ด้านการ
ตัดสินใจจะพบปัญหาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ 1.ประชาชนให้ความส าคัญใน
การส่วนร่วมในการตัดสินใจน้อย  2.ความพร้อมทางการบริหารองค์กรยังมีน้อย 3.นโยบายการ
บริหารองค์กรไม่เอ้ือต่อบุคลากรและประชาชนมีส่วนร่วม 4.ความไม่ยืดหยุ่นเชิงโครงสร้างและระบบ 
5.ขาดการรับรู้แนวคิดและความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน  ด้านการปฏิบัติการ ได้แก่ 
1.การใช้งบประมาณในเขตพ้ืนที่ที่ซ้ าซ้อนกัน 2.การบริหารงานภาครัฐมีลักษณะที่ไม่ยืดหยุ่น   
ขาดความคล่องตัว   3.ขาดการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมด าเนินงานและแก้ไขปัญหา ด้านการ
รับผลประโยชน์ ได้แก่ 1.ขาดระบบการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบการเชื่อมโยงการ
บริการประชาชน 2.ขาดการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง และ 3.ขาดการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ และขาดการให้ความรู้กับประชาชน ด้านการประเมินผล ได้แก่1.การเข้าถึงความ
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ต้องการของประชาชน 2.โครงสร้างการบริหารมีความเป็นทางการมากเกินไป 3.ขาดการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 4.การแสดงความคิดเห็นต่อการตรวจสอบและประเมินผลของ
ประชาชนได้รับความส าคัญน้อย 
  4.2 การประยุกต์หลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า ประชาชนและบุคลากรมี
ความเห็นว่ากาประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า  
การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อการมีร่วมของประชาชนตามหลักอปริหานิยธรรมมากที่สุด  คือ ด้าน
การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านการตรวจสอบ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก  รองลงมาด้านการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก และรองลงมาด้านการรับผลประโยชน์แบบมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมาก  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก  
  4.3 รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า 
  1) รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมด้านการตัดสินใจ พบว่า มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 1.เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการประชุมวางแผนตัดสินใจ   
2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการด าเนินการ  3.สร้าง
ความคุ้นเคยกับประชาชนจนสามารถกล้าเสนอปัญหาและความต้องการได้ 4.มีการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่ประชาชน บุคลากร สมาชิก และผู้บริหารร่วมกัน 5.ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน
องค์กร โดยให้ประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการร่วมในการก าหนดแผนงาน 
  2) รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมด้านการปฏิบัติการ พบว่า  
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 1.ส่งเสริมบทบาทผู้น าหรือผู้ที่เคารพนับถือให้เข้ามาเป็นผู้น าในการ
ด าเนินงานโครงการ กิจกรรม 2.ให้ประชาชนหรือกลุ่มองค์กรได้มีส่วนในการด าเนินงานและแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 3.เพ่ิมช่องทางในการบริการทั้งในด้านการให้ค าปรึกษาและการรับข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน และ4.แต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนมาร่วมจัดท าและด าเนินการแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมในการพัฒนาชุมชน 
  3) รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมด้านการรับผลประโยชน์ พบว่า 
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 1.ประชาชนมีบทบาทในการน าเสนอข้อมูลความต้องการใน
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แผนพัฒนาขององค์กร เพ่ือจะได้ก าหนดโครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน 2.ส่งเสริมและสร้างอาชีพให้กับประชาชน และกลุ่มต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม 3.ก าหนด
แผนงานแบบมุ่งเน้นสัมฤทธิผลแก่ประชาชน ชุมชน และสังคมอย่างเท่าเทียม 4.จัดท าและเผยแพร่
ข่าวสารหรือระบบสารสนเทศในการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม และการบริหารงานองค์กร 
  4) รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมด้านการประเมินผล  พบว่า  
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ พบว่า 1.มีการประเมินผลการด าเนินงานหรือส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนหลังด าเนินงานโครงการ กิจกรรม 2.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าชุมชนในการเผยแพร่ 
รับฟัง และรับข้อเสนอแนะจากประชาชน 3.ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรับรู้ข้อมูล
รายงานผลการด าเนินงานขององค์กรได้โดยไม่บิดบัง 4.เสริมสร้างวัฒนธรรมและแนวทางการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรให้เกิดแก่ประชาชน ชุมชน และสังคม 
 การส ารวจตรวจสอบผลการวิเคราะห์ด้วยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือยืนยัน
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงได้ โมเดล 3D เพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมและเป็นองค์ความรู้ใหม่ของผู้วิจัยที่สามารถอธิบายได้
ประกอบด้วยขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 Development of Management Policy ได้แก่ การพัฒนา
นโยบายการบริหารเพ่ือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขั้นตอนที่ 2 Development of 
Mechanisms ได้แก่ การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และขั้นตอนที่ 3 Development of 
Application ได้แก่ การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย  
5.1 ด้านรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมด้านการตัดสินใจ พบว่า 

มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการประชุมวางแผนตัดสินใจ 
การน าเสนอข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการด าเนินการ การสร้างความคุ้นเคยกับประชาชนจน
สามารถกล้าเสนอปัญหาและความต้องการได้ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน บุคลากร 
สมาชิก และผู้บริหารร่วมกัน และก าหนดโครงสร้างการบริหารงานองค์กร โดยให้ประชาชนเข้ามา
เป็นกรรมการร่วมในการก าหนดแผนงานซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องมีนโยบายส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมที่ชัดเจนให้มากขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของSuleiman Prasomsak (2014) วิจัยเรื่อง 
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“กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน” พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ที่
ความชัดเจนของนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ไปสู่การบริหารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในการสนับสนุนงบประมาณให้กับการสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายภาคประชาชนสอดคล้องกับงานวิจัยของ Surasak Boonthien (2018) ได้วิจัยเรื่อง  
“การพัฒนารูปแบบการสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพ้ืนที”่ พบว่า การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของสมัชชาสภาพเฉพาะ
พ้ืนที่ คือ ความสัมพันธ์ของการตัดสินใจของฝ่ายต่าง ๆ ในทิศทางที่สังคมต้องการโดยการสร้างพ้ืนที่
สาธารณะให้กับภาพส่วนต่าง ๆ ในสังคมได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรึกษาหารือ อย่างเปิดเผยและ
เกิดกระบวนการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านการประชุมที่เป็นระบบบนหลักการมีส่วนร่วม
ภายใต้ศีลธรรมอันและสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kantaphol Pichaisuk (2008) ได้วิจัยเรื่อง  
“การมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าเสียของข้าราชการในเทศบาลนครของประเทศไทย” พบว่า  
ความสนใจจากผู้บริหารในการผลักดันนโยบาย การชี้แจง และท าความเข้าใจ การส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายในการท างานร่วมกับภาคประชาชน  ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนใน
การก าหนดนโยบายซึ่งจะส่งผลให้นโยบายด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เกิดความสมดุลและมี
ความยั่งยืนในทางปฏิบัติต่อไป  
  5.2 ด้านรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมด้านการปฏิบัติการ 
พบว่า  มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก ่การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์หรือผู้ที่เคารพนับถือให้เข้ามาเป็น
ผู้น าในการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ให้ประชาชนหรือกลุ่มองค์กรได้มีส่วนในการด าเนินงาน
และแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ิมช่องทางในการบริการทั้งในด้านการให้ค าปรึกษาและการรับ
ข้อเสนอแนะจากประชาชน และแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนมาร่วมจัดท าและด าเนินการแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kritsadakorn Yungthong 
(2012) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท
ท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาง่ัว” พบว่า เทศบางต าบลนางั่วได้เปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยได้มีการแต่งตั้งประชาชนเข้าเป็นกรรมการ
ประเมินผลแผนงานหรือโครงการและสอดคล้องกับงานวิจัยของ Supanat Sapnain (2011)  
ได้วิจัยเรื่อง การน านโยบายการบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 16 แห่ง พบว่า การเน้นส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ การมี
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ส่วนร่วมของผู้รับบริการในกระบวนการนโยบาย รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการติดตาม  
ผล ประเมินผลและน านโยบายไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
  5.3 ด้านรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมด้านการรับผลประโยชน์ 
พบว่า มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ประชาชนมีบทบาทในการน าเสนอข้อมูลความต้องการใน
แผนพัฒนาขององค์กร เพ่ือจะได้ก าหนดโครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน การส่งเสริมและสร้างอาชีพให้กับประชาชน และกลุ่มต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม การ
ก าหนดแผนงานแบบมุ่งเน้นสัมฤทธิผลแก่ประชาชน ชุมชน และสังคมอย่างเท่าเทียม การจัดท าและ
เผยแพร่ข่าวสารหรือระบบสารสนเทศในการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม และการบริหารงาน
องค์กรสอดคล้องกับงานวิจัยของ Surasak Boonthien (2008) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่” พบว่า  
การสร้างพ้ืนที่สาธารณะให้กับภาพส่วนต่าง ๆ ในสังคมได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรึกษาหารือ 
อย่างเปิดเผยและเกิดกระบวนการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านการประชุมที่เป็นระบบบน
หลักการมีส่วนร่วมภายใต้ศีลธรรมอันดี ซึ่งมีรูปแบบองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารองค์
ความรู้การก าหนดประเด็นสาธารณะและสอดคล้องกับงานวิจัยของBen Phonpholtham (2010) 
ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” พบว่า การจัดการความโปร่งใสภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการ
ให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้แก่ กลไกรูปแบบตัวชี้วัดการ
จัดการ ความโปร่งใส ประกอบด้วย นโยบายฝ่ายบริหาร และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wittaya Chitmas, Pat Sin Samrueng, Tatiyawat Suwansri, 
Natthapa Inim (2009) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษาการ
เลือกตั้งนายกหรือสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครราชสีมา” พบว่า รูปแบบการ
รณรงค์เลือกตั้งที่ท าให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งดีที่สุด  7 ล าดับ คือ  หอกระจาย
ข่าวหรือเสียงตามสาย  รถแห่ของผู้สมัคร ทีมงานผู้สมัครเดินหาเสียง เวทีปราศรัยของผู้สมัคร การ
จัดประชุมชี้แจง ป้ายคัทเอ้าท์ขนาดใหญ่ของ อบต. และเวทีชุมชนตามล าดับ 

 5.4 ด้านรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมด้านการรับผลประโยชน์ 
พบว่า มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ประชาชนมีบทบาทในการน าเสนอข้อมูลความต้องการใน
แผนพัฒนาขององค์กร เพ่ือจะได้ก าหนดโครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน มีส่งเสริมและสร้างอาชีพให้กับประชาชน และกลุ่มต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม การก าหนด
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แผนงานแบบมุ่งเน้นสัมฤทธิผลแก่ประชาชน ชุมชน และสังคมอย่ างเท่าเทียม และจัดท าและ
เผยแพร่ข่าวสารหรือระบบสารสนเทศในการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม และการบริหารงาน
องค์กรสอดคล้องกับงานวิจัยของ Surasak Boonthien (2008) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่” พบว่า 
กระบวนการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านการประชุมที่เป็นระบบบนหลักการมีส่วนร่วมภายใต้
ศีลธรรมอันดี ซึ่งมีรูปแบบองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้การก าหนดประเด็น
สาธารณะ การก าหนดเป้าหมายเชิงนโยบาย ผู้มีส่วนได้เสีย กลไกการท างาน  ขั้นตอน/กระบวนการ 
การจัดประชุม/เวทีและการสื่อสารกับสังคม  กลไกการท างาน  กระบวนการขั้นตอนการพัฒนา 
จัดท าข้อเสนอและข้ันติดตามผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติและสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Sane Jaisit (2015) วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่าการสร้างระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ทางพระพุทธศาสนารวมทั้งองค์กรในชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการวางแนวทางส าหรับวางรากฐานให้กับประชาชนได้มีความรู้และมีส่วนร่วมต่อกระบวนการ
ก าหนดนโยบายตั้งแต่เริ่มต้นและสอดคล้องกับงานวิจัยของNarinan Suriyanan et al. (2006) วิจัย
เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล” พบว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลจะสอบถามความเห็นของประชาชนโดยผ่านประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือ
จัดล าดับความส าคัญของโครงการในแต่ละหมู่บ้านก่อน แล้วจึงน ามารวมกันเพ่ือจัดล าดับตามความ
จ าเป็นเร่งดวนในภาพรวมอีกครั้ง และส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ควรมีการศึกษาแนวทางหรือกระบวนการน านโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไปสู่การปฏิบัติแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 6.2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
  6.3 นักวิจัยควรมองถึงระเบียบวิธีวิจัยอ่ืนๆ ที่สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง เช่น การใช้เทคนิคเดลฟาย หรือระเบียบวิธีวิจัยอื่นๆ 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ประยุกต์หลักพระพุทธศาสนา

เพ่ือการจัดการศึกษาทางด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เน้นข้อมูล
ทั่วไปของผู้ประยุกต์หลักพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย สถานภาพ ประสบการณ์การบริหาร
หลักสูตร วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ 2) เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินการประยุกต์
หลักพระพุทธศาสนาเพ่ือการจัดการศึกษาทางด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาเพ่ือ
การจัดการศึกษาทางด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การวิจัยนี้เป็น
การวิจัยเชิงผสานวิธีระหว่างเชิงปริมาณและคุณภาพ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ผู้บริหาร 5 รูปหรืคน อาจารย์ 10 รูปหรือคน นิสิต 20 รูปหรือ คน
รวมทั้งสิ้น 40 รูปหรคืนใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

                                                 
 Doctor of Psychology in Buddhist Psychology, Faculty of Humanities, 

Mahachulalongkornrajavidyalaya  University. 
 Department of Psychology Faculty of Humanities, Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University. 
 Department of Psychology Faculty of Humanities, Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University. 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาเพ่ือการจัดการศึกษาทางด้านจิตวิทยา

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เป็นคฤหัสถ์ ร้อยละ 
80.00 มีประสบการณ์บริหารหลักสูตร 10 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ร้อยละ 80.00 ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นผู้บริหารส่วนใหญ่เป็น
คฤหัสถ์ ร้อยละ 60.00 มีประสบการณ์บริหารหลักสูตร 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 80.00 มีต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 80.00 ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นอาจารย์ส่วนใหญ่เป็น
คฤหัสถ์ ร้อยละ 70.00 มีประสบการณ์บริหารหลักสูตร 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่มี
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 50.00 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและอาจารย์
ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 100.00 และผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนิสิตส่วน
ใหญ่คฤหัสถ์ ร้อยละ 85.00 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.00 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 30.00  
ส่วนใหญ่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป และประกอบอาชีพก่อนแล้วที่จะเข้ามาเรียน ร้อยละ 100.00 

2. ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินการประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาเพ่ือการจัดการศึกษา
ทางด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์การ
ประเมินด้านบริบทของหลักสูตร ประกอบด้วย (1) การประเมินความสัมพันธ์ สอดคล้องของ
หลักสูตรในด้านบริบทโดยผู้ทรงคุณวุฒิในภาพรวม มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ 0.80 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าความสอดคล้อง มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่หลักสูตรมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ของคณะ หลักสูตรมีความสัมพันธ์กับความต้องการของประเทศ และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรมีความเหมาะสม ตามล าดับ (2) ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตด้าน
บริบทของหลักสูตรในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 4.16 2) ผลการวิเคราะห์การประเมิน
ด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย (1) ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตเกี่ยวกับด้านการ
ประเมินด้านโครงสร้างหลักสูตรและด้านความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตรในภาพรวม  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.90 (2) ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต เกี่ยวกับความ
เหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตรในภาพรวมทั้งสิ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.91 (3) ความ
คิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตด้านคุณลักษณะของอาจารย์ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่ 4.26 (4) ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตด้านความพร้อมของนิสิตใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ี 3.88 (5) ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตด้านสิ่ง
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สนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.74 3) ผลการวิเคราะห์การประเมิน
ด้านกระบวนการเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตด้านความเหมาะสมของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร และด้านความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากในทุกด้าน 4) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านผลผลิตในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และด้านอัตลักษณ์บัณฑิต  
“มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากตามล าดับ 

3. แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาเพ่ือการจัด
การศึกษาทางด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พบว่า หลักสูตรควร
มีอัตลักษณ์ด้านพุทธจิตวิทยาชัดเจน เน้นกรรมฐานเป็นวิธีการพุทธจิตวิทยาบ าบัด ควรเน้นให้นิสิต
ได้ศึกษาด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติให้มากกว่าการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อาจารย์
ประจ าหลักสูตรต้องมีผลงานวิจัยและต้องพัฒนาผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด
อย่างต่อเนื่อง บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบ สามารถบูรณาการความรู้ด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาได้อย่างดี 
ค าส าคัญ: การประยุกต์,พระพุทธศาสนา,การจัดการศึกษาด้านจิตวิทยา 

 
 

ABSTRACT 
This study comprises objectives: 1) to study an application of Buddhism for 

Psychology education of Mahachulalongkornrajavidyalaya University focusing on 
applicants’ status, curriculum administrating experience, educational qualification 
and academic position; and 2) to analyze results of an application of 
Buddhadhamma for Psychology education of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University; and 3) to present ways for a development and alteration of an 
application of Buddhadhamma for Psychology education of Mahachulalongkorn- 
rajavidyalaya University. The study is a mixed method research between 
quantitative research and qualitative research in nature. An evaluative form is used 
for collecting quantitative data from 5 scholars, 5 administrators, 10 instructors 
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and 20 students and in-depth interview and Focus group discussion are used for 
collecting qualitative data. Statistics comprising Percentage, Mean and Standard 
Deviation (SD) are used for analyzing quantitative data and a content analysis is 
used for analyzing qualitative data.  

Results of the study were as follows. 
1. In respect of general information of applicants of an application of 

Buddhism for Buddhist Psychology education of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University it found that most 80 percent scholars were laypersons, 100 percent 
had working experiences in the field of the program administration for 10 years 
and above and 80 percent of them were assistant professors, most 60 percent 
administrators were laypersons, 80 percent had working experiences in the field of 
the program administration for 10 years and above and 80 percent of them were 
assistant professors, most 70 percent instructors were laypersons, 50 percent had 
working experiences in the field of the program administration for 10 years and 
above and 50 percent of them were assistant professors, and all scholars, 
administrators and instructors completed Ph.D. degree, whereas most 85 percent 
students were laypersons, most of them were female and 30 percent were male, 
the majority of them was 30 years old, and 100 percent they had occupations 
before joining this program. 

2. With regard to results of analyzing an application of Buddhadhamma for 
Psychology education of Mahachulalongkornrajavidyalaya University it revealed 
that 1) the result of measurement of the curriculum context comprised (1) 
measurement of the curriculum context by scholars in general had the high mean 
of 0.80, while considering each aspect first three aspects with the most mean of 
relationships included the relationship of objectives of Faculty, nation’s need, 
proper objectives of the curriculum respectively, (2) the opinion of administrators, 
instructors and students in general had the high mean of 4.16; 2) the result of 
measurement of input comprised (1) the opinion of administrators, instructors and 
students on the measurement of the structure and proper courses of the 
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curriculum in general had the high mean, (2) the opinion of scholars, 
administrators, instructors and students on the appropriation of courses in the 
curriculum in general had the high mean of 3.91, (3) the opinion of administrators, 
instructors and students on instructors’ attributes in general had the high mean of 
4.26, (4) the opinion of administrators, instructors and students on students’ 
readiness in general had the high mean of 3.88, and (5) the opinion of 
administrators, instructors and students on education supportive facilities in 
general had the high mean of 3.74; 3) for the result of measurement of process 
the opinion of administrators, instructors and students on the process of the 
curriculum administration and appropriation of education in general had the high 
mean in all aspects; and 4) the result of measurement of output in general had 
the highest mean, while considering each aspect the mean of aspects of morality 
and ethics, knowledge, intellectual skill, inter-personal skill and responsibility, 
arithmetic skill, communication and information technology was high respectively. 

3. With regard to ways for a development and alteration of an application 
of Buddhadhamma for Psychology education of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University it found that the curriculum should have the identification of Buddhist 
Psychology focusing on meditation as Buddhist Psycho-therapy, more self-study 
and practical parts than course works, instructors responsible for the curriculum 
should conduct research works and develop academic writings as designated by 
Office of Higher Education and graduates should be good examples with good 
morality and responsibility and integrate the knowledge of Buddhism with 
Psychology. 
Keywords: Application, Buddhism, Psychology Education. 
 
1.บทน า 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายมหานิกายแห่งคณะ
สงฆ์ของประเทศไทยที่มีบทบาทส าคัญในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาฝ่าย  
เถรวาททั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่มุ่งจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ ปัจจุบัน
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เปิดรับนิศิษย์เข้าศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีพันธกิจผลิตบัณฑิต 
วิ จัย และพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และบริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง
สถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น โดยให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงของ
พระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและคฤหัสถ์ เมื่อ พ.ศ. 2430 และในสมัยนั้นโปรดให้เรียกว่า มหาธาตุ
วิทยาลัย และคณะสงฆ์ได้เปิดท าการสอนเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 ใน
รูปแบบปริยัติธรรมเดิม และต่อมาได้พระราชทานเปลี่ยนนามมหาธาตุวิทยาลัยเป็นมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป และมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยได้เปิดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ - 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 เป็นต้นมา 
 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พุทธศักราช 
2548 ไว้ โดยให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และมีการประเมิน เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี และการพัฒนาหลักสูตรต้องมีการประเมินหลักสูตรก่อน  
เพราะส่วนงานจัดการศึกษาจะได้รับรู้ถึงคุณค่าของหลักสูตร ผลที่ได้จากการด าเนินการหลักสูตร 
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรจะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่งในการตัดสินใจเพ่ือการ
พัฒนาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร อันจะน าหลักสูตรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายการ
ประเมินหลักสูตรเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตร ทั้งนี้ โดยใช้ผลจากการวัดในแง่มุม
ต่างๆ ของสิ่งที่ประเมิน เพ่ือน ามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  
 ด้วยเหตุดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาและปรับหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2 .1 เพ่ือศึกษาหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือการจัดการศึกษาทางด้านจิตวิทยาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เน้นข้อมูลทั่วไปของผู้ประยุกต์หลักพระพุทธศาสนา 
ประกอบด้วย สถานภาพ ประสบการณ์การบริหารหลักสูตร วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทาง
วิชาการ 
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 2.2 เพ่ือวิเคราะห์การประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาเพ่ือการจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 ภาควิชาจิตวิทยา  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.3 เพ่ือเสนอการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธ
จิตวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 
ลงกรณราช 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณเพ่ือขยายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส าคัญในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จ านวน 10 รูป/คน การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) เพ่ือทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค์ข้อค าถามการวิจัย ให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก ซึ่งก าหนดคุณสมบัติผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) จ านวน 12 ท่าน  
 3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบประเมินหลักสูตรเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียต่อหลักสูตร (Stakeholders) ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน 
จ านวน 5 รูปหรือคน ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา ผู้อ านวยการหลักสูตร จ านวน 5 รูป/คน ศึกษาจากกลุ่มประชากร 
อาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ที่เริ่มจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2555–2559 ในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ทุกรายวิชา จ านวน 10 รูป/คน 
ศึกษาจากกลุ่มประชากร นิสิต ได้แก่ นิสิตในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
จิตวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 ที่เริ่มเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2555 (ในปีการศึกษา 
2558 เป็นนิสิตรุ่นที่ 4) จ านวน 20 รูป/คน ศึกษาจากกลุ่มประชากร 
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4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เป็นคฤหัสถ์ ร้อยละ 80.00 รองลงมา

เป็นบรรพชิต ร้อยละ 20.00 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์บริหารหลักสูตร10 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 100.00 
ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 100.00  

ส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ร้อยละ 80.00 รองลงมามี
ต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ ร้อยละ 20.00 ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นผู้บริหารส่วน
ใหญ่เป็นคฤหัสถ์ ร้อยละ 60.00 รองลงมาเป็นบรรพชิต ร้อยละ 40.00 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
บริหารหลักสูตร 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 80.00 รองลงมามีประสบการณ์ 5 - 10 ปี ร้อยละ 20.00 
ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 80.00 รองลงมาไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 20.00 ผู้ตอบแบบ
ประเมินที่เป็นอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นคฤหัสถ์ ร้อยละ 70.00 รองลงมาเป็นบรรพชิต ร้อยละ 30.00 
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์บริหารหลักสูตร10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 50.00 รองลงมามีประสบการณ์
บริหารหลักสูตรระหว่าง 5 – 10 ปี ร้อยละ 30.00 และน้อยที่สุดมีประสบการณ์บริหารหลักสูตร 
ต่ ากว่า 5 ปี ร้อยละ 20.00 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่มี
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 50.00 รองลงมาไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละ 30.00 และน้อยที่สุดมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ร้อยละ 20.00 และ
ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนิสิตส่วนใหญ่คฤหัสถ์ ร้อยละ 85.00 เป็นบรรพชิต ร้อยละ 15.00 ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.00 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 30.00 ส่วนใหญ่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 85.00 และมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ร้อยละ 15.00 ส่วนใหญ่มีอาชีพก่อนที่จะเข้ามา
เรียน ร้อยละ 100.00 

4.2 ผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาเพ่ือการจัดการศึกษาหลักสูตร 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 ใน 4 ด้าน มีดังนี้ 

1) ด้านบริบทของหลักสูตร พบว่า ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในภาพรวมทั้งสิ้น
เกี่ยวกับบริบทของหลักสูตรสัมพันธ์ สอดคล้องในภาพรวมมีผลคะแนนเฉลี่ยที่ 0.80 เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าความสอดคล้อง มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อที่ 2 หลักสูตรมี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของคณะ มีค่าความสอดคล้อง 1.00 ข้อที่ 3 หลักสูตรมีความสัมพันธ์
กับความต้องการของประเทศ มีค่าความสอดคล้อง 1.00 ข้อที่ 6 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความ
เหมาะสม มีค่าความสอดคล้อง 1.00 ตามล าดับ และความคิดเห็นของผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
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ระดับมากที่ 4.26 อาจารย์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 4.18 และนิสิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 
4.02 

2) ด้านปัจจัยน าเข้า มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้  (1) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้าน
โครงสร้างหลักสูตร พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต ด้านการประเมินด้าน
โครงสร้างหลักสูตรในภาพรวมทั้งสิ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.90 เมื่อพิจารณาภาพรวมความ
คิดเห็นของผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.79 ภาพรวมความคิดเห็นของอาจารย์มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่ 3.93 และภาพรวมคิดเห็นของนิสิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.84 (2) ผลการ
วิเคราะห์การประเมินด้านรายวิชาในหลักสูตร พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต 
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตรในภาพรวมทั้งสิ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.91 
เมื่อพิจาณาในภาพรวมทั้งสิ้น ด้านความเหมาะสมทั่วไปของรายวิชาในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่ 3.81 เมื่อพิจารณารวมทั้งสิ้น ด้านความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.91 (3) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านคุณลักษณะของอาจารย์ 
พบว่า ในภาพรวมทั้งสิ้น ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 4.10 เมื่อพิจารณาภาพรวมความคิดเห็นของผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่ 4.26 ภาพรวมความคิดเห็นของอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 4.10 และ
ภาพรวมคิดเห็นของนิสิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 4.21(4) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้าน
ความพร้อมของนิสิต พบว่า ในภาพรวมทั้งสิ้น ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต ด้าน
ความพร้อมของนิสิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.88 เม่ือพิจารณาภาพรวมความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.90 ภาพรวมความคิดเห็นของอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่ 3.85 และภาพรวมคิดเห็นของนิสิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 4.03 (5) ผลการ
วิเคราะห์การประเมินด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมทั้งสิ้น ความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.74 เมื่อ
พิจารณาภาพรวมความคิดเห็นของผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.92 ภาพรวมความ
คิดเห็นของอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.70 และภาพรวมคิดเห็นของนิสิต มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากท่ี 3.87 

 3) ด้านกระบวนการ มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ (1) ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร พบว่า ในภาพรวมทั้งสิ้น ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และ
นิสิตด้านความเหมาะสมของกระบวนการบริหารหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.78  
เมื่อพิจารณาภาพรวมความคิดเห็นของผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.78 และภาพรวม
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ความคิดเห็นของอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.78 (2) ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของการจัดการเรียนการสอน พบว่า ในภาพรวมทั้งสิ้น ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และ
นิสิตด้านความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.79) เมื่อ
พิจารณาภาพรวมความคิดเห็นของผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.7 ภาพรวมความ
คิดเห็นของอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.78 และภาพรวมคิดเห็นของนิสิต มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่ 3.97(3) ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล พบว่า ใน
ภาพรวมทั้งสิ้น ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตด้านความเหมาะสมของการวัดและ
ประเมินผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.99 เมื่อพิจารณาภาพรวมความคิดเห็นของผู้บริหาร  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 3.72 ภาพรวมความคิดเห็นของอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 
4.01 และภาพรวมคิดเห็นของนิสิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดที่ 3.88 

 4) ด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดที่ 4.52 เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้าน พบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดที่ 4.69 ด้านความรู้ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดที่ 4.71 ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดที่ 4.60 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ 4.33 ด้าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่ 4.41 ด้านอัตลักษณ์บัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากท่ี 4.22 

4.3 แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
จิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการ
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม มีการเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตร - 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ดังนี้  

 1) ด้านบริบท หลักสูตรควรมีอัตลักษณ์ด้านพุทธจิตวิทยาชัดเจน เน้นการบูรณาการกับ
จิตวิทยาตะวันตก โดยให้น าเอากรรมฐานมาเป็นวิธีการพุทธจิตวิทยาบ าบัดในการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยยึดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ควรมีกระบวนการประเมิน
หลักสูตรที่ท าเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดผลดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท าให้การปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรตรงตามความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ควรมีกลยุทธ์ในการแนะ
แนวประชาสัมพันธ์ให้มีนิสิตเข้ามาศึกษาในหลักสูตรเพ่ิมมากขึ้น ควรมีการจัดการอบรมวิธีเขียน
วิทยานิพนธ์ในรูปแบบ Intensive Course โดยเน้นให้นิสิตเข้ารับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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ตามปฏิทิน ควรมีการ Check list ความก้าวหน้าในการท างานของนิสิตเพ่ือให้นิสิตจบตามก าหนด
ระยะเวลาของหลักสูตร จะท าให้ปริมาณของอาจารย์ที่ปรึกษากับจ านวนนิสิตสมดุล  

2) ด้านปัจจัยน าเข้า ในระดับบัณฑิตศึกษาควรเน้นให้นิสิตได้ศึกษาด้วยตนเองและลงมือ
ปฏิบัติให้มากกว่าการจัดการเรียนการสอน ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือให้นิสิตได้
ฝึกภาคปฏิบัติให้มากขึ้น จัดให้มีหนังสือหรือต าราทางพุทธจิตวิทยาภาคภาษาอังกฤษ และแนะน า
เว็บไซต์ที่นิสิตสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองทั้งในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย และ
เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลข้างนอน ซึ่งปัจจุบันยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้
ของนิสิตไม่มากพอที่จะให้นิสิตได้รับการศึกษาหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม ควรบรรจุบุคลากรประจ า
หลักสูตรให้ตรงสาขาวิชาให้มากที่สุด และมีเจ้าหน้าที่ประสานงานในหลักสูตรที่เพียงพอ ควรมีการ
ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาให้ทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ควรมีภาคปฏิบัติทางด้านพุทธจิตวิทยาบูรณาการให้
มากกว่านี้ ฝึกผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้กรรมฐานในการแก้ปัญหาและให้ค าปรึกษาแก้ปัญหา
สังคมอย่างยั่งยืน เน้นการให้ค าปรึกษาการท าดุษฎีนิพนธ์ในลักษณะบูรณาการหลากหลาย
 จัดห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการค้นคว้าและการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของนิสิต จัดอบรมเพ่ิมเติมการเขียนดุษฎีนิพนธ์แก่นิสิต จัดห้องสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการค้นคว้าและการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยของนิสิต และควรจัดคลีนิคการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะการ
เขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และการเขียนดุษฎีนิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ด้านกระบวนการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีผลงานวิจัยและต้องพัฒนาผลงานทาง 
วิชาการ ตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนดอย่างต่อเนื่อง ควรมีการประเมินกระบวนการ  และน าผลไป
แก้ไขให้เกิดผลการพัฒนาในทางที่พ่ึงประสงค์ ควรมีการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการ
สอนหรือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน และในการศึกษาค้นคว้า และจัดให้มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพ่ือให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการน าความรู้ไปใช้ไปปฏิบัติได้จริงคณะกรรมการบริหาร
ตั้งแต่ระดับคณะจนถึงหลักสูตร ควรมีการก ากับเรื่องตารางเรียน ปฏิทินเวลาเรียน ให้เป็นไปตาม
วันและเวลาเปิด ปิดอย่างเคร่งครัด 

4) ด้านผลผลิต ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านซึ่งถือเป็นมาตรฐานของผลผลิต ควรเขียนให้
ชัดเจน เข้าใจง่าย ท าได้จริง โดยยึดความเข้าใจของนิสิตเป็นหลัก ให้นิสิตสามารถบูรณาการหลัก
พุทธธรรมกับจิตวิทยาตะวันตกได้อย่างแท้จริงในการท าดุษฎีนิพนธ์ ควรมีการมอบหมายให้นิสิตไป
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ท าการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และควรมีระบบ Check list เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าในการท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตอย่างครบวงจร 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

5.1 พบว่าผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาเพ่ือการจัดการศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 ใน 4 ด้าน  
มีดังนี ้

1) ด้านบริบทของหลักสูตร ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในภาพรวมทั้งสิ้นเกี่ยวกับบริบท
ของหลักสูตรสัมพันธ์ สอดคล้องในภาพรวมมีผลคะแนนเฉลี่ยที่ 0.80 หลักสูตรมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ของคณะ มีความสัมพันธ์กับความต้องการของประเทศ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมี
ความเหมาะสม และความคิดเห็นของผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Jittipip Chuerattanapong (1996) กล่าวไว้ว่าการประเมินบริบท (Context Evaluation) 
เป็นการประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดล้อม เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือ
จุดประสงค์ต่างๆ ของหลักสูตร โดยการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ปัญหา และความต้องการต่างๆ 
เพ่ือชี้ให้เห็นว่าควรก าหนดจุดมุ่งหมายอย่างไรจึงจะสนองความต้องการและแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ 
ในกรณีที่การประเมินหลักสูตรไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการวางแผน แต่ใช้มาระยะหนึ่งแล้วต้องการจะ
ประเมิน การประเมินในส่วนนี้ก็คือการประเมินหลักสูตรในเร่ืองจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ ของ
หลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร และเนื้อหาสาระที่มีอยู่ในหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบดูว่าสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมหรือบริบท ปัญหาและความต้องการต่างๆ หรือไม่อย่างไร  

2) ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า (1) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านโครงสร้างหลักสูตร 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต ด้านการประเมินด้านโครงสร้างหลักสูตรในภาพรวม
ทั้งสิ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ภาพรวมความคิดเห็นของอาจารย์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ
ภาพรวมคิดเห็นของนิสิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (2) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านรายวิชาใน
หลักสูตร ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต เกี่ยวกับความเหมาะสมของรายวิชาใน
หลักสูตรในภาพรวมทั้งสิ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้าน
คุณลักษณะของอาจารย์ ในภาพรวมทั้งสิ้น ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต ด้าน
คุณลักษณะของอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านความ
พร้อมของนิสิต ในภาพรวมทั้งสิ้น ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตในด้านความพร้อม
ของนิสิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (5) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในภาพรวมทั้งสิ้น ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phattaraporn Aranyapha and  
her team (2008) ได้กล่าวไว้ว่า โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม ทุกรายวิชาสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาทันสมัย น่าสนใจ และเหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิต  
ทุกรายวิชามีประโยชน์ต่อการน าไปประกอบวิชาชีพพยาบาล ในระดับมากถึงมากที่สุดเช่นเดียวกัน 
และได้กล่าวถึงผลการประเมินปัจจัยน าเข้าไว้ว่า จ านวนอาจารย์มีเพียงพอกับรายวิชาที่สอน 
อาจารย์มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาที่สอน สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของหลักสูตร มีทักษะในการเลือกเนื้อหา กิจกรรม วิธีการสอน รวมถึงการวัดผล
ประเมินผล สามารถสอนเชื่อมโยงความรู้ด้านทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ อาจารย์มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีความตรงต่อเวลาทั้งในการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  

3) ด้านกระบวนการ พบว่า (1) ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร ในภาพรวมทั้งสิ้น ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตด้านความเหมาะสมของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (2) ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
การจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมทั้งสิ้น ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตด้านความ
เหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (3) ผลการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของการวัดและประเมินผล ในภาพรวมทั้งสิ้นความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต
ด้านความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Jittipip Chuerattanapong (1996) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินกระบวนการ (Process 
Evaluation) เป็นการประเมินหลักสูตรในขั้นปฏิบัติการหรือประเมินกระบวนการใช้หลักสูตร  
เพ่ือตรวจสอบดูว่ากิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ของการใช้หลักสูตรในสภาพที่เป็นจริงเป็น
อย่างไร มีปัญหาหรือข้อบกพร่องหรือไม่ เช่น เรื่องท่ีเกี่ยวกับการสอน การบริหาร เป็นต้น 

 4) ด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Jittipip Chuerattanapong (1996) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินผลผลิต (Product 
Evaluation) เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตรนั้น เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตร โดยตรวจสอบว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่เพียงใด ซึ่ง
อาจพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนภาวการณ์มีงานท าหรือการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไปและจากผลการท างาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Teerasak Unarromlert and 
his team (2009) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินผลผลิต บัณฑิตมีคุณลักษณะทางด้านความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานของบัณฑิต
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อยู่ในระดับมาก และกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาบัณฑิตที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก พบว่า
ส่วนใหญ่พบว่า มีความพอใจอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 

5.2 ข้อเสนอในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
จิตวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย โดยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม มีการเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา โดยแยกข้อเสนอในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรเป็นรายด้าน ดังนี้ 

1) ด้านบริบท หลักสูตรควรมีอัตลักษณ์ด้านพุทธจิตวิทยาชัดเจน เน้นการบูรณาการกับ
จิตวิทยาตะวันตก โดยให้น าเอากรรมฐานมาเป็นวิธีการพุทธจิตวิทยาบ าบัดในการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยยึดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ควรมีกระบวนการประเมิน
หลักสูตรที่ท าเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดผลดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท าให้การปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรตรงตามความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ควรมีกลยุทธ์ในการแนะ
แนวประชาสัมพันธ์ให้มีนิสิตเข้ามาศึกษาในหลักสูตรเพ่ิมมากขึ้น ควรมีการจัดการอบรมวิธีเขียน
วิทยานิพนธ์ในรูปแบบ Intensive Course โดยเน้นให้นิสิตเข้ารับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ตามปฏิทิน ควรมีการ Check list ความก้าวหน้าในการท างานของนิสิตเพ่ือให้นิสิตจบตามก าหนด
ระยะเวลาของหลักสูตร จะท าให้ปริมาณของอาจารย์ที่ปรึกษากับจ านวนนิสิตสมดุล ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Thissana Khammani (1985) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินผลหลักสูตร นับว่ามี
ความส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรเป็นอย่างมาก เพราะการประเมินผลจะท าให้ทราบว่า หลักสูตร
นั้นมีคุณค่าเพียงใด การน าหลักสูตรไปใช้เป็นไปตามที่ก าหนดในหลักสูตรหรือไม่ และผู้เรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่เพียงใด ซึ่งการประเมินหลักสูตรนี้อาจ
ด าเนินการได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าจะประเมินเพ่ืออะไร 

2) ด้านปัจจัยน าเข้า ในระดับบัณฑิตศึกษาควรเน้นให้นิสิตได้ศึกษาด้วยตนเองและลงมือ
ปฏิบัติให้มากกว่าการจัดการเรียนการสอน ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือให้นิสิตได้
ฝึกภาคปฏิบัติให้มากขึ้น จัดให้มีหนังสือหรือต าราทางพุทธจิตวิทยาภาคภาษาอังกฤษ และแนะน า
เว็บไซต์ที่นิสิตสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองทั้งในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย และ
เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลข้างนอน ซึ่งปัจจุบันยังมีสิ่ งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้
ของนิสิตไม่มากพอที่จะให้นิสิตได้รับการศึกษาหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม ควรบรรจุบุคลากรประจ า
หลักสูตรให้ตรงสาขาวิชาให้มากที่สุด และมีเจ้าหน้าที่ประสานงานในหลักสูตรที่เพียงพอ ควรมีการ
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ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ควรมีภาคปฏิบัติทางด้านพุทธจิตวิทยาบูรณาการให้
มากกว่านี้ ฝึกผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้กรรมฐานในการแก้ปัญหาและให้ค าปรึกษาแก้ปัญหา
สังคมอย่างยั่งยืน เน้นการให้ค าปรึกษาการท าดุษฎีนิพนธ์ในลักษณะบูรณาการหลากหลาย
 จัดห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการค้นคว้าและการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของนิสิต จัดอบรมเพ่ิมเติมการเขียนดุษฎีนิพนธ์แก่นิสิต จัดห้องสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการค้นคว้าและการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยของนิสิต และควรจัดคลีนิคการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะการ
เขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และการเขียนดุษฎีนิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Phattaraporn Aranyapha and her team (2008) ที่ได้กล่าวว่า ด้านปัจจัยน าเข้าที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอนนั้น ได้แก่ หนังสือ คู่มือหลักสูตร ห้องเรียน ห้องสมุด มีสถานที่เหมาะสม 
การให้บริการห้องสมุดดี มีต ารา วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และคอมพิวเตอร์ 

3) ด้านกระบวนการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีผลงานวิจัยและต้องพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดอย่างต่อเนื่อง ควรมีการประเมินกระบวนการ  และน าผลไป
แก้ไขให้เกิดผลการพัฒนาในทางที่พ่ึงประสงค์ ควรมีการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการ
สอนหรือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน และในการศึกษาค้นคว้า และจัดให้มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการน าความรู้ไปใช้ไปปฏิบัติได้จริง คณะกรรมการบริหาร
ตั้งแต่ระดับคณะจนถึงหลักสูตร ควรมีการก ากับเรื่องตารางเรียน ปฏิทินเวลาเรียน ให้เป็นไปตาม
วันและเวลาเปิด ปิดอย่างเคร่งครัด 

4) ด้านผลผลิต บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ได้กลับไปสู่สังคมและเป็นแบบอย่างที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถบูรณาการความรู้ด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์
ทางด้านจิตวิทยาได้อย่างดี โดยอาศัยฐานความรู้เดิมผสานกับประสบการณ์การท างานที่มีอยู่ก่อน
แล้ว เป็นผลให้มองโลกอย่างเข้าใจ มีทุกข์น้อยลงมีความสุขเพ่ิมมากขึ้นในสภาพการณ์ของสังคม
ปัจจุบันได้ ซึ่งเป็นบัณฑิตที่ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แม้ผู้เข้ามาศึกษาจะมีความรู้
พ้ืนฐานมาแตกต่างกันมาจากหลากหลายสาขาวิชา แต่ผู้ที่เข้ามาศึกษาที่ส าเร็จแล้วก็สามารถน าเอา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับอาชีพการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Jittipip Chuerattanapong (1996) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินผลผลิต (Product 
Evaluation) เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตรนั้น เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตร โดยตรวจสอบว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่เพียงใด ซึ่ง
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อาจพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนภาวะการมีงานท าหรือการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไปและจากผลการท างาน 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1) หน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสามารถน าแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการศึกษาการประยุกต์หลัก
พระพุทธศาสนาเพ่ือการจัดการศึกษาทางด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอื่น ๆ  

2) ผลการวิเคราะห์การประเมินการประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาเพ่ือการจัดการศึกษา
ทางด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การประเมินผลหลักหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจ าหลักสูตรทุกระดับของ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3) ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจ าหลักสูตรสามารถน าผลการวิจัย
น ามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2558  

6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
1) ควรศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  
2) ควรศึกษาติดตามบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และการบริการวิชาการของบัณฑิตแก่สังคมไทย 
3) ควรศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลบัณฑิตในรุ่นต่างๆ จากนิสิต ว่าได้ประสิทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่ เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรรอบต่อไป 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาสภาพการปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐตาม

นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 2) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
การปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
4.0 และ 3) เพ่ือเสนอการปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างหน่วยงานภาค รัฐตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
(Nonparticipant Observation) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และรวบรวม
ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) 

 ผลการวิจัยพบว่า   
1) ด้านความพร้อมของระบบราชการ การบริหารราชการจะต้องมีความพร้อมและท าให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อหน่วยงานของรัฐ 2) ด้านกฎระเบียบ และขั้นตอนในการบริหารงาน ในการ
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ด าเนินงานของภาครัฐควรลดเลิกภารกิจและยุบหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น 3) ด้านการขาดบุคลากรที่มี
ศักยภาพ และความเป็นมืออาชีพ ถือเป็นเรื่องส าคัญยิ่งในการท างานของหน่วยงานภาครัฐ  
ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีความรู้ความช านาญ 4) ด้านภาพลักษณ์ขององค์การและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของข้าราชการ ควรมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมและจะต้อง
ปรับตัวในการท างานให้มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และ 5) ด้านโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
ซึ่งพบว่าโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันมีลักษณะที่ไม่ยืดหยุ่น ยึดติดกับกรอบตามอ านาจ
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนดเป็นหลัก  
ค าส าคัญ: การปรับโครงสร้าง,การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์, ประเทศไทย 4.0 
 
 

ABSTRACT 
Objectives of this research were to, 1) Study the state of government 

restructuring according to the government policy to drive the Thailand 4.0 strategy. 
2) Study impact on Government Sector Restructuring in accordance with 
government policy to drive Thailand 4.0 strategy and 3) Propose restructuring 
government agencies, government policies to drive strategic Thailand 4.0. This study 
was a qualitative research by using a variety of storage methods.  

Summarizing the findings in this research thus; 1) the readiness of the 
bureaucratic system as public administration must be readily available and result in 
the achievement of the state agency. 2) Regulatory and managing steps in the 
operation of the government should reduce the termination of the mission and 
dissolve unnecessary units. 3) Lack of Potential Personnel and professionalism were 
very important in the work of government agencies. So government officials and 
officials must have expertise. 4) The Corporate image and responsibilities of 
government officials should change culture, values and adapt to work to be 
accountable to the public. 5) The structure of the government at present was not 
flexible. Adherence to the framework of mandated by law. This was a constraint 
that restructuring organization and adjusting roles, to have clear responsibility to be 
able to driven strategy. 
Keywords: Restructuring, Driven Strategy, Thailand 4.0   
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1. บทน า 
การบริหารราชการแผ่นดินโดยระบบราชที่เป็นองค์การขนาดใหญ่และจากปัญหาในการ

บริหารงานที่หลากหลาย เนื่องจากภารกิจต่างๆ เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนทั้งประเทศ และมีความ
ต้องการที่หลายหลาย และมีความแตกต่างกัน โดยสภาพพ้ืนที่ สภาพแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกัน 
ปัญหาด้านทรัพยากรในการบริหารมีอย่างจ ากัด ซึ่งไม่รวมถึงต้องบริหารงานภายใต้กฎหมาย และ
ระเบียบที่มาก และเคร่งครัด ส่งผลให้การบริหารราชการไทยประสบปัญหาหลายประการ โดย
สามารถสรุปปัญหาต่างๆ ได้ เช่น ปัญหาเชิงโครงสร้าง,ปัญหาระบบอุปถัมภ์, ปัญหาในการปรับตัว
ตามสภาพแวดล้อม, ปัญหาในการบริหารงานบุคคล, ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ, ปัญหาใน
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และปัญหาในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (Office of the 
Personnel Administration System Development Division, Office of the Civil Service 
Commission, 2002: 3-5) ซึ่งประเด็นที่ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงผู้น าประเทศของแต่ละยุค  
จึงส่งผลต่อรูปแบบการบริหารระบบราชการและส่งผลต่อความก้าวหน้าของข้าราชการ ที่ขาดขวัญ
ก าลังใจ ขาดเสถียรภาพในการท างาน และขาดรูปแบบการท างานที่ต่อเนื่องส่งผลให้กลายเป็น
ปัญหาที่ฝังรากลึกของระบบราชการ นอกจากนี้ ต้องยอมรับว่าระบบราชการมีปัญหาส่วนหนึ่งเกิด
จากนโยบายในด้านการบริหารงานของของรัฐบาล และในด้านโครงสร้างของหน่วยงาน ซึ่งทุก
รัฐบาลที่ผ่านมามีการปฏิรูประบบราชการมาอย่างต่อเนื่อง 

การปรับโครงสร้างการบริหารของหน่วยงานภาครัฐ ขึ้นในปี พ .ศ.2545 โดยรัฐบาล  
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งลงวันที่ 9 มกราคม 2540 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูประบบราชการ และตั้งส านักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการสังกัดส านักงาน 
ก.พ. ให้ท าหน้าที่ด้านเลขานุการและด้านวิชาการของคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ จึงส่งผลให้
มีการจัดท าแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2540-2544 ซึ่งเน้นการปรับบทบาทภารกิจ 
ขนาดของหน่วยงานของรัฐ และการปรับปรุงระบบการท างานของหน่วยงานรัฐและได้มีการร่าง
กฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน และได้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการมาเป็น
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งได้อาศัยมาตรา 71/9 พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให้
เป็นส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี ไม่มีฐานะเป็นกรมขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยมีหน้าที่ให้
ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบ
ราช การปรับงบประมาณ ระบบราชการบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
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การเปรียบเทียบเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของรัฐสภาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐสภากับประชาชนโดยค านึงถึงพ้ืนที่การให้บริการสาธารณะ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของรูปแบบใหม่
ในการจัดโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดของฝ่ายนิติบัญญัติเช่นเดี่ยวกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลา
การที่มีหน่วยงานประจ าอยู่ทุกจังหวัดของประเทศไทย ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการท างานของ
รัฐสภาโดยตรงจากการติดต่อกับส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดในแต่ละพ้ืนที่ มีการยื่นเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของประชาชนให้ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ประชาชนได้
เรียนรู้ เรื่องการเมืองและประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมที่ส านักงานรัฐสภาประจ าจังหวัดจัดขึ้น  
(Ekaphon  Rakkhwamsuk :2017) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้าควบคุมอ านาจการปกครอง และ
ได้ประกาศให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยมาตรา 
27 ได้ก าหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติท าหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะ เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปประเทศ
ไทย โดยมีข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทย 11 ด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านพลังงาน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้านสื่อสารมวลชน ด้านสังคม และด้าน
อ่ืนๆ ซึ่งส านักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับทุกกระทรวงในการด าเนินการปฏิรูประบบราชการ โดยการ
น าเอาข้อเสนอของส านักนายกรัฐมนตรีในเรื่องการปฏิรูประบบราชการ และแนวทางจริยธรรมสร้าง
เมืองไทยให้มีความสุขมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นการ
ให้บริการแก่ประชาชน โดยส่วนราชการจะต้องมีประสิทธิภาพและเป็นเรื่องเร่งด่วนในการปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานของแต่ละกระทรวงให้มีประสิทธิภาพ 

จากปัญหาการเข้าถึงระบบ การบันทึกข้อมูลในระบบฯ แบบเดิมๆนั้น ผู้กรอกข้อมูล
สามารถบันทึกข้อมูลได้และจะปรากฏให้เห็นในหน้าจอของระบบว่ามีการบันทึกข้อมูลได้จริง  
แต่หลังจากการบันทึกข้อมูลแล้ว หากผู้กรอกข้อมูลออกจากระบบและกลับเข้ามาสู่ระบบอีกครั้ง 
ข้อมูลที่เคยกรอกลงไปนั้นจะไม่แสดงให้เห็น จึงท าให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจในตัวระบบของผู้
กรอกข้อมูล เนื่องจากระบบเดิมเมื่อมีการบันทึกข้อมูลใหม่ระบบจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงไปได้
อีกจึงท าให้ผู้กรอกข้อมูลต้องกรอกข้อมูลใหม่อยู่เรื่อยๆ เม่ือท าการวิจัยได้พบว่าการแก้ไขปัญหา
เดิมๆ ของระบบจะต้องมีการพัฒนาระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาข้างต้น เนื่องจากปัญหาที่ผู้กรอกข้อมูลกด
บันทึกแล้วข้อมูลบันทึกเข้าระบบบ้าง ไม่ได้บันทึกเข้าระบบบ้าง จึงได้พัฒนาระบบใหม่และปรับปรุง
ให้ดีขึ้น (Saruda Sumpong,2015) 
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่
สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ในการปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ  
เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องปรับ
กระบวนการให้การด าเนินการไปได้ โดยผู้วิจัยคาดว่าผลจาการศึกษาวิจัยจะได้ข้อค้นพบที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิรูประบบราชการไทย ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

2.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐตามนโยบาย
รัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

2.3 เพ่ือเสนอการปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุ่งศึกษา
ปรากฏการณ์ตามนโยบายรัฐบาลในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีเป้าหมายในการปรับ
โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้
วิธีการรวบรวมข้อมูล การแปลความอย่างเป็นระบบ เป็นการ ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary Research) สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In–Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ซึ่งในการศึกษาเป็นรูปแบบการศึกษาเพ่ือหาองค์ความรู้ใหม่จากทัศนะของผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 

3.1 การออกแบบการวิจัย 
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูล

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากเอกสารข้อมูลผลการด าเนินงาน เอกสารวิชาการ ผลงานวิจัยบทความ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการสืบค้นจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางเว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ให้ได้ข้อมูลที่
ต้องการและน าข้อมูลมาสังเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ให้ครอบคลุมเรื่องที่ท าการศึกษาวิจัย 
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การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้วิจัย ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้
เทคนิคในการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured Interview) จากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ในการเก็บรวบรวม เช่น แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
อุปกรณ์บันทึกภาพหรือเสียง  

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลโดย
การสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 

3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ โดยใช้วิธีการแบบเจาะจง ซึ่งก าหนดเกณฑ์การเลือก คือ 1. เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับการก าหนด
นโยบาย และเป็นผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติกับการพัฒนาระบบราชการ และ 2. เป็นผู้ที่ยินดีในการให้
ข้อมูลโดยสมัครใจ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนระดับ
ผู้ก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทนระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้น านโยบายไปปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติการ 

3) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีความเกี่ยวข้องในการน าไปปฏิบัติ 
(stakeholders) 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดที่ผู้เก็บข้อมูลลงมือเก็บ

ด้วยตนเองที่ได้มาจากแหล่งก าเนิดที่แท้จริง เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มเฉพาะ
และการสังเกต  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลต่างๆ ที่มีผู้เก็บหรือรวบรวมไว้ก่อน
แล้ว เพียงแต่ผู้วิจัยน าข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาใหม่ เช่น สถิติจากหน่วยงานและเอกสารทุกประเภท 
ซึ่งในการเก็บข้อมูลใหม่และสามารถศึกษาย้อนหลังได้และท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
บางครั้งข้อมูลที่มีอยู่แล้วไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ผู้วิจัยศึกษาและปัญหาเรื่องความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล ก่อนจะน าไปใช้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
แหล่งอ่ืนในบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์ ข้อเท็จจริงกระบวนการวิจัย โดยการศึกษาวิจัยจากเอกสาร 
(Documentary Research) หรือรายละเอียดที่ผู้อ่ืนรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือน ามายืนยันกับ
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รับมาจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในขณะนั้น 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าหลักวิเคราะห์
ข้อมูล 3 ประการ คือ  1) การลดทอนและกลั่นกรองข้อมูล (Data Reduction) 2) การแสดงและ
พรรณนาข้อมูล (Data Display and Description) 3) การหาข้อสรุปและตรวจผลการวิจัย 
(Conclusion and Verification)   

3.5 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
การตรวจสอบความถูกต้องแม่นตรง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) นั้น 

เบื้องต้นผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดระเบียบทางกายภาพข้อมูล เช่น การถอดเทปจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการจดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ จากนั้นมีการจัดระเบียบเนื้อหาข้อมูลโดยการค้นหา
ความหมายของข้อความต่างๆ จากข้อมูลที่เก็บรวบรวม มีการจัดท าระบบการใช้รหัสข้อมูลโดย
ด าเนินการจ าแนกข้อมูลเป็นส่วนย่อยๆ ตามความส าคัญของเนื้อหาหรือตามความหมายเฉพาะของ
แต่ละส่วน และในส่วนของการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการ
ตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบกับสิ่งอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือและการตรวจสอบโดยการโยงสามเส้า 
(Triangulation) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผลการวิเคราะห์
ตลอดจนผลของการวิจัย และการตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลหลาย
แหล่ง (Triangulation of Data Sources) การเปรียบเทียบจากการใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลหลายๆ 
วิธี (Triangulation Of Methods) และการเปรียบเทียบจากการใช้ทฤษฎีแนวคิด (Triangulation 
of Theories)  
 
4. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปการวิจัย โดยแบ่งข้อมูลจากผลการวิจัยเพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์การปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยที่ใช้วิธีการหลากหลายเพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบมุมมองจากหลายๆ ด้าน เพ่ือความถูกต้องของ
การตีความปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนส าหรับผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อค้นพบโดยสรุปดังนี้ 

4.1 ด้านความพร้อมของระบบราชการ การบริหารราชการจะต้องมีความพร้อมและท าให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อหน่วยงานของรัฐ โดยผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานจะต้องมีความ
สอดคล้องกับนโยบายและสามารถตรวจสอบการน ามาปฏิบัติได้ ซึ่งในการปรับบทบาท ภารกิจและ
โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นกระบวนการหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือเป็นการ
ทบทวนและจัดภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ขจัดความซ้ าซ้อนและมีผู้รับผิดชอบ
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ที่ชัดเจน สอดรับกับแนวนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เพ่ือให้ระบบราชการสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.2 ด้านกฎระเบียบและขั้นตอนในการบริหารงาน ในการด าเนินงานของภาครัฐควรลด
เลิกภารกิจและยุบหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น และเมื่อมีการยกเลิกหน่วยงานแล้วจะต้องไม่มีการตั้ง
หน่วยงานที่มีภารกิจซ้ าซ้อนกับหน่วยงานที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ควรปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการท างาน
ของภาครัฐให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในการรับบริการ ควรมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารราชการแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 ด้านการขาดบุคลากรที่มีศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ ถือเป็นเรื่องส าคัญยิ่งใน
การท างานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีความรู้ความช านาญ 
และมีความเข้าใจในหน้าที่ของตนในการให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการ และมีความเที่ยงธรรมในการให้บริการ 
ข้าราชการจะต้องสุจริต โปร่งใส และสามารถท่ีจะตรวจสอบการท างานได้ในทุกขั้นตอน 

4.4 ด้านภาพลักษณ์ขององค์การและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของข้าราชการ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมและจะต้องปรับตัวในการท างานให้มี
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ควรมีการปรับรูปแบบและวิธีการบริหารงานให้มุ่งบริการที่มีคุณภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

4.5 ด้านโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ พบว่าโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน
มีลักษณะที่ไม่ยืดหยุ่น ยึดติดกับกรอบตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดเป็นหลัก เป็นข้อจ ากัดที่
ไม่สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมและไม่ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
จึงจ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ การปรับบทบาท ภารกิจและ
โครงสร้างส่วนราชการ โดยจะต้องมีการทบทวนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ลด
ความซ้ าซ้อนในอ านาจหน้าที่ ให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และจะต้องสอดรับกับแนวนโยบายของ
รัฐบาลในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เพ่ือให้ระบบราชการสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการปฏิรูประบบราชการ เมื่อ พ.ศ.2545 ในการปรับโครงสร้างกระทรวงจาก 14 
กระทรวง 1 ทบวง มาเป็น 20 กระทรวง พบว่ามีปัญหาอุปสรรคภายหลังที่มีการปฏิรูประบบ
ราชการในภาพรวม และปัญหาที่พบเป็นเรื่องอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จากการลดภารกิจ
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เลิกภารกิจและยุบหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น และเมื่อมีการยกเลิกหน่วยงานแล้วจะต้องไม่มีการตั้ง
หน่วยงานที่มีภารกิจซ้ าซ้อนกับหน่วยงานที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ควรปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการท างาน
ของภาครัฐให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในการรับบริการ ควรมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารราชการแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการ และมีความเที่ยงธรรมในการให้บริการ 
ข้าราชการจะต้องสุจริต โปร่งใส และสามารถท่ีจะตรวจสอบการท างานได้ในทุกขั้นตอน 

4.4 ด้านภาพลักษณ์ขององค์การและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของข้าราชการ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมและจะต้องปรับตัวในการท างานให้มี
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ควรมีการปรับรูปแบบและวิธีการบริหารงานให้มุ่งบริการที่มีคุณภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

4.5 ด้านโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ พบว่าโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน
มีลักษณะที่ไม่ยืดหยุ่น ยึดติดกับกรอบตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดเป็นหลัก เป็นข้อจ ากัดที่
ไม่สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมและไม่ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
จึงจ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ การปรับบทบาท ภารกิจและ
โครงสร้างส่วนราชการ โดยจะต้องมีการทบทวนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ลด
ความซ้ าซ้อนในอ านาจหน้าที่ ให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และจะต้องสอดรับกับแนวนโยบายของ
รัฐบาลในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เพ่ือให้ระบบราชการสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการปฏิรูประบบราชการ เม่ือ พ.ศ.2545 ในการปรับโครงสร้างกระทรวงจาก 14 
กระทรวง 1 ทบวง มาเป็น 20 กระทรวง พบว่ามีปัญหาอุปสรรคภายหลังที่มีการปฏิรูประบบ
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  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    135  
 

และตัดแบ่งไปให้หน่วยงานอ่ืน ซึ่งยังซ้ าซ้อนกันอยู่กับหน่วยงานใหม่ที่รับส่วนแบ่งภารกิจไปท าให้มี
เจ้าภาพทับซ้อน เช่น ปัญหาระหว่างกรมป่าไม้ กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัญหาเรื่องปัจจัยในการบริหาร บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ท างานไม่สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ทัน มีการ
ตัดโอนบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ไปหน่วยงานอ่ืนแล้วแต่ยังต้องท าหน้าที่และรับผิดชอบ
งานเดิมอีกต่อไป หรือมีการมอบภารกิจและความรับผิดชอบแต่ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร 
และวัสดุอุปกรณ์ให้ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเรื่องการถ่ายโอนบุคลากร จากการเกลี่ยบุคลากรท าให้บาง
หน่วยงานขาดแคลนอัตราก าลัง ทั้งๆ ที่มีภารกิจและปริมาณงานท่ีมาก ในขณะท่ีบางหน่วยงาน
ได้รับบุคลากรเพ่ิมโดยที่ไม่มีภารกิจรองรับที่ เหมาะสมหรือเท่าเทียมกัน ปัญหาในเรื่องกฎหมาย 
เนื่องจากยังไม่มีการตรากฎหมายหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการต่างๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ ท าให้การปฏิบัติ
ราชการขาดความชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติราชการหยุดต้องชะงักไม่ต่อเนื่อง ปัญหาโครงสร้างการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค  

เมื่อมีการปรับโครงสร้างส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
และกฎหมายแบ่งส่วนราชการของกระทรวงต่างๆ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการยุบเลิกหรือการ
เปลี่ยนแปลงราชการบริหารส่วนภูมิภาคท าให้ เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ  เช่น ในส่วนของ
กระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกล่าวได้ว่า ในการยุบเลิกส านักงานสรรพากร
และสรรพสามิตอ าเภอแล้วเปลี่ยนมาเป็นส านักงานพ้ืนที่หรือพ้ืนที่สาขา ส่วนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีการยุบเลิกส านักงานประมง ปศุสัตว์และสหกรณ์อ าเภอ โดยคงเหลือเพียงส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ซ่ึงจากที่กล่าวมาในเบื้องต้นส่งผลต่อการบริการประชาชน ในประเด็นน้ีจึงเกิดจาก
การปรับโครงสร้างส่วนราชการที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างราชการบริหารส่วนกลาง แต่ไม่ได้ปรับ
โครงสร้างราชการส่วนภูมิภาคด้วย สะท้อนให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบราชการ  
ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคจากโครงสร้างใหม่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันด้านความเข้าใจร่วมกันใน
เรื่องวัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ และการท างานเป็นทีมในลักษณะที่ถาวรและต่อเนื่อง แต่กับมี
ลักษณะคลุมเครือที่การก าหนดไว้ไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจและมีความชัดเจน
ในวัตถุประสงค์ของระบบราชการและจะต้องท าให้งานส าเร็จ ท าให้มีโครงสร้างรวมงานเข้าด้วยกัน
เป็นแผนกงาน มีสร้างความสมดุลระหว่างปัจจัยภายในที่จะท าให้งานส าเร็จกับปัจจัยภายนอกซึ่งเป็น
ความสมดุลกับความสามารถหลักขององค์การ  
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ผลลัพธ์จากการปฏิรูประบบราชการจะต้องสามารถตอบกระบวนการบริหารและจัดการ
ในแต่ละหน่วยงานซึ่งระบบราชการและผลการปฏิรูประบบราชการที่ประชาชนต้องการ ถ้าหากแต่
ละหน่วยงานในระบบราชการยังอยู่ห่างไกลจากผลการปฏิรูประบบราชการที่อยากจะให้เป็นนั้นเป็น
สิ่งที่บอกให้รู้ว่าจ าเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างขนานใหญ่ถึงแม้ว่าจะเติมช่องว่างที่ให้มานี้
อย่างไรดี และวิเคราะห์ถึงผลที่จะเกิดขึ้น จึงจะพอนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมุ่งไปสู่ระบบ
ราชการที่ดีข้ึนกว่าเดิมในอนาคตนั้นเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ Phonchai  Phokhanyo (2009) 
ที่ได้กล่าวว่า การพัฒนาการในกระบวนการจัดการภาครัฐแนวใหม่ จะเห็นว่ามีรูปแบบการพัฒนามา
จากการจัดการภาครัฐในยุคพาราไดที่ 6 โดยเฉพาะการจัดการภาครัฐที่น าแนวทางการจัดการที่
มุ่งเน้นด้านตลาดและการจัดการเพื่อสร้างความพึงพอใจ การจัดการภาครัฐ ทั้ง 2 แนวทางนี้ มาจาก
ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะและเศรษฐศาสตร์เชิงสถาบันใหม่ หรือเศรษฐศาสตร์ในองค์การ โดยมี
ลักษณะเด่น คือ ความพยายามในการแก้ปัญหาของระบบราชการแบบดั้งเดิม  ซึ่งจะเน้นการ
ปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพการท างาน รูปแบบการให้บริการประชาชนที่เป็นหัวใจส าคัญของการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ การปฏิรูประบบราชการที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ “บทบาทของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ฯ” ควรมีการ
ปรับปรุงแนวทางการบริหารภาครัฐให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การแบบราชการที่ต้องมีความชัดเจนในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ การออก
กฎ ระเบียบต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน การเลือกน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงประโยชน์ได้ดี ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการตัดสินใจในการ
บริหารงานภาครัฐ โดยภาครัฐยอมรับบทบาทของประชาชนและให้ประชาชนสามารถออกเสียง
แสดงความคิดเห็นเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสอดคล้องกับแนวคิดของ (Ekaphon  
Rakkhwamsuk :2017) ที่ได้กล่าวว่า จากข้อค้นพบในการปรับโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
จะต้องมีการก าหนดยุทธศาตร์ที่ชัดเจนและมุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชนซึ่งเป็ นผู้ที่ได้รับ
การบริการจากภาครัฐ  

แนวคิดในการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลในปัจจุบันที่ โดยส านักงาน ก.พ. และ ก.พ.ร 
มีการบูรณาการแนวทางการท างานร่วมกันเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและมุ่งสู่
ประเทศไทย 4.0 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 ของส านักงาน ก.พ.โดย นางเมธินี 
เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. และนายนครเขตต์  สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการส านักงาน ก.พ. และ ก.พ.ร ได้หารือร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนี้ เรื่องการปรับโครงสร้างส่วนราชการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี รวมถึงการ
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รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการภายใต้หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบการ
ปฏิรูปประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (หลักสูตร ป.ย.ป. 1 และ 
ป.ย.ป. 2) ซึ่งการประชุมได้หารือร่วมอย่างเป็นทางการระหว่างส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร 
จึงถือว่าเป็นการประสานการท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเลขาธิการ ก.พ. และเลขาธิการ ก.พ.ร. 
ได้น าเอาความก้าวหน้าของการด าเนินการและมีการรายงานให้แก่นายกรัฐมนตรี ในการประชุม
คณะหัวหน้าส่วนราชการในระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ต่อไป (Office 
of the Public Sector Development Commission,2017) 

ในการปรับโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในหลายหน่วยงาน เช่น 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 นายวิเชียร  ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ได้เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 
ในเรื่องการจัดโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งใน
การปรับโครงสร้างของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถือเป็นการปรับให้หน่วย 
งานภายในองค์การสามารถให้การบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย รวมทั้งเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ (Ministry of Social Development and 
Human Security, 2015) 

ต่อมากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) โดย นายอุตตม สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ภายในเดือน
กันยายน 2559 กระทรวงไอซีที มีการปรับโครงสร้างกระทรวง โดยเปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีที เป็น 
“กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” หลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาร่าง 
พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพ่ือจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้ว เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ.2545 เพ่ือรองรับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน (Ministry of 
Information and Communication Technology (ICT), 2016) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การบริหารงานด้านการปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ
เป็นการปรับเปลี่ยนการท างานของหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ
น าไปสู่ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือช่วยผลักดันให้ประเทศมีการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจไปได้ในทิศทางที่ดีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการก าหนดนโยบายของ
ภาครัฐจ าเป็นที่จะต้องสะท้อนบทบาทและการขับเคลื่อนระบบราชการสู่ยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้อง
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กับแนวคิดของ Bunanan  Phinaisap  (2012) ที่ศึกษาการปรับตัวองค์กรภาครัฐไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรมในทศวรรษหน้า เป็นการมองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการจัดการองค์การและ
บทบาทบุคลากรในองค์การของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2570 (ค.ศ. 2027) ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
(1) องค์การภาครัฐจะเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมที่ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็ม
รูปแบบ (2) เป้าหมายขององค์กรภาครัฐ ใน 15 ปี จะมุ่งไปที่การตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า โดยโครงสร้างขององค์การภาครัฐจะต้องไม่ซับซ้อน กระชับ กระทัดรัด มีพลวัตสูง มีความ
คล่องตัวปรับเปลี่ยนได้ง่ายและรวดเร็ว (3) ผู้บริหารในองค์การมีวิสัยทัศน์ นโยบาย กรอบการ
ท างานท่ีชัดเจน เอาใจใส่ต่อการวิเคราะห์กลยุทธ์ เป็นผู้น าเชิงรุก มองหาโอกาส พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับความเสี่ยง 
และ (4) บทบาทของผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การภาครัฐที่จะก้าวไปสู่องค์การแห่ง
นวัตกรรมเป็นผู้บริหารอย่างมืออาชีพ เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถท างานภายใต้แรง
กดดันและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ในการจัดโครงสร้างของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ควร
ให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด ก าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน มีความหลากหลายและ
สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากระบบราชการ
เป็นกลไกหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน จึงควรจะต้องมีการพัฒนาระบบราชการให้มีความ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จะต้องมีการปรับโครงสร้าง
หน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดเล็กลง มีความยืดหยุ่นและมุ่งเน้นให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  

สรุปได้ว่า จากนโยบายของรัฐสะท้อนให้เห็นความพยายามที่จะน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ใน
ระบบราชการเพ่ือมุ้งเน้นให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และข้าราชการ
จะต้องมีการพัฒนา โดยสามารถน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งในการร่วมขับเคลื่อน
ของภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล และการก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาทักษะ 
ด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐนั้นให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ โดยการบูรณาการ
และยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  พ.ศ. 
2560-2564 และในการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (Office of 
the Public Sector Development Commission,2017) ในด้านการปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ภาครัฐ พบว่าภายหลังจากมีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงทบวง กรม ในปี 2545 มีหน่วยงาน
ภาครัฐในหลายหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงการจัดโครงสร้างหน่วยงานภายใน และ มี
การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ เพ่ือให้ส่วนราชการมีขนาดที่เหมาะสมและเพ่ิมประสิทธิภาพ
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ในการปฏิบัติงานถึงอย่างไรก็ดี การพัฒนาระบบราชการในขั้นต่อไปจ าเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนากลไก
ของหน่วยงานใหม่ให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น  

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

1) การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชนพัฒนางานบริการของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดย
ออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

2) การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
พัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ โดยเน้นการจัดโครงสร้าง
องค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด  มีรูปแบบเรียบง่าย 

3) การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการส่งเสริมการท างานร่วมกัน
ภายในระบบราชการด้วยกันเองเพ่ือแก้ปัญหาการแยกส่วนใน การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน 

4) การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนส่งเสริมให้หน่วยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจของตนให้มี
ความเหมาะสม โดยให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
1) ควรส่งเสริมองค์ความรู้ของผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐให้ ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อันจะน าไปสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนแนวคิด (mindset) ของภาครัฐให้
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว 

2) ต้องมีกลไกการให้หน่วยงานภาครัฐมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบการท างาน
แบบเดิมๆให้ทันสมัย เช่น การให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ 

3) ผู้บริหารควรส่งเสริมระบบขับเคลื่อนการท างานของภาครัฐ ให้ปรับเปลี่ยนไปสู่
แนวคิดการท างานแบบภาคเอกชนลดการท างานที่ซ้ าซ้อนของหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน 
และใช้งบประมาณการลงทุนทางด้าน ICT ของรัฐให้คุ้มค่าท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่คุณลักษณะบริษัทที่ส่งผล
ต่อการรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของ บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานวิจัยน้ีได้ศึกษาข้อมูลจากรายงานประจ าปี (แบบ 56-1) งบการเงินประจ าปีและงบการเงินปี 
พ.ศ. 2558 โดยมีกลุ่มตัวอย่างจาก 362 บริษัทข้อมูลของแบบจ าลองสมการโครงสร้างถูกวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมทางสถิติที่เรียกว่า Multiple Indicators and Multiple Cuses (MIMIC) Model 
  ผลการทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้าน
คุณลักษณะขององค์กร (CHA) ที่มีอิทธิพลต่อรายงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EVM) พบว่า
แบบจ าลองตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการทดสอบทางสถิติต่อไปนี้ 16.22 
Chi Square, 0.062 ความน่าจะเป็นทางสถิติ (p), 9 องศาอิสระ (df), 1.80 ส าหรับค่า ²2 / 0.047 
RMSEA, 0.033 SRMR, 0.99 GFI, 0.98 CFI และ 0.96 AGFI นอกจากนี้ตัวแปรคุณลักษณะของ
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บริษัท มีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EVM) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.26 
ค าส าคัญ: การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมรายงานแบบจ าลองความสัมพันธ์ 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to study on the casual relationship 

model of the feature factors influencing environmental management report of 
companies listed on the Stock Exchange of Thailand. The research was conducted 
by studying data from the Annual Report (Form 56-1), annual financial statements 
and 2015 Financial Statements notes with a sample population from 362 
companies. Data of the structural equation model were analyzed by a statistical 
program called Multiple Indicators and Multiple Causes (MIMIC) Model. 

 The results of consistency test of the causal relationship model of 
corporate feature factors (CHA) influencing the Environmental Management (EVM) 
report found that the model by assumptions was consistent with empirical data, 
with the following statistical test; 16.22 Chi Square, 0.062 statistical probability (p), 9 
degrees of freedom (df), 1.80 for 22/2 value, 0.047 RMSEA, 0.033 SRMR, 0.99 GFI, 
0.98 CFI, and 0.96 AGFI. In addition, the latent feature variable of the company 
(CHA) had a direct positive influence on the environmental management (EVM) 
report at a statistical significance of 0.01, with influence coefficient of 0.26. 
Keywords: Environmental Management, Report, Casual Relationship Model. 
 
1. บทน า 

ในศตวรรษที่ 21 ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่สนใจจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิอากาศของโลกมีการผันผวนและทวีตัวอย่างรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ก่อให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น อากาศเป็นพิษ น้ าเน่าเสีย เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 
ขยะมูลฝอย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชุมชนและประเทศชาติ ท าให้ในหลาย



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    143  

ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเริ่มตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและให้ความสนใจในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจนท าให้มีการหามาตรการหรือแนวทางเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ยิ่งกว่านั้น มลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์  นับวันจะถูกปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมนั้น  ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ไม่ได้จ ากัดขอบเขต
อยู่ในประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิดเท่านั้น  แต่ยังอาจข้ามเขตแดนไปสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ให้กับประเทศข้างเคียงอีกด้วย  ท าให้หลายประเทศต้องเรียกร้องให้สหประชาชาติเข้ามาช่วยแก้ไข 
ในปี พ.ศ.2515 ประเทศในกลุ่มองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (OECD) จึงได้เสนอ
หลักการ “ผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบ” (Polluter  Pays  Principle : PPP) มาใช้ โดยสะท้อนความ
รับผิดชอบในรูปของค่าใช้จ่ายในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาด (Cleaning  Cost)  
 ส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้ใช้แนวทางการบังคับควบคุมโดยตรง 
(Command  and  Control) ด้วยการออกกฎหมายมาบังคับใช้และมีบทลงโทษเมื่อมีการฝ่าฝืน
เกิดข้ึน  ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่นั้น ได้กล่าวถึงใน
มาตรา  6  ดังนี้ “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบ ารุงรักษา และการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  และในการคุ้มครอง ส่งเสริม  
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย หรือคุณภาพชีวิตของตนย่อมได้รับการคุ้มครอง ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ” และส าหรับกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  
มีดังนี้  (1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
(2) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และ (3) กฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของงานวิจัยทางด้านการบัญชีสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Accounting) ยังได้รับความสนใจน้อยจากนักวิจัยทางด้านบัญชี ซึ่งในการวิจัยบางกรณีที่กล่าวถึง
ความเกี่ยวข้องและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการน าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เข้ามาใช้ 
เฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเฉพาะอุตสาหกรรม (Burritt and Saka, 2006; Deegan, 
2003; Masanet-Llodra, 2006; Staniskis and Stasiskiene, 2006) และการออกแบบกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สามารถน ามาใช้ได้ในธุรกิจเท่านั้น แม้กระนั้นก็ตามยังคงมี
งานวิจัยพยายามที่ส ารวจถึงการปฏิบัติตามวิธีการบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือมุ่งเน้นไปที่
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร เช่น การพัฒนานวัตกรรม 
(Innovation) ใหม่  ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า “นวัตกรรม” มีความส าคัญต่อองค์กรมากที่สุด 
ซึ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับจากนวัตกรรมอาจจะมีมากขึ้นตามมาด้วย  อีกทั้งในปัจจุบันบทบาทของ
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การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์กรขึ้น โดยที่
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นน้ันอาจจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการในการผลิตเพ่ือลดมลพิษหรือมลภาวะ 
และ/หรือนวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมหรือรักษาสิ่งแวดล้อม (Masanet-
Llodra, 2006) 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติการบัญชีเพ่ือ
การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Accounting Practice) โดยใช้ทฤษฎีผู้มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholder Theory) เพ่ือศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยคุณลักษณะ
บริษัทด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้น อายุ ประเภทผู้สอบบัญชี และขนาดบริษัท ที่ส่งผลต่อการรายงานการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยคุณลักษณะบริษัทที่ส่งผลต่อการรายงานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2.2 เพ่ือสังเคราะห์แนวการรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อมตามลักษณะบริษัทของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการและโครงสร้างของตัวแปรท่ีต้องการจะศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยได้มีการ
จัดท าเป็นกระดาษท าการวัดระดับการรายงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือใช้ในการวัดสถิติ
การรายงานด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยการตรวจสอบข้อมูลจากรายการประจ าปี (แบบ 56-1) 
งบการเงินประจ าปี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 เพ่ือท าการ
ค านวณหาค่าคะแนนของระดับการรายงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  

 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูล

ประจ าปี  2558  มีจ านวนบริษัททั้งสิ้น 570 บริษัทต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2559) โดย
จ านวนดังกล่าวไม่รวมถึงธุรกิจในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) เนื่องจากบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้ไม่
สามารถระบุวัตถุประสงค์ของการระดมทุนได้อย่างชัดเจน จึงอาจมีผลต่อการรายงานข้อมูลความ
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รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Booth et al. 2000, 
Sukcharoensin, 2003) 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Model: SEM) เพ่ือให้ค่าพารามิเตอร์จากผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรง ความเชื่อถือได้ 
ซึ่งองค์ประกอบที่ใช้ในการก าหนดขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์ โดย Hair et al (1998) แนะน าว่า
ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมอยู่ที่ช่วง 100 – 200 ตัวอย่าง ดังนั้นผู้วิจัยจึงด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูล
และพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจ านวน 362 บริษัท 
 3.3 การเก็บข้อมูลวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการจดบันทึกสถิติการรายงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทต่างๆ 
ในอุตสาหกรรมที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้กระดาษท าการวัดการรายงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมถ้า
บริษัทเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม จะให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนนเมื่อบริษัทมีการกล่าวถึง
ประเด็นการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 1 ประเด็น และท าการบันทึกสถิติการเปิดเผยข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมรายข้อ แล้วจึงท าการสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นราย
ข้อ แต่ถ้าบริษัทไม่เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ในประเด็นต่างๆ จะให้คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน 
และถ้าข้อมูลที่เปิดเผยมีความเกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลด้านสิ ่งแวดล้อม ตามแนวทางการ
รายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) แต่ข้อมูลนั้นไม่
เกี่ยวข้องกับบริษัทจะใส่เป็น N/A ( Not Applicable) 
 3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 1) การบรรยายโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการ
เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมโดยสถิติท่ีใช้แสดงในรูปแบบของค่าจ านวน และค่าร้อยละ 
 2) การวิเคราะห์สถิติพหุตัวแปรโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) 
ด้วยการวิเคราะห์อิทธิพลของรูปแบบการรายงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามคุณลักษณะบริษัท
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง(Structural Equation Model) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ แบบ Multiple 
Indicators and Multiple Causes (MIMIC) Model เนื่องจากโมเดลสมการโครงสร้างมีความโดด
เด่นด้านการประมาณความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องภายใน และความสัมพันธ์แบบหลายตัวแปร 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 

ภาพประกอบที่ 1 การตรวจสอบโมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรคุณลักษณะของบริษัท 
 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรคุณลักษณะของบริษัท 

หมายเหตุ  |t |> 1.96 หมายถึง   p< .05; |t |> 2.58 หมายถึง   p< .01 
 
ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัด (measurement model) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยันตัวแปรคุณลักษณะของบริษัท (Char) พบว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หลังจากปรับโมเดลโดยไม่มีการตัดตัวชี้วัดใดๆออกจากโมเดลการวัด ได้ค่าสถิติทดสอบไคสแควร์ 
เท่ากับ 0.02 ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ (p) เท่ากับ 0.90, ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 1 ค่า2/2 

Variable 
 Factor   

R2 b SE t 
Struc  0.48 - - 1.00   
Age 1.74      0.83 2.10 0.01 
Type 0.06            0.03 -2.30 0.01 
Size 0.84        0.15 5.76 0.08 

2 = 0.02, df =1, 2/2= 0.02, p-value = 0.90, RMSEA = 0.00, SRMR = 0.0023, GFI =1.00,  
CFI =1.00, AGFI =1.00 
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เท่ากับ 0.02 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.00 ค่า SRMR เท่ากับ 0.0023 ค่า GFI เท่ากับ 1.00 ค่า CFI 
เท่ากับ 1.00 และ ค่า AGFI เท่ากับ 1.00 

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ คุณลักษณะของบริษัท (Char) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น (Struc) อายุ (Age) ประเภทของผู้สอบบัญชี (Type) และขนาด (Size) 
โดยที่องค์ประกอบ อายุ (Age) มีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบขนาด (Size) 
โครงสร้างผู้ถือหุ้น (Struc) และ ประเภทของผู้สอบบัญชี (Type) ตามล าดับ 

 
ภาพประกอบที่ 2 การตรวจสอบโมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรการรายงาน
สิ่งแวดล้อม 
 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรการรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ  |t |> 1.96 หมายถึง   p< .05; |t |> 2.58 หมายถึง   p< .01 
 

Variable 
 Factor   

R2 b SE t 
EVM1 0.18 - - 0.58 
EVM2 0.17         0.04 4.26 0.38 
EVM3 0.17             0.02 6.91 0.44 
EVM4 0.12   0.02 5.08 0.19 

2 = 0.00, df =0, 2/2= 0.00, p-value = 1.00, RMSEA = 0.00, SRMR = 0.00, GFI =1.00, CFI =1.00, AGFI 
=1.00 
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ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัด (Measurement Model) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันตัวแปรการรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม (EVM) พบว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หลังจากปรับโมเดลโดยไม่มีการตัดตัวชี้วัดใดๆออกจากโมเดลการวัด ได้ค่าสถิติทดสอบ 
ไคสแควร์ เท่ากับ 0.00 ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ (p) เท่ากับ 1.00, ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 0 
ค่า 2/2 เท่ากับ 0.00 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.00 ค่า SRMR เท่ากับ 0.00 ค่า GFI เท่ากับ 1.00 ค่า 
CFI เท่ากับ 1.00 และ ค่า AGFI เท่ากับ 1.00 
  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ ง  คือ ตัวแปรการรายงานการจัดการสิ่ งแวดล้อม (EVM) 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ รายงานการใช้วัสดุจากธรรมชาติ การดูแลสิ่งแวดล้อม (EVM1)  
เปิดเผยนโยบายการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EVM2) รายงานการถือครองสินทรัพย์ที่มี
ประโยชน์ต่อสังคม  (EVM3) และแจ้งมูลค่าการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับสิ่งแวดล้อม 
(EVM4)โดยที่องค์ประกอบ รายงานการใช้วัสดุจากธรรมชาติ การดูแลสิ่งแวดล้อม (EVM1)  
มีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาองค์ประกอบที่มีความส าคัญเท่ากันได้แก่ เปิดเผยนโยบายการ
จัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(EVM2) รายงานการถือครองสินทรัพย์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม  
(EVM3) และน้อยสุด คือ องค์ประกอบ แจ้งมูลค่าการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับสิ่งแวดล้อม 
(EVM4) 

 
ภาพประกอบที่ 3 โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานแสดงผลกระทบของคุณลักษณะบริษัทที่มี
ผลต่อการรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เส้นทาง 

หมายเหตุ  p*< .05; p**< .01 
 

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยคุณลักษณะ
บริษัททีส่่งผลต่อการรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่า โมเดลตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติทดสอบไคสแควร์ เท่ากับ 16.22 ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ (p) เท่ากับ 
0.062, ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 9 ค่า2/2 เท่ากับ 1.80 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.047 ค่า SRMR 
เท่ากับ 0.033 ค่า GFI เท่ากับ 0.99 ค่า CFI เท่ากับ 0.98 และ ค่า AGFI เท่ากับ 0.96 

โดยตัวแปรแฝงคุณลักษณะของบริษัท (Char) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรายงานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (EVM) อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.26  
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยคุณลักษณะบริษัทที่ส่งผลต่อการ
รายงานการจัดการส่ิงแวดล้อม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าปัจจัย
คุณลักษณะบริษัทส่งผลต่อการรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Gorton  et al (2010) ที่พบว่าระดับของการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจากความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก และ 
Christ & Roger (2013) ที่พบว่าขนาดขององค์กรส่งผลต่อการบัญชีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้
กรอบแนวคิดเชิงสถานการณ์ช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร
หลังจากมีการพัฒนาการบัญชีการจัดการสิ่งแวดล้อม 

Dependent/Independent Variable 
EVM 

TE DE IE 

Char 0.26** 
(0.10) 

0.26** 
(0.10) 

- 

2 = 16.22, df =9, 2/2 = 1.80, p-value = 0.062, RMSEA = 0.047, 
SRMR = 0.033, GFI =0.99, CFI =0.98, AGFI =0.96 
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 ข้อจ ากัดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่าการรายงานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็น
การศึกษาตามแนวทางการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (The Stock 
Exchange of Thailand, 2012) ซึ่งเป็นเพียงแนวปฏิบัติ ไม่ได้เป็น กฎระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆ 
ผลของการรายงานในบางองค์ประกอบจึงยังมีการรายงานอย่างไม่ชัดเจน โดยรวมพบว่าการรายงาน
ในด้านที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อกิจการจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ เช่น บทลงโทษ มูลค่าของโทษ
ปรับ และปริมาณการใช้วัตถุอันตรายเป็นต้น ดังนั้นผู้ที่จะน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ควร
พิจารณาถึงข้อจ ากัดดังกล่าว 
 การศึกษาครั้งนี้ ท าการศึกษาการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม จากประกาศแนว
ทางการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการ
ก าหนดขึ้นจากการบูรณาการกรอบแนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ท าการทบทวนวรรณกรรม
ที่ผ่านมา ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าปัจจัยคุณลักษณะบริษัทมีอิทธิพลต่อการรายงานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่ได้เป็นมาตรฐานที่เป็นสากล  
จึงขอเสนอแนะให้ท าการศึกษาเพ่ิมเติมโดยการขยายกรอบการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไป
ยัง แนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) เพ่ือขยายขอบเขตงานวิจัยเพิ่มขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม การด าเนินการวิจัยมี 5  ขั้นตอน ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การ
ก าหนดปัญหาการวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย  ระยะที่  2 การศึกษาสภาพปัจจุบันด้วย
การวิจัยเชิงปริมาณ  ระยะที่ 3 การก าหนดรูปแบบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ  ระยะที่ 4 ตรวจสอบ
รูปแบบด้วยการจัดสนทนากลุ่ม ระยะที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบและน าเสนอรายงานการวิจัย  เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบบันทึกการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  แบบสอบถาม
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 
0.98 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1.  สภาพปัจจุบันรูปแบบในการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.06) เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหา
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ต่ า  ได้แก่  ด้านการบริหารทั่วไป  ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ (4.47, 4.45, 4.43, 4.41) 
 2.  การพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จากการสนทนากลุ่ม  พบว่า  รูปแบบในการบริหารจัดการ 4 องค์ประกอบ
หลัก  มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42, 3.83, 3.82, 
และ 3.67ตามล าดับ) ส่วนการน าหลักธรรมาภิบาล  6 ด้านไปใช้มีความเหมาะสมและมีความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50, 3.49, 3.45, 3.43, 3.22 และ 3.20 ตามล าดับ) ซึ่งมี
ความเหมาะสมเป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของ
การวิจัย 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการวิจัยพบว่า การบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองมหาสารคามนั้น ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมากที่สุด คือหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม 
หลักความโปร่งใสและหลักความสมควรต้องน าหลักเหล่านี้มาใช้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างประสิทธิผล
โดยการให้รางวัล หรือการลงโทษ ตามกฎระเบียบของทางราชการและควรด าเนินการให้ทันต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่มีประสิทธิผล 
ค าส าคัญ: การพัฒนา,  รูปแบบการบริหารจัดการ, หลักธรรมาภิบาล 
 

ABSTRACT 
 The Objectives of This Research Was to Development of Management a 
Model of Good Governance-Based Administration of Schools Under Mahasarakham  
Municipality.  The  Research Was Conducted In 5 Steps : 1) Defining The Problem and 
Conceptual Frame Work ; 2)  Study of The Current Practice by a Quantitative Research ; 
3) Drafting a Model from A Qualitative  Research ; 4) Examined The Model by a Focus 
Group Discussion ; and 5) Conclusion. The Research  Instruments Included Notes of 
Focus Group Discussion and Questionnaires With The IOC Value  Between 0.80 – 1.00 
and The Overall Reliability Value of .98 Frequency, Percentage, Mean and  Standard 
Deviation Were Used To Analyze The Data.     
 The Research Findings Were As Follows  : 
  1.  The Current Practice in The Good Governance – Based administration  of  
Schools  Under  Mahasarakham  City  Municipality.  Was  On  The  Whole  Rated  
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High  ;  The  Highest  Was  General  Administration,  Followed  by  Academic,  
Personnel  and  Budget  Administration.  (4.47, 4.45, 4.43, 4.41) 
  2. Development of Management Model in Schools Under Mahasarakham 
Municipality Using Good Governance Principles from Group Discussion  : 
Management Style 4 Main Components  It Is Appropriate and Feasible at A High 
Level (4.42, 3.83, 3.82, 3.67).  6 Principles of Good Governance Use of Appropriate 
and Possible in The Medium Level (3.50, 3.49, 3.45, 3.43, 3.22, 3.20). This is 
Appropriate and Feasible. Consistent With Theoretical Frameworks of Research. 
 As  a Result  This  Research  it  is  Noted  That  4  Principles  Were  Most  
Often  Cited  :  Morality,  Law,  Transparency  and  Responsibility.  These  4  
Principles  Should  Therefore  be  Lifted  Up  and  Applied  by  Giving  Rewards  for  
Good  Action  and  Punishment  for  Bad  Action.  if  Carried  Out  in  Good  
Momentum  Such  Measures  Should  Increase  The  Effectiveness  of  School  
Administration.   
Keywords: Development, Management A Model, Good Governance 
 
1. บทน า 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก าหนดให้การศึกษาเป็นวิธีการและ
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคน จึงต้องมีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ข อง
รัฐธรรมนูญ สาระส าคัญคือมุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้มีเอกภาพในเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
ส่งเสริมให้เอกชนร่วมจัดการศึกษาและให้มีความอิสระในการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแล
จากรัฐ (Constitution of the Kingdom of Thailand,2007)  
 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าบทบัญญัติ ในมาตรา 32 แห่งพระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิและ
อ านาจจัดการศึกษาได้ตามศักยภาพ (Kovit PongNgam, 2001) 
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 การบริหารเมืองมหาสารคาม ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  
พศ. 2479 มีคณะเทศมนตรีชุดแรกเมื่อ วันที่ 3 เมษายน  พ.ศ. 2480 โดยมีนายบุญช่วย  อัตถากร 
เป็นนายกเทศมนตรี ในปัจจุบันเทศบาลเมืองมหาสารคามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 30 ชุมชน 
แต่ละชุมชนมีคณะกรรการชุมชนดูแลกันเอง โดยขึ้นตรงต่อนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามส ารวจเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 มีจ านวนทั้งสิ้น 39,735 คน 
เป็นชาย 18,797 คน เป็นหญิง 20,938 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 9,548 ครัวเรือน  
 ภารกิจโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
รวมทั้งการให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรมด้วย ซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงานกองการศึกษา การจัด
ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรมนั้น เทศบาลเมืองสารคามมีโรงเรียน หรือสถานศึกษาอยู่ในความ
รับผิดชอบ 7 แห่งคือ  1) โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร (มัธยม)  2) โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์
วิทยา  3) โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 4) โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 5) โรงเรียนเทศบาลโพธิ์
ศรี 6) โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 7) โรงเรียนเทศบาลบ้านแมก ทั้ง 7 โรงเรียน มีนักเรียนรวม 3,772 
คน ครู 168 คน ส าหรับนักเรียนจ าแนกเป็น ระดับก่อนประถมศึกษา 935 คน ระดับประถมศึกษา 
1,475 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,214 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 148 คน 

ในการจัดการศึกษาในความรับผิดชอบของตนนั้น เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ตั้งวิสัยทัศน์ ไว้
ว่า “วินัยดี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา รักษาความเป็นไทย ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
และได้ตั้งเป้าหมายไว้ 8 ประการดังนี้ 1) นักเรียนมีระเบียบวินัย 2) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค ์ 3) นักเรียนปฏิบัติตามค าสอนทางศาสนา 4)โรงเรียนมีหลักสูตร กิจกรรม และ
สื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 5) มีการใช้แหล่งเรียนรู้ และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 6) นักเรียนมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย 7) นักเรียนด ารงชีวิตโดยใช้ปรีชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  8) นักเรียนปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขผล
ของการด าเนินงานของโรงเรียนทั้ง 7 แห่งของเทศบาลเมืองมหาสารคาม วัดจากผลการประเมิน
ภายนอกโดย ส.ม.ศ. ทั้ง รอบ 1 และรอบ 2 ปรากฏว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “พอใช้” มีบางมาตรฐาน
อยู่ในระดับ “ดี” ถึง “ดีมาก” และมีหลายมาตรฐานอยู่ในระดับ “ปรับปรุง” 

ส าหรับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามได้
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร  ดังจะเห็นได้
จากการศึกษาข้อมูลขั้นพ้ืนฐานเบื้องต้นของผู้วิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่า  ยังมีปัญหา
หลายประการตามการบริหารงานทั้ง 4 ด้านของโรงเรียน ได้แก่  ด้านวิชาการ  ครูบางส่วนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร  การวัดและประเมินผลยังขาดความมั่นใจและความพร้อม  
โรงเรียนบางแห่งมีครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในด้านงบประมาณมีความไม่โปร่งใสในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  กฎ  ระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุมีความยุ่งยาก  ในส่วนของงานบุคคลใช้
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ระบบอุปถัมภ์รับบุคลากรเข้าท างาน  การบรรจุครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ตรงตามความ
ต้องการของโรงเรียนและไม่ตรงตามวุฒิทางการศึกษา  และทางด้านการบริหารทั่วไป  ขาดการ
ประสานงานและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   คณะผู้บริหารเทศบาล
เมืองมหาสารคามได้วางแผนและตั้งเจตนารมณ์ที่จะพัฒนา “คุณภาพชีวิตและการศึกษาให้เป็น “เมือง
คุณภาพ” “สังคมคุณภาพ” ที่มี “ชีวิตคุณภาพ” โดยการบริหารจัดการคุณภาพให้ส าเร็จลุล่วงไปได้
มากที่สุดในช่วงปี 2558 – 2560 ดังนั้นในฐานะผู้บริหารคนหนึ่งของเทศบาล ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ค้นหารูปแบบที่พึงประสงค์ในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล สู่คุณภาพการพัฒนาตามนัยข้างต้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
              เพ่ือพัฒนารูปแบบด้วยหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองมหาสารคาม 
 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1  ขั้นตอนด าเนินการวิจัยออกเป็น  5  ขั้นตอน 
 ระยะที่  1  การก าหนดปัญหาการวิจัย  การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ระยะที่  2  การศึกษาสภาพปัจจุบันด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ระยะที่  3  การก าหนดรูปแบบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ระยะที่  4  ตรวจสอบรูปแบบด้วยการจัดสนทนากลุ่ม 
 ระยะที่  5  ปรับปรุงรูปแบบและน าเสนอรายงานการวิจัย 
 3.2  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จ านวน 7 
แห่ง  ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 7 คนรองผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 28 คน 
ครูผู้สอน 118 คน กรรมการสถานศึกษา จ านวน 7 คน ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการกอง
การศึกษา  และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา จ านวน 10คน รวมท้ังสิ้น  จ านวน 170 คน  ได้มาโดยการ
สุ่มแบบง่าย (Simple  Random  Sampling) โดยใช้ตารางการสุ่มของเครจซี่และมอร์แกน   
 3.3  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  เลือกโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 7คน  ครูผู้สอน 14  คน  ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา  จ านวน  1  คน  ผู้น าชุมชน 7  คน รวมทั้งสิ้น  29 คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ 
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 3.4  ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม   ประกอบด้วยภารกิจการบริหารจัดการโรงเรียน 4 งาน  1) การ
บริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารบุคคล 4) การบริหารทั่วไป ภายใต้การ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  6  หลัก ได้แก่  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า   
 3.5.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  แบบสนทนากลุ่ม  และแบบสอบถาม  ดังนี้ 
  1)  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม   
  2)  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
  3)  แบบสอบถามแบบปลายเปิด   
 3.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการ ไว้ดังนี้ 
 1) ขอหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมือมหาสารคาม  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 2)  ส่งแบบสอบถามให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือมหาสารคามจ านวน  7  แห่ง และ
นัดวันรับแบบสอบถามคืน 
 3) รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา  ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วน ามา
ด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยต่อไป 
 
4.   สรุปผลการวิจัย 
 4.1 รูปแบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคาม โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านที่มี
ระดับความคิดเห็นสูงสุดได้แก่  หลักนิติธรรม  รองลงมา ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ   หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า  และหลักคุณธรรม 
 4.2 ผลการตรวจสอบรูปแบบด้วยการประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสม  
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันอย่างเป็นเอกฉันท์ว่า ทุกด้านมีความเหมาะสม  และความ
เป็นไปได้ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่
เกิน 1.50 (เกณฑ์การประเมิน Mdn ≥ 3.50,  IQR < 1.50)    



158    ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562

 
 

 4.3 สรุปรูปแบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคามสรุปได้ดังนี้ 
 1) หลักนิติธรรม ได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ,  
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติการสอนตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ, และโรงเรียนจัดท าแผนงานวิชาการที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์โดยภาพรวมของโรงเรียน  
 2) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนับสนุนให้ครูวัดผลประเมินผลด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  ส่งเสริมให้ครูท างานด้วยความ
รับผิดชอบโดยเฉพาะการเรียนการสอน   และส่งเสริมครูจัดกิจกรรมฝึกนักเรียนให้รับผิดชอบตัวเอง 
 3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส,  ส่งเสริมให้ครูได้วัดและประเมินผลการเรียนด้วยความโปร่งใส ครู
ต้องเอาใจใส่ในการคุมสอบไม่ให้มีการทุจริตในการสอบ และส่งเสริมให้มีการใช้ระบบข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ  
 4) หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้  
ส่งเสริมให้ครูท างานแบบมีส่วนร่วม  ส่งเสริมการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ และ
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
 5) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูท าการสอนโดยใช้สื่อประกอบการสอนเพ่ือจะ
ท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนจากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้คุ้มกับงบประมาณที่ได้ลงทุนไป  และส่งเสริมให้นักเรียนใช้
ห้องสมุดท้ังภายในและภายนอก    
 6) หลักคุณธรรม ได้แก่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ คือขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ, ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้
น าหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ห้องเรียน   
 
5.   อภิปรายผลการวิจัย 
  5.1 รูปแบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  อาจเป็นเพราะว่า  
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการศึกษาตาม พ .ร.บ. ส่งเสริมให้
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ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  รวมถึงการส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติการสอนตามมาตรฐานที่
คุรุสภาก าหนด และปฏิบัติตนตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  มีการจัดท าแผนงาน
วิชาการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์โดยภาพรวมของโรงเรียน   การส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นใน 
คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ คือขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ 
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้น าหน่วยการ  เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงลงสู่ห้องเรียน และส่งเสริมให้ครูได้น าค าขวัญของนายกรัฐมนตรีมาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  
ร่วมกันก าหนดประเด็นปัญหาที่เป็นข้อขัดข้องร่วมกันในสถานศึกษา ก าหนดวิธีด าเนินการและ
ระยะเวลาที่เหมาะสม 
  ส าหรับการพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับส านักนายกรัฐมนตรี  เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบวาระแห่งชาติ ส าหรับการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง และ
สังคมที่ดีโดยก าหนดเป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ขึ้น ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542 โดยทุกส่วน
ราชการต้องถือปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา ตามระเบียบส านั ก
นายกรัฐมนตรี ได้ระบุถึงหลักส าคัญของธรรมาภิบาล 6 หลัก  คือ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  
หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า โดยถือว่าเป็น
การปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่อ าเภอใจ หรือ านาจของตัวบุคคล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Apinya Kaewchun (1985)ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลัก  
ธรรมาภิบาลผลการศึกษาพบว่า แนวทางการบริหารสถานศึกษามีภาระงาน 4 ด้านคือ งานวิชาการ 
งบประมาณ บุคคล และบริหารงานทั่วไป  
  หลักธรรมภิบาลที่ใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้แก่หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม ความ
รับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความคุ้มค่า และหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มี 4 ประการ
คือ การสร้างยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอย่างรอบด้าน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การสร้าง
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและการมีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการพัฒนา  การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาลที่อยู่ในระดับมากนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Suwan Thongkham (2002)  ที่ศึกษาเรื่อง
สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัด
สิงห์บุรี ที่พบว่าสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในโรงเรียนสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีน้ัน ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ใน
ระดับมาก เหตุที่ เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า หลักธรรมาภิบาลนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย 
ประเทศรู้จักธรรมาภิบาลมาเป็นเวลานานแล้ว และระบบคุณธรรมก็เป็นหลักท่ีประเทศไทย และ
ประเทศในทางตะวันออกใช้กันมานานแล้ว เพียงแต่เราไม่ได้เขียนหรือจัดหมวดหมู่เป็นลายลักษณ์
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อักษร เมื่อคนต่างๆ ชาติเข้ามาเห็นการคอรัปชั่นในบางภาคส่วนของประเทศไทยและคิดหาทางแก้ 
จึงบอกว่าต้องแก้โดยการเป็นรัฐบาลที่ดี (Good Government) และบอกว่าการเป็นหน่วยงานที่ดี
นั้นต้องท าอย่างไรบ้าง พอคนไทยน ามาปฏิบัติต้องการให้เกิดความเข้าใจโดยสะดวกและต้องการท า
ให้เป็นเรื่องใหม่ จึงบอกว่า การเป็นรัฐบาลที่ดีนั้นต้องใช้ธรรมะ เข้ามาดูแลคุ้มครอง (อภิบาล) จึงเกิด
เป็นค าใหม่ข้ึนมาคือ ธรรมาภิบาล 

 5.2 รูปแบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคามด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  อาจเป็น
เพราะว่า  บริหารงบประมาณตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนดไว้  ก าหนดผู้รับผิดชอบการเงินบัญชี
และพัสดุชัดเจนของงบประมาณแต่ละหมวด  ผู้บริหารสถานศึกษาก ากับติดตามการด าเนินการด้าน
พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษาก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และผู้บริหารสถานศึกษาก ากับติดตามให้ครูผู้มีหน้าที่ในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรงบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอย่างเป็นธรรม  รองลงมา 
ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาก ากับติดตาม ไม่ให้ครูและบุคลากรมีการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรงบปัจจัยพ้ืนฐานให้แก่นักเรียนอย่างเป็นธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาใช้
หลักคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ  และจัดหาเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีประพฤติดี
เพ่ือให้โอกาสทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษารับรู้และอนุมัติงบประมาณ  ก่อนด าเนินงาน
ตามโครงการควรขออนุมัติงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย
ให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุด้วยความโปร่งใสมีแผนการใช้จ่ายเงินตาม
แผนงาน โครงการอย่างชัดเจนและแผนงบประมาณมีความสัมพันธ์กับการใช้จ่ายจริง  ส่วนใน
หลักการมีส่วนร่วมผู้บริหารมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชี และการพัสดุเป็น
คณะท างานร่วมกัน มีการจัดท าบัญชีการเงิน การรับจ่าย การด าเนินการเรื่องจ าหน่วยพัสดุมีทีมงาน
รับผิดชอบ รวมทั้งให้คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห็นการใช้เงิน และให้ครูและบุคลากร
เสนอแนะการใช้เงิน เพ่ือการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
การเงินในสถานศึกษา และมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบถ่วงดุล  ตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆควบคุมดูแลให้ประหยัดงบประมาณท่ีใช้ใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการต่างๆจะต้องมีความคุ้มค่า
คุ้มทุน ใช้งบประมาณน้อยแต่ได้ผลเกินความคาดหมาย  สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของแนวทางตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
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    5.3 รูปแบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคามด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  อาจเป็นเพราะว่า
ตามหลักนิติธรรม  ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ประพฤติ ปฏิบัติตนในตามวินัย
ของข้าราชการ  มอบหมายงานให้ บุคลากรได้ปฏิบัติไว้ชัดเจน โรงเรียนมีกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ
ส าหรับใช้ปฏิบัติงานร่วมกัน น ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นมาใช้อย่าง เคร่งครัด  บุคลากรรู้จัก
พัฒนาตนเองตามมาตรฐานที่ส านักงาน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ก าหนดแนวปฏิบัติเอาไว้ ตามหลักคุณธรรม ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีวินัย ครูและบุคลากรยึดมั่น
ในคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย   
เป็นแบบอย่างที่ดี หลักความโปร่งใส ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ  เลื่อน
เงินเดือนด้วยความโปร่งใสและเป็นระบบเปิด  จัดท าคะแนนผลการปฏิบัติงานไว้ตรวจสอบ  การ
ด าเนินงานทุกด้านในโรงเรียนครูรับทราบร่วมกัน  จัดสรรทุนการศึกษา  และปัจจัยพ้ืนฐานให้กับ
นักเรียนอย่างโปร่งใส   
  ครูและบุคลากรในโรงเรียนรับทราบงบประมาณร่วมกัน  หลักการมีส่วนร่วม  ผู้บริหาร
สถานศึกษาบริหารงานแบบประชาธิปไตย ให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนให้ข้อเสนอแนะเริ่มตั้งแต่
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง สภานักเรียน  ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูและบุคลากรร่วม
ประเมินผลงานซึ่งกันและกัน  และก าหนดนโยบายร่วมกัน  หลักความรับผิดชอบ  ผู้บริหาร
สถานศึกษากระจายงานในความรับผิดชอบให้กับบุคลากร ได้ช่วยกันรับผิดชอบ  มอบงานให้ท าตาม
ความรู้ความสามารถความถนัดและประสบการณ์ในการท างาน  ส่งเสริมครูและบุคลากรยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ส่วนหลักความคุ้มค่า  มีนโยบายประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดน้ า 
ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดวัสดุ  รณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Apinya Kaewchun 
(1985)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักธรรมาภิบาล โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่
ยั่งยืนผลการศึกษาพบว่า แนวทางการบริหารสถานศึกษามีภาระงาน 4 ด้านคือ งานวิชาการ 
งบประมาณ บุคคล และบริหารงานทั่วไป หลักธรรมภิบาลที่ใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้แก่หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความคุ้มค่า และหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน มี 4 ประการคือ การสร้างยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอย่างรอบด้าน การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ การสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและการมีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการพัฒนา 
 5.4 รูปแบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  อาจเป็นเพราะว่า
ตามหลักนิติธรรม  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ  
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และปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ระเบียบว่าด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน  ตามหลักคุณธรรม  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูการจัด
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนยึดมั่นใน  3 ดี คือ
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลยาเสพติด   
 หลักความโปร่งใส  ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรับนักเรียนเข้า
เรียนด้วยความโปร่งใสไม่มีอามิสสินบนแจ้งงบประมาณแก่ผู้ปกครองทราบก่อนด าเนินการ  จัดให้มี
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนแต่ละภาคเรียน   
 หลักการมีส่วนร่วม  ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินกิจกรรมต่าง ๆโดยให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามา
มีส่วนรับรู้ตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกัน  มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบ้านวัดและโรงเรียน  มีการ
ท างานเป็นทีม   
 หลักความรับผิดชอบ  ให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน  เป็นหุ้นส่วนของ
ปัญหา  มาร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ครู บุคลากรรับผิดชอบเป็น
ที่ปรึกษาคุ้มหมู่บ้าน  และร่วมกันอยู่เวรยามสถานที่ราชการ   
 ส่วนหลักความคุ้มค่า  ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินกิจกรรมต่างๆโดยให้ผู้เกี่ยวข้องได้
ท างานธุรการชั้นอย่างสม่ าเสมอ  จัดให้ครู บุคลากรช่วยกันรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่  ช่วยกัน
รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินราชการ  การระดมทรัพยากรเพ่ืองานวิจัยของ  Phonphan 
Inthonprasoetchut (2007)  ศึกษาเรื่ององค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ทศวรรษหน้า วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือทราบองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารในทศวรรษหน้า  ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหน้า ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ประการคือ ด้าน
โครงสร้างและกระบวยการบริหารงานวิชาการ ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ด้านโครงสร้างและกระบวยการบริหารงานงบประมาณ ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงาน
ก ากับติดตาม และด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารการจัดการ  
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1) หลักนิติธรรมผู้บริหารควรอบรมให้บุคลากรได้ทราบในข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง
ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงานเขตเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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  2) หลักคุณธรรม ผู้บริหารควรสร้างทัศนคติด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่ 
บุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ 
ควรจัดอบรม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

  3) หลักความโปร่งใส ผู้บริหารควรเปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความชัดเจน  ใน 
และน างบประมาณไปใช้ให้คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ และกระบวนการบริหารงานนั้นพร้อมที่จะ
ตรวจสอบ ได้ และเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ตรงกับความเป็นจริง  

  4) หลักความมีส่วนร่วม ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
บริหารงานเพื่อให้การบริหารงานมีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเปิดใจกว้างใน
การรับฟงั ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน  

  5) หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดชอบ ต่อหน้าที่ การให้บริการต่าง ๆ ควรให้ด้วยความจริงใจ ควรมีการท างานอย่างรวดเร็ว
ว่องไว เอาใส่ต่อการท างาน อย่างเต็มที ่ 

  6) หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณในการบริหารให้มีความคุ้มค่า เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนให้มากที่สุด ผู้บริหารควรรณรงค์ให้บุคลากรรู้จักคุณค่าของ
ทรัพยากรและใช้ ที่มีอยู่อย่างจ ากัด  

  7) ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้ครูได้มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการจัดการ
เรียน การสอนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการอบรม สัมมนาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และถือ
เป็นแนวปฏิบัติ เดียวกัน 

 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  การวิจัยครั้งนี้ได้ทราบผลกระทบของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อการ
บริหารจัดการโรงเรียนซึ่งผลปรากฏว่า หลักการบริหารสถานศึกษาส่งผลกระทบอยู่ในระดับสูง 
ดังนั้นการวิจัยในครั้งต่อไป ควรที่จะศึกษาหลักการบริหารสถานศึกษาเพ่ือน ามาใช้หัวข้อของการ
วิจัย ซึ่งการวิจัยในเรื่องดังกล่าวจะส่งผลให้การศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษามีความครอบคลุมชัดเจนทั้งในทางทฤษฎี และทางปฏิบัติ อันจะเป็นผลดี
ต่อการจัดการศึกษาของประเทศชาติต่อไป ควรเป็นดังตัวอย่างเช่น 
    1)  การใช้หลักการบริหารจัดการการเรียนการสอน หรือ 
   2)  การประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการในการปรับปรุงสถานศึกษา 
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ต้นทุนชีวิต การพัฒนาตนเอง ทักษะทางสังคม 
และวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับต้นทุนชีวิต ระดับการพัฒนาตนเอง ระดับ

ทักษะทางสังคมและระดับวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ   
2) ศึกษาเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษจําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวิตกับวุฒิภาวะทางอาชีพทางอาชีพของ
นักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเองกับ
วุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  5) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างทักษะทางสังคมกับวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  จํานวน 615 คน  เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 1) ต้นทุนชีวิต ทักษะทางสังคม และวุฒิภาวะทาง
อาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาอยู่ในระดับสูง และการพัฒนาตนเองของนักเรียนอาชีวศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2) นักเรียนอาชีวศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีวุฒิภาวะทางอาชีพแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และนักเรียนอาชีวศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ระดับการศึกษา 
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สถานภาพการครองคู่ของบิดามารดา อาชีพของหัวหน้าครอบครัว และรายได้ของครอบครัว
แตกต่างกัน มีวุฒิภาวะทางอาชีพ ไม่แตกต่างกัน 3) ต้นทุนชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับวุฒิภาวะ
ทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) การพัฒนาตนเองมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ 5) ทักษะทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียน
อาชีวศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
ค าส าคัญ:  ต้นทุนชีวิต,  การพัฒนาตนเอง,  ทักษะทางสังคม,  วุฒิภาวะทางอาชีพ,  นักเรียน
 อาชีวศึกษา 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study the level of developmental 

assets, self-development, social skills and career maturity of vocational students,  
2) to compare career maturity of vocational students by difference personal factors, 
3) to study relationship between developmental assets and career maturity of 
vocational students, 4) to study relationship between self development and career 
maturity of vocational students, and 5) to study relationship between social skills 
and career maturity of vocational students. The samples used in this research were 
615 vocational students of Sisaket Technical College. The data were collected by 
questionnaires. The results were as follows: 1) developmental assets, social skills 
and career maturity of vocational students were at the high level and self 
development of vocational students was at the moderate level, 2) the vocational 
students who had different genders  have different in career maturity with the 
statistical significance at .01 level and the vocational students who had different 
grade point average, education level, couple life status of parents, head of the 
family’s occupation and family income had not different in career maturity, 3) 
developmental assets had positively related to career maturity of vocational 
students with the statistical significance at .01 level, 4) self development had 
positively related to career maturity of vocational students with the statistical 
significance at .01 level and 5) social skills had  positively related to career maturity 
of vocational students with the statistical significance at .01 level. 
Keywords:  Developmental Assets, Self Development, Social Skills, Career Maturity, 
 Vocational Students. 
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1.  บทน า 
 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ
เป็นปัญหาในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ การจะแก้ปัญหาให้สําเร็จอย่างเป็นระบบจึงเป็นเรื่องที่
รัฐบาลจะต้องเข้ามามีบทบาทในการชี้นํา (Bank of Thailand, 2012) ซึ่งแนวทางการพัฒนา
ประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน การยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสอดคล้องกับ
ความชํานาญของสถานศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนากําลังแรงงานกับภาคส่วน
ต่างๆโดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันเฉพาะทาง ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับ
นานาชาติ (Office of The National Economic and Social Development Board, 2015)   

 วุฒิภาวะทางอาชีพ เป็นความคงเส้นคงวาของการเลือกอาชีพ และเลือกได้ตรงกับ
ความเป็นจริง และสามารถเลือกอาชีพได้เหมาะสมกับลักษณะต่างๆของตนเองเช่นเดียวกับแนวคิด
ของ (Tolbert, 1974 cited in Somjai, 2013) ได้ให้ความหมายของวุฒิภาวะด้านอาชีพไว้ว่าวุฒิ
ภาวะด้านอาชีพเหมือนวุฒิภาวะอ่ืนๆ เป็นการจัดระเบียบของพฤติกรรมและทัศนคติ  เพ่ือที่บุคคล
จะได้ประสบความสําเร็จในการค้นพบความต้องการของตน และวุฒิภาวะด้านอาชีพ ความเต็มใจใน
การที่จะรับผิดชอบต่อการเลือกของแต่ละบุคคลจะเห็นได้จากการเตรียมความพร้อม การสํารวจ
ความต้องการของตนเอง และการตรวจสอบความสามารถของตนเองได้อย่างตรงตามความเป็นจริง
จะสามารถช่วยให้บุคคลมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานต่อไปในอนาคต ซึ่งปัจจัยที่ทํา
ให้เด็กและเยาวชนประสบความสําเร็จนั้นเกิดจากต้นทุนชีวิตที่ดีที่จะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการคิด 
การตัดสินใจและการแสดงพฤติกรรมต่างๆในการทํางาน ต้นทุนชีวิต (Developmental Assets : 
DA) เป็นปัจจัยสร้างคุณลักษณะที่ดีของบุคคลประกอบด้วยด้านจิตใจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ส่งผล
ต่อกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เสริมสร้างให้เกิดข้ึนตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ แต่ในปัจจุบันสังคมในโลกยุคโลกาภิวัตน์มีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาทางด้านอาชญากรรม เศรษฐกิจ ความเสื่อมโทรมทางด้านสังคม และการลดคุณค่ามิติด้าน
วัฒนธรรม สิ่งสําคัญพบว่าการแก้ไขปัญหานั้นมองปัญหาที่เกิดเป็นตัวตั้ง เมื่อเกิดปัญหาแล้วจึงแก้ไข 
ซึ่งจะทําให้ไม่สามารถป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ตรงกันข้ามการเสริมสร้างให้เกิดการป้องกันน่าจะ
เป็นวิธีท่ีมีประโยชน์ และสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้มากกว่า ซึ่งการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตเด็ก
และเยาวชนนี้ย่อมได้รับอิทธิพลจากปัจจัยในตัวเด็กเอง และปัจจัยภายนอก อันได้แก่ ครอบครัว 
โรงเรียน เพ่ือนและชุมชน ซึ่งหากสามารถควบคุมปัจจัยและเสริมสร้างปัจจัยต่างๆให้เหมาะสม  
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จะส่งผลต่อการพัฒนาต้นทุนชีวิตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ (Tripathi et al, 
2009) รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยคุณภาพของแรงงานอาชีวศึกษา ในการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
นั้นพบว่า บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านสายอาชีพ ด้านการสื่อสาร 
และทักษะทางสังคม (Aimsamai, 2015)  กล่าวคือบุคคลควรมีการพัฒนาตนเอง  
(Self Development) เป็นการพัฒนาคุณสมบัติที่มีอยู่ในตนเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
สังคมปัจจุบัน ทั้งในด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ และสังคมรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร ทําให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆทั่วโลกสื่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหา
และสภาพการณ์ใหม่ๆท่ีซับซ้อน สภาพการณ์ดังกล่าวทําให้บุคคลมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่ง
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เพ่ือทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะการพัฒนาตนเองจะช่วยให้
บุคคลมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิต ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตทํางาน อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ ความเจริญรุ่งเรืองและความสุขต่อตัวบุคคลเอง และสังคมส่วนรวม (Juthopana, 2010) 
รวมถึงทักษะทางสังคม (Social Skills) เป็นกลุ่มของทักษะต่างๆที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์และการ
สื่อสารระหว่างกันในสังคม อันได้แก่ ทักษะการสื่อสาร การพูด การฟัง การทํางานร่วมกันเป็นทีม  
เป็นต้น รวมทั้งความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์ต่างๆที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ในทางบวกให้เกิดขึ้นเป็นทักษะที่สําคัญและจําเป็นสําหรับทุกเพศทุกวัย ทั้งวัยเด็ก
ที่ต้องการการพ่ึงพาการเรียนรู้สิ่งใหม่ในชีวิต วัยรุ่นที่ต้องการการยอมรับจากเพ่ือนฝูงคนรอบข้าง  
วัยผู้ใหญ่ที่เริ่มสร้างครอบครัวและต้องการความสําเร็จในหน้าที่การงาน (Songsri, 2015) ดังนั้นการ
ส่งเสริมพัฒนาให้บุคคลมีทักษะทางสังคมจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง และมีการเตรียมความ
พร้อมของสถาบันการอาชีวศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นพ้ืนฐานการประสบความสําเร็จใน
หน้าที่การงานจะต้องอาศัยการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั่นก็ คือ การ
พัฒนาตนเอง เพ่ือนําไปสู่การเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่ง
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล ได้ให้การสนับสนุนนักเรียน
อาชีวศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติงานสู่อาชีพ ซึ่งจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันแอนิเมชัน ในรายการช่างคอมตัวจ๋ิว งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม 
2559 เทคโนโลยีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน (En Tech Day 2016) และวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
ร่วมกับ บริษัท เอพีฮอนด้า จํากัด ร่วมจัดบู๊ทนิทรรศการในงานทวิภาคีไทย 2559 โดยการนํารถ
ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ร่วมโชว์ในงาน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวิต 
การพัฒนาตนเอง และทักษะทางสังคมที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาเป็นสิ่งที่
สําคัญกับการเสริมสร้างประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการ 
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พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคน หรือ ทุนมนุษย์ ให้เข้มแข็ง สามารถที่จะเป็นภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยผู้วิจัยคาดหวังว่าผลของการวิจัยนี้จะมีประโยชน์แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะนําไปกําหนดแผน หรือพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาให้มีทักษะทางสังคมในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข และลดปัญหา
การว่างงานที่จะทําให้เกิดปัญหาในสังคมต่อไป 

  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือศึกษาระดับต้นทุนชีวิต ระดับการพัฒนาตนเอง ระดับทักษะทางสังคมและระดับ
วุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

2.2  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิค  
ศรีสะเกษจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

2.3  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวิตกับวุฒิภาวะทางอาชีพทางอาชีพของ
นักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

2.4  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเองกับวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียน
อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

2.5  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางสังคมกับวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียน
อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
              งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนชีวิต การพัฒนาตนเอง ทักษะ
ทางสังคม และวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวิตกับวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียน
อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางสังคมกับวุฒิภาวะ
ทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การพัฒนาตนเองของนักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
           3.1 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในจังหวัดศรีสะเกษ  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
จํานวน 5,559 คน (Sisaket Technical College, 2016) 
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          3.2 กลุ่มตัวอย่าง  

     นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จํานวน 615 คน โดยมีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้ 

 1) คํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้คํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
โปรแกรม G*Power 3.1 จํานวนกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 615 คน     

 2) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนประชากร (Proportional Stratified 
Random Sampling) ตามจํานวนนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่างแยกตามระดับ
การศึกษา ได้นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 336 คน และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 279 คน 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี ตลอดจนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และขออนุญาตใช้เครื่องมือต้นทุนชีวิต แบ่งออกเป็น   
5 ส่วน ดังนี้ 
                1) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนเป็นแบบให้เลือกตอบ จํานวน 6 
ข้อ ได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับการศึกษา สถานภาพการครองคู่ของบิดามารดา อาชีพของ
หัวหน้าครอบครัว และรายได้ของครอบครัว 
               2) แบบสอบถามเกี่ยวกับต้นทุนชีวิต ขออนุญาตนํามาใช้ได้รับอนุญาตจาก Tripathi, 
et al. (2009) จํานวน 48 ข้อ 
                3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม
แนวคิด Boydell (1985) จํานวน 40 ข้อ 
                4) แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะทางสังคม เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม
แนวคิด Schinke and Gilchrist (1984 cited in Boom, 1996 : 69-70) จํานวน 66 ข้อ 
                5) แบบสอบถามเกี่ยวกับวุฒิภาวะทางอาชีพ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม
แนวคิด Super and Overstreet (1960 cited in Brown and Brooks, 1990) จํานวน 50 ข้อ 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
                การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
  1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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  2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ ค่าสถิติ t-test ค่าสถิติ F-test และ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ใช้หาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ต้นทุนชีวิตกับวุฒิภาวะทางอาชีพ การพัฒนาตนเองกับวุฒิภาวะทางอาชีพ และทักษะทางสังคมกับ
วุฒิภาวะทางอาชีพ  โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .01 
 
4. สรุปผลการวิจัย  
           จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้  
            4.1 นักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยศรีสะเกษที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงคิดเป็น      
(ร้อยละ55.1) เพศชาย (ร้อยละ 44.9) นักเรียนอาชีวศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 
3.01-3.50 (ร้อยละ 35.0) มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)             
(ร้อยละ 54.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ร้อยละ 45.4) บิดามารดามี
สถานภาพการครองคู่ สมรส/อยู่ร่วมกัน (ร้อยละ 78.0) หัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม (ร้อยละ 41.5) และมีรายได้ครอบครัวตั้งแต่ 12,000-บาท/เดือน เป็นต้นไป                
(ร้อยละ 28.7) 

  4.2 นักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีต้นทุนชีวิตโดยรวม
เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( ̅= 146.33) พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านพลังตัวตน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด    
( ̅= 45.52) รองลงมา คือ ด้านพลังสร้างปัญญา ( ̅= 33.60) และด้านพลังเพ่ือนและกิจกรรม  
( ̅= 18.01) มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด ทักษะทางสังคมโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( ̅=198.61) พิจารณา
รายด้าน พบว่าด้านการสอนตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( ̅=33.86) รองลงมา คือ ด้านการสื่อสาร 
( ̅= 33.33) และด้านการแก้ปัญหา ( ̅= 32.11) มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด วุฒิภาวะทางอาชีพโดยรวม
เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ( ̅= 153.21) พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการมองเห็นภาพรวมของตนเอง
อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( ̅=31.41) รองลงมา คือ ด้านการเลือกอาชีพที่ตนเองพึงพอใจอย่าง
มีหลักการ ( ̅=30.93) และด้านการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกอาชีพ ( ̅= 29.98) มีค่าเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด การพัฒนาตนเองโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=119.50) พิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านความเป็นเอกลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( ̅=30.50) รองลงมา คือ ด้านพฤติกรรม ( ̅= 30.14) 
และด้านสุขภาพ ( ̅=28.99 ) มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด 

  4.3 นักเรียนอาชีวศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียน
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อาชีวศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม สถานภาพการครองคู่ของบิดามารดา 
อาชีพของหัวหน้าครอบครัว และรายได้ของครอบครัวแตกต่างกัน มีวุฒิภาวะทางอาชีพไม่แตกต่าง
กัน  

  4.4 ต้นทุนชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา
โดยรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การพัฒนาตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับวุฒิภาวะ
ทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาโดยรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะทาง
สังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับวุฒิภาวะทางอาชีพโดยรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
            จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้                      
             5.1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนอาชีวศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ 
อาจเนื่องมาจากนักเรียนอาชีวศึกษาเพศหญิงมีเป้าหมายทางอาชีพที่ชัดเจน มีความตั้งใจจริงในการ
ปฏิบัติตนให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ และความละเอียดรอบคอบในการคิดวางแผนหรือการจัดระเบียบ
ชีวิตได้ดีกว่านักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย จึงทําให้วุฒิภาวะทางอาชีพของเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย 
สอดคล้องกับ Booth (1985: 789-A) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับวุฒิภาวะทางอาชีพ
กับนักศึกษาวิทยาลัยโอเดสสา (Odessa College) พบว่า อายุเชื้อชาติเป็นตัวทํานายวุฒิภาวะทาง
อาชีพ และพบว่าระหว่างเพศหญิงและเพศชาย มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญของคะแนนวุฒิ
ภาวะทางอาชีพ และจาการศึกษาของ Weener (1983: 1341-A) ได้ทําการศึกษาลักษณะของ
การศึกษา และลักษณะส่วนบุคคลในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีวุฒิภาวะทางอาชีพและไม่มีวุฒิภาวะทาง
อาชีพโดยทําการศึกษาระยะยาวตั้งแต่กลุ่มตัวอย่างเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาจนกระทั่งกลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุ 24-27 ปี ผลการศึกษาพบว่า เพศ หลักสูตร เกรดเฉลี่ย และวุฒิภาวะทางอาชีพเมื่อ
อยู่ระดับ 12 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญกับวุฒิภาวะทางอาชีพ เมื่ออายุ 24-27 ปี  
จากผลการวิจัยนักเรียนอาชีวศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ระดับการศึกษา สถานภาพการครองคู่ของ
บิดามารดา อาชีพของหัวหน้าครอบ และรายได้ของครอบครัวแตกต่างกันมีวุฒิภาวะทางอาชีพไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการที่นักเรียนอาชีวศึกษานั้น
เน้นการทํางานในเชิงปฏิบัติการมากกว่าการทํางานเชิงวิชาการ ทําให้นักเรียนมีความเชี่ย วชาญ
ทางด้านการปฏิบัติงาน และนักเรียนอาชีวศึกษายังมีระดับการศึกษาอยู่ในช่วงอายุที่ใกล้เคียงกัน  
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จึงทําให้วุฒิภาวะทางอาชีพไม่แตกต่างกัน และไม่ว่าบิดามารดาจะมีสถานภาพการคู่ที่แตกต่าง
ต่างกัน แต่นักเรียนอาชีวศึกษาส่วนใหญ่บิดามารดาอยู่ร่วมกันได้รับการดูแลเอาใจใส่ ไม่แตกต่างกัน
มากซึ่งอาชีพของหัวหน้าครอบครัวไม่ส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอาชีพ อาจเนื่องมาจากการที่นักเรียน
อาชีวศึกษาได้รับอิสระในการเลือกอาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจากทางครอบครัวในการตัดสินใจ
ในการเลือกอาชีพ ทําให้ไม่ได้รับแรงกดดันในการเลือกอาชีพตามความต้องการของครอบครัว แต่
เป็นการเลือกอาชีพจากความถนัดและความสนใจของตนเอง รวมไปถึงนักเรียนอาชีวศึกษาที่
ครอบครัวมีรายได้แตกต่างกันมีวุฒิภาวะทางอาชีพไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการที่
นักเรียนอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ครอบครัวมีรายได้เพียงพอในการสนับสนุนค่าเล่าเรียน  และทาง
ครอบครัวที่มีปัญหาทางด้านค่าเล่าเรียนยังสามารถได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน 
ในการส่งเสริมนักเรียนอาชีวศึกษาตามนโยบาย และความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  
จึงทําให้รายได้ครอบครัวไม่มีผลต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา 

  5.2 ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับวุฒิ
ภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาโดยรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ เมื่อนักเรียนอาชีวศึกษามีต้นทุนชีวิตสูงขึ้น วุฒิภาวะทางอาชีพสูงตาม
ไปด้วย ทั้งนี้ อาจเนื่องจากต้นทุนชีวิตเป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานในการสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักเรียน 
มีผลต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญาของตัวนักเรียน ครอบครัว และสังคมให้เกิดการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอก และมีส่วนทําให้บุคคลสามารถดําเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างเข้มแข็ง ดังนั้นเมื่อนักเรียนอาชีวศึกษามีต้นทุนชีวิตสูงขึ้น จะทําให้นักเรียนเกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าเผชิญปัญหามีกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุและรับรู้ถึง
ผลกระทบในการตัดสินใจ จากการเลือกวิธีต่างๆในการแก้ปัญหาไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงการรู้จักยอมรับฟังคําตักเตือน คําสั่งสอน จากผู้อ่ืน และสามารถนํามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงทําให้เกิดวุฒิภาวะทางอาชีพเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย  
สอดคล้องกับแนวคิดของ Super and Overstreet (1960 cited in Brown and Brooks, 1990) 
บุคคลที่มีวุฒิภาวะทางอาชีพเป็นการพัฒนาเองทางด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รวมไปถึงการเร่ิมแสวงหาความต้องการในการประกอบ
อาชีพให้ประสบความสําเร็จ หรือสํารวจไปจนถึงความเสื่อมถอยในการทํางาน เพ่ือเป็นการวัดระดับ
กระบวนการในการพัฒนา  การทํางาน และการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

  5.3 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาตนเองของนักเรียนอาชีวศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับวุฒิภาวะทางอาชีพโดยรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
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ไว้ กล่าวคือ นักเรียนอาชีวศึกษาที่มีการพัฒนาตนเองจะมีวุฒิภาวะทางอาชีพสูงตามไปด้วย ทั้งนี้ 
อาจเนื่องมาจากนักเรียนอาชีวศึกษาท่ีมีการพัฒนาตนเองจะเป็นผู้ที่รู้จักการประเมินสมรรถภาพของ
ตนเองในการทํางาน ทั้งเรื่องบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ การพัฒนาการเรียนรู้ ทําความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเองในปัจจุบัน และเป้าหมายการทํางานในอนาคต ดําเนินการวางแผนวิธีการ
พัฒนาตนเอง เช่น การอ่านหนังสือ การขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ โดยการตั้งเป้าหมายตามลําดับ
ความสามารถที่จะทําให้สําเร็จจากน้อยไปมาก ประเมินความสําเร็จ รวมไปถึงการแสวงหาความรู้
ด้านวิชาท่ีตนเองศึกษาอยู่ เพ่ือให้มีความรู้ มีทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จึงทําให้
นักเรียนอาชีวศึกษามีวุฒิภาวะทางอาชีพมากขึ้น สอดคล้องกับ Megginson and Peddler (1992) 
ที่กล่าวว่า การที่บุคคลตอบสนองต่อการเลือกว่าตนเองจะศึกษาเรื่องอะไร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้ง
ในด้านทักษะ ความรู้ และอาชีพของตนเอง และแนวคิดของ Zunker (1998: 165 cited in 
Somjai, 2013) ที่กล่าวว่า วุฒิภาวะทางอาชีพเป็นกระบวนการการวัดระดับการพัฒนาการทาง
อาชีพ โดยมีการวางแผนในการพัฒนาตนเองในการทํางานให้สอดคล้องกับอาชีพและบุคคล 

  5.4 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะทางสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
วุฒิภาวะทางอาชีพโดยรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
กล่าวคือ  นักเรียนอาชีวศึกษาท่ีมีทักษะทางสังคมจะเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอาชีพสูงตามไปด้วย ทั้งนี้ 
อาจเนื่องมาจากนักเรียนอาชีวศึกษาท่ีมีทักษะทางสังคมจะเป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
สามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันพยายามควบคุมสติในการพิจารณาอย่างมีเหตุผล มีวิธีการ
เตรียมความพร้อมก่อนการทํางานเพ่ือลดความเครียด รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา สามารถนําวิธีแก้ปัญหาที่ผ่านมาประยุกต์ใช้กับปัญหาอย่างเหมาะสม 
หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นําไปสู่
การมีวุฒิภาวะทางอาชีพที่สูงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Zunker (1998: 165 cited in Somjai, 
2013) วุฒิภาวะทางอาชีพเป็นกระบวนการการวัดระดับการพัฒนาการทางอาชีพอย่างต่อเนื่อง การ
ปรับตัวในการทํางาน การวางแผนในการทํางานที่มีความสอดคล้องของอาชีพและบุคคล 

 
6.  ข้อเสนอแนะ 
            จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  

  6.1 จากผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนชีวิตโดยรวมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังตัวตน ด้านพลัง
ครอบครัว ด้านพลังสร้างปัญญา ด้านเพ่ือนและกิจกรรม และด้านพลังชุมชนอยู่ในระดับสูง  และ
พบว่าต้นทุนชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับวุฒิภาวะทางอาชีพ อาจกล่าวได้ว่าต้นทุนชีวิตของ
นักเรียนอาชีวศึกษามีส่วนในการช่วยส่งเสริมวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา ดังนั้น ควร
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มีการส่งเสริมต้นทุนชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษาให้คงอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจช่วยส่งเสริมต้นทุนชีวิต
ให้คงอยู่อย่างถาวรได้ดังนี้ 

        1) จัดให้มีโครงการจิตอาสา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวศึกษาทําสิ่งที่เป็นประโยชน์
กับชุมชน โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนอาชีวศึกษาได้ฝึกทําความเข้าใจชุมชน ทําความรู้จักสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับคนในชุมชนผ่านการพูดคุย ซักถามความต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ทําความเข้าใจบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน ทั้งบทบาทหน้าที่ของชุมชนกับ
นักเรียนอาชีวศึกษา และนักเรียนอาชีวศึกษากับชุมชน 
                   2) จัดกิจกรรมสร้างคุณค่าให้ตนเอง ให้นักเรียนอาชีวศึกษาได้แสดงความสามารถ
ตามความถนัด ช่วยส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเปิดโอกาสให้ ผู้ อ่ืนได้ชื่นชม
ความสามารถ 
                   3) จัดกิจกรรมแบบอย่างที่ดี ลักษณะกิจกรรมเชิญผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆและ
เป็นแบบอย่างที่ดีมีประสบการณ์ที่ เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในสังคม เป็นผู้มาถ่ายทอด
ประสบการณ์ชีวิต แลกเปลี่ยนทัศนคติ แง่คิด วิธีการแก้ไขปัญหา การปรับตัว พร้อมทั้งให้นักเรียน
อาชีวศึกษาซักถามวิธีการปฏิบัติตนและใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 

  6.2 จากผลการวิจัย เมื่อพิจารณาการพัฒนาตนเองพบว่า การพัฒนาตนเองโดยรวมทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ และด้านทักษะอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านพฤติกรรม และด้านความ
เป็นเอกลักษณ์อยู่ในระดับสูง และพบว่าการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับวุฒิภาวะทาง
อาชีพ อาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาตนเองมีส่วนส่งเสริมวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา 
ดังนั้น ควรมีกิจกรรมในการกระตุ้นสมรรถภาพการทํางานในวิชาชีพของนักเรียนอยู่เสมอ เช่น การ
จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเป็นประจําทุกปี โดยมีรางวัลเป็นเกียรติบัตรหรือเงินสนับสนุน
ทางการศึกษา เพ่ือเป็นการกระตุ้นและสร้างกําลังใจในการพัฒนาผลงาน พัฒนาตนเอง และเป็นการ
สร้างเป้าหมายให้นักเรียนรู้จักการเตรียมความพร้อม ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ 

        1) จัดโครงการพัฒนาสุขภาพ  เพ่ือให้นักเรียนอาชีวศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพและการสร้างเสริมความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ ตระหนักถึง
ความสําคัญของสุขภาพร่างกาย  และการหลีกเหลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อร่างกาย  

        2) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านความคิด โดยฝึกให้นักเรียนอาชีวศึกษาได้มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งอาจเป็นลักษณะการ
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา การระดมความคิด สถานการณ์จําลอง เป็นต้น 
             6.3 จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะทางสังคมโดยรวมท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมการ
หรือปรับตัว ด้านการสื่อสาร ด้านการสอนตนเอง และด้านการหาแหล่งสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ใน
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ระดับสูง ส่วนด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และด้านการแก้ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง พบว่าทักษะ
ทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับวุฒิภาวะทางอาชีพอาจกล่าวได้ว่าทักษะทางสังคม อาจมีส่วน
ช่วยส่งเสริมวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาให้เกิดข้ึน ดังนี้ 

        1) จัดโครงการส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะการ
ใช้สถานการณ์จําลอง บทบาทสมมติ การระดมสมอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์สมมติที่
สอดคล้องกับสถานการณ์จริ ง กําหนดบทบาทแสดงออกตามธรรมชาติ  ตามบุคลิกภาพ 
ประสบการณ์ ความคิด อารมณ์ ตามความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา 

        2) จัดกิจกรรมโฮมรูม โดยนักเรียนอาชีวศึกษาฝึกเผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ระหว่างครูกับนักเรียนอาชีวศึกษา และนักเรียนอาชีวศึกษากับเพ่ือนร่วมชั้น เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ทางสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาให้สามารถแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งช่วยให้นักเรียนอาชีวศึกษาดําเนินชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   6.4 จากผลการวิจัยเมื่อพิจารณาวุฒิภาวะทางอาชีพ พบว่า วุฒิภาวะทางอาชีพโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับสูงทั้งหมด ดังนั้น ครอบครัว สถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา โดยการฝึกให้นักเรียนอาชีวศึกษามี
ความเข้าใจตนเอง มีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ สามารถประมวลบุคลิกลักษณะ ความ
พร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับอาชีพ และนําปัจจัยส่งเสริมมาประกอบการพิจารณาวางแผนทาง
อาชีพให้บรรลุเป้าหมาย เลือกอาชีพที่สอดคล้องระหว่างความสนใจ ความสามารถ ตามสภาพความ
เป็นจริง 

         1) จัดโครงการฝึกอบรม โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนอาชีวศึกษาฝึกการทํางานเป็นทีม 
เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งอาจเป็นลักษะกิจกรรมกลุ่ม การศึกษานอก
สถานที่ เป็นต้น 
                   2) จัดกิจกรรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นกลุ่ม โดยกิจกรรมให้นักเรียนอาชีวศึกษา
สร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือให้ได้สํารวจตนเองและสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองแล้วพยายามปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของตนเองให้ดีขึ้น ได้รับรู้ตนเอง รู้จักปรับตัว พัฒนา
ตนเอง และเพ่ิมการตระหนักรู้ตนเอง 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย  2) เพ่ือศึกษาการเข้าถึง
ศิลปะในงานจิตรกรรมไทยของประชาชนทั่วไป ภายหลังการใช้คู่มือ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนทั่วไป ที่มีต่อการใช้คู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี 
แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 3 กลุ่ม 1) กลุ่มเยาวชน 2) กลุ่มผู้ใหญ่ 3) กลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเลือกสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sample) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการชมงานจิตรกรรม
ฝาผนัง 2) คู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี 3) แบบประเมินคุณภาพ
คู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี 4) แบบสัมภาษณ์ในการชมงาน
จิตรกรรมฝาผนังของไทย 5) แบบวัดทัศนคติในการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของไทย 6) แบบ
ประเมินความพึงพอใจในการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การพัฒนาคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี มีผลการ
ประเมินคุณภาพคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังวัดหน่อพุทธางกูร และวัดประตูสาร เพ่ือส่งเสริม
การเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
  
                                                           


 Master’s degree student, Graduate School, Silpakorn University. 
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 2. การเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย ของกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ใหญ่ กลุ่มผู้สูงอายุ 
 2.1 ผลการสัมภาษณ์ พบว่าวัตถุประสงค์การเข้ามาในอุโบสถเพ่ือชมงานจิตรกรรมฝาผนัง 
มีความประทับใจในการชมงานเก่าแก่ของภาพจิตรกรรมฝาผนัง มีความสนใจเรื่องรูปแบบใน
ภาพเขียน และเนื้อเรื่องที่น ามาเขียน ปัญหาการเข้าถึงศิลปะ มีสาเหตุจากการไม่เข้าใจวิธีการดูงาน
ศิลปะ และอ่านภาษาศิลปะไม่ออก สาเหตุการมาชมงานจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถโดยเฉพาะ 
ห้องภาพที่ 3 วัดหน่อพุทธางกูร และห้องภาพที่ 5 วัดประตูสาร มีผู้ชมให้ความสนใจมาก ผู้มาชม
งานจิตรกรรมฝาผนังมีความพึงพอใจคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนัง 
 2.2 ผลการวัดทัศนคติพบว่า ผู้เข้าชมงานจิตรกรรมฝาผนัง ทีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย 
 3. ผลความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ที่มีต่อการใช้คู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนัง
วัดหน่อพุทธางกูรและวัดประตูสารพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
ค าส าคัญ : การเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย, คู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนัง. 

 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the study are 1) To develop handbooks on the murals 
of the temple of  Suphanburi in order to promote access to the arts in traditional 
Thai paintings.  2) To study the accessing in traditional Thai paintings of the people 
who use the handbooks. 3) To study satisfaction of people who use the handbooks 
on the murals of the temple of Suphanburi. The data collecting process gathers 
information from 1) young people 2) adult people 3) elderly people by using the 
accidental sampling method.  
 Research techniques uses 1) Interview forms for the specialist on the 
murals of the temple. 2) The handbooks on the murals of the temple of 
Suphanburi. 3) The evaluation forms of the handbooks on the murals of the temple 
of Suphanburi.  4) Interview forms of visiting the murals arts in traditional Thai 
paintings. 5) The evaluation forms on opinion of visiting the murals arts in 
traditional Thai paintings.  6) The satisfaction forms of visiting the murals of the 
temple in Suphanburi.     
The results show; 
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 1. The developed handbooks on the murals of Norbhuddhangkul temple 
and Pratusarn temple in Suphanburi, for promoting access to traditional Thai 
paintings, were qualified as good by the specialists.  
 2. The opinion on accessing of traditional Thai paintings of young, adult 
and elderly people are 
 2.1 The main purpose of entering ubosot is to visit murals arts and the 
murals are impressive. The visitors interested in pattern of painting and story 
behind the murals. However, the obstacles of accessing the arts is lacking of 
understanding on visiting murals arts and unable to understand “arts language”.  
The purpose of visiting murals in ubosot, especially in 3rd room of 
Norbhuddhangkul temple and 5th room of Pratusarn temple, is its reputation and 
the visitor satisfied with the handbooks.  
 2.2 The attitude test shows that visitors agreed to use the handbooks.  
 3. The people’s satisfaction on using handbooks of Norbhuddhangkul 
temple and Pratusarn temple, the result shows that people is agree to use the 
handbooks. 
Keywords: Access to The Arts in Traditional Thai Paintings, Handbooks on The     
  Murals  of The Temple. 
  
1. บทน า 

จิตรกรรมไทยประเพณี เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “จิตรกรรมไทยโบราณ” ซึ่งผ่านพัฒนาการมา
ยาวนาน ในอดีตจิตรกรนิยมวาดลงบนฝาผนังเรียกว่า “จิตรกรรมฝาผนัง” ที่วาดบนแผ่นไม้ เช่น 
บานประตู หน้าต่าง หากวาดบนกระดาษเรียก สมุดภาพ วาดบนผืนผ้า เรียกว่า พระบฎ (Santi 
Leksukhum. (2010) สาระส าคัญที่ช่างน ามาเป็นหัวข้อส าหรับวาดภาพ คือเรื่องราวในอุดมคติที่
เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา เช่น พุทธประวัติ ชาดกต่าง ๆ  เป็นต้น นอกจากนี้ลักษณะอุดมคติของ
การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังจะสอดคล้องกับแนวเรื่อง เช่น การระบายสีเรียบแล้วตัดเส้นขอบคม
ทั้งโครงนอกและทั้งรายละเอียด จ านวนสีที่มีจ ากัดในสมัยอยุธยาตอนต้นเพ่ิมจ านวนมากขึ้นเป็น
ล าดับเมื่อผ่านสมัยอยุธยาตอนปลาย และจ านวนสียิ่งเพ่ิมสดเข้มด้วยนิยมอยู่ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  เมื่อพินิจพิเคราะห์แล้วพบว่าจิตรกรรมฝา
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ผนังท าหน้าที่สองประเด็นหลักคือ การสนองความต้องการด้านสุนทรียภาพทางอารมณ์ และ
ก่อให้เกิดความคิดในแง่มุมต่าง ๆ อันเป็นการพัฒนาภูมิปัญญาของผู้ชม จิตรกรรมฝาผนังของไทยจึง
เป็นมรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่นับวันจะถูกลดบทบาทหน้าที่ลง และก าลังเลือนหายไปจากการ
รับรู้ถึงความส าคัญของคนในสังคมไทยปัจจุบัน 

เช่นเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ผู้ วิจัยให้ความสนใจ
ท าการศึกษา ซึ่งที่พบในปัจจุบันมีอายุไม่เก่าไปกว่ารัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีตัวอย่าง
งานจิตรกรรมส าคัญอยู่ที่อุโบสถวัดหน่อพุทธางกูร ซึ่งเขียนโดยนายค าและนายเทศ และอุโบสถวัด
ประตูสารเขียนโดยครูอ้ิม ในเขตอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี หลังจากนั้นก็มีงานจิตรกรรมฝาผนังที่เขียน
ขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่ 5 และสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอีกเป็นจ านวนมาก (Silpakorn, Department, 
2005: 6-7) จิตรกรรมฝาผนังที่มีการเขียนประดับอุโบสถเก่าวัดหน่อพุทธางกูร  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่จิตรกรรมที่เขียนประดับฝาผนังด้านนอกอาคาร และจิตรกรรมที่เขียนประดับฝาผนังด้านใน
อาคาร มีรูปแบบการเขียนโดยภาพรวมแล้ว เป็นไปตามแบบแผนการจัดองค์ประกอบของภาพ
จิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยมีการน าเอาเร่ืองทศชาติชาดก พุทธประวัติ และ
ภาพเทพชุมนุมมาเขียนรวมอยู่ด้วยกัน คุณค่าและความงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังเกิดจากช่าง
ผู้เขียนภาพหลายคนช่วยกันเขียน โดยมีนายทองค า หรือค า เป็นหัวหน้าช่างผู้เขียนภาพและ 
ผู้ควบคุมการเขียนภาพ ก านันเทศเขียนที่ผนังตอนล่าง ช่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 10 คน เขียนที่
ผนังด้านทิศตะวันออก นายใจเขียนภาพยักษ์และลิงที่ผนังตอนล่างสุดและภาพพระบฏ ตลอดจนท า
ธงตะขาบ เมื่อพิจารณาเทียบเคียงระดับฝีมือของช่างเขียนแล้ว จัดว่าอยู่ในสกุลช่างหลวง 

จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดประตูสาร มีลักษณะสอดคล้องกับแบบอย่างทางประเพณี
ของจิตรกรรมฝาผนังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือ นิยมน าเรื่องทางพุทธศาสนามาเขียนเป็น
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง มีการจัดองค์ประกอบของภาพให้เป็นภาพแบบเล่าเรื่องต่อเนื่องกันเป็นตอน 
ๆ โดยเลือกเขียนเฉพาะเหตุการณ์ตอนส าคัญในพุทธประวัติ  แต่ว่าองค์ประกอบของภาพที่ผนังหุ้ม
กลองด้านหลังพระพุทธรูปประธานแทนที่จะเป็นเร่ืองไตรภูมิเต็มพ้ืนที่ของผนัง ตอนบนกลับเขียน
เป็นภาพพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ส่วนภาพตอนล่างเป็นพุทธประวัติตอนโปรดพุทธมารดา และตอน
เสด็จลงจากดาวดึงส์ประกอบกับเป็นภาพพระเจดีย์จุฬามณีที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และที่ผนัง
ด้านซ้ายและขวาของพระพุทธรูปประธานเหนือช่องประตูช่องหน้าต่างแทนที่จะเป็นภาพเทพชุมนุม
ดังเช่นที่วัดสุวรรณาราม แต่กลับเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้า 59 พระองค์ ประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว 
โดยแบ่งเป็น 3 แถว แถวบนมี 20 องค์ แถวกลางมี 19 องค์ และแถวล่าง 20 องค์ มีจ านวนที่เท่ากัน
ทั้งผนังด้านซ้ายและขวาของพระพุทธรูปประธาน 
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การก าหนดอายุภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดประตูสาร ยังคงเป็นปัญหาว่า เขียนขึ้นสมัยใดใคร
เป็นผู้สร้าง บ้างก็กล่าวกันว่า จิตรกรรมฝาผนังที่วัดประตูสารนี้เขียนขึ้นโดยนายทองค าหรือค า ซึ่ง
เป็นช่างคนเดียวกันที่เขียนภาพที่วัดหน่อพุทธางกูร และนายเทศ ชาวลาวเวียงที่อพยพมาพร้อมกัน 
ในสมัยกบฏเจ้าอนุวงศ์ แต่เมื่อพิจารณาให้รอบคอบพบว่าจิตรกรรมฝาผนังที่ผนังหุ้มกลองด้านนอก
พระอุโบสถวัดหน่อพุทธางกูรยังเขียนไม่เสร็จ แล้วท าไมถึงมาเขียนที่วัดประตูสาร  นักวิชาการบาง
กลุ่มเชื่อว่า ช่างผู้เขียนภาพวัดประตูสารคือนายนาค นาคพิทักษ์ บ้านอยู่ใกล้วัดประตูสาร บ้างก็เชื่อ
ว่าเป็น ครูอ้ิม ช่างที่มาจากกรุงเทพฯ ส่วนนายนาค นาคพิทักษ์ เป็นเพียงลูกศิษย์ ที่ขอเรียนการ
เขียนภาพด้วย และเชื่อว่าฝีมือของนายนาคอยู่ที่คอสองของหอสวดมนต์วัดประตูสาร  แต่เมื่อ
พิจารณาเทียบเคียงระดับฝีมือของช่างเขียนแล้ว ก็จัดได้ว่าอยู่ในสกุลช่างหลวงเช่นเดียวกันกับวัด
หน่อพุทธางกูร 

แม้ว่าจิตรกรรมไทย เป็นงานศิลปกรรมอันเกิดจากฝีมือของช่างเขียนโดยใช้เส้นและสี
รังสรรค์ขึ้นเป็นภาพ เพ่ือใช้ตกแต่งอาคารพุทธสถาน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเล่าเรื่องทางศาสนาเป็น
ส าคัญ  สภาวการณ์ปัจจุบัน ภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดหน่อพุทธางกูรและอุโบสถวัดประตู
สาร อันทรงคุณค่ากลับมีความส าคัญน้อยลงไปทุกขณะ เนื่องจากการเข้าถึงเรื่องราว เนื้อหาทาง
ศิลปะของงานจิตรกรรมไทยมิได้โหมกระจายออกไปสู่ผู้คนในสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้แต่
นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาเฉพาะทางด้านศิลปะไทยเอง ก็ยังไม่กระจ่างชัดต่อการรับรู้และซาบซึ้งใน
คุณค่าแท้จริงของผลงานอันเป็นสมบัติทางพุทธิปัญญาที่ล้ าค่าของไทย ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอน
ศิลปะไทยมานาน การที่ได้น านักศึกษาไปเขียนคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนังจากแหล่งศิลปกรรมใน
ท้องถิ่นทุก ๆ ครั้งนั้น ท าให้ได้พบเห็นกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่มาทัศน
ศึกษาเพ่ือเข้าชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มากราบไหว้พระขอพร มักมีผู้สนใจ
ได้สอบถามกับผู้วิจัยว่าหากต้องการจะรับรู้ถึงความงามและซาบซึ้งในคุณค่าของภาพจิตรกรรมฝา
ผนังนั้นจะต้องเริ่มต้นชมอย่างไร 

จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดหน่อพุทธางกูรและอุโบสถวัดประตูสาร เมื่อได้ผ่านเวลาอัน
ยาวนาน ก็ย่อมมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุขัย แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งอนุรักษ์ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้ไว้บ้างแล้ว แต่ก็กระท าได้อย่างจ ากัดเนื่องจากต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและมี
ความรู้ทางด้านนี้เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ ดังนั้น วิธีการหนึ่งซึ่งควรรีบด าเนินการก็คือ การบันทึก
เรื่องราวและภาพถ่ายของจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่าเหล่านี้เอาไว้ โดยการตีพิมพ์เป็นหนังสือ
เพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณชนในวงกว้าง  จากประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้พัฒนาคู่มือการเข้าถึงศิลปะ
ในงานจิตรกรรมไทยจากภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดหน่อพุทธางกูร และอุโบสถวัดประตูสาร
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ในเขตอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ด้วยการเสนอแนะวิธีเข้าถึงเรื่องราว เนื้อหาทางศิลปะและส่งเสริมการ
เข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทยต่อประชาชนทั่วไป ได้ใช้เป็นแนวทางการศึกษาเพ่ือรับรู้และซาบซึ้ง
ในคุณค่าแท้จริงของผลงานอันเป็นสมบัติทางพุทธิปัญญาที่ล้ าค่าของไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ถึงรกราก
ทางปัญญาของพวกตน และตระหนักในหน้าที่อันพึงมีต่อประเทศชาติในยุคสมัยของตนเอง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือพัฒนาคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่จะช่วย
ส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย 
 2.2 เพ่ือศึกษาการเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทยของประชาชนทั่วไป ภายหลังการใช้
คู่มือ 
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ที่มีต่อการใช้คู่มือการชมงานจิตรกรรม
ฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัย ได้ด าเนินการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม โดยวิธีเลือกสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sample) ได้แก่ 1) กลุ่มเยาวชน ช่วงอายุ 16 - 18 ปี จ านวน 5 คน 2) กลุ่มผู้ใหญ่ 
ช่วงอายุ 19 - 59 ปี จ านวน 5 คน 3) กลุ่มผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการ
ชมงานจิตรกรรมฝาผนัง 2) คู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือ
ส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย 3) แบบประเมินคุณภาพคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝา
ผนั งของวัด ในจั งหวัดสุพรรณบุ รี  เ พ่ือส่ ง เสริมการ เข้ าถึ งศิลปะในงานจิตรกรรมไทย  
4) แบบสัมภาษณ์ (แบบมีโครงสร้าง) ในการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของไทย 5) แบบวัดทัศนคติใน
การชมงานจิตรกรรมฝาผนังของไทย 6) แบบประเมินความพึงพอใจในการชมงานจิตรกรรมฝาผนัง
ของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี 
เอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย รวมทั้งผลวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง น ามาสร้างเป็นคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัด
ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของวัดและภาพจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษา
เฉพาะเจาะจงที่ภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดหน่อพุทธางกูรและวั ดประตูสาร เนื่องจากภาพ
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จิตรกรรมฝาผนังทั้งสองแห่งนี้ มีความชัดเจนในด้านยุคสมัยของรัชกาลที่ 3 มีรูปแบบเฉพาะใน
ภาพเขียน และมีประวัติศาสตร์บางส่วนที่ได้กล่าวถึงว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปน าความรู้ไปใช้ในการชมงานจิตรกรรมฝาผนัง โดยมีประเด็นการวิเคราะห์ภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง ได้แก่ วิเคราะห์เนื้อเรื่องที่น ามาเขียน วิเคราะห์ต าแหน่งการจัดวางภาพ วิเคราะห์
รูปแบบในภาพเขียน และ วิเคราะห์แนวคิดและกรรมวิธีทางช่างเขียน  
 รูปแบบของการทดลอง ใช้กับกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม ให้กลุ่มทดลองใช้คู่มือการชมงาน
จิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย ที่
สร้างข้ึนประกอบการชมงานจิตรกรรมฝาผนัง และจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ (แบบมีโครงสร้าง) เมื่อการชมงานสิ้นสุดลงให้ผู้เข้าชมท าแบบประเมินความพึงพอใจใน
การชมงานจิตรกรรมฝาผนัง  
 
4. สรุปผลการวิจัย 
   4.1 จากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการชมงานจิตรกรรมฝาผนัง พบว่าในการชม
งานจิตรกรรมฝาผนัง ความต้องการรับรู้จากจ านวนของคนที่เลือกตอบจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) 
ประวัติของวัด 2) ยุคสมัยในการเขียนภาพ 3) แนวคิดและกรรมวิธีทางช่างเขียน 4) รูปแบบในการ
เขียนภาพ 5) บทวิเคราะห์ต าแหน่งการจัดวางภาพ และการใช้สีในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทย 6) 
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและรูปแบบของงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดเปรียบเทียบลักษณะของ
จิตรกรรมฝาผนังของวัดอ่ืน ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี และ 8) อ่ืน ๆ คือ แผนผังแสดงการเชื่อมโยง
เรื่องราวของภาพจิตรกรรมฝาผนัง ว่าเริ่มจุดใดแล้ววนไปทางใดจบที่จุดใด บอกจุดเด่นและจุดด้อย
ของการจัดองค์ประกอบของจิตรกรรมฝาผนังโดยรวมว่าเป็นแบบใด ส่วนการสร้างคู่มือการชมภาพ
จิตรกรรมฝาผนังของวัด ผู้สร้างควรออกแบบคู่มือที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์อย่างไร ให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ชม ดังนี้ 1) มีเนื้อหาข้อมูลให้อ่าน ประกอบภาพ มีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิด และลักษณะ
ของจิตรกรรมฝาผนังของวัด เปรียบเทียบกับแนวคิดและลักษณะของจิตรกรรมฝาผนังของวัดอ่ืน ๆ 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี 2) มีบทวิเคราะห์ภาพในเชิงศิลปะจิตรกรรมฝาผนังของไทย การจัดวาง
องค์ประกอบ การใช้สี เปรียบเทียบตามยุคสมัย 3) มีขนาดเล็กกะทัดรัดพกพาได้สะดวก และ 4) มี
เนื้อหาข้อมูลให้อ่าน ครบถ้วนและครอบคลุม  
 4.2 การสร้างคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือส่งเสริม
การเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทยนัน้  ได้ออกแบบและจัดท าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์โดยแบ่งออกเป็น 2 
วัด คือ วัดหน่อพุทธางกูร และวัดประตูสาร  โดยจ าลองรูปแบบ ลักษณะของสมุดข่อยไทยโบราณมา
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เป็นรูปแบบของคู่มือ เพ่ือให้เกิดแตกต่างจากแผ่นพับหรือคู่มือโดยทั่วไป ซึ่งจะท าให้เกิดความ
น่าสนใจและน่าใช้ในการชมงานจิตรกรรมฝาผนัง คู่มือฉบับนี้มีขนาดความกว้าง 27.7 เซนติเมตร 
ความยาว 78. 4 เซนติเมตร พับตามขนาดความกว้าง 9.7 เซนติเมตรจ านวน 4 พับ แบ่งเป็น
ด้านหน้า 8 หน้า ด้านหลัง 8 หน้า รวมจ านวนหน้าทั้งหมด 16 หน้า 

 
ภาพประกอบที่ 1 

 
ภาพประกอบที่ 2 

 

ภาพประกอบที่ 3 
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ภาพประกอบที่ 4 

 
 4.3 ผลการประเมินคุณภาพคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี
เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ  พบว่า ผลการประเมิน
คุณภาพคู่มือโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  
 4.4 ผลการสัมภาษณ์ในการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือ
ส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย ส าหรับผู้เข้าชมงานจิตรกรรมฝาผนัง พบผลการให้
สัมภาษณ์ ดังนี้  
 ด้านวัตถุประสงค์ของการเข้ามาในอุโบสถมีวัตถุประสงค์เพ่ือชมงานจิตรกรรมฝาผนัง 
(กลุ่มเยาวชน = 60% กลุ่มผู้ใหญ่ = 40% และกลุ่มผู้สูงอายุ = 40% ) 
 ด้านการเดินทางมาชมงานจิตรกรรมฝาผนังครั้งนี้เป็นครั้งแรก (กลุ่มเยาวชน = 80% 
กลุ่มผู้ใหญ่ ชมงานจิตรกรรมฝาผนังมากกว่า 3 ครั้ง = 80% กลุ่มผู้ใหญ่ ชมงานจิตรกรรมฝาผนัง
มากกว่า 3 ครั้ง = 80% )  
 ด้านการรู้จักงานจิตรกรรมฝาผนังโดยใช้แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (กลุ่มเยาวชน = 80% 
กลุ่มผู้ใหญ่ = 60% และกลุ่มผู้สูงอายุ = 60% ) 
  ด้านความประทับใจในการชมงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องความเก่าแก่ของภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง (กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ใหญ่  และกลุ่มผู้สูงอายุ = 60% ) 
 ด้านการชมงานจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องรูปแบบในภาพเขียน และเนื้อเรื่องที่น ามาเขียน 
(กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้สูงอายุ = 40% กลุ่มผู้ใหญ่ = 60% ) 
 ด้านปัญหาเรื่องการเข้าถึงศิลปะ มีสาเหตุจากไม่เข้าใจวิธีการดูงานศิลปะ และอ่านภาษา
ศิลปะไม่ออก (กลุ่มเยาวชน = 40% กลุ่มผู้ใหญ่ และกลุ่มผู้สูงอายุ = 60% )  
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 ด้านสาเหตุการมาชมงานจิตรกรรมฝาผนัง หัวข้อเพ่ือนชวนและมีความเก่าแก่ของภาพ 
(กลุ่มเยาวชน = 40% กลุ่มผู้ใหญ่ และกลุ่มผู้สูงอายุ = 60% ) 
 ด้านความชอบภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถเก่าวัดหน่อพุทธางกูรห้องภาพที่ 3 
(กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้สูงอายุ = 60% ) 
 ด้านการเดินทางมาชมงานจิตรกรรมฝาผนัง พบว่า (กลุ่มเยาวชนมากับเพ่ือน = 60% 
กลุ่มผู้ใหญ่มากับ ครอบครัว/ญาติ = 80% กลุ่มผู้สูงอายุ มาคนเดียว = 60%)  
 ด้านเวลาที่มาชมงานจิตรกรรมฝาผนัง ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง (กลุ่มเยาวชน 
กลุ่มผู้ใหญ่ และกลุ่มผู้สูงอายุ = 80%) 
 

    
ภาพประกอบที่ 5 ภาพการใช้คู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังวัดหน่อพุทธางกูร เพ่ือส่งเสริมการ

เข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย 
 

 

     
ภาพประกอบที่ 6 ภาพการใช้คู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังวัดประตูสาร เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึง

ศิลปะในงานจิตรกรรมไทย 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 

 5.1 ด้านคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่จะช่วยส่งเสริม
การเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย โดยการเลือกภาพจิตรกรรมฝาผนังเพ่ือศึกษา จากภาพ
จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถเก่าวัดหน่อพุทธางกูร และอุโบสถวัดประตูสาร ในเขตอ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี 
 ผลการประเมินความพึงพอใจในการชมงานจิตรกรรมฝาผนังวัดหน่อพุทธางกูร พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และผลการประเมินความพึงพอใจในการชมงานจิตรกรรมฝา
ผนังวัดประตูสาร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แสดงว่าการพัฒนาคู่มือการชมงาน
จิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย  
มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมงานจิตรกรรมฝาผนัง สอดคล้องกับ  Warin  Pinhosen 
(1990 : 44) กล่าวถึงหลักการสร้างคู่มือว่า ควรออกแบบปกและรูปเล่มให้สวยสะดุดตา และจูงใจ
ผู้ อ่าน มีเนื้อหาสาระดี ควรใช้ประโยคบอกเล่าตรงไปตรงมาเขียนให้ อ่านง่าย เข้าใจง่าย 
ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่จ าเป็น และมีส่วนท าให้หนังสือน่าอ่านและน่าสนใจ ได้แก่ ขนาดของตัวอักษร
ต้องมีขนาดใหญ่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควรมีภาพประกอบตามความจ าเป็น เพราะจะช่วยให้
ผู้อ่านเข้าใจและจดจ าได้ดีกว่าการมีแต่ตัวหนังสือ และมีความจ าเป็นที่จะต้องมีพ้ืนที่ว่างไว้ เพ่ือให้
ผู้อ่านได้หยุดพักสายตาบ้างเป็นระยะ ในการสร้างและผลิตหนังสือคู่มือมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) เลือก
หัวเรื่อง ศึกษาเนื้อหาที่จะให้ความรู้ 2) ประเมินผู้เรียน เพ่ือให้ทราบความต้องการของผู้เรียน  
3) ก าหนดวัตถุประสงค์ของหนังสือคู่มือ 4) รวบรวมและจัดเนื้อหา โดยรวบรวมเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 5) ทดสอบหนังสือคู่มือ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาน ามาปรับปรุงแก้ไข และน าไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการสอน และน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปจัดพิมพ์  6) จัดพิมพ์ ออกแบบรูปเล่มให้สวยงาม 
และน าไปใช้กับผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต่อไป และสอดคล้องกับ  Anan  Anantachot (1988 : 16) 
กล่าวไว้ว่า มีหลักใหญ่ที่ต้องค านึงถึงดังนี้ คือ 1)  มีประโยชน์ (Useful) คือ จะต้องกระตุ้นหรือ
สร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยว เกิดจินตนาการและจะต้องมีประโยชน์ในแง่ข่าวสาร หรือข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ จะต้องอ่านได้ง่ายใช้ภาษาถ้อยค าที่เข้าใจง่าย 2) มีความสวยงาม (Beautiful) มีการ
ออกแบบที่ดี รูปแบบหรือภาพต่าง ๆ ที่ใช้จะต้องใช้ศิลปะในการจัดท า การเลือกสีสันต่าง ๆ จะต้อง
เป็นไปในลักษณะค่อนข้างดึงดูดนักท่องเที่ยว กระดาษที่ใช้ควรเป็นกระดาษที่ค่อนข้างมีคุณภาพ 
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และ 3) ควรค่าแก่การเก็บรักษา (Worth keeping) จะต้องให้นักท่องเที่ยวรู้สึกที่จะเก็บรักษาไม่
อยากท้ิง อาจอยู่ในลักษณะของการออกแบบที่น ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น น ามาเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะ 
 5.2 ด้านการเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทยของประชาชนทั่วไป ภายหลังการใช้คู่มือ 
 ผลการประเมินแบบวัดทัศนคติในการชมงานจิตรกรรมฝาผนังวัดหน่อพุทธางกูร พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย และผลการประเมินแบบวัดทัศนคติในการชมงานจิตรกรรมฝาผนัง
วัดประตูสาร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย แสดงว่าทัศนคติในการชมงานจิตรกรรมฝา
ผนังของผู้เข้าชมนั้น มีทัศนคติที่ดีสอดคล้องกับ  Chalut  Nimsamoe (2002 : 15-23) ได้เสนอ
ปัญหาเรื่องการเข้าถึงศิลปะว่า ศิลปะท าหน้าที่ยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์ ผู้คนส่วนใหญ่จะรับรู้
เรื่องราวเหล่านี้ต้องเข้าใจภาษาศิลปะ และเข้าถึงเนื้อหาที่แท้จริงของศิลปะ การเข้าถึงศิลปะจึงเป็น
ปัญหาส าคัญมาทุกยุคทุกสมัย รวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งคนไทยส่วนมากยังขาดความเข้าใจในคุณค่า
อันสูงส่งของศิลปะ ความงามของศิลปะที่มีคุณค่าจริงนั้น ไม่ปรากฏให้เห็นอย่างผิวเผิน  หากให้ผล
ต่อที่สะเทือนต่ออารมณ์ความรู้สึก หรือกระตุ้นปัญญาความคิด จากนั้นความรู้สึกถึง ความดี ความ
งามด้วยพลังของศิลปะอย่างต่อเนื่อง  การเข้าถึงศิลปะเป็นการฝึกทักษะทางใจ ต้องอาศัยสิ่งที่ซ่อน
อยู่ภายในหรือในจิตไร้ส านึก ซึ่งอาจเรียกว่า “การเห็นแจ้ง” หรือ Intuition การดูงานศิลปะ ผู้ชม
จะรับรสของศิลปะซึ่งเป็นผลรวมของปัจจัยต่าง ๆ (Visual Elements) มองเห็นรูปทรงที่สานทอเข้า
ด้วยกันของทัศนธาตุต่าง ๆ อย่างมีเอกภาพ ที่เรียกว่ารูปทรงศิลปะหรือรูปทรงที่เป็นศิลปะ หรือ 
Artistic From  ถือกันว่าเป็นเนื้อแท้ของงานศิลปะเป็นตัวศิลปะแท้  ซึ่งชลูด นิ่มเสมอได้สรุป
ขั้นตอนโดยย่อของการเข้าถึงศิลปะว่า ต้องมีศรัทธา ให้ความสนใจ เห็นศิลปะเป็นสิ่งมีค่า มีความ
เข้าใจที่จะเข้าถึงรสศิลปะ ปล่อยวางความนึกคิดส่วนตัว และยอมรับความเป็นอย่างนั้นของงาน
ศิลปะที่อยู่ตรงหน้า จากนั้นรูปทรงของศิลปะจะเริ่มแทรกตัวมาในความรับรู้ของผู้ชม และปล่อยให้
สัญชาตญาณหรือความเห็นแจ้ง ท างานถ้ารูปทรงงานชิ้นใดไม่ท างานร่วมกันจนเป็นงานศิลปะ ที่
เรียกว่ารูปทรง Decorative form ที่ในความงามระดับผิวเท่านั้น  ในส่วนของเนื้อหาศิลปะหรือพลัง
ของศิลปะจะแล่นเข้าสู่ส่วนลึกของใจจนเกิดเป็นสมาธิ มีจิตเป็นหนึ่งเดียวกับเนื้อหาทางศิลปะ เกิด ปิ
ติ อาบสุข ประหนึ่งการพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นพ้นจากความรู้สึกจากธรรมดาโลกประสบการณ์
ทางศิลปะแท้จะสิ้นสุดในขั้นนี้  ซึ่งจิตที่เป็นสมาธิและอ่ิมเอิบด้วยรสของศิลปะจะสะท้อนเรื่องหรือ
สาระที่มีอยู่ในงานอย่างลึกซึ้ง พลังของเนื้อหาศิลปะหากมีความรุนแรงและต่อเนื่องจะสามารถ
ผลักดันเนื้อหาเรื่องหรือสาระของงานเหล่านั้นให้ความแจ่มชัดในใจผู้ชมจนอยู่ เหนือความคิดด้าน
เหตุผล  
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 อุปสรรคของการเข้าถึงศิลปะในประเทศไทยที่ส าคัญคือ ประการแรก อุปสรรคทางฝ่ายผู้
ที่จะเข้าถึง กล่าวคือ ขาดการฝึกฝนอบรมเก่ียวกับศิลปะและการเข้าถึงศิลปะที่ถูกต้อง เช่น พยายาม
ดูศิลปะเพ่ือเอาเรื่องเหมือนดูละคร พอใจกับรูปที่เหมือนธรรมชาติ พอใจกับความงามเพียงผิว ให้
ความส าคัญกับรสนิยมของตนเอง เช่น ความพึงพอใจกับสีใดสีหนึ่ง ไม่ได้ค านึงถึงว่างานมีคุณค่าทาง
ศิลปะหรือไม่ จึงไม่อาจรับความรู้สึกแบบอ่ืนได้  หรืออาจมีความเป็นชาตินิยม พอใจกับความรู้ด้าน
อ่ืน ๆ ที่แฝงอยู่กับงานศิลปะนั้น ๆ  อุปนิสัยที่อยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผล ไม่ปล่อยใจให้เป็นกลาง 
ตั้งใจหรือมุ่งมั่นมากเกินไป เป็นต้นประการที่สอง อุปสรรคทางฝ่ายงานศิลปะที่จะให้คนเข้าถึง คือ
ขาดงานศิลปะที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง ทั้งแบบไทยประเพณีและแบบร่วมสมัย ทั้งนี้เพราะเหตุผล
หลายประการ อาทิ ศิลปะโบราณของไทยมีแบบประเพณีนิยมแบบเดียวขาดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่อาจคลี่คลายจากแบบประเพณีเดิมได้ อิทธิพลของศิลปะร่วมสมัยของตะวันตก ที่มีต่อ
ศิลปะร่วมสมัยของไทย ท าให้มีการกระโดดไกลขาดตอน เป็นช่องว่างขนาดใหญ่ที่มีคนดูอยู่อีกด้าน
หนึ่ง  นอกจากนี้ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าสูงมีจ านวนน้อย คนทั่วไปยากที่จะสัมผัส อีกทั้งศิลปินยัง
ต้องแบ่งปันความเป็นศิลปะให้กับรสนิยมของตลาด  
 ผลการสัมภาษณ์ในการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือส่งเสริม
การเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย ส าหรับผู้เข้าชมงานจิตรกรรมฝาผนัง พบผลการให้สัมภาษณ์
สอดคล้องกับ Chalut  Nimsamoe (2002 : 95-97) ได้อธิบายถึงวิธีการเข้าถึงศิลปะในงาน
จิตรกรรมไทย ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้ส าหรับการชมจิตรกรรมฝาผนังไทยในอุโบสถ โดยเสนอกลวิธี
เป็นล าดับขั้นตอนดังนี้ ประการแรก การดูภาพแบบเอาเนื้อหาทางศิลปะ ควรดูแบบส ารวจเพ่ือท า
ความเข้าใจกับเรื่องราวของภาพ เพราะเรื่องราวเป็นจุดเริ่มต้นของการชมงานจิตรกรรมไทย  ซึ่งจิตร
กรได้วางโครงสร้าง วางองค์ประกอบของภาพ และการสรรหารูปทรงจากธรรมชาติมาเป็นสื่อน า ซึ่ง
ผู้ชมจะต้องเดินตามเส้นทางที่จิตรกรวางไว้ไปตามล าดับ 
 ประการสอง การเริ่มต้นดูภาพเขียน ความรู้สึกที่เราได้รับในขั้นนี้ก็คือ ความประทับใจใน
องค์ประกอบส่วนรวมหรือบรรยากาศของภาพ ซึ่งมีสีเป็นตัวน า ความวิจิตรตระการตาของสีใน
วรรณะอุ่นหรือเย็นที่ ครอบคลุมความรู้สึกของภาพไว้ทั้งหมด ตัดกับสีคู่ตรงกันข้ามเป็นบางแห่ง  
 ประการสาม  ขั้นสายตาที่เริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่าง ๆ จะเห็นกลุ่มของรูปทรงที่
ปรากฏขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ภายในภาพ มีรูปทรงเล็ก ๆ ปรากฏอยู่เกือบทั่วบริเวณภาพ ด้วยอิทธิพล
ของความจ าได้หมายรู้ ความหมายของรูปทรงเหล่านั้น จะปรากฏมาเองบริเวณขอบนอกของการ
รับรู้ของผู้ชม จะมองเห็นเป็นภาพกลุ่มคน ปราสาท  ต้นไม้ ด้วยความรู้ที่จิตรกรปูพ้ืนไว้ก่อนดูภาพ 
ท าให้ผู้ชมเห็นเป็นรูปทรง เพ่ือไม่ให้ความเคยชินในการดูรู้เรื่องเข้ามามีบทบาทในการชม 
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 ประการที่สี่  หลังจากนั้นเส้นโครงสร้างส าคัญของภาพ จะปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าการดู
ครั้งแรก ในขั้นนี้ความเคลื่อนไหวของภาพจะเกิดจาก เส้นโครงสร้างหลักของแต่ละกลุ่ม   ความ
เคลื่อนไหวที่เกิดจากการขยายตัวของที่ว่างในแต่ละบริเวณ  ความเคลื่อนไหวของเส้นรอบนอกของ
แต่ละกลุ่ม  ความเคลื่อนไหวของกลุ่มรูปทรงที่เป็นแถวต่อเนื่องไปในทิศทางต่าง ๆ  ความเคลื่อนไหว
ของแต่ละรูปทรงย่อย ที่มีเส้นแกนพุ่งลงเบื้องล่างในแนวดิ่ง ตามกฏของความโน้มถ่วง  ความ
เคลื่อนไหวในลักษณะเฉพาะของรูปทรงย่อยซึ่งส่วนมากมีลักษณะซ้ า ๆ กัน นอกจากบางรูปทรงที่มี
ลักษณะเด่นเป็นพิเศษในแต่ละกลุ่ม  นอกเหนือจากความเคลื่อนไหวดังกล่าวแล้ว ความสั่นสะเทือน
ในความถี่ต่าง ๆ ของน้ าหนัก สี และลักษณะผิวของรายละเอียดต่าง ๆ จะเคลื่อนไหวประสานซ้อน
เข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความรู้สึกของผู้ชมทั้งกายและใจจะเคลื่อนไหวสั่นสะเทือนไปตาม
ทิศทาง และจังหวะที่จิตรกรสร้างไว้ ผู้ชมจะได้รับความพอใจเชิงศิลปะในเบื้องต้นด้วยจังหวะความ
เคลื่อนไหวของรูปทรงและทัศนธาตุเหล่านี้ 
 ประการที่ห้า ผู้ชมต้องเคลื่อนตัวไปใกล้ภาพอีกเล็กน้อย เพ่ือชื่นชมกับกลุ่มรูปทรงที่
ละเอียดมากขึ้น โดยเริ่มจากด้านบนทางซ้ายของภาพเป็นกลุ่มแรก ที่เริ่มเช่นนี้เพราะความเคยชินที่
ได้รับจากการอ่านการเขียนหนังสือและการจัดล าดับสิ่งต่าง ๆ ที่เริ่มจากด้านซ้ายไปขวา และจากบน
มาล่างเสมอ  ประการสุดท้าย  ในการดูภาพ ประสาทตาและการรับรู้ของเราจะสัมผัสกับความ
เคลื่อนไหวของทุกรูปทรง ตั้งแต่รูปทรงส่วนรวมจนถึงรูปทรงส่วนย่อยที่สุด พร้อมกับบันทึก
ความหมายต่าง ๆ ของสิ่งและเรื่องราวในทุกจุดทุกตอนของภาพไว้ ข้อมูลทั้ ง 2 ประเภท ซึ่งได้แก่ 
ความหมายทางรูปทรง กับความหมายทางสิ่งและเรื่องราว ที่ประสาทตาและความรับรู้ได้รวบรวมไว้
น้ี ถ้าผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างเหมาะเจาะ โดยมีฝ่ายรูปทรงเป็นตัวน าแล้ว การเข้าถึงความเป็น
ศิลปะและสุนทรียะของผลงานก็จะเป็นไปได้ถึงระดับที่ลึกซ้ึงอย่างยิ่ง 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1) ควรมีการผลิตคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 2) ควรมีการผลิตคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ส าหรับ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาชมงานจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่าง ๆ ของไทย 
  3) ควรมีการผลิตคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังเพ่ือจ าหน่ายแก่ผู้เข้าชม 
  4) ควรมีงบประมาณหรือทุนสนับสนุนในการผลิตคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังเพ่ือ
เป็นการเผยแพร่ 
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 6.2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาและพัฒนาคู่มือเกี่ยวกับการชมงานจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดอ่ืน ๆ 
  2) ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึกถึงความเป็นศิลปะในงานจิตรกรรมฝาผนังเฉพาะส่วน 
เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย 
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บทคัดย่อ 
บทความเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ” มีวัตถุประสงค์

การศึกษา 3 ข้อได้แก่ (1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ (2) เพ่ือวิเคราะห์แนวทางและเครือข่ายการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ และ (3) เพื่อเสนอรูปแบบนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน  ผลการศึกษาพบว่า 
ประการที่หนึ่ง เหตุผลในการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ต้องการพักผ่อนกับครอบครัว รองลงมาคือต้องการไหว้พระเพ่ือขอพรและท าบุญ  และ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่ดึงดูดใจตามล าดับ   ขณะที่ความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างด้านความคาดหวังต่อแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยว่าการเก็บค่าเข้ามีผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมมากที่สุด ประการที่สอง แนวทางและเครือข่ายการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุมี 3 แนวทางส าคัญคือการวิจัยและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และการพัฒนาระบบธุรกิจการท่องเที่ยวที่ก้าวหน้าและเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว  ขณะที่
การพัฒนาเครือข่ายจ าเป็นต้องมีเครือข่ายที่ส าคัญในการร่วมเป็นภาคีผลักดันการด าเนินงานให้
ประสบความส าเร็จอย่างน้อย 3 เครือข่ายคือเครือข่ายท้องถิ่นของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
เครือข่ายผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และเครือข่ายภาครัฐ ประการที่สาม การวิจัย
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ครั้งน้ีได้เสนอรูปแบบนโยบาย 3 รูปแบบเพ่ือการพัฒนาและยกระดับปฏิบัติการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุได้แก่การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุระดับอนุภูมิภาค การพัฒนานโยบายสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับผู้สูงอายุและครอบครัว 
และการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ ข้อเสนอแนะ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ต้องเป็นหน่วยงานกลางในการประสานการจัดท าแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงการท่องเ ท่ียวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยก าหนดให้มี
กิจกรรมส าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับผู้สูงอายุทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, ผู้สูงอายุ 

 

ABSTRACT 

The study of “The Cultural Tourism Development for Older Persons” has 3 
purposes: (1) to examine and analyze opinions of older persons toward the cultural 
tourism development for older persons; (2) to analyze ways and the network of 
cultural tourism development for older persons; and (3) to propose policies of 
cultural tourism development for older persons. This mixed method research 
includes quantitative research methodology and qualitative research methodology. 
 The results revealed that, firstly, the reasons for cultural tourism for most of 
the sample groups are family relaxation, praying and making merit, and attractive 
activities of cultural tourism. While the opinions of expectation toward cultural 
tourism for older persons expressed that the sample group similarly agreed most 
with the influence of entrance fee toward the decision of cultural and Buddhism-
based tourism, then the suitable staff in cultural and Buddhism-based tourism areas 
providing proper services to older persons. Secondly, it was found that there are 3 
ways to develop the cultural tourism: research and development of cultural 
tourism, stimulating Local Administrative Organization as the main host for tourism 
development, and expanding advanced and impartial tourism business system for 
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tourists. Additionally, the results revealed that network development requires at 
least 3 essential associations: local network of cultural tourism, entrepreneurial 
network of cultural tourism, and governmental network. Lastly, this research 
proposes 3 policies developing and advancing cultural tourism for older persons: 
developing sub-region travel routes of cultural tourism for older persons, 
encouraging tax benefit policies for older persons and their family, and expanding 
information for cultural tourism for older persons. 
 This research presents suggestions that the Prime Minister's Office to become 
the center to creating cultural tourism plans together with the Ministry of Tourism 
and Sports, the Ministry of Culture, the National Office of Buddhism, and the 
Ministry of Social Development and Human Security, by hosting activities promoting 
tourism for Thai and foreign older tourists.  

Keywords: Cultural Tourism, Older Persons 
 

1. บทน า 

 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของสังคมไทยเป็นสถานการณ์และแนวโน้มทางประชากรที่ชัดเจน
อย่างมาก จากการส ารวจของ National Statistical Office of Thailand (2014) พบว่าจ านวน
ผู้สูงอายุของสังคมไทยมีทั้งสิ้น 10 ,014,705 คน หรือประมาณร้อยละ 14.9 ของประชากรไทย 
รวมทั้งยังมีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าจะมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับสังคมสูงอายุในมิติต่างๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ความน่าสนใจ
ประการหนึ่งของการเข้าสู่สังคมสูงอายุในสังคมไทยคือการค านึงถึงการใช้เวลาว่างภายหลังเข้าสู่วัย
ดังกล่าวของผู้สูงอายุ จากรายงานของส านักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับการส ารวจพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวประจ าปี พ.ศ. 2559 พบว่าผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่ เดินทางท่องเที่ยวน้อยที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงวัยอ่ืน โดยผู้สูงอายุออกเดินทางท่องเที่ยวเพียงร้อยละ 50.7 ทั้งนี้จากการศึกษา
เกี่ยวการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในประเทศไทยของ Thee Tirachinda and Sombat Kanchanakit 
(2014) พบว่าจุดแข็งของการท่องเที่ยวไทยส าหรับผู้สูงอายุคือความคุ้มค่าของการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะมีการบริการที่ดีและมีแหล่งท่องเที่ยวทางหลากหลาย ขณะที่จุดอ่อนคือความไม่มั่นคง
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ทางการเมืองและสภาพปัญหาการจราจร ตลอดจนการไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกและการดูแลที่ได้
มาตรฐานให้กับนักท่องเที่ยว 
 การศึกษาบทบาทที่เกี่ยวข้องกันระหว่างวัดและการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุนั้น  งานของ 
Saowapa Pornsiripong, Khwanchit Sasiwongsaroj, and Yongyut Burasit (2014) พบว่า
ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้วัดในสังคมไทยสามารถรองรับกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุได้นั้น จ าเป็นต้องค านึงถึง
ปัจจัยส าคัญ 6 ด้านด้วยกัน (1) ความพร้อมทางด้านกายภาพ ซึ่งพบว่าวัดส่วนใหญ่มีสถานที่ตั้งอยู่ใน
ชุมชนให้ผู้สูงอายุเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้สะดวก มีอาคาร สถานที่ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุ (2) การมีภาคีเครือข่ายการท างาน เพ่ือช่วยพัฒนากิจกรรมที่เหมาะกับช่วงวัยของผู้สูงอายุ 
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ อาจมีงบประมาณและกิจกรรมในการ
สนับสนุน (3) การจัดให้มีกิจกรรมเก่ียวกับการบรรยายธรรมหรือกิจกรรมเชิงพุทธ (4) การมีความ
พร้อมของบุคลากร มีพระสงฆ์ แม่ชี เณร อุบาสก อุบาสิกา (5) การมีทรัพยากรที่สามารถระดมได้
จากญาติธรรม โดยไม่ต้องรองบประมาณจากรัฐ และ (6) เจ้าอาวาสวัดส่วนใหญ่มีความตระหนักว่า
สังคมไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจกรรมที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยใช้พ้ืนที่สาธารณะทางศาสนาร่วมด้วยอีก เช่นงานของความสัมพันธ์ของ
ศาสนากับ Chaeyoon Lim and Robert D. Putnam (2010) ที่ชื่อว่า “Religion, social 
networks, and subjective well-being” ที่ได้เสนอให้เห็นว่าการที่สมาชิกในสังคมได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาจะส่งผลให้เกิดเครือข่ายทางสังคมและความช่วยเหลือเกื้อหนุนในลักษณะ
สมาชิกที่มีความเป็นพวกเดียวกันในลักษณะต่างๆ ซึ่งจะสร้างให้สมาชิกของชุมชนทางศาสนานั้น  
มีแนวโน้มที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน  

จึงจะเห็นได้ว่าการพัฒนาพื้นที่เชิงการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ จึงเป็นอีกหนึ่งกระบวนการ
และกิจกรรมท่ีจะสามารถยกระดับการพัฒนาทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและการเตรียมความ
พร้อมที่เหมาะสมในเชิงโครงสร้างประชากรให้กับสังคมไทยได้ ซึ่งกล่าวส าหรับการท่องเที่ยวส าหรับ
ผู้สูงอายุนั้น การศึกษาของ Korawan Sangkakorn and others (2015) เสนอว่าการท่องเที่ยว
ส าหรับผู้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลท าให้ผู้สูงอายุเกิดความสุขและความสบายใจ รูปแบบและ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุคือ เน้นการท่องเที่ยวและ
บริการที่มีคุณภาพดีค านึงถึงความคุ้มค่าในการซื้อบริการ ต้องการความมั่นใจด้านความปลอดภัย 
ความมั่นใจด้านบริการ ดูแลสุขภาพที่ดีโดยยินดีจ่ายเงินเพ่ิมขึ้น และต้องการกิจกรรมที่เหมาะกับวัย
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และสุขภาพ นอกจากนี้ยังควรเป็นการจัดการท่องเที่ยวที่สามารถหาข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวที่ละเอียดและข้อมูลเชิงลึกกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป เนื่องจากนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
เป็นผู้มีประสบการณ์และอาจมีความต้องการจากนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคว าม
ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกทางร่างกาย รวมทั้งรูปแบบกิจกรรมที่ด าเนินการก็ควรสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงสนใจแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นหลัก 
ซึ่งหากพิจารณาจากลักษณะของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นจะเห็นว่า การท่องเที่ ยวทาง
วัฒนธรรมจะสนใจคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประจ าถิ่น ประเพณี ความเชื่อทางศาสนา 
ตลอดจนมุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาปัญญาและแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ส าหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้น งานของ Razaq Raj, Kevin Griffin 
and Nigel Morpeth (2013) ได้เสนอให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมว่าปัจจุบันตลาดการท่องเที่ยวระดับนานาชาติมีความต้องการแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนย้ายหรือท่องเที่ยวของผู้คนที่สะดวกและมีจ านวน
มากขึ้น การให้ความส าคัญกับคุณค่าทางวัฒนธรรมมากขึ้น รวมทั้งการตระถึงคุณค่าของวัฒนธรรม
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตัวตนและสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายเฉพาะถิ่นเมื่อต้องเผชิญกับ
โลกภิวัฒน์ที่มีแนวโน้วจะสร้างสินค้าเชิงเดี่ยวมากขึ้น ขณะที่งานของ Phra Suthirattanabundit 
(Suthit Oboun) (2017) ที่ชื่อว่า “การท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม : นโยบาย ผลกระทบ 
และการจัดการเชิงเครือข่ายเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกร่วมทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียน” เสนอว่าหากแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมไทย
และประชาคมอาเซียนสามารถการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็น
มรดกโลกและเป้าหมายของนักเดินทางระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทย อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนมหาเถร
สมาคม พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและพ้ืนที่การเรียนรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้
ประจ าวัด ให้มีความพร้อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และการพัฒนาพ้ืนที่ของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมให้มีการจัดภูมิทัศน์และสถานที่ที่ได้มาตรฐาน 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ 
2.2 เพ่ือวิเคราะห์แนวทางและเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับ

ผู้สูงอายุ 
2.3 เพ่ือเสนอรูปแบบและนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน 
(Mix-Methodology) โดยผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการศึกษาออกตามวิธีการวิจัยดังนี้ 
 1) การศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือสังเคราะห์เอกสาร ใน
ประเด็นเก่ียวกับเครือข่ายการพัฒนาสังคม ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสังคมวิทยากับ
การท่องเที่ยวในสังคมปัจจุบัน แนวคิดและพฤติกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ตลอดจนข้อมูลและแบบแผน
ของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในสังคมไทย 
 2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาข้อมูลในลักษณะของตัวเลข
โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางสถิติประเภทต่างๆ เพ่ือให้สามารถได้ข้อสรุปเป็นตัว
เลขที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และสามารถน าผลลัพธ์จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
อ้างอิงกลับไปยังประชากรได้ (Waranya Patarasuk, 2009) โดยการศึกษาใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือส าหรับการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจาก 12 พ้ืนที่จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม 
จังหวัดสกลนคร กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และ
จังหวัดภูเก็ตจ านวน 400 คน 
 3) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งเน้น (1) การสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-Depth Interview) ตัวแทนผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้บริหารสถานท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมจ านวน 20 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม เครือข่ายการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ตลอดจนแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในสังคมไทยปัจจุบัน (2) การสนทนากลุ่ม 
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(Focus Group Discussion) ในการศึกษาครั้งนี้ด าเนินการสนทนากลุ่มย่อยพระสงฆ์นักวิชาการที่มี
ความรู้เข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 6 รูป 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
 ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ 
จากการส ารวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 416 คน ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่
ท าการศึกษา 12 จังหวัดทุกภูมิภาคของประเทศ พบว่า เหตุผลในการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการพักผ่อนกับครอบครัว รองลงมาคือต้องการ
ไหว้พระเพ่ือขอพรและท าบุญ ขณะที่ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างด้านความคาดหวังต่อแหล่ง
ท่องเที่ยววัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในประเด็นเรื่องการเก็บค่าเข้ามี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ล าดับถัดมาคือ
เห็นด้วยว่าแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมมีบุคลากรให้บริการแก่ผู้สูงอายุอย่าง
เหมาะสม และมีสินค้าที่ราคาเหมาะสมกับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังเห็นว่าการบรรจุแผนการท่องเที่ยว
ทางธุรกิจของแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธ ศาสนาและวัฒนธรรม จะส่งผลกระทบด้านลบให้กับ
แหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับหน่วยงานที่ควรมีบทบาทต่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ  คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
กรมกิจการผู้สูงอายุ และเครือข่ายผู้สูงอายุประจ าท้องถิ่น 
 4.2 สรุปผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 1) ด้านแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่า
จ าเป็นต้องสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่ก ากับและควบคุมนโยบายการท่องเที่ยว
ระดับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานที่ท าหน้าที่พัฒนาและดูแล
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เช่น กรมศิลปากร ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ และหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ควรด าเนินการส ารวจ
ความพร้อมทางทรัพยากรกายภาพ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมว่าสามารถ
ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงและอนุรักษ์เพ่ือขึ้นทะเบียนระดับชาติและระดับนานาชาติ ตลอดจนการ
ประเมินผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยวให้รอบด้าน เพ่ือก าหนดแผนและยุทธศาสตร์
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การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการมีหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติการเข้ามาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการบูรณาการข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจึงเป็นกลไก
ส าคัญที่จะประสานความร่วมมือและข้อเสนอแนะต่างๆ ให้น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ การ
มอบหมายภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงถือว่ามีความสอดคล้องกับการด าเนินการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุที่สุด 
 2) ด้านเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่ามี
เครือข่ายที่ส าคัญ 3 เครือข่ายได้แก่ เครือข่ายในท้องถิ่น เครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยว และ
เครือข่ายภาครัฐ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ส าหรับผู้สูงอายุร่วมกัน โดยในระยะแรกควรมีการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น การจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางประเพณีและ
ศาสนาของไทย การส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันครอบครัว ตลอดจนการเปิดพ้ืนที่ให้มีการท า
กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ประการต่อมาคือการ
ผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ เช่น บันได ห้องน้ า ที่พัก ตลอดจนการปรับปรุงการจัดการ
ข้อมูลและองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงอายุร่วมด้วย ท้ายที่สุดคือเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุต้องแบ่งบทบาทการด าเนินงาน
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในภารกิจที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการผลประโยชน์และการ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 3) ด้านรูปแบบนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่า
การพัฒนารูปแบบนโยบายเพื่อให้สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุได้ ต้อง
อาศัยหน่วยงานที่มีอ านาจเพื่อก ากับการบูรณาการนโยบาย ในกรณีนี้หากรัฐบาลจะตัดสินใจให้ส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพหลักในการควบคุมกลไกการด าเนินงานทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานใน
ก ากับจะสามารถช่วยส่งเสริมให้นโยบายท้ังการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว การพัฒนาสิทธิ
ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ มีโอกาสที่จะบูรณาการการท างานและ
พัฒนาไปอย่างประสบความส าเร็จมากท่ีสุด 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาที่ส าคัญจากการศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ 
จะเห็นได้ว่าการมีภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและควรให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษา
ของ Saowapa Pornsiripong and Khwanchit Sasiwongsaroj and Yongyut Burasit (2014) 
ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้วัดในสังคมไทยสามารถกลายเป็นที่รองรับของกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ 
อาทิ การพัฒนาความพร้อมทางด้านกายภาพ การมีภาคีเครือข่ายการท างาน เป็นต้น ซึ่งความ
จ าเป็นที่ต้องอาศัยการบูรณาการเครือข่ายการด าเนินงานร่วมกัน เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่อยู่ ในวัย
ผู้สูงอายุ มีความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก หรือการจัดหาบริการที่มากกว่าคนที่ยังมีอายุอยู่ใน
วัยหนุ่มสาว ทั้งในเรื่องปัจจัยเชิงการพัฒนาพ้ืนที่เชิงกายภาพ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ช่วงวัยสูงอายุ ดังนั้นความพยายายามหรือความมุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม โดยที่ขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาเชิงกายภาพและการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับ
ผู้สูงอายุ อาจน าไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ขาดประสิทธิภาพได้ 
 นอกจากนี้การศึกษาของ Korawan Sangkakorn and others (2015) ที่พบว่า รูปแบบ
และพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุคือ เน้นการท่องเที่ยวและ
บริการที่มีคุณภาพดีค านึงถึงความคุ้มค่าในการซื้อบริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ที่ระบุ
ว่า การเก็บค่าเข้ามีผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมควรมีบุคลากรให้บริการแก่
ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม โดยสาเหตุดังกล่าวอาจมีแนวโน้มมาจากการที่นักท่องเที่ยวที่อยู่ในวัย
ผู้สูงอายุ ส่วนหนึ่งมักจะไม่มีรายได้ที่เป็นประจ า ดังนั้นการจัดสรรค่าใช้จ่ายส าหรับการท่องเที่ ยวนั้น
อาจมีความกังวลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ ดังนั้นการไปท่องเที่ยวที่ได้รับการบริการที่มี
คุณภาพและมีความคุ้มค่าในการซื้อบริการ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีการเก็บค่าเข้าในราคาที่
สูงมากๆ จึงอาจจะไม่เป็นที่นิยมส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็นระดับนโยบายและระดับวิจัย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ส านักนายกรัฐมนตรี ต้องเป็นหน่วยงานกลางในการประสานการจัดท าแผนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย
ก าหนดให้มีกิจกรรมส าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับผู้สูงอายุทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
 2) กระทรวงมหาดไทย ต้องส่งเสริมให้ส านักงานจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ส ารวจแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและจัดการองค์ความรู้แหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุได้ในอนาคต 
 3) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้องร่วมมือกับส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
เครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ
และครอบครัว เพ่ือดึงดูดตลาดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มีก าลังซื้อและเหมาะสมกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ต ารวจภูธรจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต ารวจภูธร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   ผลการวิจัย
พบว่า  ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และปัจจัยด้าน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยคุณภาพการให้บริการประกอบด้วย ด้านการ
ให้บริการบนสถานี  ด้านการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา ด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม  และด้านการจราจรส่งผลต่อภาพลักษณ์ต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.5 และทั้ง 4 ตัวแปรสามารถอธิบายภาพลักษณ์ต ารวจภูธรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้ร้อยละ 62 (R2 = 0.62) และปัจจัยนวัตกรรมประกอบด้วย ด้านนวัตกรรมการ
บริการ ด้านนวัตกรรมกระบวนการ  และด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการส่งผลต่อภาพลักษณ์
ต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.5 และทั้ง 3 ตัวแปรสามารถ
อธิบายภาพลักษณ์ต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร้อยละ 59 (R2 = 0.59) 
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ค าส าคัญ:  ปัจจัยที่มีอิทธิพล,ภาพลักษณ์ต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  

ABSTRACT 
This research aimed to study the factors affecting to the image of Phra 

Nakhon Si Ayutthaya Provincial Police. Sample group was 400 people who lived in 
the in-charge area of Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Police. Questionnaire was 
used to collect data while statistics which were percentage, mean, standard 
deviation, and Multiple Regression Analysis were applied to analyzed collected 
data. Findings illustrated that the overall quality of service and the innovation were 
in high level. Hypothesis test showed that quality of service comprised of services 
providing at the station, criminal justice facilitation, crime prevention and 
suppression, and traffic factor affecting the image of Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Provincial Police with statistical significance 0.5. Furthermore, the four variables 
explained the image of Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Police at 62% (R2=0.62). 
Innovation factor that consisted of service innovation, process innovation, and 
management innovation had effects on the image of Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Provincial Police with statistical significance 0.5. Moreover, the three variables 
described the image of Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Police with statistical 
significance 0.5. at 59% (R2=0.59). 
Keywords: Factors Affecting, The Image of Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial  
   Police. 
 
1. บทน า 
        ภาพลักษณ์มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อองค์กรในปัจจุบันเพราะสะท้อนให้เห็นถึงข้อดีและข้อด้อย  
ขององค์กรหรือสถาบันนั้น ๆ ภาพลักษณ์ที่สะท้อนออกมาในด้านดีแสดงว่าองค์กรนั้นมีความ
แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับของสังคม  หากภาพลักษณ์สะท้อนออกมาในด้านลบก็จะต้องมีการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์กร   การที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การหรือส านักงานต ารวจ
แห่งชาตินั้น  จ าเป็นที่จะต้องมีการคิดค้นนวัตกรรมการให้บริการใหม่ ๆเพ่ือให้เป็นที่รับรู้ และเกิด



206    ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
 

 

 

ความประทับใจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (Royal Thai Police Headquarters) เป็นส่วนราชการ
ระดับกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคลขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรีและไม่อยู่ในสังกัด
กระทรวงใด ๆ หรือส านักนายกรัฐมนตรี โดยมี  วิสัยทัศน์  (Vision) คือ  “เป็นต ารวจมืออาชีพ  
เพ่ือความผาสุกของประชาชน” ต ารวจจึงต้องเป็นข้าราชการ  ที่มีความรู้ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ 
รู้จริง ในงานที่ท าและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยันและมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
สังคมตามอ านาจและหน้าที่ตามกฎหมาย บางครั้งอาจส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของ
ประชาชน  เช่น การตั้งด่านตรวจค้นตามท้องถนน  การตรวจค้นในเคหสถาน ต ารวจภูธรภาค 1 
(Provincial Police Region 1)  ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่รับผิดชอบ
พ้ืนที่ต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya Provincial Police) ได้ตระหนักถึงปัญหา
ภาพ ลักษณ์ของต ารวจ ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือวางแนวทางให้ต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
น ามาปฏิบัติ  โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ต ารวจให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นเพ่ือให้เกิดการรับรู้
คุณภาพการให้บริการที่ดีและเกิดทัศนคติที่ดีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชนในพ้ืนที่      
ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้วางแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ไว้  4  ด้านคือ  ด้านการให้บริการบนสถานี 
ด้านการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา  ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และด้านจราจร   
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ต ารวจภูธรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ต ารวจทันกับการเปลี่ยนแปลงในการท างานและการสร้างภาพลักษณ์ใน
ปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้น   ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการท างานของข้าราชการต ารวจต่อไป 
 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการให้บริการ  
2.2 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนวัตกรรม  
2.3  เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.4  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีจ านวน 808,360 คน และขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยการ
เปิดตารางเลขสุ่มสูตรการหากลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1970)   
 3.1  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1  แบบสอบถามด้าน
ประชากรศาสตร์  ส่วนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ส่วนที่  3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านนวัตกรรม ส่วนที่ 4   แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ
ต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบด้วยความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 
Validity) ประเมินค่า IOC ของข้อค าถามในแบบสอบถาม ทั้งหมด 43 ข้อ ซึ่ง ในแต่ละด้านอยู่
ระหว่าง  0.754 - 0.913 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 ถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันสูง   
 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  จ านวน 400 ชุด 
ให้กับประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง 16 อ าเภอ ครอบคลุมท้ัง 26 สถานี
ต ารวจในสังกัด ต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

3.3 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น ได้แก่ แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติทีใช้
ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

4.  สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 จากการเก็บข้อมูลจจากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้ส่วนใหญ่ 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยคุณภาพการให้บริการโดยรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.48, 
S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับที่ 1 คือ ด้านการให้บริการบนสถานี อยู่ใน
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ระดับมาก  (   = 3.61, S.D. = 0.66) อันดับที่ 2 คือ ด้านการจราจร อยู่ในระดับมาก (  = 3.52, 
S.D. = 0.67) อันดับที่ 3 คือ ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม อยู่ในระดับมาก (   = 
3.41, S.D. = 0.76) และอันดับท่ี 4 อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการอ านวยความยุติธรรมทาง
อาญา (  = 3.37, S.D. = 0.73) 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านนวัตกรรม ระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยด้านนวัตกรรมโดยรวม อยู่ในระดับมาก (   = 3.50, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อันดับที่ 1 คือ ด้านนวัตกรรมกระบวนการ อยู่ในระดับมาก (  = 3.52, S.D. = 0.68) อันดับ
ที่ 2 คือ ด้านนวัตกรรมการบริการ อยู่ในระดับมาก (   = 3.51, S.D. = 0.79) และอันดับที่ 3 คือ 
ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก (  = 3.46, S.D. = 0.73) 
 4.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภาพลักษณ์   
           ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ต ารวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.62, S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับที่ 1 คือ ส านักงาน
ต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโลโก้สัญลักษณ์ที่สามารถจดจ าได้ง่ายสีและสัญลักษณ์ มีความ
โดดเด่น อยู่ในระดับมาก (  =3.76, S.D. = 0.74)  อันดับที่ 2  คือผู้บริหารส านักงานต ารวจเป็นผู้มี
ประสบการณ์การการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก (  =3.74, S.D. = 0.83) อันดับที่ 3 คือ 
ส านักงานต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีลานจอดรถที่อ านวยความสะดวก และปลอดภัย อยู่ใน
ระดับมาก (  =3.65, S.D. = 0.82) อันดับที่ 4 คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
จ านวนเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ อยู่ในระดับมาก (  =3.62, S.D. = 0.83) อันดับที่ 
5 คือ ส านักงานต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม ประชาชนสามารถติดต่อ
ได้อย่างสะดวก อยู่ในระดับมาก (  =3.61, S.D. = 0.78) อันดับที่ 6 คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความ
เชี่ยวชาญในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก (  =3.61, S.D. = 0.91) อันดับสุดท้าย คือ เจ้าหน้าที่
ต ารวจให้บริการประชาชนด้วยความเอาใจใส่ ดุจญาติมิตร อยู่ในระดับมาก (  =3.53, S.D. = 
0.93) 
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  4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
                       ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อภาพลักษณ์

ต ารวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สมมติฐานการวิจัย ผลการ

ทดสอบ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยคุณภาพการ ประกอบด้วย  ด้านการให้บริการบนสถานี ด้านการ

อ านวยความยุติธรรมทางอาญา ดา้นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และดา้นการจราจร
ให้บริการส่งผลต่อภาพลักษณ์ต ารวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

 
                    *นัยส าคัญทางสถิติที ่0.5 
 
   จากตารางที่ 1 แสดงสมมติฐานปัจจัยด้านคุณภาพการ ด้านการให้บริการบนสถานี ด้านการอ านวย

ความยุติธรรมทางอาญา ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และด้านการจราจรให้บริการ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ต ารวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 1 

 

                     ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยนวัตกรรมส่งผลต่อภาพลักษณ์ต ารวจภูธร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

สมมติฐานการวิจัย ผลการ
ทดสอบ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยนวัตกรรม ประกอบด้วย ดา้นนวัตกรรมการบริการ ด้านนวตักรรม
กระบวนการ ดา้นนวัตกรรมการบริหารจดัการส่งผลต่อภาพลักษณต์ ารวจภูธรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

ยอมรับ
สมมติฐาน 

 
 *นัยส าคัญทางสถิติที ่0.5 

 
   จากตารางที่  2 แสดงสมมติฐานปัจจัยด้านนวัตกรรมการบริการ ด้านนวัตกรรม

กระบวนการ  และด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการส่งผลต่อภาพลักษณ์ต ารวจภูธร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 2 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
  5.1 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยคุณภาพการให้บริการประกอบด้วย ด้านการให้บริการบนสถานี 

ด้านการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และด้าน
การจราจรส่งผลต่อภาพลักษณ์ต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งยอมรับสมมติฐาน เนื่องจาก 
การให้บริการบนส านักงานต ารวจมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้ค าแนะน าตามบริเวณ
จุดบริการต่างๆ One stop service ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อตลอด 24 ชั่วโมงและมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกบริการประชาชน รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการได้อย่างเหมาะสมด้วย
การติดประกาศเกี่ยวกับข้ันตอนการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการในกรณีต่างๆให้ประชาชน
ได้เห็นอย่างชัดเจน ประกอบส านักงานต ารวจมีการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างสม่ าเสมอ รักษาความ
สะอาดสถานที่ให้บริการ บ้านพัก และดูแลท าความสะอาดห้องน้ าซึ่งแยกเป็นสัดส่วน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Wanichdumrongsak  Sangduen (2012) ผลการวิจัยพบว่า การให้บริการที่ดี
จากส านักงานธนาคารเกียรตินาคินส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารโดยธนาคารมี เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความทันสมัยพร้อมอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าหรือประชาชนที่ใช้บริการอีกทั้ง
ภายในบริการทั้งภายนอกและภายในส านักงานให้บริการมีความสะอาดเรียบร้อยและมีพนักงานตาม
จุดต่างๆภายในส านักงานธนาคารคอยให้ค าแนะน าลูกค้าที่เข้าใช้บริการได้อย่างเหมาะสม  และ
พนักงานธนาคารเกียรตินาคินให้บริการลูกค้า ประชาชนด้วยความรวดเร็วเพ่ือสนองตอบต่อความ
ต้องการของลูกค้าซึ่งพนักงานมีความซื่อสัตย์ในการให้บริการลูกค้าด้วยความรับผิดชอบไม่เอา
เปรียบลูกค้าซึ่งท าให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อส านักงานธนาคารและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Sukprasert  Rassmee (2008) ผลการวิจัยพบว่าโรงแรมมีการมุ่งเน้นการ
ให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้าใช้บริการโดยพนักงานมีบุคลิกภาพที่ดีมีการให้ข้อมูลการให้บริการต่างๆ
อย่างละเอียด ครบถ้วนพร้อมท้ังอ านวยความสะดวกจากการให้บริการทั้งการประสานงาน การ
ชี้แจง แนะน าต่างๆเกี่ยวกับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด รวดเร็วและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
และรักษาสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง เป็นผลให้ลูกค้าเกิดความประทับต่อการใช้บริการและสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง 

5.2 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย ด้านนวัตกรรมการบริการ ด้าน
นวัตกรรมกระบวนการ ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ต ารวจภูธรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งยอมรับสมมติฐาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต ารวจน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ เช่น การใช้กล้องถ่ายภาพแทนเจ้าหน้าที่ต ารวจในการกวดขันวินัยจราจรของ



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    211  
 

 

 

ประชาชนซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน าเทคโนโลยีอ่ืนๆ  มาใช้ในการรายงาน
ความก้าวหน้าของคดีความให้แก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอพร้อมจัดท าโครงการใหม่ๆ  ที่สร้างสรรค์
ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการให้บริการประชาชนสูงสุด และเจ้าหน้าที่ต ารวจน าอาสาสมัคร จิตอาสา
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้แก่ประชาชนและน าวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ  มาปรับใช้ใน
ขั้นตอนการสืบสวนพร้อมคิดค้นบริการใหม่ๆเพ่ือสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชน เช่น การช าระ
ค่าปรับผ่านทางไปรษณีย์ อีกทั้งส านักงานต ารวจมีระบบการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
สะดวก รวดเร็วและถูกต้องประกอบกับการก าหนดบริหารขั้นตอนการให้บริการในด้านต่างๆมีความ
เหมาะสมให้แก่ประชาชน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Natee  Phanuwat (2011) ผลการวิจัย
พบว่า นวัตกรรมการบริหารในด้านต่างๆทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และ
ด้านบริหารทั่วไปมีผลต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนในพ้ืนที่พิเศษ โดยที่ประชาชนใกล้เคียงเกิดความ
ไว้วางใจต่อโรงเรียนและท าให้กับชุมชนใกล้เคียงเกิดการยอมรับต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 
เนื่องจากการบริหารจัดการแนวทางการปฏิบัติงาน การพัฒนาหลักสูตร โครงการความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้มีการประสานงานให้ความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ  ที่
แปลกใหม่ทันสมัยให้แก่องค์กรและชุมชนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Thananunsophon Ketsuphich (2015) ผลการวิจัยพบว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้
เทคโนโลยีสื่อนวัตกรรมในการบริการให้แก่พนักงานและประชาชนโดยการประชุม การสัมมนา และ
กิจกรรมต่างๆของการไฟฟ้าให้ประชาชนได้ทราบอย่างรวดเร็วและแม่นย า อีกท้ังประชาชนได้ใช้
นวัตกรรมการบริการที่ทันสมัย ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อพนักงานในองค์กรและประชาชนที่ใช้บริการ
ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกประทับใจต่อการใช้บริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (พีอีเอ) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mingthat Thitimon (2006) ได้ศึกษาเรื่อง
ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินหลังการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์องค์กรตามความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่าธนาคารออมสินมีนวัตกรรมการให้บริการที่ทันสมัย
มากขึ้น เพ่ิมส่งอ านวยความสะดวกต่างๆให้แก่ประชาชน เช่น สมุดเงินฝากและบัตรอิเลคทรอนิคส์ 
มีรูปแบบใหม่ ง่ายต่อการใช้บริการเป็นผลให้ธนาคารออมสินมีภาพลักษณ์ที่ดีเพ่ิมมากขึ้นหลังจาก
ปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ต่างๆ 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะการวิจัย 

        จากการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ต ารวจภูธรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาดังนั้น ผู้บังคับบัญชาต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะผู้บริหาร
องค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  สามารถน าผลลัพธ์ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้ก าหนดข้อเสนอแนะไว้ดังต่อไปนี้ 

         1) ด้านการให้บริการบนสถานี ผู้ก ากับสถานีต ารวจควรจะจัดให้มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกขั้นพ้ืนฐานส าหรับคนพิการ รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดโดยรอบที่ท า
การและจัดเวรเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ 

2) ด้านการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมให้ใต้บังคับ
บัญชาโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนหมั่นออกเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือเพ่ิมความสบายใจ และมีการแจ้งความคืบหน้าทางคดีแก่ผู้เสียหายอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน 
รวมถึงการออกไปรับแจ้งความนอกสถานีเพ่ือความสะดวกของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก
อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน 

3) ด้านการป้องกันอาชญากรรม ผู้บังคับบัญชาควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม ผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่นเสียง
ตามสายในชุมชน หรือการออกใบสั่งเตือนภัยในกรณีที่พบเห็นประชาชนมี่ดูและทรัพย์สินที่มีความ
เสี่ยงจะถูกโจรกรรม รวมถึงการให้สายตรวจหมั่นออกตรวจเยี่ยมประชาชนเพื่อคลายความวิตกกังวล
เรื่องการจะเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ เป็นต้น 

4) ด้านการจราจร ผู้บังคับบัญชาควรจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือให้ความรู้การใช้รถใช้
ถนนให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปลูกฝังวินัยการใช้รถใช้ถนนให้กับเด็ก และเยาวชน  
เพ่ือสร้างค่านิยมที่ถูกต้องต่อไป 

5) ด้านนวัตกรรมการบริการ ต ารวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจ จัดท าโครงการใหม่ ๆ ที่มีความสร้างสรรค์และเกิดประสิทธิภาพต่อการให้บริการ
กับประชาชน 

6) ด้านนวัตกรรมกระบวนการ ต ารวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรมีการประชา
ชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการส่งผ่านข้อมูลอาชญากรรมผ่านช่องทางสังคมโซเชียล  
เช่น ไลน์  เฟสบุ๊ค เป็นต้น เพ่ือความรวดเร็วของการสื่อสารและการให้บริการประชาชน  
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7) ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการ ต ารวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรมีการ
ส ารวจความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นข้อมูลการพัฒนาการให้บริการแก่
ประชาชนต่อไป 
 6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

 1) การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เท่านั้น  ซึ่งผลการวิจัยนั้นจะได้ความคิดเห็นในลักษณะใกล้เคียง
กันจึงควรมีศึกษาเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือต่างภาคที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน  เพ่ือเกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชนได้สูงสุด    ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในด้านต่างๆ ของ
ประชาชนและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  สูงสุดต่อไป 

 2) การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณซึ่งมีลักษณะการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามที่ก าหนดกรอบในการตอบไว้ชัดเจนอาจท าให้ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงในเชิงคุณภาพ 
ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพโดยการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จากประชาชนอย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือการได้เก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตรงประเด็นในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาบริบททางการเมืองที่มีผลต่อการสื่อสารทาง
การเมืองเรื่องสถานะภิกษุณีในประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารทางการเมื องของ
ภิกษุณีธัมมนันทาในการต่อสู้เพ่ือสถานะภิกษุณีในประเทศไทย การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยในเชิง
คุณภาพ โดยมีการอธิบายและน าทฤษฎีการส่ือสารของเดวิด เค เบอร์โล (David K. Berlo) ทฤษฎี
การสื่อสารทางการเมืองของไบรอัน แมคแนร์ (Brian McNair) มาเป็นหลักในการศึกษา โดยได้เก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การค้นคว้าวิจัยจากเอกสารทางวิชาการ 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. บริบททางการเมืองในช่วงปี พ.ศ.2544-2559 ส่งผลเป็นอย่างมากต่อกระบวนการ
สื่อสารทางการเมืองเพ่ือสถานะภิกษุณีในประเทศไทยของภิกษุณีธัมมนันทา ท่านเป็นหญิงไทยคน
แรกท่ีได้บวชเป็นภิกษุณีตามเถรวาทนิกายที่ประเทศศรีลังกาเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 ท่านเป็น
เจ้าอาวาสวัตรทรงธรรมกัลยาณี ที่ได้ท าการบวชให้กับสตรีที่ต้องการบวชเป็นภิกษุณี ในเรื่องนี้มหา
เถรสมาคมได้มีมติห้ามมิให้มีการบวชภิกษุณีข้ึนในประเทศไทย 

2. ผู้วิจัยได้พบว่ากระบวนการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือสถานะภิกษุณีในประเทศไทย
ของภิกษุณีธัมมนันทาเป็นไปตามทฤษฎีการสื่อสารของเดวิด เค เบอร์โล และทฤษฎีการสื่อสารของ
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ไบรอัน แมคแนร์ ท่านมีคุณสมบัติเพียบพร้อมในฐาน ‘ผู้ส่งสาร’ เนื่องจากท่านได้ปริญญาเอกด้าน
ศาสนาพุทธ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์การค้นคว้าวิจัยด้านพุทธศาสนา นอกจากนี้
ท่านยังได้รับการบ่มเพาะจากมารดาของท่านซึ่งได้บวชเป็นภิกษุณีในนิกายมหายานจากประเทศ
ไต้หวันเมื่อ พ.ศ.2514 ดังนั้น ‘สาร’ ที่ท่านสื่อออกมาจึงมุ่งให้สาธารณชนตระหนักถึงสถานะที่ต่ า
ต้อยของภิกษุณี และมุ่งรณรงค์ให้นานาชาติให้การยอมรับ ภิกษุณีธัมมนันทามีผลงานที่เป็นข้อเขียน
มากมายที่ได้สื่อสารออกไปหลาย ‘ช่องทางการสื่อสาร’ ทั้งสื่อหลักและสื่อใหม่ ‘ผู้รับสาร’ ของธัมม
นันทามีอาทิ กลุ่มพระภิกษุสงฆ์ องค์กรศาสนา และมหาเถรสมาคม กลุ่มภิกษุณีสงฆ์ แม่ชี และ
องค์กรสตรี กลุ่มนักวิชาการ และปัญญาชน กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มประชาชนและญาติธรรมทั่วไป 
 ข้อสังเคราะห์จากวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการสื่อสารทางการเมืองสรุปได้ดังนี้ 
(1) การสื่อสารเพ่ือสถานะภิกษุณีในประเทศไทยจะประสบความส าเร็จต้องส่งเสริมให้สตรีมีพลัง มี
ขบวนการที่เป็นเอกภาพและกว้างขวางมากขึ้น (2) การต่อสู้เพ่ือสถานะของภิกษุณีในไทยสะท้อนให้
เห็นความไม่เท่าเทียมกันในระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย (3) การเรียกร้องสถานะภิกษุณีจะต้อง
เกิดจากศรัทธามหาชน จึงสัมฤทธิ์ผล (4) ความเป็นผู้กล้าท้าทายขนบทางศาสนา อาจน าพาความ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมไทย (5) การรับรู้เนื้อหาของสาร อาจส่งผลกระทบในเชิงบวกหรือเชิงลบขึ้นอยู่
กับทัศนคติของผู้รับสาร 
ค าส าคัญ : กระบวนการสื่อสารทางการเมือง, สถานะภิกษุณี 
 

ABSTRACT 
 The research findings were as follows. 1. The Thai political contexts from 
B.E.2544 to 2559 did contribute a great deal to the political communication process 
of Dhammananda Bhikkhuni in her struggle for the status of ‘bhikkhunis’ in 
Thailand. On 25 February B.E.2546, she was the first Thai to have been ordained as 
a full ‘bhikkhuni’ in a Theravada monastic lineage in Sri Lanka. She is the abbess of 
Songdhammakalyani Monastery who offered ordination to women who would like 
to become ‘bhikkhunis’. This posed a challenge to the Sangha Supreme Council of 
Thailand which forbids bhikkhuni’s ordainment in Thailand.  
 2. It was found that the political communication process of 
Dhammananda Bhikkhuni in her struggle for the status of Bhikkhunis in Thailand was 
in line with David K. Berlo’s Communication Model and Brian McNair’s Political 
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Communication Model. As a Ph.D holder in Buddhism, a university academic with 
vast experiences in Bhuddhist studies, and a well-groomed daughter of a Bhikkhuni 
mother, who was ordained in a Dharmaguptaka lineage in Taiwan in B.E.2514, 
Dhammananda Bhikkhuni was well-qualified as a key message sender of the Thai 
Bhikkhuni movement. The ‘messages’ she delivered were meant to make the Thai 
public aware of the low status of ‘bhikkhunis’ and to gain its recognition 
internationally. As a prolific writer, her channels of communication were various; 
she made full use of both the main and new media. The groups she targeted to 
receive her messages were, namely religious organizations, especially the Sangha 
Supreme Council of Thailand, Bhuddhist monks and nuns, women’s groups, 
academics, scholars, members of the media, dhamma practitioners and the public 
in general.    
 The above research findings can be synthesized as follows: (1) Successful 
political communication for the status of ‘bhikkhunis’ in Thailand requires 
womens’s empowerment, a more unified movement and a broader scale of 
mobilization. (2) The struggle for the status of ‘bhikkhunis’ reflects inequality in the 
social and cultural perceptions of Thai society. (3) The struggle for the status of 
‘bhikkhunis’ in Thailand requires popular support. (4) Daring to challenge religious 
establishments can lead to fundamental social changes. (5) Effective message 
delivery can either lead to positive or negative impacts depending on attitudes of 
message receivers. 
Keywords: Political Communication Process, The Status of Bhikkhunis. 
 
1. บทน า 
 การเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการฟ้ืนฟูสถานะของสามเณรีและภิกษุณีในประเทศไทยครั้ง
แรกเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2470 สมัยรัชกาลที่ 7 ถือเป็นเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ไทยที่ได้
ก่อให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง โดยเร่ิมจากนายนรินทร์ ภาษิต มีความคิดว่า “การเข้าถึง
หลักพระธรรมของเพศชายและเพศหญิง ยังเป็นไปอย่างไม่เสมอภาคเท่าเทียมกัน การไม่มีสามเณรี
และภิกษุณีในสังคมไทย ถือเป็นการสกัดกั้นสิทธิของสตรีเพศมิให้เข้าสู่บรรพชิต” จึงสนับสนุนให้
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บุตรสาวของตน ได้แก่ นางสาวสาระ และนางสาวจงดี ภาษิต และสตรีผู้สนใจร่วมบวชเป็นสามเณรี
รวม 8 รูป และอุทิศอาคารของสถานพุทธบริษัทให้เป็น “วัตรนารีวงศ์” เพ่ือประกอบกิจการทาง
ศาสนาของสามเณรี ต่อมากรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชา “ห้ามมิให้
พระภิกษุไทยบวชสตรีเป็นภิกษุณี สิกขมานา หรือสามเณรี” ลงนามวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.2471 
คณะสงฆ์จึงออกค าสั่งห้ามมิให้เจ้าอาวาสวัดใดให้ที่พ านักกับสามเณรี แต่เจ้าอาวาสวัดบางแห่งยังคง
ให้ที่พ านักแก่สามเณรี และชาวบ้านยังคงตักบาตรกับสามเณรีเช่นเดิม โดยเหตุผลว่า เป็นผู้ส ารวมใน
ธรรมวินัย (Phiksunee Thummanantha, 2004) ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้จับกุมสามเณรีที่วัตรนารีวงศ์
มาด าเนินคดี 4 รูป และศาลจังหวัดนนทบุรีได้พิพากษาจ าคุก แต่สามเณรีสาระไม่ยอม ผู้คุมจึงสั่งให้
นักโทษหญิงจับกดพ้ืนแล้วดึงจีวรออกในที่สาธารณะ และถูกจ าคุกเพียงรูปเดียวเป็นเวลา 7 วัน ใน
ข้อหาไม่ยอมปฏิบัติตามค าสั่งศาล (Komchadluek, 15 September 2012) จนกระทั่งในปี พ.ศ.
2478 รัฐสภาได้มีมติให้จับกุมภิกษุณีและสามเณรี โดยให้เจ้าหน้าที่ถอดจีวรสามเณรีออก นาย
นรินทร์ ภาษิต เห็นว่าเป็นการกระท าเกินกว่าเหตุ จึงท าฎีกาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระบรมราชวินิจฉัยฎีกามีความสรุปว่า เห็นควรให้นายนรินทร์เลิกล้ม
ความคิดเรื่องที่จะฟ้ืนฟูภิกษุณีเสีย (Sakdina Chatkul Na Ayuthaya, 1998) นายนรินทร์ ภาษิต 
จึงยุติบทบาท และถือเป็นการยุติการรื้อฟ้ืนสามเณรีและภิกษุณีครั้งแรกของประเทศไทย 
(Kunlavee Prapapornphipat, 2005) 
 การรื้อฟ้ืนภิกษุณีครั้งที่สอง เริ่มขึ้นโดยนางวรมัย กบิลสิงห์ ภรรยาของนายก่อเกียรติ ษัฏ
เสน อดีต ส.ส.จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นนักเขียนและนักข่ าวการเมืองที่มีชื่อเสียงใน
ขณะนั้น ได้อุทิศตนรับใช้พระศาสนาด้วยการออกบวช ถือศีล 8 ใส่ชุดขาว ต่อมาในปี พ.ศ.2499 ได้
บรรพชาเป็นสามเณรี โดยท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) รองเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร 
เป็นพระอุปัชฌาย์ และใส่ชุดเหลืองอ่อนที่เรียกว่า สีดอกบวบ แทนจีวรของสามเณรี ต่อมาในปี พ.ศ.
2514 ได้ไปอุปสมบทเป็นภิกษุณีท่ีประเทศไต้หวัน และได้ครองเพศบรรพชิตจวบจนมรณภาพในปี
พ.ศ.2546 อย่างไรก็ตาม การบวชของภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์ ที่ได้รับการบวชจากพุทธศาสนาฝ่าย
มหายานครั้งนี้ คณะสงฆ์มิได้มีท่าทียอมรับหรือปฏิเสธ เพราะเห็นว่าเป็นนักบวชต่างนิกาย อีกทั้งไม่
มีสตรีไทยคนอื่นๆ บวชตาม จึงถือเป็นการรื้อฟ้ืน “ภิกษุณี” แต่มิใช่ “ภิกษุณีสงฆ์” และเนื่องจากไม่
มีมวลชนรองรับ จึงไม่มีการต่อต้านเรื่องนี้ในที่สาธารณะ (Phiksunee Thummanantha, 2004) 
 การรื้อฟ้ืนสถานะภิกษุณีครั้งที่สาม เริ่มโดยนางฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ นักวิชาการด้าน
พุทธศาสนาได้บรรพชาเป็นสามเณรี เมื่อปี พ.ศ.2544 และอุปสมบทเป็นภิกษุณี เมื่อปี พ.ศ.2546 
จากประเทศศรีลังกา มีฉายาว่า “ธัมมนันทา” การบวชของภิกษุณีธัมมนันทาถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
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การรื้อฟ้ืนสถานะภิกษุณีในประเทศไทยอย่างแท้จริง เพราะได้สร้างผลกระทบให้แก่สังคมไทยในวง
กว้าง โดยเฉพาะพระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่มีท่าทีปฏิเสธและไม่ยอมรับ แม้ภิกษุณีธัมมนันทาจะอธิบายถึง
ที่มาว่าถูกต้องตามพระธรรมวินัย แต่ก็ยังไม่ได้รับรองทางกฎหมายและมหาเถรสมาคม จึงท าให้
บทบาทภิกษุณีมีจ ากัด เนื่องจากถูกก าหนดให้อยู่เฉพาะในสถานะอุบาสิกา (The Nation (Weekly), 
6-12 February 2015) อีกทั้งค าสั่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ พระสังฆราชเจ้า 
พ.ศ.2471 ยังคงมีผลบังคับใช้ ท าให้ภาครัฐ มหาเถรสมาคม นักวิชาการ หรือประชาชนบางกลุ่ม
ออกมาต่อต้านการอุปสมบทเป็นภิกษุณี แต่ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการหลายท่านมีความเห็นว่า 
การบวชเป็นภิกษุณีนั้นสามารถกระท าได้ เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพของการนับถือศาสนา และหาก
การแสดงออกซึ่งศาสนาที่ตนนับถือ มิได้ท าให้สังคมเดือดร้อน หรือเป็นภัยต่อสังคมแล้ว ย่อมเป็น
สิทธิที่สามารถกระท าได้ จึงท าให้กระแสต่อต้านการบวชเป็นภิกษุณีเบาบางลง (Wutthichai 
Aumbumrung, 2007) ความเปลี่ยนแปลงที่ภิกษุณีธัมมนันทาได้น ามาสู่สังคมไทยคือ การที่ผู้หญิง
สามารถเข้าถึงพุทธศาสนาในฐานะนักบวช และเติมเต็ม “พุทธบริษัทสี่” อันประกอบด้วย “ภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา”และได้จัดตั้ง “เครือข่ายภิกษุณีสงฆ์ไทย” เพ่ือความเป็นกลุ่มก้อนของ
ภิกษุณีในประเทศให้มีทิศทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือ
สืบทอดพุทธศาสนาตามพุทธด ารัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง (Chayada Sidaphong, 
2014) พร้อมกับผลักดันการบวชภิกษุณีในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับและถูกต้องตามกฎหมาย 
รวมไปถึงการเรียกร้องให้ภาครัฐหันมาส่งเสริม สนับสนุน และการเปิดโอกาสให้สตรีได้บวชเป็น
ภิกษุณีอย่างถูกต้อง ภิกษุณีธัมมนันทาจึงท าการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือสถานะภิกษุณีในประเทศ
ไทยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน โดยน าประสบการณ์การเผยแพร่พุทธศาสนา
จากนานาชาติมารณรงค์ในประเทศไทย การสื่อสารทางการเมืองของภิกษุณีธัมมนันทาจึงเป็นส่วน
ส าคัญที่ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางศาสนา สังคม และบทบาทของสตรีในประเทศไทย
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จนท าให้เกิดเป็นกระแสต่อต้านการจ ากัดสิทธิเสรีภาพสตรี ซึ่งขัดหลักสิทธิ
มนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้มีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา และให้หญิงชาย
ต่างมสีิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกัน จึงน่าสนใจว่ากระบวนการสื่อสารทางการเมืองของภิกษุณีธัมมนัน
ทา เพ่ือผลักดันให้รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเปิดโอกาสให้สตรีไทยได้บวชเป็นภิกษุณี อันเป็นสิทธิ
โดยชอบธรรมที่ผู้หญิงควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมทางกฎหมาย ในฐานะภิกษุณีเฉกเช่นเดียวกับ
ผู้ชายนั้นเป็นอย่างไร จึงเป็นที่มาของการวิจัยในหัวข้อ “การสื่อสารทางการเมืองเพ่ือสถานะภิกษุณี
ในประเทศไทย : ศึกษากรณีภิกษุณีธัมมนันทา” เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ด้านการสื่อสารทางการเมือง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาบริบททางการเมืองที่มีผลต่อการสื่อสารทางการเมืองเรื่องสถานะภิกษุณีใน
ประเทศไทย 
 2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารทางการเมืองของภิกษุณีธัมมนันทาในการต่อสู้เพ่ือ
สถานะภิกษุณีในประเทศไทย 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาควบคู่ไป
กับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลหลายส่วนประกอบกันให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
ทุกด้านในบริบทการเมืองที่แตกต่างกัน เพ่ือน ามาใช้ศึกษากระบวนการสื่ อสารทางการเมืองของ
ภิกษุณีธัมมนันทาว่าเป็นอย่างไร และศึกษาเฉพาะในห้วงเวลา พ.ศ. 2546-2559 เท่านั้น 
 3.2 การศึกษานี้จ าเป็นต้องอาศัยตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษา และเพ่ือให้
เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากเอกสารมีเนื้อหาเก่ียวกับการสื่อสาร
ทางการเมืองของภิกษุณีธัมมนันทา เพ่ือให้การศึกษาวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผู้ศึกษาใช้ข้อมูล
จากการวิจัยเอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ หนังสือที่เน้นการสื่อสารของภิกษุณีธัมมนันทา อาทิเช่น ธัมมนัน
ทาออนแอร์ ค.คิด ข.เขียน พระพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นต้น ส่วนเอกสารทุติยภูมิ ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่น าเสนอข่าวภิกษุณีธัมมนันทา อาทิเช่น 
หนังสือพิมพ์มติชน ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ มติชนสุดสัปดาห์ และเนชั่นสุดสัปดาห์  เป็นต้น โดยน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตีความร่วมกับข้อมูลอื่นๆ 
 2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก  
(Key Informant) ด้วยค าถามสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ประกอบด้วย 
ภิกษุณีธัมมนันทา กลุ่มผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดภิกษุณีธัมมนันทา จ านวน 3 คน กลุ่มภิกษุสงฆ์ จ านวน 4 
รูปคน กลุ่มภิกษุณีสงฆ์ จ านวน 4 รูปคน กลุ่มแม่ชี จ านวน 3 คน กลุ่มสตรีที่มีบทบาทในการต่อสู้
เรียกร้องความเสมอภาคทางเพศ จ านวน 2 คน กลุ่มนักวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา จ านวน 2 
รูปคน และกลุ่มประชาชนผู้ปฏิบัติธรรม จ านวน 3 รูปคน  
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4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 บริบททางการเมืองที่ส่งผลต่อการสื่อสารทางการเมืองของภิกษุณีธัมมนันทา  
มีดังนี ้นับตั้งแต่ที่ภิกษุณีธัมมนันทาได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีที่ประเทศศรีลังกาในปี พ.ศ.2546 -2559 
นั้น ก่อให้เกิดข้อคัดค้านถึงการได้มาของสถานภาพความเป็นภิกษุณีในสังคมอย่างมากมาย ท าให้
มหาเถรสมาคมและพระสงฆ์หลายรูปออกมาคัดค้านการรื้อฟ้ืนภิกษุณีเป็นอย่างมาก (Kunlavee 
Prapapornphipat, 2005) รัฐบาลจึงได้ออกมาชี้แจงว่าสตรีมีเสรีภาพที่จะบวชเป็นภิกษุณีได้ตาม
ความเชื่อของตน แต่รัฐบาลไม่มีอ านาจไปบังคับมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์เถรวาทให้ยอมรับสิทธิ
เสรีภาพดังกล่าว เพราะมหาเถรสมาคมก็มีเสรีภาพในการรักษาไว้ซึ่งจารีตขององค์กรรัฐบาลจึงไม่
สามารถออกกฎหมายเพ่ือรับรองสถานะภิกษุณีดังกล่าวได้ (Wutthichai Aumbumrung, 2007) 
ต่อมา พ.ศ.2552 มหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีมติให้ถอด
วัดโพธิญาณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ออกจากการเป็นสาขาของวัดหนองป่าพง เนื่องจากวัด
โพธิญาณ ซึ่งเป็นสาขาของวัดหนองป่าพงเป็นวัดที่ก่อตั้งโดยหลวงปู่ชา สุภัทโท เป็นพระสงฆ์ที่ได้รับ
การยอมรับว่าเคร่งครัดในเรื่องการปฏิบัติมากที่สุดรูปหนึ่งของประเทศไทย แต่กลับด าเนินการ
อุปสมบทภิกษุณีให้กับสตรีชาวต่างชาติ 4 คน เป็นการกระท าที่ละเมิดระเบียบของคณะสงฆ์เถรวาท
เป็นอย่างมาก จึงตัดขาดวัดโพธิญาณจากองค์กร ดังนั้น วัดโพธิญาณจึงไม่มีต้นสังกัด  และส่งผลให้
ไม่ ได้รับการดู แลจากทางส านักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติและมหาเถรสมาคมด้วย 
(Komchadluek, 19 December 2009) ต่อมาในปี พ.ศ.2557 มหาเถรสมาคมได้มีค าสั่งห้าม
พระภิกษุสงฆ์ท าการบรรพชาอุปสมบทสตรีเป็นภิกษุณีในประเทศไทย เนื่องจากได้มีการอุปสมบท
ภิกษุณีสงฆ์ข้ึนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดสงขลา 
 พระพุทธศาสนาสายเถรวาทนี้ไม่อาจบรรพชาสามเณรีและอุปสมบทสตรีเป็นภิกษุณีขึ้นได้
อีก พร้อมกับมีมติให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ กวดขันให้มีการถือปฏิบัติตามประกาศของ
พระสังฆราชเจ้า พ.ศ.2471 พระวรธรรมคติของพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และมติมหาเถร
สมาคม พ.ศ.2545 โดยมีค าวินิจฉัยของมหาเถรสมาคมคร้ังที่ 26/2527 และคร้ังที่ 18/2530 ห้าม
ภิกษุสงฆ์ท าพิธีอุปสมบทให้สตรีเป็นภิกษุณี ดังนั้นหากวัดใดท าการบวชภิกษุณี จึงอาจถือว่าละเมิด
ระเบียบคณะสงฆ์ไทย และถูกตัดขาดจากมหาเถรสมาคมในทันที (Dailynews, 12 December 
2014) ซึ่งค าสั่งและมติของมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์เถรวาทดังกล่าว ล้วนส่งผลต่อการสื่อสาร
ทางการเมืองของภิกษุณีธัมมนันทา ในระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2559 ทั้งสิ้น 
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 4.2 กระบวนการส่ือสารของภิกษุณีธัมมนันทาเพ่ือสถานะภิกษุณีในประเทศไทย ภายใต้
กรอบ SMCR ของเดวิด เค เบอร์โล (David K. Berlo) มีดังต่อไปนี้ 
  1) ภูมิหลังของผู้ส่งสาร ภิกษุณีธัมมนันทา มีนามเดิมว่า นางฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ เกิด
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2487 เป็นชาวกรุงเทพมหานครโดยก าเนิด บิดา คือ นายก่อเกียรติ ษัฎเสน 
อดีต ส.ส.จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและมรณภาพภายใต้ร่มกา
สาวพัสตร์ มารดา คือ นางวรมัย กบิลสิงห์ นักข่าวและนักเขียนชื่อดัง ต่อมาได้อุปสมบทเป็นภิกษุณี
ที่ประเทศไต้หวัน และเป็นผู้ก่อตั้งวัตรทรงธรรมกัลยาณี เพ่ือใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเผยแพร่
พระธรรมค าสอนให้แก่สตรีที่สนใจ (Phiksunee Thummanantha, 2004) ภิกษุณีธัมมนันทาจบ
การศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนราชินีบน ปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัย
ศานติเกตัน ประเทศอินเดีย ปริญญาโทและเอก สาขาศาสนา จากมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ 
ประเทศแคนาดา ต่อมาได้สมรสและมีบุตรชาย 3 คน ภิกษุณีธัมมนันทาเริ่มงานสอนที่มหาวิทยาลัย
แมคมาสเตอร์ ประเทศแคนาดา ต่อมา พ.ศ.2516-2543 ได้เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนกระท่ังปี พ.ศ.2544 จึงบรรพชาเป็นสามเณรี
จากคณะภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ ประเทศศรีลังกา ได้รับฉายาว่า “ธัมมนันทา” และในปี พ.ศ.
2546 ได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีที่ประเทศศรีลังกา ถือได้ว่าเป็นภิกษุณีสายเถรวาทรูปแรกของประเทศ
ไทย ปัจจุบันภิกษุณีธัมมนันทาจ าพรรษาอยู่ที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี (ภิกษุณีอาราม) จังหวัดนครปฐม 
(Phiksunee Thummanantha, 2004) 
   2) ความรู้และทักษะในการสื่อสารของผู้ส่งสาร ภิกษุณีธัมมนันทาเป็นผู้ส่ งสารที่มี
ทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการเขียนที่ถ่ายทอดออกมาจากมุมมองของ
นักวิชาการ นักปรัชญา และนักสตรีนิยม จึงท าให้งานเขียนของภิกษุณีธัมมนันทามีความลุ่มลึกในวิธี
ถ่ายทอดและส านวนภาษา สามารถสร้างศรัทธาให้แก่ผู้รับสารได้เป็นอย่ างมาก อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มี
ทักษะในการพูด มีความกล้าที่จะแสดงจุดยืนของตนเอง สามารถชี้ประเด็นได้กระชับและชัดเจน 
เป็นที่นิยมของสื่อต่างๆ จึงมักได้รับนิมนต์ไปออกรายการที่เกี่ยวกับศาสนาเป็นประจ า 
   3) ทัศนคติของผู้ส่งสาร ภิกษุณีธัมมนันทามีทัศนคติที่มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการ
ยกระดับนักบวชสตรีในประเทศไทย โดยผลักดันและส่งเสริมสถานภาพของสตรีในการอุปสมบทเป็น
ภิกษุณีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีทัศนคติว่ารัฐบาลควรออกกฎหมายรองรับสถานภาพของภิกษุณีที่มี
อยู่ในราชอาณาจักรไทย ตามสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง และมหาเถรสมาคมต้องละทิ้ง
อคติทางเพศ โดยเปิดโอกาสให้สตรีเข้ามาสืบทอดพุทธศาสนาตามพุทธด ารัสขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง 
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  4.  ระบบสังคมและวัฒนธรรม 
   ภิกษุณีธัมมนันทา ถือเป็นผู้ส่งสารที่มีระบบสังคมและวัฒนธรรมต่างกับผู้รับสาร 
เนื่องจากเป็นนักบวชสตรี ซึ่งแปลกแยกแตกต่างจากสังคมของผู้รับสารที่ไม่มีภิกษุณี ท าให้มหาเถร
สมาคม คณะสงฆ์ และประชาชนส่วนใหญ่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านภิกษุณีธัมมนันทา ส่งผลให้เป็น
อุปสรรคต่อการสื่อสารเรื่องสถานะภิกษุณีเป็นอย่างยิ่ง 
 4.3 เนื้อหาของสารที่ภิกษุณีธัมมนันทาได้สื่อสารออกสู่สาธารณะ 
  1) สถานะของภิกษุณีต้องมีกฎหมายรองรับสถานภาพ สั งคมไทยจากอดีตจนถึ ง
ปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่จะรับรู้หรือยอมรับเฉพาะผู้ชายที่ได้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุ หรือพระภิกษุ
สงฆ์เท่านั้น แม้ว่าสตรีในสังคมไทยมีความต้องการ ที่จะศึกษาธรรมะ การปฏิบัติธรรม รวมทั้งการ
ปฏิบัติตนตามหลักค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตาม อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติ
ตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
หน้าที่ของพลเมือง และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 
(Phiksunee Thummanantha, 2004) จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการด ารงสถานะภิกษุณี
ไม่ได้เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย แต่กลับไม่มีกฎหมายออกมารองรับสถานภาพดังกล่าว ภิกษุณี
ธัมมนันทาจึงพยายามเคลื่อนไหวเรียกร้องและผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้รัฐบาลและมหาเถร
สมาคมออกบทบัญญัติทางกฎหมาย เพ่ือรองรับสถานภาพของภิกษุณีที่มีอยู่ในราชอาณาจักรไทย 
และเปิดกว้างให้ภิกษุณีสามารถด าเนินการใดๆ ทางราชการได้ อาทิเช่น การขออนุญาตตั้งวัด การมี
หนังสือราชการรับรองสถานภาพภิกษุณี เป็นต้น เพ่ือให้การปฏิบัติศาสนกิจของภิกษุณีสามารถ
สนับสนุนส่งเสริม และเผยแผ่กิจการของพระพุทธศาสนา อีกทั้งการเปิดโอกาสให้ภิกษุณีเข้ามามี
ส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสังคมให้แก่ประเทศชาติ จะท าให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาชาติว่าประเทศไทย
เป็นเมืองพุทธศาสนาอย่างแท้จริง (Chayada Sidaphong, 2014) 
  2) ต้องต่อสู้ เรียกร้อง สิทธิ และความเสมอภาคทางเพศในพระพุทธศาสนา นับตั้งแต่
ภิกษุณีธัมมนันทาได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรีในปี พ.ศ.2544 และได้อุปสมบทเป็นภิกษุณี ในปี 
พ.ศ.2546 ที่ประเทศศรีลังกา ซึ่งแม้ว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับจากมหาเถรสมาคมของประเทศไทย 
เพราะได้รับการสืบสานการอุปสมบทภิกษุณีมาจากมหายาน แต่ถือเป็นปรากฏการณ์คร้ังแรกของ
สังคมไทยที่สตรีสามารถด าเนินชีวิตทางธรรมในฐานะนักบวชได้ ท าให้ภิกษุณีและสามเณรีมีกระแส
ตอบรับจากสังคมที่ดีขึ้นจากอดีตเป็นอย่างมาก และในขณะเดียวกันการด ารงสถานะนักบวชของ
ภิกษุณีธัมมนันทายังเป็นการเรียกร้องสิทธิและความเสมอภาคทางเพศในพระพุทธศาสนาอีกด้วย 
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เนื่องจากภิกษุณีธัมมนันทามีความเชื่อมั่นว่าผู้หญิงและผู้ชายมีศักยภาพเท่าเทียมกันในการบรรลุ
ธรรม การที่ผู้หญิงอยากบวชเป็นภิกษุณีนั้นเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ และการด ารง
อยู่ในสถานะของนักบวชนั้น เป็นการเอ้ือต่อการปฏิบัติธรรมให้สามารถท าได้อย่างเข้มข้น แต่
สังคมไทยกลับมีความขัดแย้งทางโลกกั้นอยู่ (Phiksunee Thummanantha, 2004) ภิกษุณีธัมมนัน
ทาจึงพยายามสร้างความเข้าใจให้สั งคมได้รับรู้ข้อมูลอย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา เพ่ือป้องกันมิให้รัฐบาลและมหาเถรสมาคมมาก าหนดกรอบในการด าเนินกิจกรรม
ทางศาสนากับผู้หญิงเหมือนอย่างเช่นในอดีตท่ีผ่านมา 
   3) เติมเต็มพุทธบริษัทสี่ในพระพุทธศาสนาด้วย “การรื้อฟ้ืนภิกษุณีสงฆ์”จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ ประเทศไทยไม่เคยมีภิกษุณีสงฆ์มาก่อน จนกระทั่งในปี พ.ศ.2470 แต่ต่อมา
ประเทศไทยได้มีข้อห้ามภิกษุหรือสามเณรบวชผู้หญิงให้เป็นภิกษุณี สามเณรี หรือสิกขมานา จนเป็น
เหตุให้ประเทศไทยมีเพียงสามพุทธบริษัท ได้แก่ ภิกษุ อุบาสก และอุบาสิกาเท่านั้น จนกระทั่งเมื่อปี 
พ.ศ.2546 ประเทศไทยจึงมีพุทธบริษัทสี่ครบในที่สุด จากการอุปสมบทของภิกษุณีธัมมนันทาเพ่ือสืบ
สานพระธรรมวินัยของภิกษุณีในอดีตกาล ซึ่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
ชัดเจนว่า พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้สตรีบวชเป็นพระภิกษุณีได้ และยังไม่เคยทรงเพิกถอนการ
อนุญาตให้มีการบวชภิกษุณีสงฆ์โดยภิกษุสงฆ์ จึงเท่ากับว่า "ภิกษ“สงฆ์ยังมีสิทธิ์บวชภิกษุณีอยู่
เช่นเดิม ตามสิทธิแห่งพุทธบัญญัติ โดยไม่ผิดพระธรรมวินัย” (Phiksunee Thummanantha, 
2004) ภิกษุณีธัมมนันทาจึงถือตามพุทธานุญาตที่มีอยู่เดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยได้จัดบรรพชา
หมู่สามเณรีภาคฤดูร้อนขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2552 ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณี จังหวัดนครปฐม 
ด าเนินมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และได้ก่อตั้ง “เครือข่ายภิกษุณีแห่งประเทศไทย (คภท.)” เมื่อวันที่ 
19 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เพ่ือให้ภิกษุณีที่กระจายอยู่ใน 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา 
สงขลา นครปฐม ระยอง นครราชสีมา ชัยภูมิ ยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น ให้มีทิศ
ทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ซึ่ง “การรื้อฟ้ืนภิกษุณีสงฆ์” ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือสืบทอดพุทธศาสนาตามพุทธด ารัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง  
(Suthada Meakrungruengkul, 2014) 
  4)  ช่องทางในการส่งสาร (1) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น คอลัมน์ธรรมลีลา ในนิตยสารมติชนสุด
สัปดาห์ หนังสือสืบสายภิกษุณีสงฆ์ พ.ศ.2556 หนังสือภิกษุณี ผู้หญิงเก่งในดงขมิ้น หนังสือบน
เส้นทาง    โพธิสัตต์ หนังสือเรื่องของภิกษุณีสงฆ์ เป็นต้น (2) สื่อวิทยุ เช่น รายการธรรมะส าหรับคน
รุ่นใหม่ ออกอากาศทางสถานี   วิทุชบาเรดิโอ FM 105.25 Mhz เป็นต้น (3) สื่อใหม่ เช่น เว็บไซต์
ของภิกษุณีธัมมนันทา เนื้อหาในเว็บประกอบด้วยข้อมูลครบถ้วน ทั้งประวัติ ความเป็นมา ข่าวสาร 
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กิจกรรม มัลติมีเดีย ทั้งภาพและวิดีโอที่เกี่ยวกับภิกษุณีธัมมนันทา ผู้ที่สนใจจึงสามารถเข้าชมการ
บรรยายธรรมจากเว็บไซต์ได้โดยตรง และภิกษุณีธัมมนันทาที่มีผู้ติดตามจ านวน 3,740 คน 
(https://www.facebook.com/thai.bhikkhunis  Search on 8 August 2016.) โดยรูปแบบ
การสื่อสารทาง Facebook จะเน้นประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ภาพถ่าย และการสัมมนาต่างๆ 
ของภิกษุณีธัมมนันทา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีYouTube ที่เป็นช่องของวัตร
ทรงธรรมกัลยาณี (ภิกษุณีอาราม) ส าหรับเก็บคลิปวิดีโอการบรรยายธรรมต่างๆ ของภิกษุณี  
ธัมมนันทา เป็นต้น (4) ผู้รับสาร ผู้รับสารในกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของภิกษุณีธัมมนันทา 
ได้แก่ ภิกษุณี แม่ชี นักวิชาการ สื่อมวลชน สตรีที่เลื่อมใสในศาสนา และประชาชนทั่วไป ส่วน
พระสงฆ์ องค์กรศาสนา และมหาเถรสมาคม มีแนวโน้มที่จะปฏิเสธสารของภิกษุณีธัมมนันทา 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
5.1 การจะเคลื่อนไหวเรียกร้องสถานะของภิกษุณีในประเทศไทย จึงจ าเป็นต้องหา

เครือ ข่ายภิกษุณีสงฆ์นานาชาติ และองค์กรสิทธิสตรีต่างประเทศมาร่วมผลักดัน เพ่ือให้มหาเถร
สมาคมและคณะสงฆ์ไทย ยอมรับสตรีในฐานะนักบวชที่ใกล้เคียงกับพระภิกษุต่อไปในอนาคต 

5.2 ในการจะสร้างการยอมรับให้ภิกษุณีเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย ควรจะมีการ
กระท าอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องด้วยการสร้างการยอมรับในกลุ่มของกรมศาสนาและมหาเถรสมาคม 
เป็นกลุ่มแรก เพราะหากกลุ่มดังกล่าวให้การยอมรับ ก็จะสามารถสร้างความศรัทธาให้ประชาชน
ยอมรับในการมีภิกษุณีในสังคมไทยได้มากขึ้นตามไปด้วย 

5.3 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรจะเพ่ิมความสนใจในศึกษาข้อมูล ด้วยการศึกษา
เปรียบเทียบบทบาทของภิกษุณีองค์อ่ืนในการเรียกร้องเพ่ือสถานะภิกษุณีด้วย เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้
ในการวิจัยมากและเห็นถึงข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน
สังคมไทย 
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บทคัดย่อ  
บทความ เรื่อง “บทบาทและการส่ือสารในสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง : ศึกษา

ในห้วงเวลาปี พ.ศ.2554-2556”  ศึกษาใน 2 ประเด็นคือ  1) บริบททางการเมืองที่ส่งผลต่อบทบาท
และการสื่อสารในสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง ในห้วงเวลาปี พ.ศ.2554 -2556 และ  
2)  บทบาทและการส่ือสารในสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง ในห้วงเวลาปี พ.ศ. 2554 -
2556 การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้กรอบทฤษฎีแบบจ าลองการสื่อสารทางการเมืองตาม
แนวคิดของ Brian McNair  ประกอบกับแนวคิดเรื่องบทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติตามแนวคิด
ของ James N. Danziger โดยเก็บข้อมูลเอกสารจากรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรไทย  
ชุดที่ 24  ประกอบกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
 ข้อค้นพบตอบค าถามวิจัยมีดังนี ้
  1.   พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ที่เสนอโดยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์   
ชินวัตร ถือเป็นบริบททางการเมืองที่ส่งผลต่อบทบาทและการสื่อสารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หญิง ภายในสภาเกิดเหตุการณ์วุ่นวาย มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงลากเก้าอ้ีประธานสภา
ผู้แทนราษฎรลงจากบัลลังก์ ท าให้เกิดภาพลักษณ์ด้านลบของสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เคยปรากฏ
มาก่อนในประวัติศาสตร์ของสภาผู้แทนราษฎรไทย     ส่วนภายนอกสภามีการจัดเวทีปราศรัย  
ประท้วง เดินขบวนปิดสถานที่ราชการ ก่อให้เกิดความวุ่นวายเสียหายจนนายกรัฐมนตรีประกาศยุบ
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สภาผู้แทนราษฎร แต่สถานการณ์ทางการเมืองยังคงร้อนแรง จนในที่สุดเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2557  
 2.   การแสดงบทบาทและการสื่อสารเป็นไปตามทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองของ Brian 
McNair   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงแสดงบทบาทและการสื่อสารผ่านการอภิปรายในประเด็น
ต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่นั้น สื่อมวลชนให้ความส าคัญน าเสนอไปยังประชาชนในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น การน าเสนอเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์  โทรทัศน์  วิทยุ  บทความในหนังสือพิมพ์  
สื่อใหม่  ส่วนบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติตามแนวความคิดของ James N. Danziger  ถึงแม้ว่าจะไม่
โดดเด่นเท่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชายด้วยเหตุจ านวนที่แตกต่างกันมาก แต่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหญิงก็สามารถแสดงบทบาทได้ครบถ้วนตามองค์ประกอบหลักของฝ่ายนิติบัญญัติ โดย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงเสนอร่างพระราชบัญญัติ 12 ฉบับจากจ านวนทั้งส้ิ น 48 ฉบับ   
การตั้งกระทู้ถามทั่วไปและกระทู้ถามสด 83 กระทู้จากจ านวน 352 กระทู้เพ่ือติดตามการท างาน
ของรัฐบาล การตรวจสอบการท างานของรัฐบาลโดยการเสนอญัตติทั่วไปและญัตติทั่วไปเพ่ือขอ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ รวม 9 ญัตติ 
 ข้อสังเคราะห์จากการวิจัย 3 ประการ 

1.  การแสดงบทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง ส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของสภาผู้แทนราษฎรโดยรวมทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งควรระมัดระวังมิให้เกิด
ภาพลักษณ์ในด้านลบเกิดข้ึน 

2.   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงยังขาดบทบาทในฐานะผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่ตนเอง
น าเสนอต่อสาธารณะ 
 3.  เพศหญิงไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการท างานในบทบาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งบาง
สถานการณ์กลับเป็นข้อได้เปรียบ 
ค าส าคัญ : การสื่อสารทางการเมือง, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง, สภาผู้แทนราษฎร 
 

ABSTRACT 
The research, entitled “Roles and Communications During Parliamentary 

Sessions of Women Members of Parliament  During B.E.2554-2556”, has two 
objectives; (1) To study the political contexts which contributed to the roles and 
communications during parliamentary sessions of Thai women members of 
parliament (MPs) during B.E.2554-2556; and (2) To study the roles and 
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communications during parliamentary sessions of Thai women members of 
parliament (MPs) during B.E.2554-2556. 
 This is a qualitative research under the political communication framework 
of Brian McNair and James N. Danzinger’s concepts concerning the roles and 
responsibilities of political actors. The research techniques employed were 
documentary research of 148 official records of  parliamentary debates during the 
24th House of Representatives parliamentary sessions as well as in-depth 
interviews.     
 The research findings of this study are as follows:  
 First, it was found that the controversial Amnesty Bill B.E.2556, proposed by 
the government of Yingluck Shinawatra, Thailand’s first female prime minister, was 
alleged to have created the unprecedentedly chaotic atmosphere and projected 
the worst image in the history of the House of Representatives. The proposed bill 
prompted commotion in parliament , followed by a stern protest from opposition 
Democrat MPs, and an attempt by a female Democrat MP to remove the chair of 
the House Speaker. Outside of the Parliament building, fierce protests to the 
proposed bill were organized resulting in blockades of government offices and 
public chaos. Despite the dissolution of Parliament by the Yingluck’s government, 
the critical political situation remained uncontrollable; the military was then 
prompted  to stage a coup d’etat on 22 May B.E.2557. 
 The second finding, their roles and communications were in line with the 
political communication model of Brian McNair; these women MPs did play a 
significant role in parliamentary deliberations and manage to have caught media 
attention and able to communicate with the public through a variety of media 
channels, namely, newspaper, TV, radio, magazines as well as social media. With 
respect to James N. Danzinger’s concepts concerning the roles and responsibilities 
of political actors, it was found that although their roles in legislation were not so 
outstanding as their male counterparts due to their much smaller numbers; they 
have, however, competitively performed all major legislative duties, namely 
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introducing 12 out of 48 legislative bills, asking 83 out of 352  parliamentary 
questions, monitoring and scrutinizing government’s performances and proposing 
general motions as well as 9 motions of no confidence.  
 The above research findings can be synthesized as follows  

1. The roles and communications during parliamentary sessions of Thai 
women MPs did portray both positive and negative images of the House of 
Representatives as a whole; it is recommended that negative images be avoided.  

2. Thai women MPs are yet to fully perform their roles as experts in raising 
matters of public importance.  
 3. Being women is no obstacle to perform duties as members of parliament; 
in some circumstances, it gives them an edge over their male counterparts. 
Keywords:  Political communication, women members of Parliament, House of  
   Representative.  
 
1. บทน า  

ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2475  จากนั้นเป็นต้นมา 
ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะให้สิทธิทางการเมืองแก่หญิงเท่าเทียมกับชาย แต่ความเป็นจริงในทางปฏิบัติ
กลับต้องใช้เวลาถึง 17 ปี จึงได้มีหญิงที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามีบทบาทในสภาผู้แทนราษฎรเป็นคน
แรกในปี พ.ศ. 2492 คือนางอรพินท์ ไชยกาล  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 5 ครั้ง
ก่อนปี พ.ศ. 2516 จ านวนหญิงที่เข้าสู่บทบาททางการเมืองเป็นตัวเลขหลักเดียวไม่ถึง ร้อยละ 3  ใน
การเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงร้อยละ 10    ปี พ.ศ. 2544 
ร้อยละ 9.2   การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 ร้อยละ 10.6  ส่วนในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 
23 ธันวาคม 2550ร้อยละ 11.67 เพ่ิมเป็นร้อยละ 15.8  จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 
2554 (Office of The Election Commission of Thailand, 2012, p. 376)  ซึ่งในการเลือกตั้ง
ครั้งนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ทางการเมืองไทย ที่ผู้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
หมายเลข 1 ของพรรคเพื่อไทย คือ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ใช้ระยะเวลาหาเสียงเพียง 49 วันก้าว
ขึ้นสู่ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 28 และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยชุดที่ 24 จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2554  รวม
ทั้งหมด 500 คน มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงทั้งหมด 84 คน 
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 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่ง James N. 
Danziger (2005) ได้อธิบายแนวคิดบทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติไว้ 3 ประการ  คือ 

1. บทบาทหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายและนโยบายสาธารณะ (Enactment of 
Legislation) 

2. บทบาทหน้าที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์และความต้องการของพลเมืองเจ้าของทรัพยากร 
(Representation of the Citizenry) 

3. บทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร (Oversight of the Executive) จากแนวคิด
ของ James N. Danziger (2005) สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 2550 (The Secretariat of The House of Representatives, 2012, p.5-6)  
โดยสรุปดังนี้ 

(1) อ านาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย หมายถึง การตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ, การตราพระราชบัญญัติ, การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ, 
การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนด, และการให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

(2) อ านาจหน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  หมายถึงการสอดส่องดูแลการ
ท างานของฝ่ายบริหารด้วยวิธีที่รัฐธรรมนูญก าหนด คือ การรับทราบค าแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี, การตั้งกระทู้ถาม, การเสนอญัตติ 

(3) อ านาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบเรื่องส าคัญ เช่น การรับทราบหรือให้ความ
เห็นชอบในการสืบราชสมบัติ และการให้ความเห็นชอบการตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ รวมถึง
ให้ความเห็นชอบในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

(4) อ านาจในการเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลออก
จากต าแหน่ง 
 เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง ได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรก็ต้องมี
บทบาทเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชาย กล่าวคือ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจะต้องท าหน้าที่แสดงบทบาทและการสื่อสารในสภา และอภิปรายน าเสนอปัญหาต่างๆ  
เสนอและอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติและอภิปรายในญัตติ  อภิปรายเป็นการทั่วไป
ไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหาร การตั้งและอภิปรายกระทู้ถาม ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นการสื่อสารที่ส าคัญยิ่ง 
เพราะเป็นการน าปัญหาของประชาชนเข้าสู่การแก้ไขในสภา โน้มน้าวให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เห็นด้วยและลงมติสนับสนุน ขณะเดียวกันก็เป็นการสื่อสารกับประชาชนที่รับฟังการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรผ่านการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ช่อง 11, โทรทัศน์รัฐสภา และ
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วิทยุรัฐสภา เมื่อการสื่อสารในสภาส าคัญเช่นนี้ ผู้ที่ท าหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีทั้ง
ความรู้และทักษะในการสื่อสาร เพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดข้ึนแก่ประชาชนผู้รับฟังการอภิปราย  
ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนนิยมในการเลือกตั้งครั้งต่อๆ ไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เพ่ือศึกษาถึงบริบททางการเมืองที่ส่งผลต่อบทบาทและการสื่อสารในสภาของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงในห้วงเวลาปี พ.ศ. 2554-2556 
 2.2  เพ่ือศึกษาถึงบทบาทและการสื่อสารในสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง ในห้วง
เวลาปี พ.ศ. 2554-2556  
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย   
 งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกใช้แบบจ าลองการสื่อสารทางการเมืองของ Brian 
McNair  (1995) ผนวกเข้ากับแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติของ James N. Danziger 
(2005) และอ านาจหน้าที่ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
เพ่ือให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงชุดท่ี 24 จากการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ผ่านบริบททางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2554 -2556  โดย
ศึกษาเนื้อหาในส่วนบทบาทจากการตรากฎหมาย การตั้งกระทู้ถามทั่วไปและกระทู้ถามสด การ
เสนอญัตติ ในส่วนของการสื่อสารเป็นการศึกษาจากการอภิปรายในสภาของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหญิงรวมตลอดจนสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 84 คน โดยศึกษาจากรายงานการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรในห้วงเวลาดังกล่าว 

3.2  ขอบเขตด้านระยะเวลา เป็นการศึกษาในช่วงสมัยการประชุมสภาชุดที่ 24 สมัยสามัญ
ทั่วไป ปี 1  ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - สมัยสามัญทั่วไป ปี 3 ครั้งที่ 28 วัน
พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

3.3  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  คัดเลือกตามคุณสมบัติที่เป็นเป้าหมายของ
งานวิจัย จากการพิจารณาเปรียบเทียบ (Judgmental Sampling) และการแนะน า (Snowball 
Sampling) จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงที่มีบทบาทอภิปรายในสภา
ผู้แทนราษฎร  2) กลุ่มสมาชิกผู้แทนราษฎรชาย  3) กลุ่มสื่อมวลชน ปฏิบัติหน้าที่นักข่าวประจ าสภา
ผู้แทนราษฎร  4) กลุ่มนักวิชาการ  5) กลุ่มประชาชน จากหลากหลายอาชีพ  ข้าราชการ พนักงาน
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รัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจ นักการเมือง แม่ค้า เป็นต้น ทั้งที่อยู่ในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้งของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 

3.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ผู้วิจัยอาศัยตนเองเป็นเครื่องมือหลัก เพ่ือให้เข้าถึงแก่นและ
สาระในเรื่องวิจัยอย่างแท้จริง  ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) มุ่งหาค าตอบจาก
ผู้ให้ข้อมูลเป็นรายบุคคลแบบไม่ก าหนดจากมาตรฐาน (Unstandardized Interview) และแบบกึ่ง
มาตรฐาน (Semi – standardized Interview)  ตรวจสอบข้อมูลโดยวิธีสามเส้า ตามแนวคิดของ  
Supang Chantavanich (2010)  เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์มากขึ้น ยังศึกษาจากแหล่งข้อมูล
หลักคือ บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุด 24 รวม 148 ฉบับ ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2554-วันที่ 8 ธันวาคม 2556  รวมถึงหนังสือ บทความ และงานวิจัยต่างๆ จากนั้น จึงน า
ข้อมูลทั้งหมดทั้งจากเอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาประกอบกันและงานวิจัยเชิงคุณภาพ
จะต้องอาศัยการเรียบเรียงและพรรณาเพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงบริบทสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ด้วย  
 
4. สรุปผลการวิจัย   
 ผลการศึกษาพบว่า ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม เป็นบริบททางการเมืองส าคัญที่ส่งผล
ต่อการแสดงบทบาทและการสื่อสารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง  การปฏิบัติหน้าที่ในสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นไปตามปกติ แต่เมื่อมีการน าร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาของ
สภา ได้ก่อให้เกิดความวุ่นวาย มีการประท้วงต่อเนื่อง เกิดความขัดแย้งรุนแรง ขว้างปาสิ่งของ ลาก
เก้าอ้ีประธานสภาโดย ส.ส.หญิง เป็นเหตุการณ์ที่สร้างภาพลักษณ์ด้านลบอย่างไม่เคยปรากฎในสภา
ผู้แทนราษฎรไทย 
 ผู้วิจัยได้สรุปบทบาทและการสื่อสารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงในสภาผู้แทนราษฎร 
ในสมัยการประชุม ปี พ.ศ. 2554-2556 เป็น 3 ด้าน ดังนี้  

1) บทบาทและการสื่อสาร ด้านการตรากฎหมายและนโยบายสาธารณะ 
 ในสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 24 มีการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติรวมจ านวนทั้งสิ้น 48 ฉบับ   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง 9 คน ได้แสดงบทบาท
ด้านการเสนอกฎหมายผ่านการเสนอร่างพระราชบัญญัติรวมกันทั้งสิ้น 12 ฉบับ ในจ านวนนี้เสนอ
โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาล 11 ฉบับ และฝ่ายค้าน 1 ฉบับ  ส่วนบทบาทด้านการ
สื่อสารโดยการอภิปรายมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง จ านวน 38 คน ได้อภิปรายในสภา
ผู้แทนราษฎร  การอภิปรายมากที่สุดเกิดขึ้นในช่วงของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
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รายจ่ายประจ าปี ตลอดทั้ง 5 สมัยประชุม ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนใดอภิปรายครบทั้ง 
5 สมัยประชุม  สมาชิกที่อภิปราย 4 สมัยประชุมมี 4 คน  สมาชิกที่อภิปรายได้ 3 สมัยประชุมมี 4 
คน  สมาชิกท่ีอภิปรายได้ 2 สมัยประชุมมี 7 คน สมาชิกที่อภิปรายได้ 1 สมัยประชุมมี 24 คน  

2) บทบาทและการสื่อสาร ด้านการเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนผ่านการตั้ง
กระทู้ถามท่ัวไปและกระทู้ถามสด 
 สภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 24 มีการตั้งกระทู้ถามสด 187 กระทู้ และกระทู้ถามทั่วไปตอบในที่
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 165 กระทู้  รวม 352 กระทู้  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงรวม 35 คน 
ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามทั่วไปและกระทู้สดถามรัฐมนตรีรวม 83 กระทู้  โดยผู้ที่เสนอ
กระทู้มากกว่า 1 กระทู้มี 19 คน  เนื้อหาในกระทู้ถามส่วนมากทั้งหมด เป็นกระทู้ถามเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานเช่น การขอติดตั้งไฟฟ้า  การขอติดตั้งประปาชุมชนหมู่บ้าน การติดตามการ
ก่อสร้างถนนทางหลวง  ถนนสายรองเชื่อมระหว่างต าบล ตลอดจนการสร้างและบ ารุงรักษา
สาธารณสถานเช่นโรงเรียน วัด โรงพยาบาลแทบทั้งสิ้น ส่วนกระทู้ถามที่เป็นแนวนโยบายมีจ านวน
ไม่มาก  

3) บทบาทและการสื่อสาร ด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ผ่านการเสนอญัตติและญัตติ
ทั่วไปเพ่ือขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 
 ในสมัยสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 24 นี้ มีการยื่นญัตติเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารวม 
40 ญัตติ เป็นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 5 ญัตติ   
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงเสนอญัตติ 9 ญัตติ และอภิปรายในญัตติรวม 11 คน  ในส่วนของการ
อภิปรายญัตติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงร่วมอภิปราย 4 คน แต่ยังไม่ได้
แสดงบทบาทท่ีโดดเด่นในฐานะผู้เปิดการอภิปรายในญัตติส าคัญ  
 
5. อภิปรายผลการวิจัย  

5.1 การสื่อสารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงในสภาผู้แทนราษฎร เป็นไปตามทฤษฎี
การสื่อสารทางการเมืองของ Brian McNair (1995)  คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะต้นธาร
ของการสื่อสาร ได้แสดงบทบาทการท างานผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ อันได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ สื่อใหม่ ไปสู่ประชาชนผู้รับสาร โดยการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายร่าง
พระราชบัญญัติ, การตั้งกระทู้ถามทั่วไปและกระทู้ถามสด และการเสนอญัตติทั่วไปและญัตติไม่
ไว้วางใจรัฐมนตรี  ได้อภิปรายเพื่อโน้มน้าวใจให้เพ่ือนสมาชิกเห็นความส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
กระทู้ หรือญัตติของตนและขอมติสนับสนุนจากเพ่ือนสมาชิก เมื่ออภิปรายกระทู้ถามต่อรัฐมนตรีก็
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สามารถอภิปรายประเด็นได้ชัดเจนเพ่ือให้รัฐมนตรีน าปัญหาไปแก้ไข ตลอดจนถึงการอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐมนตรี ได้แสดงให้เพ่ือนสมาชิกเห็นคล้อยตามว่าไม่สมควรไว้วางใจรัฐมนตรีคนดังกล่าวได้
เพราะเหตุใด  ซึ่งโดยทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงย่อมต้องการให้สื่อมวลชนเผยแพร่
ภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองเพ่ือให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 

5.2  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงได้แสดงบทบาทในสภา ตามกรอบแนวคิดเรื่องบทบาท
ฝ่ายนิติบัญญัติของ James N. Danziger (2005) ครบถ้วน แม้จะไม่โดดเด่นเท่าสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรชาย โดยการแสดงบทบาทด้านการเสนอกฎหมายนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงเสนอ
กฎหมายที่หลากหลายครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเกษตร สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต การการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการติดตามการท างานของฝ่ายบริหารด้วยการตั้ง
กระทู้ถาม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงตั้งกระทู้สอบถามรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในค าถามการ
ท างานระดับนโยบายของรัฐบาลและระดับท้องถิ่นคือเรื่องสาธารณูปโภคพ้ืนฐานโดยมุ่งเป้าหมาย
เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่น บทบาทด้านการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงเสนอญัตติส าคัญเรื่องปัญหาที่ดินท ากิน ปัญหาการบริหารจัดการน้ า 
และญัตติขอเปิดอภิปรายเป็นการทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงร่วมอภิปรายในญัตติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีตั้งแต่ปี 2554 -2556 รวม 4 
คนคือ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี, นางสาวรัชดา ธนาดิเรก, นางผุสดี ตามไท, และนางอัญชลี วานิช 
เทพบุตร   และตลอด 5 สมัยประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงเสนอญัตติรวม 9 ญัตติ และมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงอภิปรายรวม 11 คน ดังนั้น  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงเสนอและ
อภิปรายในร่างพระราชบัญญัติ , การตั้งกระทู้, และการเสนอญัตติไม่มากและโดดเด่นเท่า
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชาย เนื่องจากจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงมีจ านวนน้อยกว่า อีก
ทั้งยังมิได้รับการวางบทบาทให้โดดเด่นในฐานะผู้ เปิดอภิปรายทั้งในญัตติส าคัญ แต่ถือได้ว่า
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงได้แสดงบทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติตามแนวคิดของ James N. 
Danziger (2005) อย่างครบถ้วน 

5.3 บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง ยังจ ากัดอยู่ภายใต้ข้อบังคับของพรรค
การเมือง เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยจะต้องสังกัดพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติ
พรรคการเมือง จึงต้องแสดงบทบาทอยู่ภายใต้ข้อบังคับพรรค  และยังต้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจ
ของกรรมการบริหารพรรคการเมือง จึงส่งผลต่อการแสดงบทบาททั้งในและนอกสภา  โดยผู้วิจัย
พบว่า พรรคการเมืองส่งผลต่อการแสดงบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยรวม กล่าวคือ  ใน
พรรคการเมืองขนาดใหญ่มีการสนับสนุนการท างานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่เริ่มต้นเป็น
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่นพรรคประชาธิปัตย์จะฝึกฝนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องพูด
ปราศรัยให้ได้ ส่วนพรรคเพ่ือไทยสนับสนุนการท างานคือการตั้งคณะท างานของพรรค ประกอบด้วย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรุ่นพ่ี ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการระดับปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้เชี่ยวชาญ
ต่างๆ เข้ามาสนับสนุนการท างานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง ถ้าจะเสนอกฎหมายก็จะมี
ทีมงานทีมกฎหมายช่วยดูแลตรวจสอบค้นคว้าเนื้อหาให้อย่างเป็นระบบจนถึงการเขียนร่าง
พระราชบัญญัติ ถ้าอภิปรายจะมีทีมงานเตรียมเนื้อหาข้อมูลให้ค าแนะน า  กฎระเบียบบางประการ
ในพรรคการเมืองหรือในสภาผู้แทนราษฎร อาจไม่เอ้ือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงท างานได้
อย่างอิสระ เช่น โควตาก าหนดสัดส่วนกระทู้รายภาคหรือมติพรรคที่ท าให้สมาชิกพรรคไม่มีอิสระใน
การลงคะแนนเสียง ส่วนพรรคขนาดกลาง เช่น พรรคภูมิใจไทยนั้น เป็นพรรคที่เปิดโอกาสแก่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงอย่างเต็ม ท่ี  ผู้บริหารพรรคให้ค าปรึกษาในการเขียนร่าง
พระราชบัญญัติ การเขียนตั้งกระทู้เพ่ือให้ดูน่าสนใจได้ประเด็นและท าให้สื่อมวลชนติดตามการ
อภิปรายที่มีสาระและได้ประเด็น แต่มีข้อจ ากัดเล็กน้อยคือทีมงานช่วยเหลืออาจไม่หลากหลายเท่า
พรรคขนาดใหญ่ จึงต้องระมัดระวังการการท างานทุกอย่างด้วยตนเองเพ่ือไม่ให้ผิดพลาดและไม่ขัด
ต่อกฎหมาย ด้านหนึ่งอาจจะล าบากมากกว่าสมาชิกจากพรรคใหญ่ อีกด้านคือ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหญิงจะโดดเด่นได้ต้องรู้และเข้าใจแก้ปัญหาในพ้ืนที่เลือกตั้ง  พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือนสมาชิกเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสัมฤทธิ์ผล ประกอบกับการได้รับ
การสนับสนุนจากกรรมการบริหารพรรค หรือผู้มีอ านาจในพรรคเพ่ือช่วยผลักดันให้ได้รับโอกาส
สร้างผลงานให้สื่อมวลชนได้ให้ความสนใจและรายงานเป็นข่าวเผยแผ่ไปยังประชาชน  

ข้อสังเคราะห์ 
(1)  บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงในสภา ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทั้งบวกและลบ

ของสภาผู้แทนราษฎร การแสดงบทบาทการท างานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น ถ้าเป็นบทบาท
ที่เหมาะสมย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของสภาผู้แทนราษฎร แต่ถ้าสมาชิกคนใดแสดงบทบาทที่
อาจดูไม่เหมาะสม ก็ย่อมส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเช่นกัน  

(2)  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงยังขาดบทบาทในฐานะผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่น าเสนอ 
ผู้วิจัยค้นพบว่า การแสดงบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง ทั้งการตั้งกระทู้ การตรา
กฎหมาย การตั้งญัตติน้ัน ไม่ได้บ่งบอกว่าตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนนั้นได้แสดงบทบาท
ความเชี่ยวชาญหรือมีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่างในฐานะเป็นผู้รู้ แต่เป็นการอภิปรายในฐานะผู้พูด
โดยมีการจัดท าข้อมูลสนับสนุนให้ ซึ่งหมายความว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนนั้นแสดงบทบาท
อภิปรายในฐานะ “ผู้พูด” แต่ไม่ได้แสดงบทบาทได้ในฐานะ “ผู้เชี่ยวชาญรู้จริง” 
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(3)  เพศไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการท างานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง ผู้วิจัยพบว่า 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้หญิงทุกคนพูดสอดคล้องไปทางเดียวกันเลยว่า ความเป็นเพศหญิงไม่ได้
ท าให้เสียเปรียบทางการเมืองใดๆ 

  
6. ข้อเสนอแนะ  

6.1  ประชาชนทั่วไปควรเข้าใจบทบาทและการสื่อสารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงว่า 
การแสดงออกต่างๆ นั้นมิได้ด าเนินไปอย่างอิสระเต็มที่ แต่มีกรอบของพรรคการเมือง , บริบททาง
การเมือง, กฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ รวมถึงความคาดหวังของผู้สนับสนุนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม
การแสดงบทบาทและการสื่อสารใดๆ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องอยู่บนวิถีระบอบ
ประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญและบรรทัดฐานที่เหมาสม ควรมีสถาบันที่ส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้ 
ในด้านกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ ระเบียบวิธีการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้แก่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงรุ่นใหม่, ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวและผู้ช่วย ส.ส. 

6.2  ควรมีสถาบันที่ส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้ ในด้านกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ ระเบียบ
วิธีการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงรุ่นใหม่ , 
ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวและผู้ช่วย ส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง ต้องก้ าวข้ามความแตกต่าง
ระหว่างพรรค ก้าวข้ามความเป็นฝ่ายค้าน-รัฐบาล และก้าวข้ามความเป็นเพศหญิงหรือชาย เพ่ือ
ผลักดันสร้างสรรค์วาระส าคัญด้านใดด้านหนึ่งที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงเห็นร่วมกัน อันเป็น
วาระท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก  

6.3  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง ต้องก้าวข้ามความแตกต่างระหว่างพรรค ก้าวข้าม
ความเป็นฝ่ายค้าน-รัฐบาล และก้าวข้ามความเป็นเพศหญิงหรือชาย เพ่ือผลักดันสร้างสรรค์วาระ
ส าคัญด้านใดด้านหนึ่งที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงเห็นร่วมกัน อันเป็นวาระทั้งในระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก  
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน 2) เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน 3) เพ่ือน าเสนอการก าหนดยุทธศาสตร์
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน 
 การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Method) ประชากรได้แก่พระธรรมทูตไทยจ านวน 
1,547 รูป การวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการโดย สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 30 รูป และ
สนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน 9 รูป การวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการโดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 
306 รูป ซึ่งสุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ เครซี่ และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามแบบประมาณค่า 
5 ระดับ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
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ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพี ยร์สัน (Pearson's 
correlation coefficient) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน 
พบว่า คณะบริหารงานด้านพระธรรมทูตสายต่างประเทศมีการประชุมวางแผน ก าหนดเป้าหมาย
อย่างชัดเจน  และก าหนดวิสัยทัศน์ครอบคลุมและสอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีต
และปัจจุบัน มีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง มีระบบและกลไกในการติดตาม
และประเมินผล ส่งผลให้จ านวนของพระธรรมทูตเพ่ิมขึ้น และผู้มีความสนใจในพระพุทธศาสนา
เพ่ิมข้ึน  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคม
อาเซียน ประกอบด้วย ด้านหลักธรรม ด้านองค์การ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ การ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันโดยภาพรวม พบว่า ทุกด้าน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสู่ประชาคมอาเซียน ( r = 0.803, p-
value = 0.000) 
 การก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคม
อาเซียน พบว่า  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
ไทยในประชาคมอาเซียน เป็นการสร้างความมั่นคงโดยเน้นที่การก าหนดยุทธศาสตร์ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างเป็นเอกภาพ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน เป็นการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายเพ่ือขับเคล่ือนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  ยกระดับการบริหารจัดการองค์การให้มีศักยภาพในระดับสากล โดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพ่ิมและพัฒนา
พระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการสร้างพระธรรม
ทูตให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น และพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่ ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาให้พระธรรมทูตมีความรู้ทั้งในพุทธศาสตร์และศาสตร์สมัยใหม่ 
ค าส าคัญ:  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, พระธรรมทูต,ประชาคมอาเซียน 
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ABSTRACT 
 Objective of this search were: 1) to study the Buddhism propagation of 
Thai Dhammaduta to the ASEAN community, 2) to study the factors that are related 
to the Buddhism propagation of the Thai Dhammaduta to the ASEAN Community 
and 3) to propose the strategy formulation of Buddhism propagation of the Thai 
Dhammaduta to the ASEAN community.  
 Methodology of this research was mixed methods research of the 
quantitative and qualitative researches. Population was 1,547 Thai Dhammaduta. 
The qualitative research conducted by interviewing with 30 key informants and 
focus group discussion with 9 expert persons. The quantitative research conducted 
by studying 306 simples which selected by Simple Random Sampling. Simple size 
was defined by using the Krejcie and Morgan formula. The tool used for data 
collection was 5 levels rating scale questionnaire with at reliability level of 0.98 
Statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and Pearson's Correlation Coefficient. 
 Findings were as follows:  
 The Buddhism propagation of Thai Dhammaduta to the ASEAN community 
found that; the committee of Thai Dhammaduta met for planning, defined the goal 
clearly and defined the vision according to the Buddhism propagation form the past 
to the present, there are tracking and evaluating the strategies continues, there are 
process and mechanism for tracking and evaluating. Therefore, number of Thai 
Dhammaduta and interested people in Buddhism was increased. 
 The factors that related to Buddhism propagation of Thai Dhammaduta to 
the ASEAN community were; Buddhism principle aspect, organization aspect, 
personnel aspect and budgeting aspect. Analyzing of Pearson's Correlation 
Coefficient in overall found that all aspects was positive related with propagation of 
Buddhism of Thai Dhammaduta to the ASEAN community (r = 0.803, p-value = 
0.000) 
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 Strategy formulation for Buddhism propagation of Thai Dhammaduta to 
the ASEAN community found that: first strategy; creating the stability of Buddhism 
propagation of Thai Dhammaduta to the ASEAN community was creating stability 
focused on strategy formulation to be the same direction and unity and requesting 
cooperation from related department about Buddhism propagation, second 
strategy; creating the network partner organization for the mechanism of Buddhism 
propagation of Thai Dhammaduta to the ASEAN community was creating network 
partner organization to drive Buddhism propagation, increasing the level of 
organization management to global by using the cooperation of network partner 
and working process development to be achieved, third strategy; increasing and 
development Dhammaduta to be potential for Buddhism propagation of Thai 
Dhammaduta to the ASEAN community was increasing the number of Dhammaduta 
and development Dhammaduta to be potential for Buddhism propagation, 
promoting and supporting the education for Dhammaduta in Buddhism and modern 
science. 
Keywords: Buddhism Propagation, Dhamma, ASEAN community. 
 
1. บทน า 

ปัญหาและอุปสรรคของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน แต่พอ
สรุปองค์รวมได้ว่า ด้านบุคคลการคือพระธรรมทูตเองบางประเทศยังไม่เข้าใจภาษา วัฒนธรรมของ
ประเทศท่ีตนไปเผยแผ่ดีพอ ท าให้การสื่อสารกับคนในประเทศนั้นได้ไม่ดีพอ ด้านองค์กรสงฆ์ที่มีส่วน
ในการดูแลพระธรรมทูตยังไม่เข้มแข็งพอจึงให้การสนับสนุนและดูแลได้ไม่ทั่วถึง แม้ปัจจุบันจะมี
หลายหน่วยงานที่ก ากับดูแลโดยตรงแต่ก็ยังครอบคลุมได้ไม่ทั่วถึง เช่นศูนย์ควบคุมดูแลพระไป
ต่างประเทศก็ท าหน้าที่อย่างหนึ่ง ส านักฝึกอบรมพระธรรมทูตก็ท าหน้าอีกอย่าง อบรมพระธรรมทูต
แล้ว ส่วนการคัดเลือกว่าพระสงฆ์รูปใดจะได้เดินทางไปประเทศไหนนั้นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง เมื่อ
ผ่านเกณฑ์พิจารณาแล้วก็ต้องผ่านขั้นตอนในการขอหนังสือเดินทาง ขอวีซ่าเข้าประเทศ บาง
ประเทศยากมากและให้เวลาในการพ านักในประเทศนั้นๆน้อยมาก  (Phramaha Boonthai 
Punyamano,2009)  
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นอกจากนี้ พระธรรมโกศาจารย์  ยังได้ให้ทัศนะต่อบุคลากรทางศาสนาที่ท าการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาเชิงรุกในต่างประเทศอีกว่า พระนักเผยแผ่หรือพระธรรมทูตที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่
ประสบความส าเร็จ ก็เพราะปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ พระนักเผยแผ่บางรูปสามารถบรรยาย และท า
การสอนดี แต่ไม่สามารถครองใจคน จึงไม่ประสบความส าเร็จ  ดังนั้นพระต้องท างานอย่างมืออาชีพ
โดยท าการวิเคราะห์ มีการวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติการจริง ศัพท์สมัยปัจจุบันที่เรียกว่า  SWOT  
Analysis  คือการวิเคราะห์สถานการณ์ใน  4  ด้านซึ่งได้ยกตัวอย่างไว้อย่างน่าสนใจยิ่งว่า  จุดแข็ง  
(Strength)  เช่น  ความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างแดนมีมาก  การบริจาคทรัพย์  การชอบเข้าวัด
ของคนไทย ฯลฯ จึงเป็นจุดแข็งของการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างมาก  จุดอ่อน  (Weakness)  เช่น  
ภาษาท่ีอ่อนด้อย  ไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ฯลฯ จะต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพลิกให้เป็นจุดแข็งให้
ได้  โอกาส  (Opportunity) เช่น  คนอังกฤษ เป็นคนอนุรักษ์นิยม ชอบเรื่องศาสนา, คนอเมริกัน
ชอบลองของใหม่, คนศรัทธาพระในเมืองไทยมีจ านวนมหาศาล  มีโอกาสมหาศาล นี้คือทุนทาง
สังคมของคนไทย   สิ่งคุกคาม  (Threat) เช่น  คนบวชน้อยลง  รุ่นลูกไม่ยอมเข้าวัด ฯลฯ พระนัก
เผยแผ่ต้องปรับท่าที่อย่างไรให้เหมาะสม (Proactive Buddhism for propagation,(Online). 
Source: https://www.gotoknow.org/posts/ 475379, 18 / January / 2019) 

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาเบื้องต้น ผู้วิจัยมีความสนใจท าวิทยานิพนธ์เรื่อง การก าหนด
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรททูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน  โดยเห็นว่า 
ประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนมีความแตกต่างและความหลากหลายทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยเฉพาะความแตกต่างทางศาสนา ท าให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมอาเซียนมีความล าบากยากยิ่งต่อพระธรรมทูตไทย เนื่องจากกลุ่ม
ประเทศในประชาคมอาเซียนบางประเทศไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาหรือบางประเทศนับถื อ
พระพุทธศาสนาน้อย อาทิ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม   สาธารณรัฐอินโดนีเชีย ประเทศมาเลเซีย  
เป็นต้น ดังนั้นการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังกลุ่มประเทศประคมอาเซียนต้องอาศัย
ยุทธศาสตร์และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมใน
กลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 
 

2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคม

อาเซียน 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย

สู่ประชาคมอาเซียน 
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2.3 เพ่ือน าเสนอการก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย
สู่ประชาคมอาเซียน 

 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method)  โดยได้ก าหนดการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เป็นส่วนเสริม และได้ท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งสิ้นจ านวน 30  ท่าน และได้ท าการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ  (Focus Group Discussions) จ านวน 6 - 9  ท่าน การวิจัยเชิงปริมาณ ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sample Size) ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) โดยเปิด
ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครชี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
306 ท่าน 
       3.2 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) การด าเนินงานของพระธรรมทูต ประกอบด้วย
การวางแผนด าเนินงาน, การด าเนินงานตามแผน, การติดตามและประเมินผล 2) ปัจจัยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ด้านบุคลากร , ด้านองค์การ, ด้านหลักธรรม, ด้านงบประมาณ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ การก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่
ประชาคมอาเซียน 
      3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้น ามา
ตั้งเป็นค าถามปลายเปิด (Open – Ended Questionanire) โดยใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
กลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งผู้วิจัยได้ยึดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก (Purposive Sampling)  
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบประเมิน (Rating Scale) จ านวน 5 ระดับ 
ตามหลักการของลิเคิร์ท (Phichit  Phithakthepsombat,2005) 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการ
เก็บข้อมูลด้วยตนเองและมีผู้ช่วยนักวิจัย การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ มีการด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Deprth Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง (Structure In-depth Interview) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถาม
นั้น ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองพร้อมกับผู้ช่วยนักวิจัย โดยได้ขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูลและด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลที่ ได้จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ใช้วิธีการวิ เคราะห์แบบอุปนัย ( Analytic 
Induction) โดยน าข้อมูลมาสังเคราะห์ และเรียบเรียง จ าแนกอย่างเป็นระบบโดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) โดยพยายามรักษาส านวนเดิมไว้ วิเคราะห์จากการจัดบันทึก (Note-
based Analysis)  วิเคราะห์จากการถอดค าบันทึกเสีย (Tape-based Analysis) และวิเคราะห์จ า
ความจ า (Memory-based Analysis) จัดพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดเพ่ือจัดหมวดหมู่ของข้อมูล (Category 
Data) ตามคุณสมบัติ (Properties) ของมโนทัศน์ (Concept) แต่ละการสนทนาแยกข้อมูลพรรณนา
ความให้เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน

สามารถสรุปโดยภาพรวมได้ว่า แผนการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน 
มีการประชุมวางแผนก่อนการก าหนดยุทธศาสตร์โดยคณะบริหารงานด้านพระธรรมทูต  
ได้ก าหนดเป้าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก าหนดวิสัยทัศน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีตและปัจจุบัน  มีการก าหนดพันธ
กิจที่สอดคล้องกับแผนการเผยแผ่หรือนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  ส าหรับการด าเนินการตามแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูต
ไทยสู่ประชาคมอาเซียนนั้น  ได้มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  โดยก าหนดกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   ด าเนินกิจกรรมหรือโครงการโดยยึดตามพันธกิจมีผลด าเนินการก าหนดกล
ยุทธ์ที่น าไปสู่เป้าหมายที่ชันเจน  มีระบบและกลไกในการด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน ในส่วน
ของการติดตามและประเมินผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลผ่านจ านวนของพระธรรมทูตที่
เพ่ิมขึ้น จ านวนของผู้มีความสนใจในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  มีการก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเพ่ิมศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
ในประชาคมอาเซียน 

 ส าหรับการผลการวิเคราะห์ระดับความเห็นการก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน   ด้านการด าเนินงานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรทูต  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยการวางแผนการด าเนินงาน 
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มากที่สุด  ซ่ึงอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การด าเนินตามแผน และการติดตามและประเมินผล  
อยู่ในระดับมากตามล าดับ   

4.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่
ประชาคมอาเซียน 
 1) ด้านหลักธรรม มีจุดแข็ง คือ พระพุทธศาสนามีคัมภีร์พระไตรปิฎกที่เด่นชัด มีหลักการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย   จุดอ่อน คือ ความเข้าใจในหลักธรรมที่การเผยแผ่  
การใช้ภาษาเฉพาะในชื่อเฉพาะหลักธรรม และวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ   
โอกาส คือ ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้หลักธรรม มีหลักธรรมสากลเดียวกัน และเผยแผ่
หลักธรรมได้ทุกเวลาทุกโอกาส และอุปสรรค คือ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อต่างๆ และหลักธรรมที่
เหมาะสมส าหรับการด าเนินชีวิตของประชาชนในประเทศนั้นๆ   
 2)  ด้านองค์การ จุดแข็ง มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นองค์การในการคัดเลือกพระธรรมทูต  และมีองค์การเครือข่ายทาง
พระพุทธศาสนาร่วมระหว่างประเทศและต่างประเทศ  จุดอ่อน คือ ด้านความรู้ในเรื่องของการ
บริหารการจัดการองค์การ  ปัจจัยการเชื่อมโยงกันองค์การเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ  โอกาส คือ สามารถพัฒนาองค์กรเครือข่ายทาง
พระพุทธศาสนา  สร้างศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน และมีคณะกรรมการ
บริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในอาเซียน  อุปสรรค คือ  สภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน กฎหมาย
ท้องถิ่น กฎหมายระหว่างประเทศ  และความร่วมมือในการบริหารจัดการองค์การของทุกภาคส่วน 
 3) ด้านบุคลากร จุดแข็ง คือ มี  ระบบและกลไกในการคัดเลือก บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  
บุคลากร มีคุณสมบัติตามเป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จุดอ่อน คือ ขาดเทคนิคและ
วิธีการเผยแผ่ที่หลากหลาย บุคลากรยังไม่มีความแตกฉานในด้านหลักธรรมและหลักภาษา และขาด
การติดตามประเมินผลไม่ต่อเนื่อง  โอกาส  สามารถพัฒนาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่ที่หลากหลายได้  
พัฒนาและท าความเข้าใจหลักธรรมและหลักภาษา  มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง อุปสรรค 
คือ ความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม และแรงจูงในใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างานของพระธรรม
ทูตไทย 
 4) ด้านงบประมาณ  จุดแข็ง คือ มีพลังศรัทธาสนับสนุนจากชาวพุทธ และมีการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จุดอ่อน  งบประมาณการเผยแผ่มีจ านวนจ ากัด  ขาดความรู้เรื่อง
การจัดการงบประมาณ แลไม่มีการจัดตั้งกองทุนในการบริหารงบประมาณ อย่างเป็นรูปธรรม  
โอกาส คือ  หาแหล่งสนับสนุนงบประมาณเพ่ิม   พัฒนาความรู้เรื่องการจัดการงบประมาณ จัดตั้ง
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กองทุนในการบริหารงบประมาณ  อุปสรรค ได้แก่  เป้าหมายด้านงบประมาณไม่ตรงกัน  
งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  และ ขาดการติดตาม ประเมินผลช่วยเหลือ 
พระธรรมทูตอย่างเป็นรูปธรรม 
 ส าหรับระดับความเห็นต่อปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
โดยปัจจัยด้านหลักธรรมมากที่สุด อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ด้านองค์การ   
และด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

4.3 การก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคม
อาเซียน 
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความม่ันคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน เป็นการสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมเซียน เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ของพระธรรมทูตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างเป็น
เอกภาพ ซึ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะมั่นคงถาวรต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของหน่วยงาน 
องค์การหลายๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การที่พระพุทธศาสนามีความมั่นคงเจริญ
สืบทอดมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้น เพราะอาศัยศาสนทายาทหรือพุทธบริษัททั้ง 4 คือ พระสงฆ์  
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เมื่อพุทธบริษัททั้ง 4 นี้มีความเข็มแข็ง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาย่อมมี
ความเจริญ มั่นคงตามล าดับ   การสร้างความม่ันคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
ไทยในประชาคมเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยการส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่
บุคลากรผู้ เผยแผ่พระพุทธศาสนา   การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และการสนับสนุน  ส่งเสริมให้ใช้กลไกระบบคณะกรรมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกระดับในการด าเนินงาน  และหน่วยงาน หรือองค์การที่อุปถัมภ์ ส่งเสริม 
สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 2) ยุทธศาสตร์ที่  2 : สร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน องค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน เป็นการยกระดับการบริหารจัดการองค์การของพระธรรมทูต
ทั้งภายในและภายนอกให้มีศักยภาพเทียบเท่ากับองค์การการเผยแผ่หลักค าสอนทางศาสนาอ่ืนๆ 
โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาเซียนร่วมกัน  พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้เพ่ือให้วัดใน
ประชาคมอาเซียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธโดยวิธีการส่งเสริมองค์การภาคีเครือข่ายให้
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เข็มแข็ง ด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้แก่องค์การภาคีเครือข่ายเพ่ือให้มีการ
ด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด การสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    
โดยองค์การเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ิมจ านวนมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง มากที่สุด อยู่ในระดับมาก  มีการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพขององค์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงในอาเซียน  มีรูปแบบกาสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม  มีการระดมสรรพก าลังในการสนับสนุน ส่งเสริมการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา  และมีองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มี   ตามล าดับ
ระดับมาก 

3)  ยุทธศาสตร์ที่  3 : เ พ่ิมและพัฒนาพระธรรมทูต ให้มีศั กยภาพในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมอาเซียน การเพ่ิมและพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ต้องอาศัยกระบวนการกลั่นกรองพระธรรมทูตให้เป็นมี
ความรู้ความสามารถ ซึ่งศาสนบุคคลมีศักยภาพในการเผยแผ่นั้นเป็นนักเผยแผ่  เป็นนักเทศน์ เป็น
พระสอนศีลธรรม ต่างมีศักยภาพภายในตนเอง การพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตต้องอาศัยหลัก
วิชาการและหลักนวัตกรรมที่ทันสมัย พัฒนาระบบธรรมาธิบาลในการปฏิบัติงาน ซึ่งการเพ่ิมและ
พัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมอาเซียนได้ก าหนดยุทธ์ไว้
คือ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาหลักสูตรพรธรรมทูต เพ่ือให้พระธรรมทูตมีความรู้  
ความแตกฉานในหลักพุทธธรรม และเพ่ือเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตในประชาคม
อาเซียน   การสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการพัฒนาบุคลากรผู้ เผยแผ่ระพุทธศาสนาให้มีความรู้
แตกฉานในหลักพุทธธรรม มากที่สุด อยู่ในระดับมาก  มีการพัฒนาบุคลากรให้มีอุดมการณ์ 
ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง และ จ านวนบุคลากรผู้
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และระบบการประเมินศักยภาพและขีด
ความสามารถของบุคลากร มีระบบและกลไกในการสรรหาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา  อยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ 

 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
5.1 การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยนั้น มีการประชุมวางแผนก่อนการ
ก าหนดยุทธศาสตร์โดยคณะบริหารงานด้านพระธรรมทูตอย่างต่อเนื่อง ได้ก าหนดเป้าหมายในการ
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เผยแผ่พระพุทธศาสนา ก าหนดวิสัยทัศน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครอบคลุมและสอดคล้องกับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีตและปัจจุบัน มีรูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไป
ตามหลักพุทธโอวาทซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Phramaha Suriya  Wonmethi (2013) ท างานวิจัย
เรื่อง ศึกษาแนวคิดและหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา 
พบว่า แนวคิด วิธีการและเป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตเป็นไปตามหลัก
พุทธโอวาท แสดงธรรมให้เหมาะสมกาลเทศะ มีเหตุผล แสดงธรรมด้วยจิตเมตตา โดยมุ่งประโยชน์
แก่ผู้ฟัง  ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ  ไม่แสดงธรรมโดยยกตนข่มท่านและไม่เสียดสี
ข่มขู่ผู้อ่ืน เป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ 
เกื้อกูล ความสุข แก่บุคคลทั้งที่เป็นชาวพุทธและมิใช่ชาวพุทธ มุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคลใน
การด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง 

5.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่
ประชาคมอาเซียน 1) ด้านหลักธรรม พระพุทธศาสนามีคัมภีร์พระไตรปิฎกที่เด่นชัด มีหลักการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้หลักธรรม มี
หลักธรรมสากลเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhrusuwithanphatthanabandit 
(Sukanya Aruno) (2014)ได้กล่าวไว้ในเรื่อง “พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม” พบว่า ประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศลาวมีความแนบแน่นอยู่กับประชาชนเป็นอย่างมาก การ
ด าเนินชีวิตตามหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไว้เป็นแบบอย่าง ท าให้วัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ์ของคนในชาติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงท าให้พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยลาวยังคงมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคมที่แนบแน่นอยู่กับ
ประชาชนและผ่านกาลเปลี่ยนแปลงในยุคต่างๆ จนสามารถด ารงอยู่อย่างม่ันคงถาวรถึงปัจจุบัน 
 2)  ด้านองค์การ  มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย เป็นองค์การในการคัดเลือกพระธรรมทูต และมีองค์การเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา
ร่วมระหว่างประเทศและต่างประเทศ สามารถพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา  สร้าง
ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน และมีคณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรม
ทูตไทยในอาเซียน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phra Mahathanat   Atthuchari (2000) ได้
กล่าวถึงบทบาทของวัดไทยในต่างประเทศ ดังนี้ วัดเป็นศูนย์กลางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านทฤษฎีนั้นเปิดให้มีการเรียนการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งข้อมูลด้านพระพุทธศาสนา วัดเป็นศูนย์กลางด้าน
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ข่าวสารข้อมูลซึ่งผู้ที่สนในสามารถค้นหาได้จากวัด เพราะวัดเป็นบ่อเกิดแห่งสรรพวิชาทุกๆด้าน เช่น 
พุทธศาสนา ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัดในต่าง ประเทศยังคง

รักษาบทบาทของวัดไทยในสมัยโบราณ คือประชาชนจะใช้วัดเป็นสถานที่พบปะพูดคุยได้ทุกเรื่อง 
  3) ด้านบุคลากร มีระบบและกลไกในการคัดเลือก บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  บุคลากร  
มีคุณสมบัติตามเป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ขาดเทคนิคและวิธีการเผยแผ่ที่
หลากหลาย บุคลากรยังไม่มีความแตกฉานในด้านหลักธรรมและหลักภาษา และขาดการติดตาม
ประเมินผลไม่ต่อเนื่อง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Suriya  Wonmethi (2013) ท างาน
วิจัยเรื่อง ศึกษาแนวคิดและหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
สหรัฐอเมริกา พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น พระธรรมทูตยังไม่
เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ตนไปเผยแผ่ดีพอ ท าให้การสื่อสารกับคนในประเทศนั้นได้
ไม่ดีเท่าที่ควร ด้านองค์กรสงฆ์ที่มีส่วนในการดูแลพระธรรมทูตยังก็ไม่เข้มแข็งพอ จึงให้การสนับสนุน
และดูแลได้ไม่ทั่วถึง แม้ปัจจุบันจะมีหลายหน่วยงานที่ก ากับดูแลโดยตรงแต่ก็ยังครอบคลุมได้ไม่
ทั่วถึง และระยะเวลาในการพ านักในประเทศนั้นๆ น้อยท าให้เกิดความไม่ต่อเรื่องในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
 4) ด้านงบประมาณ มีพลังศรัทธาสนับสนุนจากชาวพุทธ และมีการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Pao Techapanyo (2009) ได้วิจัยเรื่อง 
“นโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า นโยบายการเผยแผ่ของมหาเถรสมาคม 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในประเทศ โดยภาพรวมถือว่าเป็นที่น่าพอใจ นโยบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็น
หน่วยงานของรัฐ รับนโยบายจากรัฐไปด าเนินงานด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือสนองงานคณะสงฆ์ ใน
การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ วางแผนงานจัดสรรงบประมาณคณะสงฆ์ ประสานงานการบริหาร
คณะสงฆ์ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
 5.3 การก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคม
อาเซียน  1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย
ในประชาคมอาเซียน เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ของพระธรรมทูตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง โดยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทาง
ปัญญาของพระธรรมทูต ร่วมกันส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตในก้าวล้ าทันสมัยกับโลกยุคปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramaha Boonthai 
Punyamano (2009) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน” ผลการวิจัยพบว่า คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันการได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก โดยเนื้อหาหลักอยู่ที่ประวัติ
ขององค์กร หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมขององค์กร รูปแบบการน าเสนอมีหลายอย่างทั้ง
เอกสารที่เป็นตัวอักษร ภาพ เสียง โดยผ่านเว็บเพจหลายเว็บในโฮมเพจเดียว กระบวนการในการใช้
มีแตกต่างกันออกไปแต่ก็มีองค์ประกอบคล้ายกันคือมีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ขององค์กร มีโปรแกรม
หรือซอฟต์แวร์ในการสร้างเว็บไซต์ได้เอง ข้อมูลมีมากพอและมีการเคลื่อนไหว ระบบการสื่อสาร
ข้อมูลใช้ช่องทางคืออินเทอร์เน็ตแต่มีการเชื่อมต่อหลายแบบแตกต่างกันตามสมควร 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 :สร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประชาคมอาเซียน เป็นการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน เป็นการ
ยกระดับการบริหารจัดการองค์การของพระธรรมทูตให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างภาคีเครือข่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phramahapao Techapunyo (2009) ได้วิจัย
เรื่อง “นโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า นโยบายการเผยแผ่ของมหาเถร
สมาคม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในประเทศ โดยภาพรวมถือว่าเป็นที่น่าพอใจ เพราะยังมี
พุทธศาสนิกชน ให้ความเคารพนับถือให้การสนับสนุนอุปถัมภ์กิจกรรมคณะสงฆ์เป็นอย่างดี แม้จะมี
พวกท่ี นอกรีตนอกรอยอยู่บ้าง ก็เพียงเล็กน้อย การเผยแผ่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสร้างศรัทธา ยังไกล
ต่อเป้าหมายอันสูงสุดของพุทธองค์ ยิ่งในต่างแดนถือว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จ ยังไม่อาจสร้างความ
เชื่อความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่คนต่างชาติต่างภาษาได้เท่าที่ควร แม้จะมีวัดในต่างแดนมากมายแต่ก็
ได้เพียงรักษาศรัทธาของคนไทยในต่างแดนเท่านั้น มรรคผลจึงเป็นเรื่องยากที่จะเผยแผ่ในต่างแดน
ต่างชาติต่างภาษา ส่วนนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ รับนโยบายจากรัฐไปด าเนินงานด้าน
พระพุทธศาสนา เพ่ือสนองงานคณะสงฆ์ ในการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ วางแผนงานจัดสรร
งบประมาณคณะสงฆ์ ประสานงานการบริหารคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
 3)  ยุทธศาสตร์ที่  3 : เ พ่ิมและพัฒนาพระธรรมทูต ให้มีศั กยภาพในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมอาเซียน โดยอาศัยกระบวนการกลั่นกรองพระธรรมทูตให้เป็นมีความรู้
ความสามารถ การพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตด้วยหลักวิชาการและหลักนวัตกรรมที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับ Phramaha Montri Tikkharo (Siboonhung) (2007) ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศในทศวรรษหน้า” ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
บุคคลภาพภูมิรู้ภูมิธรรม แนวคิดอุดมการณ์ในการท างานของพระธรรมทูต ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.
2551-2560) จะต้องเผยแผ่ทาง wed site ใช้ภาษาให้เป็นสากลมากขึ้น โดยน าเสนอค าสอนที่เป็น
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ภาษาร่วมสมัยที่สุด น าเสนอเป็นสิ่งพิมพ์เป็นเล่มเล็กๆ ที่สะดวกในการหยิบอ่าน , ศึกษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพ่ือการสร้างเครือข่ายกระจายการ เผยแผ่ไปยังจุดต่างๆ โดยยึดหลักการตามที่ตามที่พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างพระธรรมทูตให้เป็นผู้มีความรู้และความประพฤติดี และมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบงานด้านนี้ 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) ก าหนดนโยบายในการฝึกอบรมและจัดท าหลักสูตรพระธรรมทูตร่วมกันระหว่างพระ
ธรรมทูตไทยและองค์การพระธรรมทูตต่างประเทศในประชาคมอาเซียน หรือศาสนิกต่างประเทศ
อ่ืนๆ  เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  2) รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนโยบายในการสร้างความเข็มแข็งในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยก าหนดให้มีระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ระหว่างองค์การพระธรรมทูตไทยและต่างประเทศในประชาคมอาเซียนอย่างชัดเจนและสืบค้นได้ 
 6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1) ฝึกอบรมและจัดท าหลักสูตรพระธรรมทูตร่วมกันระหว่างพระธรรมทูตไทยและ
องค์การพระธรรมทูตต่างประเทศในประชาคมอาเซียน หรือศาสนิกต่างประเทศอ่ืนๆ 
  2) สร้างระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระหว่าง
องค์การพระธรรมทูตไทยและต่างประเทศในประชาคมอาเซียน 
 6.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสาย
ต่างประเทศ เน้นเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มประชาคมอาเซียน  เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 
  2) ควรศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสาย
ต่างประเทศในทวีปอ่ืนๆ ที่มีพระธรรมทูตไทยไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือความหลากหลายของ
งานวิจัย 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

การจัดการพ้ืนที่ทองเที่ยวในมิติวัฒนธรรมเมืองปลายแดนเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธาน ี

MANAGEMENT OF CULTURAL TOURISM AREAS IN KHEMARK. UBON 

RATCHATHANI 
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บทคัดยอ 

 บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) เพ่ือศึกษาประวัติและภูมินิเวศนวัฒนธรรม

เมืองเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 2) เพ่ือศึกษาแหลงทรัพยากรเพ่ือการทองเท่ียวท่ีสำคัญภายใน

เมืองเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และ 3) เพ่ือศึกษาการจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียวทางวัฒนธรรมใน

เมืองเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพนี้ดำเนินการในพ้ืนท่ีอำเภอเขมราฐ ซ่ึง

เลือกแบบเจาะจงไดแกพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวของอำเภอเขมราฐ รวมกลุมตัวอยางมีจำนวน  42  คน 

เลือกแบบเจาะจงประกอบดวยผูใหขอมูลหลักจำนวน 14 คน ผูใหมูลเชิงปฏิบัติจำนวน 14 คน และ

ผูใหขอมูลท่ัวไปจำนวน 14 คน ขอมูลการวิจัยไดรวบรวมจากเอกสาร และการปฏิบัติการภาคสนาม

โดยโดยการพรรณนาวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา อำเภอเขมราฐ เดิมมีฐานะเปนเมืองท่ีมีบทบาท

สำคัญตอเมืองอ่ืนๆ เพราะเปนเมืองท่ีเทียบไดกับหัวเมืองเอก ข้ึนตรงตอกรุงเทพมหานคร มิไดข้ึนกับ

เมืองอุบลราชธานี เชนเมืองอ่ืนๆ และ เมืองเขมราฐ ยังมีเมืองข้ึนอีกหลายเมือง เชน เมือง

อำนาจเจริญ เมืองคำเข่ือนแกว ยังมี แหลงทรัพยากรเพ่ือการทองเท่ียวท่ีสำคัญภายในเมืองเขมราฐ 

เชน  หาดทรายสูง  แกงชางหมอบ ภูอาง และ แหลงทองเท่ียวทางศาสนา ไดแก พระเจาใหญองค

แสน  พระเจาใหญองคหม่ืน และพระเจาใหญองคตื้อ  สวนปญหาการทองเท่ียวเขมราฐไดแก ดาน
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 

                                                           
 Ph.D. Students In The Field of Arts and Culture Research, Graduate School and 

Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University. 
  Srinakharinwirot University. 

การประชาสัมพันธ การเดินทางไปยังท่ีทองเท่ียว และบริการดานอาหาร   สวนดานพ้ืนท่ีทองเท่ียว

ทางวัฒนธรรมในเมืองเขมราฐ มีการจัดการดานศิลปะจิตรกรรม มีการจัดการแหลงอารยธรรม

โบราณ 2000ป ตำบลเจียด เปนแหลงทองเท่ียวท่ีใหนักทองเท่ียวไดศึกษาถึงโบราณวัตถุ และมี

การศึกษาหาขอมูลภายในวัดท่ีมีภาพศิลปกรรม จิตรกรรมและโบราณวัตถุ ท่ีมีใหกลุมคนท่ีสนใจมา

ศึกษาของเกาแกของโบราณในเขตอำเภอเขมราฐได  ดานอาหาร มีการจัดการดวยการสราง

ภาพลักษณอาหารใหเกิดความนาสนใจกับนักทองเท่ียว และสวนท่ีสำคัญซ่ึงเปนจุดดึงดูดกับ

นักทองเท่ียวนั้นประกอบไปดวยการจัดจำหนายสินคาประเภทอาหาร คาวหวาน ท่ีนำมาจำหนายแก

นักทองเท่ียวสวนใหญท่ีรานคาและตลาดถนนคนเดินจะเปนอาหารพ้ืนเมือง อาหารท่ัวไปท่ีเปนการ

ปรุงแบบสดและใหม ดานการแตงกาย มีการจัดการสงเสริมผลิตภัณฑผาฝายพ้ืนเมือง และควรคาท่ี

จะสนับสนุนและสงเสริมบรรยากาศการทองเท่ียว และการจับจายซ้ือเปนของฝากโดยการ

ประชาสัมพันธ และจัดเดินแบบผาพ้ืนเมืองท่ีตลาดถนนคนเดินเขมราฐยามเย็น ดานสถานท่ี มีการ

จัดการดวยการทำแผนท่ีทองเท่ียวบอกเสนทางไปทองเท่ียวยังท่ีตางๆและการจัดการประชุมและ

แถลงขาวเปดงานการทองเท่ียวถนนคนเดินเขมราฐของทางกลุมคนรักษเขมราฐ การเปดชมรมรักษ

วัฒนธรรมและการทองเท่ียวเขมราฐ การจดทะเบียนทางวัฒนธรรมข้ึน ระหวางมหาวิทยาลัยรังสิต

กับกลุมคนรักษ เขมราฐ กับการประชุมเพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียวในอำเภอเขมราฐเพ่ือ

ความกาวหนาสูสากล และการศึกษาดูงานในตางพ้ืนท่ีวัฒนธรรมจากอีสานสูเหนือรวมศึกษา

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท่ีจังหวัดนาน ในการเตรียมการพัฒนาตอยอดถนนสายวัฒนธรรม ถนนคนเดิน

เขมราฐ โดยสรุปในการศึกษา การจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียวในมิติวัฒนธรรมเมืองปลายแดนเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี พบวา อำเภอเขมราฐ เปนเมืองท่ีมีบทบาทสำคัญตอเมืองอ่ืนๆ ในภูมิภาคนี้ 

สภาพปจจุบันและปญหาของแหลงทองเท่ียวท่ียังขาดความรวมมือกับการพัฒนาในหลายดานท่ีควร

จะมีการจัดการใหยั่งยืน เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการ

ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ตอไป 

คำสำคัญ: การจัดการ, พ้ืนท่ี, ทองเท่ียว, มิติวัฒนธรรม, เมืองปลายแดนเขมราฐ. 

 

ABSTRACT 

 This research report has objectives with are  1 ) To study the history and 

ecology of Khmer culture. 2) To study the resources for tourism in Khemarat. Ubon 

Ratchathani Province and 3) To study the management of cultural tourism areas in 

Khemark. Ubon Ratchathani.     This qualitative research was conducted in 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

Khemarat District. The selected area is the tourist area of Khemarat. There were 42 

samples. The selectors consisted of 14 main informants. 14 practical informants and 

14 general informants. Research data was collected from the literature. And field 

operations by descriptive analysis. 

 The Findings Of This Research Were As Follows; 

 Khemarat is a city that plays an important role in other cities. The city is 

comparable to the major cities. Direct to Bangkok. Not dependent on the city of 

Ubon Ratchathani. Like other cities and towns, there are also many cities. Like 

Amnat Charoen Kham Kha Khaek also has important tourist resources within 

Khemarat. There are also important tourist resources within the city of Khmerraj, 

such as Hard-Sai-Sung, ,keng-Chang-Mob, Poo-Ang and surfing. Religious attractions 

include Phajao-yai-ong-san, Phajao-yai-ong-muen and Phajao-yai-ong-tui. The 

problem is tourism. Public Relations Traveling to Travel and food service. The 

cultural tourism area in the city. Management of the art of painting. The ancient 

civilization of 2000 years, Tambon. Jiara is a tourist attraction to study the artifacts. 

In addition, There are studies in the temple with fine art. Painting and antiques The 

old people interested in studying ancient in Khemarat. The people who are 

interested in learning ancient antiques in the district of Khemarat. About Food is 

managed by creating a food image that is attractive to tourists. And the important 

part of the attraction to tourists is the distribution of food. Sweet, soups are sold to 

most tourists at the shops and markets. General food that is fresh and new. Dress 

Managed to promote native cotton products. And it should be worth supporting 

and promoting the tourist atmosphere. And shopping as souvenirs by the public. 

The local cloth walk is also available at the pedestrian street. Managed by mapping 

travel routes to travel to different places and meeting and conference inaugurated 

the travel of the pedestrian Khemarat conservation groups Khemarat. The Open 

Conservation Society, Culture and Tourism Khemarat. Registration of the cultural 

the university with a group of people who love Khemarat. Meeting to develop 

tourist spots in the district Khemarat to advance internationally. And study in the 
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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areas of culture, education, and cultural exchange participants to Nan province. In 

preparation for the development of the new road culture. Walking Khemarat 

 In conclusion, the study Management area in the city's cultural dimension 

Khemarat. Ubon Ratchathani. Found that the Khemarat district is the city that has a 

role in other cities in the region, current conditions and problems of the lack of 

cooperation with tourist development in many aspects that should be managed for 

sustainability. The strengthening of the community to get involved in the 

management of cultural tourism further. 

 

1. บทนำ 

 ปจจุบันความหลากหลายของวัฒนธรรมในสังคมไทยท่ีแสดงออกถึงความเจริญไปตามยุค

สมัย โดยมีรูปแบบการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ี จังหวัด อำเภอ และชุมชนอยางตอเนื่อง

โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม  กำหนดทิศทางโดยชุมชน  จัดการ

โดยชุมชนเพ่ือชุมชนและชุมชนมีบทบาทเปนเจาของมีสิทธิ์ในการจัดการดูแล ในความหลากหลาย

ของวัฒนธรรมในสังคมไทยท่ีแสดงออกถึงความเจริญไปตามยุคสมัย เพ่ือใหเกิดการเรียนรูแกผูมา

เยือนในยุคปจจุบัน การแขงขันในตลาดโลกไดใหความสำคัญในการนำเอาวัฒนธรรมมาเปนสวนหนึ่ง

ในตัวผลิตภัณฑหรือบริการท่ีตนจำหนายเพ่ือสรางความแตกตางและความไดเปรียบทางการแขงขัน

จากคูแขง ซ่ึงสอดคลองกับกระแสเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ( Creative Economy) ท่ีกำลังมาแรง 

การทองเท่ียวนับเปนอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีไดนำวัฒนธรรมมาเปนจุดขายเพ่ือดึงดูดความสนใจของ

นักทองเท่ียว  ท่ีตางสนใจท่ีจะเรียนรูวัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร เยี่ยมชมงานสถาปตยกรรม 

และสัมผัสวิถีชีวิต ความเปนอยูของคนในชุมชน  รวมถึงซ้ือของท่ีระลึกท่ีเปนงานหัตถกรรมละงาน

ฝมือท่ีเกิดจากภู มิปญญาของคนในประเทศ และวัฒนธรรมนี่ เองเปนตัวขับเคลื่อนการใช

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสงผลตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัฒนธรรมเปน

ตัวขับเคลื่อนประเทศซ่ึงอาจจะถูกเผยแพรออกไปในรูปแบบการทองเท่ียว การทองเท่ียวจึงมี

ความสำคัญยิ่ง ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ (ผศ.ดร.ชิสิกกา วรรณจันทร การจัดการ

การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม, 2559) ในขณะเดียวกันก็เกิดประโยชนแกเศรษฐกิจชุมชนของคนใน

ทองถ่ินอีกดานหนึ่งดวย การทองเท่ียวท่ีสัมพันธกับทุนทางธรรมชาติสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ชมชน 

สังคม ประเพณี อยูในฐานะการเปนบริบททางวัฒนธรรมจึงมีความนาสนใจอยางยิ่ง(บุณยสฤษฎ 

อเนกสุข แนวคิดและทฤษฎีวาดวยการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม, 2558) 



256254    ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562

 

significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

 สังคมโลกท่ีมีการพัฒนาและเดินหนาอยูตลอดเวลา หนึ่งในการเคลื่อนไหวและพัฒนา

อยางตอเนื่องแบบไมหยุดนิ่ง นั้นคือวัฒนธรรมของทองถ่ินท่ีพัฒนาไปพรอมกับการทองเท่ียวในยุค

ปจจุบัน การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวของตนเอง และการนำเอา

ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีอยูในชุมชน  มาเปนทุนวัฒนธรรมทางการทองเท่ียว บงชี้ถึงวิถีชีวิตความ

เปนอยูท่ีแสดงอัตลักษณของคนในชุมชนทองถ่ินท่ียังคงมีความดั้งเดิมมาใชเปนทุนทางการทองเท่ียว 

ทำใหเกิดการทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมอยางมาก นั่นคือการทองเท่ียวโดยชุมชน (Community 

Based Tourism) แตในการจัดการทองเท่ียวเชนนี้ชุมชนจักตองเขาใจและเขามามีสวนรวมในการ

บริหารจัดการแหลงทองเท่ียว และใหบริการในดานตางๆให แกนักทองเท่ียวอยางเปนระบบ จาก

เดิมท่ีมีทุนทางวัฒนธรรม ความพรอมของชุมชน ท่ีจะรวมมือกันพัฒนาแหลงทองเท่ียว เพ่ือ

สนับสนุนใหเกิดรูปแบบการจัดการบริหารการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอยางถูกตองและจะตองไดรับ

ความรวมมือในทุกๆดานใหกลายมาเปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงแหงหนึ่งของจังหวดัอุบลราชธานี 

ดวยมีทัศนียภาพท่ีติดกับแมน้ำโขงท่ีสวยงาม รวมไปถึงสถานท่ีทองเท่ียวเชน หาดทรายสูง แกงชาง

หมอบ พะลานเหล็ก ภูรัง ภูพนมดี ภูยอ รวมถึงวัดและโบราณสถาน ตลอดจนสถานท่ีทองเท่ียว

ตางๆ ในเมืองเขมราฐ เชน ถนนคนเดินท่ีมีการพัฒนารูปแบบใหมีการนำสินคาพ้ืนเมืองมาจัด

จำหนาย และการแสดงจากกลุมชุมชนท่ีใชชื่อวา ชมรมคนรักษเขมราฐ  

 จากท่ีกลาวมาขางตน จึงใหความสนใจทำการวิจัย การจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียวในมิติวัฒ

ธรรมเมืองปลายแดนเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหเขามามี

สวนรวมในการจัดการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ใหมีความนาสนใจและไดรับการสนับสนุนพัฒนา

รูปแบบการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมจากภาครัฐและเอกชนใหมีความพรอมและสามารถเปนชุมชน

ตนแบบในการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวทางดานวัฒนธรรม และคงอนุรักษไปพรอมกับการพัฒนา

แบบยั่งยืนตอไป 

 

2.วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาของเมืองเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

 2. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองเขมราฐ จังหวัด

อุบลราชธานี 

 3. เพ่ือศึกษาการจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียวในมิติวัฒนธรรมเมืองเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

3.ขอบเขตของการวิจัย 
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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 3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัยเรื่อง การจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียวในมิติวัฒนธรรมเมืองปลายแดนเขมราฐ จังหวัด

อุบลราชธานีทำการศึกษาเก่ียวกับการจัดการดานพ้ืนท่ีทองเท่ียวในมิติวัฒนธรรมเพ่ือใหชุมชนมีสวน

รวมในการจัดการทองเท่ียวและใหชุมชนมีความเข็มแข็งเปนตนฉบับการทองเท่ียวทางดาน

วัฒนธรรมรูจักการบริหารจัดการในการดำเนินชีวิต 

 3.2 ขอบเขตดานประชากร 

 การวิจัยครั้งนี้ ไดกำหนดผูใหขอมูลหลัก(Key Informants) จำนวน 42 คน โดยการ

สัมภาษณเจาะลึก(In-Depth interview)และการสนทนากลุม(Focus Group Discussion) 

 3.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 การศึกษานี้ เปนการศึกษาเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีชุมชนเมืองปลายแดนเขมราฐ จังหวัด

อุบลราชธานี 

 3.4 ขอบเขตดานระยะเวลา  

 ผูวิจัยทำการศึกษารวบรวมขอมูลการวิจัย ตั้งแต เดือน มกราคม 2560 ถึงเดือน 

พฤศจิกายน 2560      รวมระยะเวลา 11 เดือน 

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใชการสำรวจ

ภาคสนาม โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบสังเกต และแบบสนทนากลุม เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐาน

เปนแนวทางใหไดมาซ่ึงรายละเอียดของขอมูลจากเครื่องมือตางๆ เริ่มตนจากขอมูลเชิงประจักษ หา

ขอสรุปและนำมากำหนดกรอบแนวคิดทำการพิสูจน เพ่ือหาคำตอบโดยการวิเคราะหขอมูลไป

พรอมๆ กันผูเขารวมวิจัย (Participants) ไดแก ผูนำชุมชน ผูดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู ผูใหการ

สนับสนุนการเรียนรู ชาวชุมชน และผูเขารับการศึกษาดูงานจากชุมชนกับการรวบรวมขอมูลหา

ขอสรุป โดยใชแนวคิดและทฤษฏี ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาวิเคราะห) ในรูปแบบการพรรณนา

วิเคราะห (Descriptive Analysis)               

 เครื่องมือในการวิจัย (Research Instruments)  

 ประกอบดวย แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth interview) การสังเกตแบบมีสวนรวม 

(Participant observation) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant observation) และ

การบันทึกเหตุการณประจำวัน ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลตลอด ป พ.ศ. 2560  

 การวิเคราะหขอมูล 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

 ทำการวิเคราะหขอมูลท่ี ไดจากเครื่องมือวิจัย โดยดำเนินการ ดังนี้  

  (1) นำขอมูลท่ีไดจากเครื่องมือหลายรูปแบบมาจัดระเบียบขอมูล (data organizing) 

เพ่ือใหเกิดองครวม ของความรูและภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน ใหขอมูลอยูใน สภาพท่ีพรอมจะ

นำไปวิเคราะหไดสะดวก ซ่ึงประกอบดวย 2 สวน คือ สวนท่ีไดจากงานวิจัยภาคสนาม และสวนท่ีได

จากการทบทวนวรรณกรรม ไดแก แหลงภูมิปญญาพ้ืนบาน  แหลงความรูชุมชน องคความรูและภูมิ

ปญญาพ้ืนบาน ท่ีเปนประโยชนตอชุมชน  

  (2) เชื่อมโยงขอมูลท่ีจัดระเบียบแลวเขาดวยกัน เพ่ือบอกเรื่องราวของสิ่งท่ีศึกษา  

  (3) ทำการวิเคราะหสรางขอสรุป แลวนำผลการ วิเคราะหและขอสรุปท่ีไดมาบูรณาการ

เพ่ือใหเกิดองครวม ของกระบวนการการจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียวในมิติวัฒนธรรมเมืองปลายแดน

เขมราฐ     

 (4) นำผลการวิเคราะหขอมูล มาหาขอสรุป  

 (5) นำรูปแบบใหมท่ีได เสนอปราชญชาวบาน และผูนำชุมชน เพ่ือพิจารณาความ

เหมาะสมในการนำรูป แบบใหมท่ีไดมาใชในระดับชุมชน 

 

4. ผลการวิจัย  

 สามารถแยกประเด็นเรื่องการจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียวในมิติวัฒนธรรมเมืองปลายแดน

เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี ไดดังตอไปนี้ 

 การสงเสริมการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ใหกับนักทองเท่ียว ในดานของอาหารก็จะมี

โรงแรมจัดทำเปนอาหารเชาใหกับนักทองเท่ียวหรือนักทองเท่ียวท่ีไมมีอาหารเชาก็สามารถไปท่ี ราน

โกเต็ก หรือ รานกาสะลอง อาหารเชาเริ่มเปดบริการใหนักทองเท่ียวนักทองเท่ียวท่ีมาหลังจากทาน

อาหารเชาเสร็จ ก็จะเขาไปสักการะท่ีพระเจาใหญองคแสงวัดโพธิ์แลวก็วันกลางวัดเหนือสามวัดใน

เขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขมราฐ และก็ถาจะเดินทางตอ เราก็จะสามารถเดินทางไปเท่ียวท่ีหาดทราย

สูงซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวเชื่อมโยงกับถนนคนเดิน ซ่ึงก็อยูในเขตอำเภอเมืองเขมราฐแลวก็เลยตอบไป

ถึงวัดหลวงพอปากแซงซ่ึงมีพระเจาใหญองคตื้อและก็จะมีหาดชมดาวและก็เสนทางไปตอไดท่ี สาม

พันโบกหรือวาโขงเจียม คือใน แหลงทองเท่ียวเขมราฐนอกจากท่ีเรามีตลาดถนนคนเดินและก็ใน

เรื่องของวัฒนธรรมก็จะมีวัดท้ังสามวัดท่ีกลาวขางตนแลวก็จะมีเปนศาลปูตาซ่ึงภูมิบานภูมิเมืองของ

เขมราฐก็สามารถท่ีจะไปสักการะแลวก็ขอพรไดตั้งแตสมัยปูยาตายายถาลูกหลานจะไปเปนทหาร

หรือวาจำเปน และก็ในเรื่องของวัฒนธรรมก็จะมีวัดท้ังสามวัดท่ีกลาวขางตนแลวก็จะมีเปนศาลปูตา

ซ่ึงภูมิบานภูมิเมืองของเขมราฐก็สามารถท่ีจะไปสักการะแลวก็ขอพรไดตั้งแตสมัยปูยาตายายถา
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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ลูกหลานจะไปเปนทหารหรือวาไปเรียนหนังสือเคาก็จะไปขอท่ีศาลปูตามันก็จะอยูเสนถนนอรุณ

ประเสริฐเสนหลักท่ีจะเขาเขามาท่ีเข็มไมไดวัดโพธิ์ก็จะมีพระแกวมรกตแลวก็พระหยกซ่ึงเจาอาวาส

ไดมาจากสหรัฐอเมริกาและก็มีทานพญานาคองคใหญท่ีอยูริมโขงหลังวัดโพธิ์อันนี้ก็สามารถไปขอพร

และสักการะได แตตอนนี้โฮมสเตยเราก็คือพรอมแลวซ่ึงผานมาตรฐานการอบรมซ่ึงอยูในข้ันตอนท่ี

เราจะตองขอขอใบรับรองจากการทองเท่ียวการท่ีรับรองวาโฮมสเตยเราไดมาตรฐานสามารถท่ีจะ

รองรับนักทองเท่ียวไดและก็ตอไปในอนาคตก็คือ ท่ีคุยกับการทองเท่ียวไวก็คือเราอยากไดจักรยาน

เพ่ือมาใหกลุมโฮมสเตยไดใหนักทองเท่ียวท่ีมาพักท่ีโฮมสเตยสามารถท่ีจะปนจักรยานเท่ียวชมเมือง

ไดซ่ึงริมโขงเราสิ่งท่ีเราอยากไดก็คืออยากไดทางเดินเทาปนเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดปนจักรยานเท่ียว

ชมทัศนียภาพ ริมโขงแลวก็ในชวงเชาซ่ึงเราอยูในข้ันตอนท่ีวาพูดคุยและก็มีโยธาธิการเขามา

ออกแบบในถนนคนเดินทางปนและก็หลานกิจกรรมวัฒนธรรมของเราซ่ึงตอไปนั้นเราคิดวาถาโฮมส

เตยเคามีจักรยานเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดเชาหรือวาไวบริการนักทองเท่ียว ก็เปนอีกชองทางหนึ่งท่ีจะ

สรางรายไดใหกับชุมชนและกลุมโฮมสเตยไดแตถาพูดถึงของฝากก็จะมีกลวยตากซ่ึงกลวยตาก

เขมราฐจะไมเหมือนท่ีอ่ืนจะมีรสชาติหวานโดยธรรมชาติแลวก็จะนุมซ่ึงกรรมวิธีในการทำกลวยตาก

ของเราจะไมเหมือนท่ีอ่ืนซ่ึงเราก็จะใชแดดธรรมชาติในการท่ีจะตากกลวยแลวก็จะมีในชวงของ

ฤดูกาลตนหนาวจนไปถึงเดือนมิถุนายนซ่ึงเราจะตองใชไดธรรมชาติแลวก็ใชลมในการตากกลวยซ่ึง

รสชาติหวานตามธรรมชาติซ่ึงเราจะไมใชน้ำผึ้งซ่ึงตรงนี้สามารถจะเปนของฝากไดแตเราก็จะมีการ

ขนาดผลิตภัณฑของกลวยตากใหเปนสากลซ่ึงตอนนี้กลุมชาวบานท่ีทำก็ยังไมคงท่ี กำลังวางโครงการ

วาเราจะทำเปนแหลงเรียนรูแหลงผลิตกลวยตากซ่ึงจะใหกลุมชาวบานมารวมกันทำเพ่ือสามารถท่ีจะ

ทำใหเปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานของนักทองเท่ียวท่ีสนใจในการท่ีจะทำกลวยตากมาดูแหลงผลิต

กลวยตากของเขมราฐดวย อันนี้ถือวาเปนวิถีชีวิตดังเดิมของเขมราฐเลยสมัยกอนเคาก็จะขามเขามา

ขายของปาเขาก็จะซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภคจากเขรมราฐไปท่ีประเทศลาวบานเขา นอกจากนี้เขมราฐ

ยังมีกลุมวัฒนธรรมคือกลุมรองเลนเตนรำมีการประกวดรันทุงเมืองเขมซ่ึงเราก็หาเยาวชนมารวมเปด

เวทีใหเยาวชนไดมาแสดงออกความสามารถและเราก็มีการประกวดรองเพลงลูกทุงซ่ึงเราก็จัด ข้ึนใน

ปแรกป 2557 และเราก็ไดนักรองก็คือฝาย อาจารยสลา คุณวุฒิเคาก็เห็นแววเคาก็เลยแตงเพลงให

รองเขาก็แตงเพลงใหเขากับจังหวะทาเตนแลวนอกจากนี้เคาก็ยังมาหาคนในชุมชนเพ่ือเปนประกอบ

เพลงบาสะโลบเราก็มีการรวมกลุมกันหลังจากท่ีเสร็จเราก็ไดคุยกันกับกลุมชาวบานวาถนนคนเดิน

เรานาจะมีการสรางสีสันในการรองเลนเตนรำเปนลานวัฒนธรรม และยังเปนการผอนคายเปนการ

มาพบปะสังสรรคการออกกำลังกายกันได แตในเรื่องของวัฒนธรรมไดชวยกันอนุรักษและการ

สงเสริมซ่ึงเราก็มีภูมิปญญาทองถ่ินอยูในพ้ืนท่ี อันนี้เราก็สามารถท่ีจะชวยดูแลชวยเหลือตัวเองได
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

สวนหนึ่งก็คือป 2559 เราก็ไดรับงบประมาณมาจากกระทรวงวัฒนธรรมในการท่ีจะมาสงเสริม

กิจกรรมถนนคนเดินแลวก็ปนี้ไดคุยกันเบื้องตนเราก็จะตอยอดจากปท่ีแลวในการสงเสริมวัฒนธรรม

ทองถ่ินซ่ึงงบประมาณมัน ก็ไมตองใชเยอะแตในสวนท่ีมันเกินศักยภาพของเทศบาลเราอยากจะได

หลังกิจกรรมวัฒนธรรมซ่ึงเวลาเราจะจัดงานแตละครั้งมีนักทองเท่ียวเยอะมากแตวาสถานท่ีของเรา

คอนขางจะไมเพียงพอและเราก็ทราบวากรมโยธาไดมาออกแบบริมโขงไทยเราในการท่ีเรารองขอ

ลานกิจกรรมแลวก็ทางเดินตางๆแตวางบประมาณเราก็ยังไมรูวาเราจะไดจากหนวยงานไหน ก็

อยากจะใหหนวยงานท่ีมีศักยภาพในการสงเสริมในเรื่องของดานลานวัฒนธรรมแลวก็ทางเดินทาง

ปนจักรยาน และก็พัฒนาตอยอดของพ่ีนองในชุมชนอยางนี้นอยถาเรามีทางปนจักรยานเราก็จะสราง

รายไดให กับพ่ีนองซ่ึงเปนกลุมของโฮมสเตยซ่ึงเราก็สามารถใหนักทองเท่ียวปนจักรยานชม

ทัศนียภาพได 

 

6. ขอเสนอแนะ 

 6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. ควรมีการจัดการแหลงทองเท่ียวใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงปจจุบันยังไมมีการจัดการ

อยางชัดเจน พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพ เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวในอนาคต   

 2. ควรมีปายบอกเสนทางคมนาคมเขาถึงตัวอำเภอเขมราฐสามารถเดินทางไดหลายทาง

และถนนมีการพัฒนาสะดวกสบายแตเสนทางคมนาคมท่ีเขาถึงแหลงทองเท่ียวแตละแหงยังไมมีการ

พัฒนาถนนมากนักอีกท้ังปายบอกทางท่ียังมีนอย ผูท่ีมีสวนเก่ียวของควรพัฒนา เพ่ิมเติมใหมาก

ยิ่งข้ึน 

 3. ควรมีการปรับปรุงแกไข มีการแตงต้ังสมาคม ชมรม เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานท่ีพัก

เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกนักทองเท่ียว 

 4. ควรมีกิจกรรมการทองเท่ียวไมจำเปนตองพ่ึงพาเทศกาลประเพณี สามารถสรางข้ึนเอง

ไดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของกิจกรรมกับแหลงทองเท่ียว เชน การมีบานโบราณท่ีเกาแก 

สามารถสรางกิจกรรมเปดบานเกาใหนักทองเท่ียวไดชื่นชมวัฒนธรรมความเปนอยูของชาวไทย

โบราณ และศึกษาประวัติศาสตรของบานโบราณ  

 6.2 ขอเสนอแนะเชิงปฎิบัติ 

 1.ควรแบงแยกแตละประเภทใหชัดเจนซ่ึงสิ่งดึงดูดใจทางการทองเท่ียวของเขมราฐมีมาก

ท้ังทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร ทางวัฒนธรรม เพ่ือการสื่อความหมายท่ีเขาใจงายแก

นักทองเท่ียว 



261  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    253  
 

ภูมิปัญญากบัการพัฒนา: บทวิเคราะห์ว่าด้วยการบวชป่าเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
WISDOM AND DEVELOPMENT: AN ANALYSIS ON THE TREE ORDINATION FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

สายชล  ปัญญชิต  พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ 
Saichol Panyachit, Prit Supasetsiri 

 

Received: February 23, 2019 
Revised: March 23, 2019 

Accepted: March 26, 2019 
 

บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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 2.ควรจัดงบประมาณในการทำปายเสนทางคมนาคมและแผนท่ีเขาถึงแหลงทองเท่ียว 

(Accessibility)เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดเขามาไดสะดวกสบาย 

 3.ควรปรับปรุงเพ่ิมเติมสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ตู ATM  รานสะดวกซ้ือ รานขายของ

ท่ีระลึก  

 4.ควรจดัการแหลงทองเท่ียวระหวาง ชุมชน ผูประกอบการ และเจาหนาท่ีภาครัฐ ในการ

พัฒนา ปรับปรุงแหลงทองเท่ียว ใหมีศูนยบริการนักทองเท่ียวอยางชัดเจน 

 6.3 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัย ครั้งตอไป 

 1.ควรทำการวิจัย เรื่อง ความประทับจากกิจกรรมทองเท่ียว อันเปนการนำไปสูการ

เรียนรูซ่ึงกันและกันระหวางคนใน ชุมชนกับนักทองเท่ียว 

 2.ควรทำการวิจัย เรื่อง การจัดตั้งกลุมหรือองคกรเพ่ือการบริหารจัดการดานการ

ทองเท่ียวเพ่ือลดปญหาความขัดแยงระหวางชาวบานกับผูประกอบการทองเท่ียว 

 3.ควรทำการวิจัย เรื่องการอนุรักษทรัพยากรทองถ่ิน ท่ีสงผลกระทบตอผูประกอบการ

และนักทองเท่ียว 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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บทคัดยอ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษาความเปนมาของการบริหารจัดการธุรกิจ

ซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ  2) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหาของการบริหารจัดการ

ธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ  3) เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซัก

ผาหยอดเหรียญ เพ่ือปลูกฝงวัฒนธรรมการใหและการรับบริการ  การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาโดย

การใชวิธีการวิจัยเชิง คุณภาพ ดวยการใช แบบสำรวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ และการประชุม

เชิงปฏิบัติการ ศึกษาขอมูลจากกลุมผูรู กลุมผูปฏิบัติ และกลุมผูใหขอมูลท่ัวไป รวม 60 คน ซ่ึงได

คัดเลือกพ้ืนท่ีแบบเจาะจงใน  3 ชุมชน ของเทศบาลนครนครราชสีมา คือ ชุมชนการเคหะ ชุมชน

พานิชเจริญ และชุมชนสืบศิริพัฒนา  นำเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห 

 ผลการวิจัย พบวา ในพ้ืนท่ีวิจัยชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมานั้นมีการบริหารจัดการ

ธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ  โดยเริ่มตนมาจากการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยมือ

พรอมกับมีการบริหารจัดการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ มีมานาน

ประมาณ 25 ปกวามาแลว หรือประมาณป พ.ศ. 2535 โดยจุดเริ่มตนแรกๆคือยานชุมชนรอบโคราช

อพารตเมนต และไดพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญดวยและการ
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

บริการการรับจางอบรีดเสื้อผา ดวยเครื่องซักผาธรรมดาผาบนและฝาหนา ขนาดเครื่องเดียวขนาด 

3.5 กิโลกรัมข้ึนไป โดยในการรับซักอบรีดเสื้อผาเปนสวนใหญ ผูมารับบริการซักนั้นมักจะเปน 

นักเรียน นักศึกษารอบพ้ืนท่ีสถาบันการศึกษา 

 จากการศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ เพ่ือเพ่ือ

ปลูกฝงวัฒนธรรมการใหและการรับบริการ ของเทศบาลนครนครราชสีมา  พบวา สวนใหญของคน

ลงทุนในบริการซักผาหยอดเหรียญท่ีเปดเปนรานท่ีมีการบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยรานประกอบ

ธุรกิจบริการซักผาหยอดเหรียญนี้จะไมมีคนเฝา โดยรานซักผาหยอดเหรียญจะกระจายตามบริเวณ

โดยรอบสถานศึกษา และยานท่ีพักของนักศึกษาและคนมีงานทำ ปญหาท่ีพบของธุรกิจซักผาหยอด

เหรียญคือ รานบริการซักผาหยอดเหรียญไมมีคนเฝา การซอมบำรุงเครื่องซักผาท้ิงชวงนานเกินไป

และปญหาการงัดตูหยอดเหรียญในรานท่ีเจาของไมไดเฝาประจำ รวมท้ังการทุบทำลายเครื่องซักผา

ในเวลาวิกาลโดยไมทราบสาเหตุ 

 พัฒนาการการปลูกฝงวัฒนธรรมการใหและรับบริการซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ

พบวา เจาของธุรกิจสวนใหญมีจิตสำนึกในการ เม่ือมีปญหาจะตองแกไขใหลูกคา เต็มใจใหบริการ 

พรอมนอมรับคำติชมของลูกคา และรักกับงานท่ีตนเองใหบริการ เวลาท่ีลูกคามาใชบริการเกิด

ปญหาอะไรตองรีบใหการแกไขแกลูกคาทันที การทำธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผา สวนใหญท่ีรานจะ

มีปายคำแนะนำ เบอรโทรศัพทเผื่อลูกคาเกิดปญหา 

คำสำคัญ: เครื่องซักผา,หยอดเหรียญ, วัฒนธรรม,การให,รับบริการ 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research 1) To study the history of laundry business 

management with coin-operated washing machines. 2) To study current conditions 

and the problem of managing a laundry business with a coin-operated washing 

machine. 3) To improve the management of the laundry business with coin-

operated washing machines and cultivate a culture of giving and receiving services. 

This research was conducted by using qualitative research methodology using 

questionnaire survey, interviews, and workshop. Data were collected from 60 

participants and informants. The three specific communities of Nakhon Ratchasima 

Municipality are Keha community, Panich Charoen Community and Suepsiri  Pattana  

Community. The research was carried out by descriptive analysis. 
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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 The research finding wears as follows: 

 In the community research area of  Nakornratchasima Municipality, the 

laundry business  started with the management of hand washing business . The 

laundry business with a coin-operated washing machine  has managed  around  25 

years or more since about 1992. The first point is the neighborhood around Korat 

Apartment. The company has also improved the management of the laundry 

business with coin-operated laundry machines and clothing services. One or more 

3.5 kg conventional washing machine, the top and the front door were  used for 

the  most clothing laundry.   Visitors to the laundry service are usually students 

around the campus. Study on the management of  laundry business with coin-

operated washing machines to cultivate a culture of giving and receiving services in 

the municipality of  Nakhon Ratchasima. It was found  that  most of  the 

peopleinvest in a coin operated laundry service  open  24 hours a day.  These 

shops   will not have a laundress.  Coin-operated laundry is spread around the 

campus and the students  and workers' residences. The problem of coin laundry 

business are : coin operated laundry service did not have a laundress, the 

maintenance of the washing machine was too long to repair and the vending 

machine was in the shop where the owner did not keep watch, including breaking 

up the washing machine for a time without knowing the reason. 

 Develop a culture of giving and receiving services found that most 

business owners are conscious to solve problems for customers, willing to service, 

get customer feedback and love the service. The problems should be resolved 

immediately to customers.  Mostly, the shop will have a badge, phone number for 

customer problems. 

Keywords: Washing Machines, Coin-Operated, Culture, Giving , Receiving, Services. 

 

1. บทนำ 

 ในปจจุบันนี้การทำธุรกิจมีอิทธิพลอยางมากตอชีวิตประจำวันและมีความจำเปนตอ

เศรษฐกิจ ท้ังนี้เนื่องจากมนุษยมีความตองการเปนพ้ืนฐาน และเพ่ือขวนขวายใหไดมาซ่ึงสิ่งตาง ๆ 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

สำหรับมาตอบสนองความตองการของตนเองและครอบครัว จึงกอใหเกิดกิจกรรม (Activities) 

ประเภทตาง ๆ ท่ีถือวาเปนธุรกิจข้ึน ธุรกิจจึงเกิดข้ึนโดยมีจุดมุงเพ่ือจะบำบัดหรือสนองความตองการ

ของมวลมนุษยนั่นเอง (กรมการศึกษานอกโรงเรียน.    2554 : 7-8) ดังนั้นการบริหารจัดการ จึงเปน

พลังผลักดันท่ีครอบคลุมไปท่ัวสังคมของมนุษย เปนสิ่งท่ีกอใหเกิดการวาจางแรงงาน เปนแหลงท่ีใช

ทรัพยากรมากท่ีสุด เปนแหลงท่ีกอใหเกิดรายไดและภาษีอากร ซ่ึงแตละปจจัยดังกลาวนี้มีอิทธิพลท่ี

จะกอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม ความสำเร็จของธุรกิจข้ึนอยูกับความสามารถและความ

ชำนาญของมนุษยตลอดจนสุขภาพและความคิดอาน เพราะพลังคนเปนสิ่ งสำคัญในการ

ประกอบการ วิจิตร  ศรีสอ าน (2536 : เว็บไซต) กลาววา ในการบริหารจัดการนั้น ถือวา 

องคประกอบสําคัญมีสองสวน คือ “งาน” และ “คน”  ในขณะท่ีทรัพยากรการบริหารท่ีสําคัญมี 4 

อยาง หรือท่ีเรียกยอๆ วา 4Ms ซ่ึงไดแก บุคลากร (Man) เงิน (Money) วัสดุ อุปกรณ (Material) 

และการจัดการ (Management) หากมีการบริหารจัดการปจจัยท้ัง 4 ดานอยางมีประสิทธิภาพจะ

ทําใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุตามวัตถุประสงค โดยการบริหารจัดการ “งาน” และ “คน” 

อยางมีประสิทธิภาพตามธุรกิจตาง ๆ นั้นมิไดตั้งข้ึนแตเพียงเพ่ือแสวงหากำไรเทานั้น หากยังไดทำ

ประโยชนใหกับสังคมโดยการจัดใหมีสินคาและบริการสนองตอบความตองการของสังคมดวย 

(อลงกต  ศรนุรักษ.    2554 : 2-3) ธุรกิจเครื่องซักผาหยอดเหรียญนั้น เปนธุรกิจท่ีกวางไกล เหมาะ

สำหรับนักลงทุนสมัยนี้ ซ่ึงนอกจากจะมีความเสี่ยงต่ำมากแลวนั้น ยังทำใหไมตองจางลูกจาง ในการ

ดำเนินธุรกิจเครื่องซักผาหยอดเหรียญ รวมถึงธุรกิจหยอดเหรียญอ่ืนๆ  จะมีรายไดท่ีเขาทุกวัน เพียง

มีทำเล เชน อพารตเมนต คอนโดมิเนียม แฟลต ตึกแถว พ้ืนท่ีหนาบาน หอพักตางๆ เปนตน ซ่ึง

ปจจุบันนั้นก็มีทุกแหงหน ซ้ึงธุรกิจนี้ ก็ไดผลการตอบรับจากผูใชไดอยางดีเยี่ยมทีเดียว ซ่ึงเกือบทุก

อพารตเมนต จาก 6-8 แหงท่ีนักวิจัยไดสัมภาษณมานั้น ปรากฏวา รอยละ 80 ของลูกคาท่ีมีความ

ตองการ อุปโภค เครื่องซักผาหยอดเหรียญ รวมถึงตูน้ำ (เครื่องซักผาหยอดเหรียญ. 2556: เว็บไซต) 

ซ่ึงลูกคาไดใหเหตุผลวา ไดรับความสะดวก เปนการประหยัดเวลาในแตละวัน  

 จากสภาพของสังคมในนครราชสีมาปจจุบันท่ีธุรกิจการซักผาหยอดเหรียญ ท่ีมีการ

ขยายตัว มีการแขงขันกันสูง และความตองการความสะดวกสบายของผู ท่ีอาศัยในบานเชา 

คอนโดมิเนียม และหอพัก ในยานชุมชน และชุมชนใกลสถาบันการศึกษา ท่ีตองการความ

สะดวกสบายในการดำรงชีวิต และเหตุผลท่ีมาจากลูกคาสวนใหญในการรับบริการเครื่องยอดเหรียญ

รอยละ 80 ของ ผูอาศัยท่ีอพารตเมนต มีความตองการท่ีสูงนั่นคือ ขอดีในการผลักดันและขยาย

ธุรกิจ เครื่องซักผาหยอดเหรียญ ตูน้ำหยอดเหรียญ และธุรกิจหยอดเหรียญทุกประเภท (ศูนยวิจัย

กสิกรไทย.   2540 : 35-40) โดยท่ีการเริ่มตนลงทุนนั้นตองอาจลงทุนดูธุรกิจกอนก็ได ถาลูกคานอย 
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ก็สามารถยายทำแลได ผลกระทบท่ีตามมาคือวัฒนธรรมการซักเสื้อผาแบบดั้งเดิมของชุมชนไมไดรับ

การสืบตอ คนสมัยใหมละเลย เนนความสะดวกสบายในชีวิตประจำสวนตนจนลืมความเปนสังคม

และวัฒนธรรมความเปนไทย เหตุผลท่ีผูวิจัย สนใจศึกษาคือ เปนปรากฏการณใหมทางสังคม ท่ีไม

เคยมีการวิจัยเอาไว และเปนธุรกิจท่ีมีการจัดเชิงพาณิชย เพ่ือทำใหทราบความเปนมาของการ

บริหารจัดการธุรกิจ สภาพปจจุบัน และปญหาการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอด

เหรียญ รวมท้ังการบริหารจัดการธุรกิจเครื่องซักผาหยอดเหรียญ เพ่ือปลูกฝงวัฒนธรรมการใหและ

การรับบริการ  อันจะเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยระดับสูงและเรียนรูชองทางของการประกอบ

ธุรกิจบริการซักผาท่ีเก่ียวของยุคสังคมปจจุบันในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความเปนมาของการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ   

 2. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหาของการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผา

หยอดเหรียญ   

 3. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ เพ่ือปลูกฝง

วัฒนธรรมการใหและการรับบริการ  

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 3.1.ขอบเขตดานเนื้อหา 

 งารวิจัยนี้ ศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับความเปนมาของการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่อง

ซักผาหยอดเหรียญ โดยมีขอบเขตของการศึกษาตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ไดแก 

 1.ศึกษาความเปนมาของการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ จาก

เอกสาร บทความ กฎหมาย ระเบียบ 

 2.ศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหาของการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผา

หยอดเหรียญจากเอกสารและงารวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 3.ศึกษาพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ เพ่ือปลูกฝง

วัฒนธรรมการใหและการรับบริการ เพ่ือพัฒนาใหลูกคา ไดรับความสะดวกในการบริการและทำให

ประหยัดเวลาในแตละวันของการดำรงชีพ 

 3.2.ขอบเขตดานประชากร 

 จากกลุมผูรู กลุมผูปฏิบัติ และกลุมผูใหขอมูลท่ัวไป รวม 60 คน 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

 3.3.ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 ซ่ึงไดคัดเลือกพ้ืนท่ีแบบเจาะจงใน  3 ชุมชน ของเทศบาลนครนครราชสีมา คือ ชุมชน

การเคหะ ชุมชนพานิชเจริญ และชุมชนสืบศิริพัฒนา   

 

4.วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ เพ่ือ

ปลูกฝงวัฒนธรรมการใหและการรับบริการ ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ซ่ึงเปน การวิจัยและพัฒนา (Research and Development R&D) โดยใชวิธีเก็บรวบ

รมขอมูลจากเอกสาร (Document Data) และขอมูลในภาคสนาม (Field Study)ผูวิจัยไดกำหนด

ขอบเขตการวิจัยและ วิธีดาเนินการวิจัยดังนี้ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ 

ผูวิจัยใชเครื่องมือเก็บรวบรวม ขอมูล ประกอบดวย แบบสำรวจ แบบสังเกตแบบมีสวนรวม 

(Participant Observation) แบบ สังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non–Participant Observation) 

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 

(Unstructured Interview) และการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

 3.1 แบบสำรวจ (Basic Survey) เพ่ือใชสำรวจพ้ืนท่ีท่ีทำการวิจัย ขอมูลพ้ืนฐาน ประวัติ

ความเปนมาของการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ   สภาพปจจุบัน และ

ปญหาของการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ   

 3.2 แบบสังเกต (Observation) เปนการรวบรวมขอมูล ศึกษาเหตุการณ เพ่ือใหเขาใจ 

การบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ และพฤติกรรมการใหบริการและการมา

รับบริการของผูบริโภค โดยผูวิจัยไดจัดทำเครื่องมือแบบสังเกต ดังนี้  

  1) แบบสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยผูวิจัยไดเขาไปมี

สวนรวมในการจัดกิจกรรม เพ่ือสังเกต ซักถาม และจดบันทึก  

  2) แบบสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non–Participant Observation) โดยผูวิจัย

ไมไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพียงสังเกตการดำเนินกิจกรรมอยูหาง ๆ โดยไมมีใครรู

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ครั้งนี้เครื่องมือท่ีใช คือ  

  1) การสัมภาษณ (Interview) ใชการสัมภาษณรายบุคคลและการสัมภาษณราย

กลุม (Group Interview) เปนแบบสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview) แบบมีโครงสราง 

(structure Interview) และ ไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) .เพ่ือศึกษาพัฒนาการ
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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บริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ เพ่ือปลูกฝงวัฒนธรรมการใหและการรับ

บริการ 

  2) การสรางเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด การบริหารจัดการธุรกิจ การให

และการรับบริการ และทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม(Cultural Diffusion Theory)ทฤษฎี

ปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ(Symbolic Interactionism Theory) นำมารางคำถามท่ีจะใชใน. การ

สัมภาษณ (Interview) นำไปทดลองใชและนำแกไขเพ่ิมเติมแบบสัมภาษณ (Interview) ตอจากนั้น

นำแบบสัมภาษณ (Interview)นั้นมาปรับปรุงแกไขใหสมบรูณและนำไปใชเก็บ รวบรวมขอมูล  

 

5. ผลการวิจัย   

 จากกการศึกษาความเปนมาของการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอด

เหรียญ พบวา 

 การเริ่มตนการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ ในพ้ืนท่ีวิจัยชุมชน

เทศบาลนครนครราชสีมานั้นมีการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ  โดย

เริ่มตนมาจากการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยมือพรอมกับมีการบริหารจัดการบริหารจัดการธุรกิจ

ซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ มีมานานประมาณ 25 ปกวามาแลว หรือประมาณป พ.ศ. 

2535 โดยจุดเริ่มตนแรกๆคือยานชุมชนรอบโคราชอพารตเมนต และไดพัฒนาการบริหารจัดการ

ธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญดวยและการบริการการรับจางอบรีดเสื้อผา ดวยเครื่องซัก

ผาธรรมดาฝาบนและฝาหนา ขนาดเครื่องเดียวขนาด 3.5 กิโลกรัมข้ึนไปโดยเปนธุรกิจซักแบบหยอด

เหรียญอยางเดียวแบบฝาบน นำมาใหบริการซักแกลูกคาท้ังนักเรียน นักศึกษาและผูทำงาน แลว

นำไปตากท่ีหองพักในอพารตเมนตท่ีตนเอง โดยเครื่องซักผาเปนแบบธรรมดาฝาบนมีเครื่องประมาณ 

3-5 เครื่องเปนอยางนอย ขนาดเครื่องซักผาบริการ 3-5 กิโลกรัมข้ึนไป เชาซ้ือและพัฒนามาเปน

จัดหาเครื่องซักผาขนาดใหญฝาบนและฝาหนามาบริการติดเครื่องหยอดเหรียญดานขาง และมีเปน

เครื่องอบผาขนาดใหญมารับจางหยอดเหรียญ ประมาณ 5 กิโลกรัมข้ึนไป โดยใหบริการควบคูกับ

เครื่องเติมเงินโทรศัพท เครื่องหยอดเหรียญตูน้ำดื่ม ใหผูใชบริการซักผาไดรับบริการแบบครบวงจร 

 ปญหาของการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ   

 ดานบุคลากร พบวา สวนใหญในการบริการซักผาหยอดเหรียญท่ีเปดบริการตลอด 24 

ชั่วโมง จะไมมีคนเฝาทำใหลูกคาบางคนท่ีไมเคยใชเครื่องซักผาไมทราบวาจะถามวิธีใชหรือหา

อุปกรณการซักไดจากใครจึงตองจัดหาบุคากรมาเพ่ือใหบริการดูแลลูกคา ทำความสะอาดราน 

บริการสอบถามแนะนำเม่ือเกิดปญหาในการซัก 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

 ดานเงินทุน  ธุรกิจสวนใหญของการซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ จะใชเงินลงทุน

ข้ันต่ำตั้งแต 250,000 บาท ถึง 500,000 บาท โดยแบงเปนคาเชา หองแถว คาซ้ืออุปกรณ หากจะ

ทำใหไดมาตรฐาน จะตองใชตึกท่ีมาตรฐาน ความกวางและยาวพอสมควร หรือขนาดระหวางกวาง 

5.0 x 8.0 เมตร และเงินลงทุนท่ีมากตั้งแต 500,000 บาทข้ึนไปจึงทำใหขาดเงินลงทุนและมีสวน

นอยท่ีธนาคารจะปลอยใหกูโดยสวนใหญธนาคารจะปลอยใหกูเฉพาะลูกคารายเกาและรายใหมใน

วงเงินท่ีไมเพียงพอ ดวยธนาคารจะเลือกลูกคา ปลอยกูหมุนเวียนเงินทุนอยางอ่ืนมากกวาธุรกิจซักผา

ดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ 

 ดานวัสดุอุปกรณ วัสดุท่ีใชในการลงทุนบริการซักผาหยอดเหรียญนอกเหนือจากเครื่อง

ซักผาและกลองหยอดเหรียญ ผูลงทุนทำธุรกิจนี้จะตองจัดทำวัสดุอุปกรณ ท้ังทำแทนเหล็กรอง

เครื่อง เดินทอน้ำพีวีซีเขา-ออก ทอน้ำท้ิง รอยสายไฟฟาใหเปนระเบียบ ทำระบบถังเก็บน้ำเพ่ือ

สำรองน้ำเวลาฉุกเฉินของการใหบริการ การลงทุนจัดหาผงซักใหบริการ และน้ำยาปรับความนุม 

น้ำยาซักผาขาว และของใชท่ีมีไวสำรองการบริการ 

 ดานการจัดการ การทำธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญในปจจุบันจะเพ่ิมมาก

ข้ึนตั้งเรียงรายตามหองเชา รอบสถานศึกษา อพารตเมนตและคอนโดมิเนียม โดยการลงทุนทำธุรกิจ

นี้นั้นจะมองท่ีภาวะความหนาแนนของชุมชนหรือสถานท่ีมีการกอสรางท่ีพักอาศัย คอนโดมิเนียม 

หรือ อพารตเมนตหากลงทุนตั้งเครื่องไมเหมาะสมก็จะทำใหขาดทุน ตองมียามรักษาความปลอดภัย

เพ่ือปองกันไมใหเครื่องถูกลักขโมย ตองมีแผนปายอธิบายการใช หรือข้ันตอนวิธีการซักดวยเครื่อง

ซักผาหยอดเหรียญ ตองมีปายบอกทางท่ีตั้งของราน รานตองสะอาดเปนระเบียบตกแตงรานให

ดึงดูดลูกคา ทันสมัยท้ังสีสัน และความเปนระเบียบเรียบรอยของราน  

 ดานคูแขง การลงทุนธุรกิจซักผาหยอดเหรียญผูใหบริการมองวาอยูท่ีความพรอมของการ

บริการ หรือความมาตรฐานของราน ซ่ึงสิ่งท่ีตองมาอันแรกคือ การแขงขันบริการดานราคา และ

รองลงมาคือการบริการลูกคา และการมีสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน เชน เกาอ้ีนั่งรอ มุมวารสารหรือ

หนังสืออานเลน การมีคนดูแลการบริการลูกคา     หรือการมีบริการแลกเปลี่ยนเหรียญสำหรับ

หยอดเครื่องซักผาการมีตะกราสำรองบริการ เพ่ือเปนแรงจูงใจใหมาใชบริการมีท่ีจอดรถเพียงพอ

สำหรับบริการลูกคาชวงมารับบริการ 

 ดานเทคโนโลยี การบริการซักผาหยอดเหรียญในยุคปจจุบัน เจาของกิจการจะตองสรร

หาเครื่องท่ีทันสมัยรุนใหมๆ ท้ังฝาหนา ฝาหลังมาบริการ โดยตองเปนเครื่องซักผาท่ีมียี่หอคุนหู คน

ใชบริการ เชน ซัมซุง โตชิบา ซิงเกอร เปนตน เพราะหากเครื่องซักผาท่ีมีบริการ ไมคุนหู หรือไมถูก
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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สายตา เครื่องตองใหม หรือเทคโนโลยีไมตกรุน.ตองมีเครื่องใหเพียงพอกับความตองการของลูกคา

เพราะบางรานมีจำนวนนอยตองรอคิวนานกวาจะไดซักเสื้อผา 

 ผลการศึกษาพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ เพ่ือ

ปลูกฝงวัฒนธรรมการใหและการรับบริการ  พบวา 

 เจาของธุรกิจสวนใหญมีจิตสำนึกในการ เม่ือมีปญหาจะตองแกไขใหลูกคา เต็มใจ

ใหบริการ พรอมนอมรับคำติชมของลูกคา และรักกับงานท่ีตนเองใหบริการ เวลาท่ีลูกคามาใชบริการ

เกิดปญหาอะไรตองรีบใหการแกไขแกลูกคาทันที การทำธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผา สวนใหญท่ีราน

จะมีปายคำแนะนำ เบอรโทรศัพทเผื่อลูกคาเกิดปญหา และเจาของราจะแนะนำลูกคาท่ีมารับบริการ

ดวยความเต็มใจเสมอ หากหยอดเหรียญขณะใชเครื่องมีปญหาจะคืนเงินแกลูกคาท่ีมารับบริการ

เสมอลูกคาจะเปนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย คนทำงานรอบชุมชนท่ีมีบานเชา หอพัก และ

อพารตเมนต  คุณลักษณะภายใน ความกระตือรือรน ความรับผิดชอบ ความเต็มใจ อารมณม่ันคงใน

ดานการใหและรับบริการอยางดี อารมณดียิ้มงายเปนมิตรท่ีดีตอผูมาใชบริการซักผายอดเหรียญ 

บางรานจะมีตูแชจำหนายเครื่องดื่ม ขนมขบเค้ียว มีอุปกรณตะกรา ถังน้ำสำรองไวบริการลูกคา

เพ่ิมเติมกับลูกคาท่ีมารับบริการและจะตองมีการรับประกันเรื่องการซักผาหากมีการฉีกขาด หรือ

เครื่องปนแหงผาทำใหผาชำรุด 

 

6. อภิปรายผล  

 การศึกษา การบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ เพ่ือเพ่ือปลูกฝง

วัฒนธรรมการใหและการรับบริการ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 การบริหารจดัการธุรกิจซักผาดวยมือพรอมกับมีการบริหารจัดการบริหารจัดการธุรกิจซัก

ผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ มีมานานประมาณ 25 ปกวามาแลว หรือประมาณป พ.ศ. 2535 

โดยจุดเริ่มตนแรกๆ คือ ยานชุมชนรอบโคราชอพารตเมนต และไดพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจซัก

ผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญดวยและการบริการการรับจางอบรีดเสื้อผา ดวยเครื่องซักผา

ธรรมดาผาบนและฝาหนา ขนาดเครื่องเดียวขนาด 3.5 กิโลกรัมข้ึนไปรมการบริการซักผา สอดคลอง

กับทฤษฎีของ Everett Roger  การแพรกระจายทางเทคโนโลยีท่ียอมรับมากท่ีสุดในโลก ท่ีเรียกวา

ทฤษฎี Diffusion of Innovation โดยท่ีสังคมมนุษยจะมีใชเทคโนโลยีหนึ่งเทคโนโลยีใดในสังคมได

ตองผานกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูประดิษฐ และผูใชในสังคม (Interactive between 

Innovator and User) กลั บ ไปกลับมาหลายครั้ งจน เกิด  “การยอมรับ” หรือ ท่ี เรี ยกว า 

Technology Adoption กระบวนการนี้ เปนสิ่ ง ท่ีนักวิจัยและนักการตลาดดานการยอมรับ



272254    ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562

 

significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

เทคโนโลยีของสังคมใหความสนใจเปนพิเศษ   เชนเดียวกับ   มีดส (สมศักดิ์  ศรีสันติสุข.  2544 : 

55-60)  ในทฤษฎีปฏิสัมพันธสัญลักษณกลาววา ชีวิตในสังคมสามารถดำเนินไปได ถาการตีความ

สัญลักษณมารวมใช โดยสมาชิกในสังคมรวมกัน แตถาไมก็สื่อสารกันไมได ดังนั้นสัญลักษณรวม 

(Common Symbols)  จึงเปนวิธีเดียวท่ีมนุษยจะปฏิสัมพันธกันได 

 สภาพปจจุบัน และปญหาของการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอด

เหรียญ  พบวา ธุรกิจบริการซักผาหยอดเหรียญ ในดานคน เงินทุน วัสดุอุปกรณ การจัดการ คูแขง 

และเทคโนโลยี โดยในการแขงขันทางธุรกิจจะตองมีความพรอมของการบริการ หรือความมาตรฐาน

ของราน ซ่ึงสิ่งท่ีตองมาอันแรกคือ การแขงขันบริการดานราคา และรองลงมาคือการบริการลูกคา 

และการมีสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนพรอมดวย      สอดคลองกับ จุฬารัตน  กัณทะศิลป และคณะ 

(2544 : 65-80) ไดศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนธุรกิจบริการซักอบรีดโดยใชเครื่องจักร

อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ พบวา ในการทำธุรกิจซักอบรีดใหประสบความสำเร็จนั้น มีองคประกอบ

หลายประการของสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงสามารถแบงออกเปนหลักใหญๆ ท่ีสำคัญ 4 

ประการ คือ ผลิตภัณฑของการซักอบรีด การกำหนดราคา ชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริม

การขาย ดานผลิตภัณฑของการซักอบรีดซ่ึงก็คือ การใหบริการ ดังนั้นธุรกิจนี้จึงจะตองดำเนินการให

ผลิตภัณฑมีสภาพท่ีดี สามารถสนองตอบตอความตองการของลูกคาไดทันทวงที และท่ีสำคัญจะตอง

มีความสะดวกสบายในการคมนาคม แตกตางจาก  เตชนิธิ  สุประดิษฐ (2547 : ก-ข) ไดศึกษา

พฤติกรรมการซักรีดเสื้อผาของผูเชาหอพักในเขตตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

พบวาพฤติกรรมการซักรีดเสื้อผาของกลุมผูท่ีไมใชบริการรานซักรีดเสื้อผา โดยวิธีการซักดวยมือเอง 

มีความถ่ีในการซักรีดเสื้อผาจำนวน 2 ครั้งตอสัปดาห และในอดีตเคยใชบริการซักรีดเสื้อผาแต

เนื่องจากซักไมสะอาดจึงยกเลิกการใชบริการรานซักรีดเสื้อผา ในการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ

ซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ เพ่ือปลูกฝงวัฒนธรรมการใหและการรับบริการ ลักษณะของผู

ใหบริการมีความออนนอมถอมตน มีความเต็มใจใหบริการ มีความรับผิดชอบ ใสใจตอการใหบริการ

ผูบริการซักผาหยอดเหรียญสวนใหญจะไมมีการรับประกันบริการ สอดคลองกับหลักการใหบริการ

ของกุลธน  ธนาพงศธร (2530 : 303-304) สอดคลองกับพฤหัส สิงหวรกิจ (2544 : 45-60) ได

ทำการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 

ในการบริการ 4 ดาน ดานคุณภาพผู ใหบริการ ดานพฤติกรรมการใหบริการ ดานการสราง

บรรยากาศงานบริการ และดานการใหบริการทางโทรศัพทอยูในระดับมาก   
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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7. ขอเสนอแนะ  

 1.ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 1.1 ผลการศึกษาความเปนมาของการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอด

เหรียญ  พบวา ทำธุรกิจนี้โดยเลือกทำเลท่ีตั้งเปนยานชุมชน เชน อพารตเมนต คอนโดมิเนียม 

หอพักนักเรียน นักศึกษา หรือท่ีมีหองเชา จึงมีขอเสนอแนะวาควรมีหนวยงานรับผิดชอบเขามา

ควบคุมตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียจากธุรกิจซักผาหยอดเหรียญ  

 1.2 ผลการศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหาของการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่อง

ซักผาหยอดเหรียญ พบวา ธุรกิจบริการซักผาหยอดเหรียญ ในดานคน เงินทุน วัสดุอุปกรณ การ

จัดการ คูแขง และเทคโนโลยี โดยในการแขงขันทางธุรกิจจะตองมีความพรอมของการบริการ หรือ

ความมาตรฐานของราน ซ่ึงสิ่งท่ีตองมาอันแรก จึงมีขอเสนอแนะวา การดำเนินธุรกิจซักผาดวย

เครื่องซักผาหยอดเหรียญ ควรมีหนวยงานของรัฐเขามามีสวนในการตรวจสอบมาตรฐานธุรกิจจาก

สำนักงานคุมครองผูบริโภค เพ่ือรักษาคุณภาพบริการและผลประโยชนของผูบริโภคท่ีอาจจะเกิดมี

ปญหาในชุมชนนั่นเอง 

 1.3 ผลการศึกษาพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ เพ่ือ

ปลูกฝงวัฒนธรรมการใหและการรับบริการ พบวา บริการซักผาหยอดเหรียญสวนใหญไมมีคนเฝา

ราน ลักษณะของผูใหบริการมีความออนนอมถอมตน มีความเต็มใจใหบริการ มีความรับผิดชอบ ใส

ใจตอการใหบริการผูบริการซักผาหยอดเหรียญสวนใหญ จึงมีขอเสนอแนะวา พาณิชยจังหวัดควรได

เขาไปดูแลในดานคุณภาพธุรกิจชุมชนใหมีคุณภาพการบริการท่ีใสใจความรับผิดชอบการบริการ

ผูบริโภคในชุมชนใหมากยิ่งข้ึน 

 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ

ชุมชนท่ีทำธุรกิจการบริการหยอดเหรียญอ่ืนในอนาคตดวย 

 2.2 ควรมีการศึกษาในเรื่องการลงทุนในธุรกิจบริการหยอดเหรียญในกลุมประเทศ

ประชาคมอาเซียน 

 2.3 ควรมีการศึกษาการสรางโอกาสในธุรกิจการซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญและ

กับการลงทุนบริการหยอดเหรียญอ่ืนๆ ในอนาคต   
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1)  เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาการทองเท่ียวของ

เมืองทองเท่ียวขนาดเล็ก อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี 2)  เพ่ือศึกษาองคประกอบความ

พรอมทางการทองเท่ียวของเมืองทองเท่ียวขนาดเล็ก อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี 3)  เพ่ือ

นำเสนอแนวทางการพัฒนาสูการเปนเมืองทองเท่ียวขนาดเล็กของอำเภอเขมราฐ จังหวัด

อุบลราชธานี ใหเปนแหลงทองเท่ียวแหงใหม โดยพิจารณาจากองคประกอบทางการทองเท่ียวซ่ึงได

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 6 ประการ คือ  สิ่งดึงดูดใจทางการทองเท่ียว 

(Attraction)  เสนทางคมนาคมเขาถึงแหลงทองเท่ียว (Accessibility) สิ่งอำนวยความสะดวกใน

แหลงทองเท่ียว (Amenities) การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว (Ancillary services)  ท่ีพักใน

แหลงทองเท่ียว (Accommodations) และกิจกรรมการทองเท่ียว (Activities)  ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช

ในงานวิจัยฉบับนี้ใชรูปแบบการทำวิจัยเชิงคุณภาพ รวมกับการสัมภาษณแบบมีโครงสราง จำนวน 

42 ตัวอยาง และแบบสอบถามกลุมนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวยังอำเภอเขมราฐ จังหวัด

อุบลราชธานี เพ่ือใหไดรับขอมูลอยางครบถวน  

 ผลการวิจัยพบวา  

 อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีมีองคประกอบทางการทองเท่ียว ไดแก สิ่งดึงดูดใจ

ทางการทองเท่ียว (Attraction)  เสนทางคมนาคมเขาถึงแหลงทองเท่ียว (Accessibility) สิ่งอำนวย

ความสะดวกในแหลงทองเท่ียว (Amenities) การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว (Ancillary 

services) ท่ีพักในแหลงทองเท่ียว (Accommodations) และกิจกรรมการทองเท่ียว (Activities) 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

สวนใหญความพรอมทางการทองเท่ียวอยูในระดับปานกลาง สามารถพัฒนาเปนเมืองทองเท่ียว

ขนาดเล็กแหงใหมได จึงมีการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตามองคประกอบการทองเท่ียวเพ่ือใหมี

ความพรอมทางการทองเท่ียวและเปนเมืองทองเท่ียวขนาดเล็กแหงใหมในอนาคตได ตอไป 

คำสำคัญ:  การจัดการ, พ้ืนท่ี, เมืองทองเท่ียว, เมืองขนาดเล็ก, อำเภอเขมราฐ 

 

ABSTRACT 

 This research its purpose is 1) To study the history of small tourist towns 

in Khemaraj District, Ubon Ratchathani Province. 2)  To study the tourism readiness 

of small tourist towns in Khemaraj District, Ubon Ratchathani Province. 3 )  To 

present a guideline to develop a small tourist town of Khemaraj. Ubon Ratchathani  

. A new tourist attraction. Based on the tourism component, the 6 related research 

papers were reviewed. Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary services, 

Accommodations and Activities. The research method used in this research is a 

qualitative research model. Combined with structured interviews . 42 samples and 

a questionnaire for visitors to Khemarat District. Ubon Ratchathani To get the 

complete information. 

 The finding of this research were as flooows: 

 There are tourist elements in Khemaraj District, Ubon Ratchathani 

Province. . Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary services, Accommodations 

and Activities. Most of the tourist availability is moderate. Can be developed into a 

new tourist town. Tourism development has been proposed in order to be ready 

for tourism and a new tourist destination in the future. 

Keywords:  Management, Area, Tourist town, Small town, Khemaraj District 

 

1.บทนำ 

 เม่ือ 30 ปท่ีแลว เกิดจากนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ท่ีนิยมเดินทางเสาะแสวงหาอะไร

ใหมๆ และมีการบอกตอแบบปากตอปากรวมไปถึงการแนะนำผาน  คูมือทองเท่ียว   (วุฒิกร สินธุ

วาทิน, 2554) กระแสนิยมการทองเท่ียวในปจจุบันลวนแตเปนการหลีกหนีความจำเจของคนใน

สังคมท่ีวุนวาย หันมาทองเท่ียวเมืองท่ีหางไกลความเจริญมาก รวมไปถึงการวิถีชีวิตลุมแมน้ำโขงซ่ึง
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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หางไกลความเจริญจากเมืองใหญ เปนวิถีชีวิตของการใชชีวิตท่ีเงียบสงบ มีเมืองริมโขงท่ีนาสนใจ

เมืองหนึ่งในประเทศไทย จากนิตยสารเพ่ือการทองเท่ียวฉบับหนึ่ง (อนุสารอ.ส.ท, 2551)  ไดเขียน

แนะนำใหกับนักทองเท่ียวผูท่ีชื่นชอบการทองเท่ียวท่ีหางไกลความเจริญในหัวขอ  “5 เมืองท่ี นาไป

เท่ียว”  ซ่ึงเมืองเขมราฐเปน 1 ใน 5 เมืองทองเท่ียวขนาดเล็กท่ีนาสนใจและสอดคลองกับคอลัมน

ของหนังสือพิมพฉบับหนึ่ง คือคอลัมน “มองเมือง: เขมราฐ  เสนหบานโบราณริมโขง” (หนังสือพิมพ

ไทยโพสต, 2554) แนะนำการทองเท่ียวเมืองเขมราฐไววา  “ความท่ีเปนเมืองเล็ก สะทอนถึงจำนวน

ประชากรท่ีคอนขางจะบางตา ก็สงผลใหบรรยากาศโดยรวมของบานเมืองนี้คอนขางจะสงบเงียบชีพ

จรของเมืองเปนจังหวะเนิบชา สบายๆ เหมาะอยางยิ่งสำหรับใครก็ตามท่ีเบื่อความวุนวายของเมือง

หลวง แตฝนถึงวิถีชีวิตผอนคลาย อยากหลบมุมพักผอนในอำเภอเล็กๆ ริมโขงแบบไมคาดหวังอะไร

มาก แคมาเปลี่ยนบรรยากาศและลิ้มรสปลาน้ำโขงในสารพัดเมนู เขมราฐไมนาจะทำใหใครผิดหวัง

กับบรรยากาศอันเรียบงายตามประสาเมืองชนบท ”  จึงทำใหเมืองเขมราฐเปนเมืองเล็ก ๆ เมือง

หนึ่ ง ท่ีน าจับตามองในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทยในอนาคต  อีกท้ังThe Centre for 

Development and Enterprise (CDE) ยังแนะนำวาการเจริญเติบโตของเมืองเล็ก ๆ การตออายุ

สามารถกำหนดใหการพัฒนาของเมืองเล็ก ๆ เปนศูนยกลางของคนเกษียณอายุและสถานท่ี

ทองเท่ียว (CDE, 1996) อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของเมืองเล็ก ๆ จึงเจริญเติบโต ดึงดูดประชากร

ในเมืองชวงเวลาท่ีเดินทางมาพักผอนวันหยุดสุดสัปดาหและวันหยุดพักผอน (Donaldson, 2007)  

รวมไปถึงกระแสการทองเท่ียวในประเทศไทยท่ีนิยมในปจจุบันคือ การไปเท่ียวเมืองท่ีเปนเมือง

ทองเท่ียวขนาดเล็ก (Small Town) ไมวาจะเปน อำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน อำเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนาน ท่ีกำลังไดรับความนิยม ซ่ึงกระแส

นิยมการไปเท่ียวเมืองทองเท่ียวขนาดเล็ก (Small Town) 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาการทองเท่ียวของเมืองทองเท่ียวขนาดเล็ก อำเภอ

เขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  

 2.2 เพ่ือศึกษาองคประกอบความพรอมทางการทองเท่ียวของเมืองทองเท่ียวขนาดเล็ก 

อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  

 2.3 เพ่ือนำเสนอแนวทางการพัฒนาสูการเปนเมืองทองเท่ียวขนาดเล็กของอำเภอเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

3. ขอบเขตการวิจัย 

 3.ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษานี้ เปนการศึกษาเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีชุมชนเมืองปลายแดนเขมราฐ จังหวัด

อุบลราชธานี 

 3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัยเรื่อง การจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียวในมิติวัฒนธรรมเมืองปลายแดนเขมราฐ จังหวัด

อุบลราชธานีทำการศึกษาเก่ียวกับการจัดการดานพ้ืนท่ีทองเท่ียวในมิติวัฒนธรรมเพ่ือใหชุมชนมีสวน

รวมในการจัดการทองเท่ียวและใหชุมชนมีความเข็มแข็งเปนตนฉบับการทองเท่ียวทางดาน

วัฒนธรรมรูจักการบริหารจัดการในการดำเนินชีวิต 

 3.2 ขอบเขตดานประชากร 

 การวิจัยครั้งนี้ ไดกำหนดผูใหขอมูลหลัก(Key Informants) จำนวน 42 คน โดยการ

สัมภาษณเจาะลึก(In-Depth interview)และการสนทนากลุม(Focus Group Discussion) 

 ๓.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 การศึกษานี้ เปนการศึกษาเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีชุมชนเมืองปลายแดนเขมราฐ จังหวัด

อุบลราชธานี 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใชการสำรวจ

ภาคสนาม โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบสังเกต และแบบสนทนากลุม เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐาน

เปนแนวทางใหไดมาซ่ึงรายละเอียดของขอมูลจากเครื่องมือตางๆ เริ่มตนจากขอมูลเชิงประจักษ หา

ขอสรุปและนำมากำหนดกรอบแนวคิดทำการพิสูจน เพ่ือหาคำตอบโดยการวิเคราะหขอมูลไป

พรอมๆ กันผูเขารวมวิจัย (Participants) ไดแก ผูนำชุมชน ผูดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู ผูใหการ

สนับสนุนการเรียนรู ชาวชุมชน และผูเขารับการศึกษาดูงานจากชุมชนกับการรวบรวมขอมูลหา

ขอสรุป โดยใชแนวคิดและทฤษฏี ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาวิเคราะห) ในรูปแบบการพรรณนา

วิเคราะห (Descriptive Analysis)  

 เครื่องมือในการวิจัย (Research Instruments)  

 ประกอบดวย แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth interview) การสังเกตแบบมีสวนรวม 

(Participant observation) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant observation) และ

การบันทึกเหตุการณประจำวัน ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ป พ.ศ. 2560  

 การวิเคราะหขอมูล 
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 

                                                           
 Ph.D. Students In The Field of Arts and Culture Research, Graduate School and 

Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University. 
  Srinakharinwirot University. 

 ทำการวิเคราะหขอมูลท่ี ไดจากเครื่องมือวิจัย โดยดำเนินการ ดังนี้  

  (๑) นำขอมูลท่ีไดจากเครื่องมือหลายรูปแบบมาจัดระเบียบขอมูล (data organizing) 

เพ่ือใหเกิดองครวม ของความรูและภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน ใหขอมูลอยูใน สภาพท่ีพรอมจะ

นำไปวิเคราะหไดสะดวก ซ่ึงประกอบดวย 2 สวน คือ สวนท่ีไดจากงานวิจัยภาคสนาม และสวนท่ีได

จากการทบทวนวรรณกรรม ไดแก แหลงภูมิปญญาพ้ืนบาน  แหลงความรูชุมชน องคความรูและภูมิ

ปญญาพ้ืนบาน ท่ีเปนประโยชนตอชุมชน  

 (๒) เชื่อมโยงขอมูลท่ีจัดระเบียบแลวเขาดวยกัน เพ่ือบอกเรื่องราวของสิ่งท่ีศึกษา  

 (๓) ทำการวิเคราะหสรางขอสรุป แลวนำผลการ วิเคราะหและขอสรุปท่ีไดมาบูรณาการ

เพ่ือใหเกิดองครวม ของกระบวนการการจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียวในมิติวัฒนธรรมเมืองปลายแดน

เขมราฐ     

 (๔) นำผลการวิเคราะหขอมูล มาหาขอสรุป  

 (๕) นำรูปแบบใหมท่ีได เสนอปราชญชาวบาน และผูนำชุมชน เพ่ือพิจารณาความ

เหมาะสมในการนำรูป แบบใหมท่ีไดมาใชในระดับชุมชน 

 

๔. ผลการวิจัย  

 สามารถแยกประเด็นเรื่องการจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียวในมิติวัฒนธรรมเมืองปลายแดน

เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี ไดดังตอไปนี้ 

 1. ผลการวิจัยดานการทองเท่ียวสามารถนำขอมูลไปใชในการสงเสริมการทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรม ให กับนักทองเท่ียว ในดานของอาหารก็จะมีโรงแรมจัดทำเปนอาหารเชาให กับ

นักทองเท่ียวหรือนักทองเท่ียวท่ีไมมีอาหารเชาก็สามารถไปท่ี รานโกเต็ก หรือ รานกาสะลอง อาหาร

เชาเริ่มเปดบริการใหนักทองเท่ียวนักทองเท่ียวท่ีมาหลังจากทานอาหารเชาเสร็จ ก็จะเขาไปสักการะ

ท่ีพระเจาใหญองคแสงวัดโพธิ์แลวก็วันกลางวัดเหนือสามวัดในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขมราฐ และก็

ถาจะเดินทางตอ เราก็จะสามารถเดินทางไปเท่ียวท่ีหาดทรายสูงซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวเชื่อมโยงกับ

ถนนคนเดิน ซ่ึงก็อยูในเขตอำเภอเมืองเขมราฐแลวก็เลยตอบไปถึงวัดหลวงพอปากแซงซ่ึงมีพระเจา

ใหญองคตื้อและก็จะมีหาดชมดาวและก็เสนทางไปตอไดท่ี สามพันโบกหรือวาโขงเจียม คือใน แหลง

ทองเท่ียวเขมราฐนอกจากท่ีเรามีตลาดถนนคนเดินและก็ในเรื่องของวัฒนธรรมก็จะมีวัดท้ังสามวัดท่ี

กลาวขางตนแลวก็จะมีเปนศาลปูตาซ่ึงภูมิบานภูมิเมืองของเขมราฐก็สามารถท่ีจะไปสักการะแลวก็

ขอพรไดตั้งแตสมัยปูยาตายายถาลูกหลานจะไปเปนทหารหรือวาจำเปน และก็ในเรื่องของวัฒนธรรม

ก็จะมีวัดท้ังสามวัดท่ีกลาวขางตนแลวก็จะมีเปนศาลปูตาซ่ึงภูมิบานภูมิเมืองของเขมราฐก็สามารถท่ี
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

จะไปสักการะแลวก็ขอพรไดตั้งแตสมัยปูยาตายายถาลูกหลานจะไปเปนทหารหรือวาไปเรียนหนังสือ

เคาก็จะไปขอท่ีศาลปูตามันก็จะอยูเสนถนนอรุณประเสริฐเสนหลักท่ีจะเขาเขามาท่ีเข็มไมไดวัดโพธิ์ก็

จะมีพระแกวมรกตแลวก็พระหยกซ่ึงเจาอาวาสไดมาจากสหรัฐอเมริกาและก็มีทานพญานาคองค

ใหญท่ีอยูริมโขงหลังวัดโพธิ์อันนี้ก็สามารถไปขอพรและสักการะได แตตอนนี้โฮมสเตยเราก็คือพรอม

แลวซ่ึงผานมาตรฐานการอบรมซ่ึงอยูในข้ันตอนท่ีเราจะตองขอขอใบรับรองจากการทองเท่ียวการท่ี

รับรองวาโฮมสเตยเราไดมาตรฐานสามารถท่ีจะรองรับนักทองเท่ียวไดและก็ตอไปในอนาคตก็คือ ท่ี

คุยกับการทองเท่ียวไวก็คือเราอยากไดจักรยานเพ่ือมาใหกลุมโฮมสเตยไดใหนักทองเท่ียวท่ีมาพักท่ี

โฮมสเตยสามารถท่ีจะปนจักรยานเท่ียวชมเมืองไดซ่ึงริมโขงเราสิ่งท่ีเราอยากไดก็คืออยากไดทางเดิน

เทาปนเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดปนจักรยานเท่ียวชมทัศนียภาพ ริมโขงแลวก็ในชวงเชาซ่ึงเราอยูใน

ข้ันตอนท่ีวาพูดคุยและก็มีโยธาธิการเขามาออกแบบในถนนคนเดินทางปนและก็หลานกิจกรรม

วัฒนธรรมของเราซ่ึงตอไปนั้นเราคิดวาถาโฮมสเตยเคามีจักรยานเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดเชาหรือวาไว

บริการนักทองเท่ียว ก็เปนอีกชองทางหนึ่งท่ีจะสรางรายไดใหกับชุมชนและกลุมโฮมสเตยไดแตถาพูด

ถึงของฝากก็จะมีกลวยตากซ่ึงกลวยตากเขมราฐจะไมเหมือนท่ีอ่ืนจะมีรสชาติหวานโดยธรรมชาติ

แลวก็จะนุมซ่ึงกรรมวิธีในการทำกลวยตากของเราจะไมเหมือนท่ีอ่ืนซ่ึงเราก็จะใชแดดธรรมชาติใน

การท่ีจะตากกลวยแลวก็จะมีในชวงของฤดูกาลตนหนาวจนไปถึงเดือนมิถุนายนซ่ึงเราจะตองใชได

ธรรมชาติแลวก็ใชลมในการตากกลวยซ่ึงรสชาติหวานตามธรรมชาติซ่ึงเราจะไมใชน้ำผึ้งซ่ึงตรงนี้

สามารถจะเปนของฝากไดแตเราก็จะมีการขนาดผลิตภัณฑของกลวยตากใหเปนสากลซ่ึงตอนนี้กลุม

ชาวบานท่ีทำก็ยังไมคงท่ี กำลังวางโครงการวาเราจะทำเปนแหลงเรียนรูแหลงผลิตกลวยตากซ่ึงจะให

กลุมชาวบานมารวมกันทำเพ่ือสามารถท่ีจะทำใหเปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานของนักทองเท่ียวท่ี

สนใจในการท่ีจะทำกลวยตากมาดูแหลงผลิตกลวยตากของเขมราฐดวย อันนี้ถือวาเปนวิถีชีวิตดังเดิม

ของเขมราฐเลยสมัยกอนเคาก็จะขามเขามาขายของปาเขาก็จะซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภคจากเขรมราฐ

ไปท่ีประเทศลาวบานเขา นอกจากนี้เขมราฐยังมีกลุมวัฒนธรรมคือกลุมรองเลนเตนรำมีการประกวด

รันทุงเมืองเขมซ่ึงเราก็หาเยาวชนมารวมเปดเวทีใหเยาวชนไดมาแสดงออกความสามารถและเราก็มี

การประกวดรองเพลงลูกทุงซ่ึงเราก็จัด ข้ึนในปแรกป 2557 และเราก็ไดนักรองก็คือฝาย อาจารย

สลา คุณวุฒิเคาก็เห็นแววเคาก็เลยแตงเพลงใหรองเขาก็แตงเพลงใหเขากับจังหวะทาเตนแลว

นอกจากนี้เคาก็ยังมาหาคนในชุมชนเพ่ือเปนประกอบเพลงบาสะโลบเราก็มีการรวมกลุมกันหลังจาก

ท่ีเสร็จเราก็ไดคุยกันกับกลุมชาวบานวาถนนคนเดินเรานาจะมีการสรางสีสันในการรองเลนเตนรำ

เปนลานวัฒนธรรม และยังเปนการผอนคายเปนการมาพบปะสังสรรคการออกกำลังกายกันได แตใน

เรื่องของวัฒนธรรมไดชวยกันอนุรักษและการสงเสริมซ่ึงเราก็มีภูมิปญญาทองถ่ินอยูในพ้ืนท่ี อันนี้เรา
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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ก็สามารถท่ีจะชวยดูแลชวยเหลือตัวเองไดสวนหนึ่งก็คือป 2559 เราก็ไดรับงบประมาณมาจาก

กระทรวงวัฒนธรรมในการท่ีจะมาสงเสริมกิจกรรมถนนคนเดินแลวก็ปนี้ไดคุยกันเบื้องตนเราก็จะตอ

ยอดจากปท่ีแลวในการสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ินซ่ึงงบประมาณมัน ก็ไมตองใชเยอะแตในสวนท่ีมัน

เกินศักยภาพของเทศบาลเราอยากจะไดหลังกิจกรรมวัฒนธรรมซ่ึงเวลาเราจะจัดงานแตละครั้งมี

นักทองเท่ียวเยอะมากแตวาสถานท่ีของเราคอนขางจะไมเพียงพอและเราก็ทราบวากรมโยธาไดมา

ออกแบบริมโขงไทยเราในการท่ีเรารองขอลานกิจกรรมแลวก็ทางเดินตางๆแตวางบประมาณเราก็ยัง

ไมรูวาเราจะไดจากหนวยงานไหน ก็อยากจะใหหนวยงานท่ีมีศักยภาพในการสงเสริมในเรื่องของดาน

ลานวัฒนธรรมแลวก็ทางเดินทางปนจักรยาน และก็พัฒนาตอยอดของพ่ีนองในชุมชนอยางนี้นอยถา

เรามีทางปนจักรยานเราก็จะสรางรายไดใหกับพ่ีนองซ่ึงเปนกลุมของโฮมสเตยซ่ึงเราก็สามารถให

นักทองเท่ียวปนจักรยานชมทัศนียภาพได 

 2. ผลการวิจัยคาดวาจะไดนำขอมูลทางดานทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีสำคัญภายในเมือง

เขมราฐ จ.อุบลราชธาน ีมาสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสำคัญอีกแหงของประเทศ 

ทางกระทรวงวัฒนธรรมไดคัดเลือกเอาอำเภอเขมราฐธานี เปนตลาดประชารัฐ ท่ีกระทรวงเขาไป

ชวยเขมราฐ ก็คือในเรื่องของการทำเสนทางวัฒนธรรมท่ีพอไปเขมราฐแลวจะไปไหนไดบางก็มี

พิพิธภัณฑบานเจียดจากพิพิธภัณฑบานเจียดก็จะมาในเรื่องของผาก็คือบานติ๋วจากบานติ๋วก็มาตลาด

จากตลาดก็ไปท่ีบานลาดเจริญท่ีจะไปลองเรือก็จะมีตนไมทรงคุณคาท่ีกระทรวงวัฒนธรรมก็คือตน

หวาคู บานลาดเจริญเราก็ทำเสนทาง โดยเราไดรับงบประมาณจากวัฒนธรรมใหกระจายจากเขมราฐ 

เราก็ไดเอาอาจารยมาชวยเคาอบรมชาวบานเก่ียวกับเรื่องทองเท่ียวใหมีโฮมสเตยก็มีชาวบานเขารวม

อยูหลายหลัง ก็อบรมเรื่องโฮมสเตยอบรมเรื่องการทำของท่ีระลึก ถาพูดถึงความเขมแข็งของเขมราฐ

ก็คือในเรื่องสถานท่ีมันไดแตถาเกิดเทียบกับเชียงคาน แตเขมราฐเคาก็ถือวามาใหม โดยใหเขาเขาไป

ดูงานจากเชียงคานแตสถานท่ีก็คลายกันเลยกับเชียงคาน แลวก็มีอาคารท่ีเกาแกเปนเสนทางใหความ

รวมมือถนนสายวัฒนธรรมหรือวาถนนคนเดินถาเคาไมใหความรวมมือมันจะยากคำวายากนี่ก็คือได

เฉพาะหนวยงานราชการไปลง ทางราชการเคาก็อยากเอาไปลงท่ีแมน้ำมูล แตมันตองไดประโยชน

รวมกันท้ังสองฝายถาเคาเสียประโยชนมันก็จะเกิดความลำบากตองยายไปยายมาทำใหชาวบานเขา

ออกลำบาก ถาพูดถึงชุมชนเขมราฐผมวาความเขมแข็งของเขมราฐมาแลวตอนนี้เพียงแตวาตอนนี้มัน

ยังท่ีจะสามารถเปดไดตลอดมันเปดไดแคศุกรเสารอาทิตย โดยกิจกรรมยามเชามันตองเปนท่ีทองถ่ิน

เคาจัดเชนการตักบาตรตอนเชาตักขาวเหนียว ถาจะทำก็ตองใหเทศบาลเขาดำเนินการใหมีกิจกรรม

ในชวงเชา เขมราฐจะไมเหมือนโขงเจียม โขงเจียมสามารถเท่ียวไดท้ังวันแตเขมราฐถาเปนเวลา

ราชการกลางวันก็ไมรูจะไปไหน ถาจะไปก็คงไปหาดทรายสูงแตถาไป สามพันโบก มันก็จะกลายเปน
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

อำเภอใหมแลวมันก็จะไมใชทองเท่ียวเขมราฐ จุดเดนของเขมราฐตอนนี้ก็คือผายอมครามซ่ึงมีการ

พัฒนาตอยอดในเรื่องของลายผามีเรื่องราวมีตำนาน เพ่ือใหมี. ขายใหมันแตกตางกับผายอมคราม

ของจังหวัดสกลนครเราตองทำใหนักทองเท่ียวอยากซ้ือตรงนี้ท่ีจะพัฒนาตอยอด ในเรื่องของสินคา

และวัฒนธรรมสวนเรื่องอาหารก็มีแค เรื่องปลาแมน้ำโขงก็จะเปนอาหารอีสานพวกสมตำ โดยเรา

ตองเขาไปอบรมพัฒนาในเรื่องของความสะอาด โดยกิจกรรมก็จะมีจุดเดนก็คือการแขงเรือสอง

แผนดินโดยไดขอถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ผมขออนุญาตประชาสัมพันธแหลง

ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีกำลังเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวถามา

อุบลราชธานีคงพลาดไมไดท่ีจะไปถนนสายวัฒนธรรมเขมราฐธานีท่ีอำเภอเขมราฐในสวนของสาย

วัฒนธรรมอำเภอเขมราฐก็มีการเกิดตัวใหนักทองเท่ียวไดไปเดินชมไมวาจะเปนแหลงทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรม โดยจุดเดนก็คือเรื่องของรำตังหวายซ่ึงเปนตนกำเนิดรำตังหวายท่ีเขมราฐโดยจะมีการ

แสดงทางดานวัฒนธรรมและจะมีการสาธิตไมวาจะเปนในเรื่องของผายอมครามเรื่องของของกินของ

ใช อยากฝากใหทานไดมาแวะชมตลาดประชารัฐท่ีอำเภอเขมราฐธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 3. ผลการวิจัยคาดวาจะทำใหทราบสภาพปจจุบันและปญหาเพ่ือนการพัฒนาการจัดการ

พ้ืนท่ีทองเท่ียวทางวัฒนธรรมในเมืองเขมราฐ จ.อุบลราชธานี ใหเปนชุมชนยั่งยืนทางดานการ

สงเสริมการทองเท่ียวในมิติวัฒนธรรม การจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียวในมิติวัฒธรรมเมืองปลายแดน

เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ปญหาการจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอำเภอเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี มีปญหาดังนี้ 

 สถานท่ีทองเทียว 

 1. ปญหาดานการบริการขอมูลการทองเท่ียว ไมมีการรณรงคสงเสริมการฝกอบรมความรู

เก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในทองถ่ิน ขอมูลสารสนเทศไมครบถวนและไมท่ัวถึง ไมมีปายและแผนผัง

การทองเท่ียวท่ีชัดเจนตามรายทางไปจนถึงแหลงทองเท่ียว ทำใหนักทองเท่ียวบางกลุมหลงทาง 

 2. ปญหากิจกรรมของการทองเท่ียว ขาดประสบการณ ขาดการประสานงานกับกลุม

ตางๆในชุมชน ไมมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องและไมมีกิจกรรมในการเชิญชวนนักทองเท่ียวใหมา

ทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวในครั้งขางหนา 

 3. ปญหาดานการโฆษณาประชาสัมพันธ ขาดการโฆษณาประชาสัมพันธดานขอมูลแหลง

ทองเทียวไมเปนปจจุบัน ขาดการสงเสริมการประชาสัมพันธ เก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในทองถ่ิน ไมมี

การอบรมหรือใหความรูการเปนผูประชาสัมพันธทองถ่ินท่ีดีเพ่ือใหกับชุมชนโดยไมเจาะจงวาจะเปน

คนใดคนหนึ่ง หรือการจัดอบรมใหความรูกับผูสนใจในชุมชน รณรงคทุกรูปแบบใหตระหนักถึง
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
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ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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ความสำคัญของการทองเท่ียวเพ่ือสรางรายไดในทองถ่ินเพ่ือใหชุมขนรักและหวงแหนชุมชนของตน

พรอมท้ังชวยกันอนุรักษมรดกดานธรรมชาติ ดานประวัติศาสตร และดานศิลปวัฒนธรรม  

 4. ปญหาเรื่องการคมนาคม การเดินทางจากท่ีพักไปยังชุมชนแหลงทองเท่ียว เชน ไมมีรถ

ประจำทาง มีรถบริการไมเพียงพอ บริการเฉพาะเวลา  เปนตน  

 เทศกาลและประเพณี 

 1. ปญหาการจัดเทศกาลและประเพณี ท่ีขาดการวางแผนในเรื่องตางๆ และขาดการ

ประสานงานระวางหนวยงานในชุมชน และหนวยงานมักปดความรับผิดชอบในเรื่องการทำงาน

รวมกัน 

 2. ปญหาการจัดเทศกาลและประเพณี มักจะจัดเฉพาะชวง หรือฤดูการทองเท่ียว เลยทำ

ใหกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีเก่ียวของกับเทศการและประเพณีขาดความตอเนื่องบาง 

 3. ปญหาถนนเสนทางรอบเมืองเขมราฐ จะพบปญหาคือจุดบริการหรือรานคาท่ีจำหนาย

ของเพ่ือท่ีจะนำมาใสบาตร ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถเขาไปซ้ือไดท่ีเดียวคือในตัวตลาดเชา สำหรับของ

ท่ีจะใสบาตรนักทองเท่ียวตองเปนผูเลือกซ้ือเองโดยไมมีรานคาท่ีจำหนายของใสบาตรโดย 

 ผลิตภัณฑพ้ืนเมือง 

 1. ปญหา ไมมีการจำหนายของท่ีระลึกท่ีมีมาตรฐานท้ังในชุมชนหรือแหลงทองเท่ียว  

 2. ชวงฤดูกาลทองเท่ียวของท่ีระลึกมักมีราคาแพงเกินไป 

 3. ปญหาบรรจุภัณฑของท่ีระลึกไมดึงดูดตอการซ้ือของท่ีระลึกจากนักทองเท่ียวมากนัก 

 4. ผลิตภัณฑแตละชนิดจะผลิตเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียวท่ีเขา

มาเท่ียว แตในกรณีนักทองเท่ียวเขามาเปนกลุม เปนคณะ ทำใหผลิตภัณฑท่ีผลิตไวไมเพียงพอกับ

ความตองการของนักทองเท่ียว เนื่องจากขาดวัตถุดิบ 

 ดานท่ีพัก 

 1. ปญหาดานท่ีพัก จะมีท่ีพักเฉพาะของเอกชนในอยูริมแมน้ำโขงในตัวอำเภอท่ีเปนแหลง

ทองเท่ียวและในตัวเมืองตามระยะทางประมาณไมกิน 4 กิโลเมตร  เชน  โรงแรม รีสอรท  และ

โฮมสเตยเปนสถานท่ีพักสวนนอย และท่ีพักโฮมสเตยในแหลงทองเท่ียวท่ีเขากับบรรยากาศทองถ่ิน

ยังมีคอนขางนอยไมดึงดูดนักทองเท่ียวดวย 

 

5. อภิปลายผล 

 จากผลการวิจัย การจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียวในมิติวัฒนธรรมเมืองปลายแดนเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี มีประเด็นท่ีนำมาอภิปราย สรุปผลได ดังตอไปนี้ 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

 อำเภอเขมราฐ เปนอำเภอชายแดน อยูในเขตการปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี มีท่ีตั้ง

อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ระยะหางจากตัวจังหวัด ประมาณ 105 กิโลเมตร และ

หางจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 750 กิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 9 ตำบล 

123 หมูบาน มีพ้ืนท่ีประมาณ 526.75 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ จรดแนวฝง

แมน้ำโขง บริเวณตรงขามเมืองสองคอนแขวงสะหวันเขต ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) เปนแนวยาวตามลำน้ำโขง ทิศตะวันออก จรดแนวฝงแมน้ำโขงบริเวณ

ตรงขามเมืองคอนพะเพ็ง โดยเทศกาลและประเพณี ท่ีสำคัญของอำเภอเขมราฐ ไดแก 1) แขงเรือ

ยาวประเพณีสองฝงโขง ไทย-ลาว ลำน้ำโขง หนาเทศบาลขมราฐ เดือนตุลาคมของทุกป2) กิจกรรม

ถนนคนเดินอำเภอเขมราฐ ทุกวันเสารท่ี 2 และวันเสารท่ี 4 ของเดือน 3) ประเพณีสงกรานต แกง

ชางหมอบ เทศบาลตำบลเทพวงศา 13-15 เมษายน และ4) ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา เทศบาล

เขมราฐ ในเดือนกรกฎาคม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกับการวางแผน

พัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 9 ประการ    (ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง, 2545 : 55-60)  

 การทองเท่ียวทางวัฒนธรรมเมืองเขมราฐ มีท้ังแหลงทองเท่ียวท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรม

และแหลงทองเท่ียวท่ีเก่ียวของกับธรรมชาติ โดยสภาพปจจุบันและปญหาของแหลงทองเท่ียว

เขมราฐเก่ียวของสถานท่ีทองเท่ียว ผลิตภัณฑสินคาพ้ืนเมือง เทศกาลประเพณี และท่ีพัก สอดคลอง

กับ(Richards, 1995 : ed) ไดกลาวไวถึงองคประกอบท่ีเปนสิ่งดึงดูดใจของการทองเท่ียวทาง

วฒันธรรม 8 ประการ เปนองคประกอบของการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม The European Center 

for Traditional and Regional Cultures หรือ ECTARC คือ 

 1 ดานศิลปะ/จิตรกรรม มีการจัดการแหลงอารยธรรมโบราณ 2000ป ตำบลเจียด เปน

แหลงทองเท่ียวท่ีใหนักทองเท่ียวไดศึกษาถึงโบราณวัตถุ ท่ีมีมากมายใหไดศึกษาดู ภายในจัดสถานท่ี

ใหคลายกับไดมาดูบานเกาและของเกาๆ ซ่ึงทำใหดูเหมือนไดอยูในยุคสมัยนั้นจริงๆ  

 2 ดานอาหาร มีการสรางภาพลักษณและความนาสนใจใหกับนักทองเท่ียว และสวนท่ี

สำคัญซ่ึงเปนจุดดึงดูดกับนักทองเท่ียวนั้นประกอบไปดวยการจัดจำหนายสินคา สินคาประเภท

อาหาร คาวหวาน ท่ีนำมาจำหนายแกนักทองเท่ียวสวนใหญเปนอาหารท่ีเปนการปรุงแบบสดใหม 

ชนิดวันตอวันโดยนำเสนอรูปแบบของอาหารทองถ่ินท่ีไมอาจพบเห็นไดตามรานคาไป โดยใชวัตถุดิบ

ภายในชุมชน 

 3 ดานการแตงกาย  มีการจัดการสงเสริมผลิตภัณฑผาฝายพ้ืนเมือง และควรคาท่ีจะ

สนับสนุนและสงเสริมบรรยากาศการทองเท่ียว และการจับจายซ้ือเปนของฝาก ดังนั้นทาง

มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเขามามีบทบาทสงเสริมการถายทอดรูปแบบการแตงกายผาพ้ืนเมืองไปยัง
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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สายตานักทองเท่ียว ท่ีเดินทางมายังเขมราฐ  โดยการประชาสัมพันธ การแถลงขาวการจัดเดินแบบ

ผาฝายพ้ืนเมืองท่ีแปรรูปแลว เปนตน 

 4 ดานสถานท่ี มีแหลงทองเท่ียวอำเภอเขมราฐ มีการจัดการดวยการทำแผนท่ีทองเท่ียว

บอกเสนทางไปทองเท่ียวยังท่ีตางๆ มีการประชุมระดมแนวคิดในการวางกรอบการพัฒนาในอนาคต 

และสงเสริมการจัดใหมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมดานตางๆในพ้ืนท่ีถนนคนเดินเขมราฐอีกดวย 

 5 ดานขนบธรรมเนียม/ประเพณี  มีการแสดงออกทางวัฒนธรรม เปนการแสดงออกของ

สมาชิกภายในชุมชนและกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตท่ีมีการทำขอตกลงกับอำเภอเขมราฐ อัน

เปนการสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรมอันมีคุณคาตอการนำเสนอภาพลักษณท่ีดีกับนักทองเท่ียว 

ดังนั้นทางชุมชนควรจะยึดมันในการแสดงออกทางวัฒนธรรมของชุมชนใหมีความเหมาะสม ซ่ึงจะทำ

ใหนักทองเท่ียวสวนใหญ เกิดความรูสึกประทับใจและมีความสุขในการเดินทางเขามาหา

ประสบการณทางดานการทองเท่ียวกับทางชุมชนถนนคนเดินเขมราฐ ซ่ึงสอดคลองกับหลักการ

จัดการของ Fayol 14 ประการ(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. 2556 : เว็บไซต) ยังเปนหลักเกณฑท่ีไดใช

ปฏิบัติอยูจนทุกวันนี้ เพราะไมวาเราจะยกเอากิจการใดก็ตามข้ึนมาแยกแยะดู ก็จะเห็นวางาน

บริหารขององคการเหลานี้ มีการจัดแบงหนาท่ีของผูบริหารไวใกลเคียงกับหลักเกณฑ แตกจากจาก 

Taylor ใชวิธีเริ่มพิจารณาจัดการมาจากระดับปฏิบัติการจากขางลาง และมุงสนใจพิจารณาในระดับ

งานท่ีเปนงานปฏิบัติการท่ีฐาน เชนเดียวกับชาญวิทย เกษตรศิริ (2540 : 321) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับ

การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ไววาเปนวิธีการศึกษาประวัติศาสตร และวัฒนธรรมผานการเดินทาง

ทองเท่ียว เปนการทองเท่ียว ท่ีเนนการพัฒนาดานภูมิปญญา สรางสรรค เคารพตอสิ่งแวดลอม 

วัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และวิถีชีวิตผูคน หรือสามารถกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

 

6. ขอเสนอแนะ 

 6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. ควรมีการจัดการแหลงทองเท่ียวใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงปจจุบันยังไมมีการจัดการ

อยางชัดเจน พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพ เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวในอนาคต   

 2. ควรมีปายบอกเสนทางคมนาคมเขาถึงตัวอำเภอเขมราฐสามารถเดินทางไดหลายทาง

และถนนมีการพัฒนาสะดวกสบายแตเสนทางคมนาคมท่ีเขาถึงแหลงทองเท่ียวแตละแหงยังไมมีการ

พัฒนาถนนมากนักอีกท้ังปายบอกทางท่ียังมีนอย ผูท่ีมีสวนเก่ียวของควรพัฒนา เพ่ิมเติมใหมาก

ยิ่งข้ึน 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

 3. ควรมีการปรับปรุงแกไข มีการแตงตั้งสมาคม ชมรม เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานท่ีพัก

เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกนักทองเท่ียว 

 4. ควรมีกิจกรรมการทองเท่ียวไมจำเปนตองพ่ึงพาเทศกาลประเพณี สามารถสรางข้ึนเอง

ไดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของกิจกรรมกับแหลงทองเท่ียว เชน การมีบานโบราณท่ีเกาแก 

สามารถสรางกิจกรรมเปดบานเกาใหนักทองเท่ียวไดชื่นชมวัฒนธรรมความเปนอยูของชาวไทย

โบราณ และศึกษาประวัติศาสตรของบานโบราณ  

 6.2 ขอเสนอแนะเชิงปฎิบัติ 

 1.ควรแบงแยกแตละประเภทใหชัดเจนซ่ึงสิ่งดึงดูดใจทางการทองเท่ียวของเขมราฐมีมาก

ท้ังทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร ทางวัฒนธรรม เพ่ือการสื่อความหมายท่ีเขาใจงายแก

นักทองเท่ียว 

 2.ควรจัดงบประมาณในการทำปายเสนทางคมนาคมและแผนท่ีเขาถึงแหลงทองเท่ียว 

(Accessibility)เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดเขามาไดสะดวกสบาย 

 3.ควรปรับปรุงเพ่ิมเติมสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ตู ATM  รานสะดวกซ้ือ รานขายของ

ท่ีระลึก  

 4.ควรจัดการแหลงทองเท่ียวระหวาง ชุมชน ผูประกอบการ และเจาหนาท่ีภาครัฐ ในการ

พัฒนา ปรับปรุงแหลงทองเท่ียว ใหมีศูนยบริการนักทองเท่ียวอยางชัดเจน 

 6.3 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัย ครั้งตอไป 

 1.ควรทำการวิจัย เรื่อง ความประทับจากกิจกรรมทองเท่ียว อันเปนการนำไปสูการ

เรียนรูซ่ึงกันและกันระหวางคนใน ชุมชนกับนักทองเท่ียว 

 2.ควรทำการวิจัย เรื่อง การจัดต้ังกลุมหรือองคกรเพ่ือการบริหารจัดการดานการ

ทองเท่ียวเพ่ือลดปญหาความขัดแยงระหวางชาวบานกับผูประกอบการทองเท่ียว 

 3.ควรทำการวิจัย เรื่องการอนุรักษทรัพยากรทองถ่ิน ท่ีสงผลกระทบตอผูประกอบการ

และนักทองเท่ียว 
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

ความพึงพอใจที่มีผลตอการใชบริการรานซักผาดวยเคร่ืองหยอดเหรียญ 

ของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรานซัก

อบรีดของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2) ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ี

เก่ียวของกับการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูบริโภค ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก 

ผูใชบริการรานซักอบรีดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชเทากับ 

100 เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือ การคัดเลือกกลุมตัวอยางเปนแบบตามความ

สะดวก (Convenience Sampling)มาวิเคราะหขอมูลแลวนำเสนอเชิงพรรณนา ผลการศึกษา 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 60.00) มีอายุระหวาง 30ปถึง 39 ป (รอยละ 

37.50)สถานภาพโสด (รอยละ 53.27) การศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 68.53) เปนพนักงาน/ลูกจาง

เอกชน (รอยละ 55.28) รายไดระหวาง10,000 ถึง 30,000 บาท (รอยละ 55.00)อาศัย บานสวนตัว 

(รอยละ 53.00) สมาชิกในครอบครัว 3 ถึง 4 คน (รอยละ 41.00) ใชบริการรานซักอบรีด ชวงเวลา 

หลัง 17.00 น. เปนตนไป (รอยละ 65.00) ใชบริการทุกประเภทท่ีทางรานใหบริการ เหตุผลสําคัญ

คือ ไมมีเวลาวาง ความถ่ีในการใชบริการ 1-2 ครั้ง ตอสัปดาหคาใชจายในการใชบริการตอ สัปดาห

คือ 101 ถึง 200 บาท จํานวนผาโดย เฉลี่ยท่ีนํามาซักอบรีด / ซักแหง หรือรีดอยาง เดียวในแตละ

                                                           
∗ Faculty of Culture  Mahasarakrm University. 
∗∗ Faculty of Culture  Mahasarakrm University. 



289  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    253  
 

ภูมิปัญญากบัการพัฒนา: บทวิเคราะห์ว่าด้วยการบวชป่าเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
WISDOM AND DEVELOPMENT: AN ANALYSIS ON THE TREE ORDINATION FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

สายชล  ปัญญชิต  พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ 
Saichol Panyachit, Prit Supasetsiri 

 

Received: February 23, 2019 
Revised: March 23, 2019 

Accepted: March 26, 2019 
 

บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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ครั้งคือ 6 ถึง 10 ชิ้น รูปแบบการคิดคาบริการในการซักอบรีดคือตอชิ้น ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวา อายุมี ความสัมพันธกับคาใชจายในการใชบริการ สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับ

คาใชจายและ อิทธิพลของบุคคลในการใชบริการ ระดับ การศึกษามีความ สัมพัน ธกับชวงเวลาและ 

คาใชจายในการใชบริการ อาชีพมีความสัมพันธกับชวงเวลา ประเภทการใชบริการ ความถ่ีในการ

ใหบริการ คาใชจาย และ อิทธิพลของบุคคลในการใชบริการ รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับ

ประเภทของการใชบริการ และ คาใชจายในการใชบริการสถานท่ี อยูอาศัยมีความสัมพันธกับ

ชวงเวลา ประเภทของการใชบริการ คาใชจาย และ อิทธิพลของ บุคคลในการใชบริการและจํานวน

สมาชิกใน ครอบครัวมีความสัมพันธกับความถ่ีในการใชบริการ อิทธิพลของบุคคล และ รูปแบบการ 

คิดคาบริการ ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดตอการตัดสินใจใชบริการรานซัก

อบรีดคือ ดานคุณภาพบริการ รองลงมาคือ ดานการสงเสริมการตลาด และท่ีใหความสําคัญนอย

ท่ีสุดคือดานราคาและวิธีการชําระเงิน 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, บริการ, รานซักอบ รีด, จังหวัดนครราชสีมา 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this survey research were to 1 )  study the behavior of 

using the service of laundry located in Nakhonratchasima Province 2 )  study the 

marketing mix related to the decision of customers in using the service. Population 

under study included all customers in Mueng District, Nakhonratchasima using the 

service of the laundry. Size of the sample was 100 customers. Questionnaire was a 

tool used to collect the data. Sampling was conducted using convenience sampling 

.data analysis by descriptive interpretation. The findings of this research were as 

follows: The majority of samples were female (60.00 percent), 30 to 39 years of age 

(37 .50  percent), single (53 .27  percent) bachelor degree holders (68 .53  percent) 

working as employees in private company (5 5 .2 8  percent) with monthly income 

between 10,000 to 30 ,000 baht (55 .00 percent) The majority of them owned a 

house of their own (53.00 percent) with 3-4 family members (41.00 percent). They 

visited the laundry after 5 p.m. (65.00 percent) used all kinds of services provided. 

Main reason given for the use of service was that they had no time to do the 

laundry themselves. Frequency of using the service was once or twice a week 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

.Expense made for using the service was between 101 to 200 baht. The number of 

items brought to the laundry for washing, ironing, and dry cleaning or solely for 

ironing was “between “6-1 0 . Payment made was on the basis of piece serviced.  

Hypothesis test showed that age was correlated to expense paid for service, that 

marital status was correlated to the expense made and the person influential to 

the use of service, that education was correlated to the time of visit and the 

expense made, that occupation was correlated to the time of visit – to the 

frequency in the use of service and to the person influential to the decision, that 

monthly income was correlated to the types of services used and the expense 

made. The type of residence was correlated to the time of visit –to the expense 

made- to the person influential to the decision. Finally, number of family members 

was correlated to the frequency in the use of service, the person influential to the 

decision and the basis of payment charged. The study also revealed that most 

influential factor in the marketing mix was quality of service followed by marketing 

promotion. The two least influential factors were price and method of payment. 

Key words: Satisfaction, Service, laundry, Nakhonratchasima Province 

 

1.บทนํา  

 เสื้อผามีความสําคัญ เปนหนึ่งในปจจัยสี่ท่ีจําเปนสําหรับมนุษยเรา นอกจากนี้ มนุษยยัง

นําผามาใชประกอบในการดํารงชีวิต ดานอ่ืนๆ อีกมากมาย เชน ใชเปนผาเช็ดตัว ผา ปูท่ีนอน ปลอก

หมอน ผาหม ผามาน และอ่ืนๆ หากไมมีสิ่งเหลานี้ก็ไมสามารถดํารงชีวิตอยูได เม่ือเปนเชนนี้จึง

หลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะตองมีการ ทําความสะอาดกอนท่ีจะนําผาเหลานี้มาใชอีก ครั้งหนึ่ง ตั้งแตโบราณ

กาลมาแลว การทําความ สะอาดผา เราใชการซักดวยแรงงานคน ตอมา ในสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม

ไดมีผูคิดคนประดิษฐเครื่องทุนแรงข้ึนเม่ือปค.ศ. 1907 เปนถังไมเลียนแบบวิธีการซักผาท่ีใชไมฟาด 

แลวมีแกนสําหรับฟาดอีกครั้งหนึ่ง จึงใชมือหมุนทําใหสะดวกและสะอาดมากข้ึน จากนั้นก็ มีการเริ่ม

พัฒนาการเพ่ิมข้ึนเปนมีท่ีรีดผา เพ่ือใหผาแหงเร็วอีกดวย อีก 13 ปตอมา ก็เริ่มใชมอเตอรแทนมือ

หมุน จนถึงปค.ศ.1939 ได มีการพัฒนาเปนเครื่องท่ีมีระบบการทํางานอัตโนมัติมากข้ึน จนถึง

ปจจุบันมีการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องสามารถตั้งโปรแกรมการซักให

เหมาะสมกับเนื้อผาได (เพ็ญรุง จุรีมาศ.2528 : 1) 
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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 สําหรับประเทศไทย ไ ดมีการพัฒนาการบริการท่ีเก่ียวกับการซักเสื้อผาจากเดิมท่ี

ใหบริการโดยใชแรงงานคนรับจางซักอบรีด ซ่ึงเปนการหารายไดอีกรูปแบบหนึ่งของแมบานท่ีมีเวลา

วาง การรับจางนี้เริ่มกันมานานตั้งแตสมัยใชโซดาไฟซักผาแลวมาใชสบูเหลืองอยางซันไลตจนกระท่ัง

ถึงยุคของผงซักฟอก ในปจจุบัน การจางมี 2 รูปแบบ คือ การไปใหบริการซักถึงบาน วิธีนี้จะทําได

เฉพาะคนท่ีรูจักคุนเคยและไวใจไดอีกวิธีหนึ่งคือ การรับผามาซักท่ีบานแลวบริการนําสงคืน แต

วิธีการท้ังสองนี้ก็มีขอจํากัดทางดานแรงงานท่ีใชกําลังคน และยังข้ึนกับสภาพภูมิอากาศ เพราะการ

ทําใหผาแหงตองอาศัยแสงแดดซ่ึงมักมีปญหาเม่ือเขาสูฤดูฝนปญหา ในสภาวะปจจุบันนี้สังคมมี

เปลี่ยนแปลงมากข้ึนเวลาท่ีจะซักรีดเสื้อผาดวยตัวเองมีนอยโดยเฉพาะสังคมในเมือง เชนจังหวัด

นครราชสีมา ประชาชนทํางานนอกบานมากข้ึนท้ังชาย และหญิง จึงไมมีเวลาทํางานบาน รวมท้ังซัก

รีดเสื้อผา เครื่องนุงหมซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญตอชีวิตประจําวันในแตละวัน จึงจําเปนตองพ่ึงราน

บริการซักอบรีด เปนการประหยัดเวลา และสะดวกมากข้ึน จะไดมีเวลาไปทํางานมากยิ่งข้ึน 

เนื่องจากเทคโนโลยีเจริญกาวหนา รานท่ีใหบริการไดนําเอาเครื่องจักร และอุปกรณท่ีทันสมัยมาใช

ในการใหบริการซักอบรีดสามารถซักอบผาใหแหงไดรวดเร็วและมีเครื่องรีดผาท่ีทันสมัย ทําให

สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได 

 จากการท่ีวิถีการดํารงชีวิตของผูคนในปจจุบันไดเปลี่ยนไป คนสวนใหญตองออกไป

ทํางานนอกบานสงผลใหมีเวลาวางในการทํางานบานนอยลงโดยเฉพาะการซักรีดเสื้อผา แมวา

ปจจุบันแมบานสามารถหาซ้ือเครื่องซักผาท่ีมีประสิทธิภาพสูงไวคอยอํานวยความสะดวกใหกับ

ตนเอง ในการซักผาและทําใหผาแหงไดอยางรวดเร็วแลวก็ตามแตการรีดเสื้อผาซ่ึงตองใชเวลาและ

ความพิถีพิถันคอนขางมากเพ่ือใหเสื้อผาเรียบนาสวมใสนับเปนปญหาสําคัญอยางมากสําหรับแมบาน

ท่ีตองทํางานนอกบานและมีเวลาในการทํางานบานนอย โดยเฉพาะในเขตธุรกิจท่ีมีจํานวนประชากร

อาศัยอยูเปนจํานวนมาก การใชบริการรานซักอบรีดของประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตดังกลาวมี

แนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องเพราะพฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีตองแขงขันกับเวลามี

ความตองการความคลองตัว ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยจูงใจในการตัดสินใจ

เลือกใชบริการรานซักอบรีด ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา วาแตกตางกันอยางไร อันจะ

เปนประโยชนตอการกําหนดทิศทางการปรับปรุงใหบริการ หรือกําหนดกลยุทธในการใหบริการของ

รานซักอบรีด ในอนาคตตอไป 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1) ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรานซักอบรีดของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา 

 2) ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซักอบ

รีดของผูบริโภค  

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 3.1.ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัย ศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีผลตอการใชบริการรานซักผาดวยเครื่อง

หยอดเหรียญของประชาชน จังหวัดนครราชสีมาโดยมีขอบเขตของการศึกษาตามวัตถุประสงคของ

งานวิจัย ไดแก 

 1.ศึกษาความเปนมาของการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ จาก

เอกสาร บทความ กฎหมาย ระเบียบ 

 2.ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดของการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผา

หยอดเหรียญจากเอกสารและงารวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 3.2.ขอบเขตดานประชากร 

 จากกลุมผูรู กลุมผูปฏิบัติ และกลุมผูใหขอมูลท่ัวไป รวม 100 คน 

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื่องความพึงพอใจท่ีมีผลตอการใชบริการรานซักผาดวยเครื่องหยอด

เหรียญของประชาชน จังหวัดนครราชสีมาผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ซ่ึงเปน การวิจัยและพัฒนา (Research and Development R&D) โดยใชวิธีเก็บรวบ

รมขอมูลจากเอกสาร (Document Data) และขอมูลในภาคสนาม (Field Study)ผูวิจัยไดกำหนด

ขอบเขตการวิจัยและ วิธีดาเนินการวิจัยดังนี้ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ 

ผูวิจัยใชเครื่องมือเก็บรวบรวม ขอมูล ประกอบดวย แบบสำรวจ แบบสังเกตแบบมีสวนรวม 

(Participant Observation) แบบ สังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non–Participant Observation) 

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 

(Unstructured Interview)  
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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 3.1 แบบสำรวจ (Basic Survey) โดยสำรวจพ้ืนท่ีท่ีทำการวิจัย เพ่ือใชศึกษาพฤติกรรม

การใชบริการรานซักอบรีดของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และศึกษาปจจัยสวน

ประสมการตลาดท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูบริโภค  

 3.2 แบบสังเกต (Observation) เปนการรวบรวมขอมูล ศึกษาเหตุการณ เพ่ือใหเขาใจ 

การบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ และพฤติกรรมการใหบริการและการมา

รับบริการของผูบริโภค โดยผูวิจัยไดจัดทำเครื่องมือแบบสังเกต ดังนี้  

  1) แบบสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยผูวิจัยไดเขาไปมี

สวนรวมในการจัดกิจกรรม เพ่ือสังเกต ซักถาม และจดบันทึก  

  2) แบบสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non–Participant Observation) โดยผูวิจัย

ไมไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพียงสังเกตการดำเนินกิจกรรมอยูหาง ๆ โดยไมมีใครรู 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ครั้งนี้เครื่องมือท่ีใช คือ  

 1) การสัมภาษณ (Interview) ใชการสัมภาษณรายบุคคลและการสัมภาษณรายกลุม 

(Group Interview) เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบบมีโครงสราง (structure 

Interview) และ ไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) เพ่ือใชวิเคราะหพฤติกรรมการใช

บริการรานซักอบรีดของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และศึกษาปจจัยสวน

ประสมการตลาดท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซักอบรีดของผูบริโภค   

 2) การสรางเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด การบริหารจัดการธุรกิจ การใหและการ

รับบริการ และทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม(Cultural Diffusion Theory)ทฤษฎี

ปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ(Symbolic Interactionism Theory) นำมารางคำถามท่ีจะใชใน. การ

สัมภาษณ (Interview) นำไปทดลองใชและนำแกไขเพ่ิมเติมแบบสัมภาษณ (Interview) ตอจากนั้น

นำแบบสัมภาษณ (Interview)นั้นมาปรับปรุงแกไขใหสมบรูณและนำไปใชเก็บ รวบรวมขอมูล  

 

5. ผลการวิจัย  

  ความพึงพอใจท่ีมีผลตอการใชบริการรานซักผาดวยเครื่องหยอดเหรียญของประชาชน  

จังหวัดนครราชสีมา ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา อายุมีความสัมพันธกับคาใขจายในการใช

บริการสถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับคาใชจายและ อิทธิพลของบุคคลในการใชบริการ ระดับ

การศึกษามีความ สัมพัน ธกับชวงเวลาและ คาใชจายในการใชบริการ อาชีพมีความสัมพันธกับ

ชวงเวลา ประเภทการใชบริการ ความถ่ีในการใหบริการ คาใชจาย และอิทธิพลของบุคคลในการใช

บริการ รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับประเภทของการใชบริการ และ คาใชจายในการใช
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

บริการสถานท่ีอยูอาศัยมีความสัมพันธกับชวงเวลา ประเภทของการใชบริการ คาใชจาย และ 

อิทธิพลของบุคคลในการใชบริการและจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธกับความถ่ีในการ

ใชบริการ อิทธิพลของบุคคล และ รูปแบบการคิดคาบริการ 

 ผลการศึกษายังพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดตอการ

ตัดสินใจใชบริการรานซักอบรีดคือ ดานคุณภาพบริการ รองลงมาคือ ดานการสงเสริมการตลาด 

และท่ีใหความสําคัญนอยท่ีสุดคือดานราคาและวิธีการชําระเงิน 

 สรุปและอภิปรายผล ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการใชบริการรานซักอบรีดอยู

ในระดับมีผลมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดในดานคุณภาพในการใหบริการ มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดในเรื่อง ความสะอาดในการซัก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.37 ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ ครรชิต ยศพรไพบูลย (2544 : 1 - 6) ท่ีกลาวถึง ปจจัย

สําคัญท่ีจําเปนตอธุรกิจในปจจุบัน คือ คุณภาพการบริการ ในดานความนาเชื่อถือ ซ่ึงผูใหบริการ

จะตองแสดงความนาเชื่อถือและไววางใจไดควรใหบริการไดอยางถูกตองและเหมาะสมในการ

ใหบริการดวยความม่ันใจ ซ่ึงนอกจากดานคุณภาพการใหบริการแลว รองลงมาคือ ดานการสงเสริม

การตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 โดยใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง ความสุภาพและอัธยาศัย

ของพนักงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ4.08 รองลงมาคือ ดานสถานท่ีและความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.53 โดยใหความสําคัญในระดับมากในเรื่อง เดินทางสะดวกมีท่ีจอดรถสะดวกสบาย มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.88 รองลงมาคือ ดานราคาและวิธีชําระเงิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 โดยใหความสําคัญใน

ระดับมากในเรื่อง ความคุมคาของราคากับคุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11ตามลําดับกลุมตัวอยาง

สวนใหญมีพฤติกรรมในการใชบริการซักอบรีด ในชวงเวลา หลัง17.00 น . มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอง

กับผลงานวิจัยของเกษม ยอวิทยา (2542) ท่ีศึกษาเรื่องการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการธุรกิจ

ซักอบรีด กรณีศึกษารานซินไฉฮ้ัวสาขาซันนีแจงวัฒนะท้ังนี้เนื่องมาจากการท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญมี

อาชีพเปนพนังงานลูกจางบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 55.00 จึงนิยมมาใชบริการหลังเลิกงาน และ

มีเหตุผลในการมาใชบริการรานซักอบรีดท่ีเหมือนกันคือไมมีเวลาวางเปน สวนใหญ สวนระดับ

การศึกษาท่ีแตกตางกัน และ จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกตางกันนั้น จากการวิจัยพบวาไมมี

ความแตกตางกันในระดับความตองการสวนประสมการตลาด ไดแก คุณภาพการบริการ ความ

คุมคาของราคากับคุณภาพ ความสะดวกในการเดินทางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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6. อภิปรายผล  

 การศึกษา ความพึงพอใจท่ีมีผลตอการใชบริการรานซักผาดวยเครื่องหยอดเหรียญของ

ประชาชน จังหวัดนครราชสีมา สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 การบริหารจดัการธุรกิจซักผาดวยมือพรอมกับมีการบริหารจัดการบริหารจัดการธุรกิจซัก

ผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ มีมานานประมาณ 25 ปกวามาแลว หรือประมาณป พ.ศ. 2535 

โดยจุดเริ่มตนแรกๆ คือ ยานชุมชนรอบโคราชอพารตเมนต และไดพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจซัก

ผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญดวยและการบริการการรับจางอบรีดเสื้อผา ดวยเครื่องซักผา

ธรรมดาผาบนและฝาหนา ขนาดเครื่องเดียวขนาด 3.5 กิโลกรัมข้ึนไปรมการบริการซักผา สอดคลอง

กับทฤษฎีของ Everett Roger  การแพรกระจายทางเทคโนโลยีท่ียอมรับมากท่ีสุดในโลก ท่ีเรียกวา

ทฤษฎี Diffusion of Innovation โดยท่ีสังคมมนุษยจะมีใชเทคโนโลยีหนึ่งเทคโนโลยีใดในสังคมได

ตองผานกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูประดิษฐ และผูใชในสังคม (Interactive between 

Innovator and User) กลั บ ไปกลับมาหลายครั้ งจน เกิด  “การยอมรับ ” ห รือ ท่ี เรี ยกว า 

Technology Adoption กระบวนการนี้ เปนสิ่ ง ท่ีนักวิจัยและนักการตลาดดานการยอมรับ

เทคโนโลยีของสังคมใหความสนใจเปนพิเศษ   เชนเดียวกับ   มีดส (สมศักดิ์  ศรีสันติสุข.  2544 : 

55-60)  ในทฤษฎีปฏิสัมพันธสัญลักษณกลาววา ชีวิตในสังคมสามารถดำเนินไปได ถาการตีความ

สัญลักษณมารวมใช โดยสมาชิกในสังคมรวมกัน แตถาไมก็สื่อสารกันไมได ดังนั้นสัญลักษณรวม 

(Common Symbols)  จึงเปนวิธีเดียวท่ีมนุษยจะปฏิสัมพันธกันได 

 สภาพปจจุบัน และปญหาของการบริหารจัดการธุรกิจซักผาดวยเครื่องซักผาหยอด

เหรียญ  พบวา ธุรกิจบริการซักผาหยอดเหรียญ ในดานคน เงินทุน วัสดุอุปกรณ การจัดการ คูแขง 

และเทคโนโลยี โดยในการแขงขันทางธุรกิจจะตองมีความพรอมของการบริการ หรือความมาตรฐาน

ของราน ซ่ึงสิ่งท่ีตองมาอันแรกคือ การแขงขันบริการดานราคา และรองลงมาคือการบริการลูกคา 

และการมีสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนพรอมดวย      สอดคลองกับ จุฬารัตน  กัณทะศิลป และคณะ 

(2544 : 65-80) ไดศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนธุรกิจบริการซักอบรีดโดยใชเครื่องจักร

อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ พบวา ในการทำธุรกิจซักอบรีดใหประสบความสำเร็จนั้น มีองคประกอบ

หลายประการของสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงสามารถแบงออกเปนหลักใหญๆ ท่ีสำคัญ 4 

ประการ คือ ผลิตภัณฑของการซักอบรีด การกำหนดราคา ชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริม

การขาย ดานผลิตภัณฑของการซักอบรีดซ่ึงก็คือ การใหบริการ ดังนั้นธุรกิจนี้จึงจะตองดำเนินการให

ผลิตภัณฑมีสภาพท่ีดี สามารถสนองตอบตอความตองการของลูกคาไดทันทวงที และท่ีสำคัญจะตอง

มีความสะดวกสบายในการคมนาคม แตกตางจาก  เตชนิธิ  สุประดิษฐ (2547 : ก-ข) ไดศึกษา
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

พฤติกรรมการซักรีดเสื้อผาของผูเชาหอพักในเขตตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

พบวาพฤติกรรมการซักรีดเสื้อผาของกลุมผูท่ีไมใชบริการรานซักรีดเสื้อผา โดยวิธีการซักดวยมือเอง 

มีความถ่ีในการซักรีดเสื้อผาจำนวน 2 ครั้งตอสัปดาห และในอดีตเคยใชบริการซักรีดเสื้อผาแต

เนื่องจากซักไมสะอาดจึงยกเลิกการใชบริการรานซักรีดเสื้อผา ในการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ

ซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ เพ่ือปลูกฝงวัฒนธรรมการใหและการรับบริการ ลักษณะของผู

ใหบริการมีความออนนอมถอมตน มีความเต็มใจใหบริการ มีความรับผิดชอบ ใสใจตอการใหบริการ

ผูบริการซักผาหยอดเหรียญสวนใหญจะไมมีการรับประกันบริการ สอดคลองกับหลักการใหบริการ

ของกุลธน  ธนาพงศธร (2530 : 303-304) สอดคลองกับพฤหัส สิงหวรกิจ (2544 : 45-60) ได

ทำการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 

ในการบริการ 4 ดาน ดานคุณภาพผู ใหบริการ ดานพฤติกรรมการใหบริการ ดานการสราง

บรรยากาศงานบริการ และดานการใหบริการทางโทรศัพทอยูในระดับมาก  

 

7. ขอเสนอแนะ  

 1.ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีความ

แตกตางกันในดาน เพศ ระดับการศึกษาและ จํานวนสมาชิกในครอบครัว นั้นมีความตองการในดาน

สวนประสมการตลาดท่ีเหมือนกัน และสวนใหญใหความสําคัญในดานคุณภาพการบริการ โดยเนน

ความสําคัญอยูท่ีความสะอาดในการซัก ดังนั้นธุรกิจรานซักอบรีดในเขตนี้จําเปนตองรักษามาตรฐาน

คุณภาพการบริการโดยใหเปนท่ีเชื่อถือในดานความสะอาดในการซักพรอมท้ังควรปรับปรุง

พัฒนาการใหบริการดานความเรียบในการรีดการไดรับคืนตามเวลาท่ีตองการ และรักษาชื่อเสียงของ

รานไวเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกราน สรางความประทับใจ พอใจใหแกลูกคา และกลับมาใช

บริการอีก หรือนําไปบอกตอสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลท่ีอยูรอบขางสวนบริการท่ีจัดใหแก

ผูรับบริการควรเปนไปในลักษณะ ปฏิบัติงาย สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมาก และไมเปน

ภาระยุงยากใจแก ผูบริการหรือผูใชบริการมากจนเกินไปอนึ่งพบวากลุม ตัวอยางในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา สวนใหญใหความสําคัญดานราคาและวิธีการชําระเงินนอยท่ีสุด โดยเนนความ

สมเหตุสมผล หรือความคุมคาของราคากับคุณภาพมากกวาดังนั้น ควรรักษารูปแบบราคา 

สมเหตุสมผลอยูในเกณฑมาตรฐานของธุรกิจ ไมควรใชกลยุทธดานราคาเพราะจะทําใหภาพลักษณ

ของราน เสียไปในสายตาของลูกคา ท้ังนี้ควรเพ่ิมการใหบริการรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต เพ่ือเพ่ิม

อํานาจในการซ้ือของลูกคาซ่ึง นาจะชวยใหลูก คา มีการใชบ ริการบอยครั้งมากข้ึน และยังเปนการ



297  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    253  
 

ภูมิปัญญากบัการพัฒนา: บทวิเคราะห์ว่าด้วยการบวชป่าเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
WISDOM AND DEVELOPMENT: AN ANALYSIS ON THE TREE ORDINATION FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

สายชล  ปัญญชิต  พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ 
Saichol Panyachit, Prit Supasetsiri 

 

Received: February 23, 2019 
Revised: March 23, 2019 

Accepted: March 26, 2019 
 

บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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เพ่ิมกลุมเปาหมายท่ีเพ่ิงเริ่มเขาสูวัยทํางานไดอีกทางหนึ่งดวย โดยยึดหลักวาคาใชจายท่ีตองใชในการ

บริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลท่ีจะไดรับ มาประยุกตใชเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจมากข้ึน  

 จากผลการศึกษายังพบอีกวา กลุมตัวอยางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สวน

ใหญใหความสําคัญดานการเดินทางสะดวกมีท่ีจอดรถสะดวกสบายซ่ึงรวมถึง การสรางความ

นาเชื่อถือ ความปลอดภัยตอรถท่ีมาจอด และความสะดวกใหเกิดกับผูมาติดตออนึ่งกลุมตัวอยางใน

เขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาใหความ สําคัญดานความสุภาพและอัธยาศัยของพนักงานหนา

รานอยางสม่ำเสมอ จึงควรมุงปลูกฝงพนักงานใหมีความออนนอม พูดจาสุภาพและมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับกระบวนการซักอบรีด สามารถใหคําแนะนําแกลูกคาได (เชน การแนะนําลูกคาในการ

ทําความสะอาดเสื้อผา วาควรทําทุกวันหลังจากใชแลว การดูแลรักษาเครื่องแตงกาย) 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป 

 1.ควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับ ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมาใชบริการต้ังแต กอน

เขารับบริการ และหลังจากรับการบริการ เพ่ือหาจุดบกพรองหรือจุดออน โดยการวัด ระดับความพึง

พอใจของลูกคาท่ีมีตอการ ใหบริการซักอบรีด และนํามาปรับปรุงเพ่ือให ลูกคาไดรับความพึงพอใจ

มากยิ่งข้ึน 

 2 ควรมีการศึกษาในเรื่องการลงทุนในธุรกิจบริการหยอดเหรียญในกลุมประเทศ

ประชาคมอาเซียน 

 3 ควรมีการศึกษาการสรางโอกาสในธุรกิจการซักผาดวยเครื่องซักผาหยอดเหรียญ และ

กับการลงทุนบริการหยอดเหรียญอ่ืนๆ ในอนาคต  
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 

                                                           
 Ph.D. Students In The Field of Arts and Culture Research, Graduate School and 

Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University. 
  Srinakharinwirot University. 

  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    253  
 

ภูมิปัญญากบัการพัฒนา: บทวิเคราะห์ว่าด้วยการบวชป่าเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
WISDOM AND DEVELOPMENT: AN ANALYSIS ON THE TREE ORDINATION FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

สายชล  ปัญญชิต  พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ 
Saichol Panyachit, Prit Supasetsiri 

 

Received: February 23, 2019 
Revised: March 23, 2019 

Accepted: March 26, 2019 
 

บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 

                                                           
 Ph.D. Students In The Field of Arts and Culture Research, Graduate School and 

Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University. 
  Srinakharinwirot University. 



300254    ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562

 

significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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ลักษณะของการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้สร้างความหมายและการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญากับการพัฒนาในมิติที่ซับซ้อนมากกว่าการอนุรักษ์หรือรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 การส่งเสริมให้ภูมิปัญญากลายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนแบ่งออก
ได้ชัดเจนเป็น 2 ลักษณะ ประการที่หนึ่งคือการพัฒนาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลายเป็นทุนทาง
เศรษฐกิจ ที่สนองตอบต่อสังคมสมัยใหม่มากขึ้น งานของ Preecha Kuwinpan (2004) ที่ชื่อว่า 
“พะเยาท่ามกลางโลกาภิวัตน์กับความเป็นท้องถิ่น: หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กับการท่องเที่ยว” เป็น
จุดเร่ิมต้นส าคัญของการท าความเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะของการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ  
ข้อเสนอทางมานุษยวิทยาที่ส าคัญต่อการสร้างความเข้าใจว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับให้กลายเป็น
สินค้า OTOP (สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน 3 ประการ 
กล่าวคือด้านเศรษฐกิจ ได้สร้างให้เกิดรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้นและขยายรูปแบบทางสินค้าออกสู่การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วย ด้านสังคม ได้ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความเป็นเครือ
ญาติและการผูกโยงกันทางวัฒนธรรมและประเพณี ขณะเดียวกันก็สามารถจัดรูปแบบกลุ่มได้ ใน
ลักษณะองค์กรสมัยใหม่ เพ่ือรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการบริหารสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ และด้านวัฒนธรรม ได้ยกระดับความเป็นชุมชนขึ้นในกลุ่มตัวแทนชาวบ้านที่
ประกอบอาชีพ ผ่านการท าสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยเมื่อสามารถสร้างชื่อเสียงจากผลงาน
ได้ ก็ท าให้เกิดความรักในภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมที่เกิดจากศิลปะพ้ืนบ้าน รวมทั้งยังภูมิใจกับ
ภูมิล าเนาของตนเองยิ่งขึ้น (Preecha Kuwinpan, 2004: 137-142) สอดคล้องอย่างยิ่งกับ
การศึกษาของ Prit Supasetsiri (2014) ที่เสนอว่าการเข้ามาส่งเสริมให้เกิดสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์
หนึ่งต าบลของภาครัฐ ได้ช่วยขยายตลาดและยกระดับมาตรฐานของสินค้าให้กับกลุ่มผู้ผลิตมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปและนวัตกรรมพ้ืนบ้าน มี
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งสร้างบุคลากรในชุมชนรุ่นใหม่ ให้เข้ามารับบทบาทการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไว้ได้อีกด้วย (Prit Supasetsiri, 2014: 28-30)  
 การท าความเข้าใจสถานะของภูมิปัญญากับการพัฒนา ได้ถูกตั้งค าถามในเชิงวิพากษ์และ
ท้าทายมากขึ้น งานชิ้นหนึ่งที่พยายามทบทวน ตีแผ่และเสนอให้พิจารณาว่าภูมิปัญญากับสังคมไทย
ได้ใกล้เคียงที่จะเสร็จส้ินภารกิจทางวิชาการ คืองานของ Paritta Chalermpow Koanantakool 
(2005) ที่เสนอว่า การศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาในสังคมไทย ได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวต่อการศึกษา
อย่างรอบด้านใน 4 มิติคือ (1) องค์ความรู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับท้องถิ่น ชุมชนต่างๆ (2) ระบบการ
ถ่ายทอดและถอดบทเรียนกระบวนการของภูมิปัญญาอย่างเป็นระบบ หรืออาจกล่าวได้ว่ามีการ
ประมวลและวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ (3) การท าความเข้าใจวัฒนธรรมหรือระบบ
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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คุณค่าของชาวบ้านที่มีต่อภูมิปัญญา และ (4) การศึกษาภูมิปัญญาในฐานะวาทกรรมของอ านาจ ที่
ใช้ เ พ่ือต่อรองเอกลักษณ์ของชุมชนชนบทกับอ านาจรัฐและกระแสโลกาภิวัฒน์  ( Paritta 
Chalermpow Koanantakool, 2005: 26-27) สิ่งที่เป็นข้อถกเถียงที่ตามมาคือ สถานะของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในสังคมไทย อาจไม่จ าเป็นต้องมีการท าความเข้าใจเพ่ิมเติมอีก เพราะ
การศึกษาที่ผ่านมาอาจครอบคลุมรูปแบบและลักษณะของภูมิปัญญากับการพัฒนาอย่างครบถ้วน  
 แม้ว่าจะมีความพยายามท้าทายองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาภูมิปัญญาแต่พลวัตทาง
สังคมและวัฒนธรรมได้แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการการประยุกต์น าภูมิปัญญา มาใช้กับการพัฒนา
ตามแต่ละยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน ข้อเสนอของ Hathairat Punyopashtambha 
(2018) ได้ชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการเกี่ยวกับการส่งเสริมภูมิปัญญากับการพัฒนาสุขภาพในสั งคมไทย 
ผ่านการด าเนินการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่เห็นประโยชน์ของการประยุกต์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับหลักการสาธารณสุขสากล จนน าไปสู่การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ ขณะที ่Ratchadaporn Ketanon Neawheangtham (2018) ได้เสนอแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเพ่ิม
มูลค่า และคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์  โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสังคมไทยให้มากเพราะปัจจุบันสังคมให้ความได้รับความสนใจ
กระบวนการผลิตและผลลัพธ์ของสินค้าที่ค านึงถึงสุขภาพอนามัยมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของ
ผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาท้องถ่ินที่จะเพ่ิมช่องทางการขยายตัวของตลาดผู้ซื้อ (Ratchadaporn 
Ketanon Neawheangtham, 2018:994-995) จากแนวทางการอธิบายดังกล่าว จึงจะเห็นได้ว่า
การศึกษาเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในปัจจุบัน พลวัตตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม โดยมีวัฒนาการที่ก้าวข้ามการศึกษาเชิงองค์ความรู้ การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา ไปสู่การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์และบูรณาการการประยุกต์ภูมิ
ปัญญากับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น 
 

2. ศาสนาสากล: มิติการพัฒนาทางเลือกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 บทบาทที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนขององค์กรและขบวนการทางศาสนาในสังคมปัจจุบัน  
ได้สะท้อนผ่านกระบวนการตั้งค าถามขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการแสดงออกถึงความ
เคร่งครัดตามพิธีกรรม ประเพณี และความเชื่อของศาสนิกชนที่ถูกมองว่าลดลง ความท้าทาย
ดังกล่าวได้ผลักดันให้องค์กรทางศาสนาพยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น การสร้าง
กิจกรรมเพ่ือสังคมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่องค์กรศาสนาในระดับสากลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้น
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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อย่างชัดเจน เห็นได้จากการเคลื่อนไหวของขบวนการทางศาสนาข้ามพรมแดน ที่มีองค์ประกอบที่
หลากหลายและมีพันธกิจที่ครอบคลุม ทั้งการเผยแผ่ การท ากิจกรรมสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการ
จัดตั้งศาสนสถานให้เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นการก้าวข้ามบทบาทของการเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่เชิง
พิธีกรรมไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการพัฒนา จึงเป็นคุณสมบัติส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาทาง
ศาสนากับความพยายามปรับภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กรศาสนา ให้มีบทบาทในฐานะของ
การสร้างแนวทางการพัฒนาทางเลือกข้ึนในสังคมปัจจุบัน  
 การครอบง ารูปแบบและก าหนดนโยบายอย่างชัดเจนของภาครัฐต่อการพัฒนา ถือเป็น
รูปแบบส าเร็จรูปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่ผลกระทบประการ
หนึ่งจากการปรับตัวสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมทุนนิยมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเทคโนโลยี
ข้อมูลข่าวสาร ได้สะท้อนให้เห็นความล้มเหลวของการพัฒนา ที่เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคม
ขยายตัวมากขึ้น แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางเลือกที่มีความเหมาะสมในแต่ละบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมจึงได้รับการขยายความคิดมากยิ่งขึ้น งานของ Atchara Rakyutidharm (2011)  
ได้เสนอมโนทัศน์ พ้ืนฐานเพ่ือการท าความเข้าใจการพัฒนาทางเลือกในสังคมไทยว่า เป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยมีภาคประชาสังคมเป็นผู้น าทางความคิดและเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชน
ท้องถิ่นต่างๆ เพื่อต่อรองนโยบายและอ านาจในการบริหารจัดการกิจกรรมการพัฒนากับภาครัฐและ
นายทุน ที่สามารถก าหนดกฎหมาย และเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเสรีมากกว่ากลุ่มประชาชน อย่างไร
ก็ตามผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยการพัฒนายังเป็นเครื่องมือของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนใน
การผลิตซ้ าการก าหนดแนวทางการพัฒนา จนอาจกล่าวได้ว่ายังไม่สามารถเป็นการพัฒนาที่น าไปสู่
ทางเลือกให้กับชุมชนได้อย่างเหมาะสม (Atchara Rakyutidharm, 2011: 32-40) อันที่จริง
ข้อเสนอที่ชัดเจนลักษณะนี้ ถูกกล่าวถึงมาเป็นระยะเวลายาวานในแวดวงการศึกษาสังคมวิทยากับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน งานของ Surichai Wun’Gaeo (2011) ได้เปิดพรมแดนความรู้ส าคัญของการ
ตระหนักต่อเงื่อนไขการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่อาจละเลยภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีข้อเสนอที่ว่าการ
ก าหนดศักยภาพขององค์กรระดับท้องถิ่น (Capacity building) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมของการ
พัฒนาตามกระแสโลกภิวัตน์ ที่ก าลังมีบทบาทส าคัญเข้าสู่ชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น จนอาจเรียกได้ว่า
เป็นค าอธิบายส าคัญท่ีเฝูาเตือนเรื่องผลกระทบการพัฒนาหรือการเตรียมการสร้างการพัฒนา
ทางเลือกข้ึนในสังคมไทย 
 ท่ามกลางความพยายามก่อร่างกลุ่มการพัฒนาทางเลือกขึ้นมา กลุ่มการพัฒนาตามแนว
พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในกลุ่มการพัฒนาที่พยายามขับเคลื่อนบทบาทการพัฒนาในสังคมไทย  
งานของ Kate Crosby (2014) นักวิชาการชาวอังกฤษที่ให้ความสนใจต่อการศึกษาองค์กร
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ได้ชี้ให้เห็นว่าพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมการพัฒนาและการผลักดันนโยบายการพัฒนาร่วมกับฝุายการเมืองในท้องถิ่น เพ่ือ
ผลประโยชน์ของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีใกล้กับวัด นอกจากนี้งานวิจัยส าคัญที่อธิบายการมีบทบาท
ขององค์กรทางพระพุทธศาสนาระดับชุมชนกับการพัฒนาในสังคมไทยปัจจุบันคืองานของ 
Phramaha Suthit Apakaro and et al (2014) ที่ชื่อว่า “การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุทธศาสนา” ได้ศึกษาบทบาทขององค์กรทางพระพุทธศาสนาทั่วประเทศกว่า 15 
จังหวัด และสรุปให้เห็นสถานการณ์และแนวโน้มการท างานของพระสงฆ์ในปัจจุบันว่า องค์กรทาง
พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันทางสังคมหรือการสร้างบทบาทร่วมเป็นเครือข่ายการท างานพัฒนา 
มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและสุขภาวะองค์ร่วมซึ่งเป็นการพัฒนาที่ก าลังเป็นที่สนใจของ
สังคมไทยปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาที่หลักการพระพุทธศาสนาสรุปรวมเ รียกว่า 
“ภาวนา4” ได้แก่ ประการหนึ่งการพัฒนาด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่การเรียนรู้และการท างาน
ร่วมกัน (กายภาวนา) ประการที่สองการพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมการท างานพัฒนาโดยการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์  ประชาชนในพ้ืนที่  ตลอดจนการลดการเบียดเบียนซึ่ งกันและกัน  
(ศีลภาวนา) ประการที่สามการพัฒนาด้านจิตใจของประชาชนในสังคม โดยใช้หลักการทาง
พระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในเครื่องมือสนับสนุน (จิตตภาวนา) และ
ประการสุดท้ายการพัฒนาปัญญาของชุมชนและสังคม มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้ในการพัฒนาสุข
ภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการพัฒนาตามแนว
พระพุทธศาสนาในระดับพ้ืนที่ (ปัญญาภาวนา) 
 ขณะที่ในระดับสากล บทความชิ้นส าคัญที่ช่วยปูพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนสากลกับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนคือผลงานของ Evan Berry ศาสตราจารย์ด้านปรัชญาและศาสนาแห่ง American 
University ที่ชื่อว่า “Religion and Sustainability in Global Civil Society” โดยงานชิ้นนี้ได้
ส ารวจข้อมูลจากองค์กรที่ท างานด้านการพัฒนาเอกชน (NGOs) ทั้งองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือสากล 
องค์กรที่เป็นกลุ่มชาวคริสต์ และองค์กรที่เป็นกลุ่มชาวฮินดู เป็นต้น ข้อค้นพบที่ชัดเจนประการหนึ่ง
คือท่ามกลางความหลากหลายของแนวทางการท างาน และกลุ่มเปูาหมายของแต่ละองค์กรที่
แตกต่างกัน กลับปรากฏว่าทุกองค์กรพัฒนาเอกชนให้ความส าคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น โดยองค์กรทางศาสนาจะมีจุดร่วมกันในการขับเคลื่อนงานคือการพยายามใช้กระบวนการพัฒนา
คุณค่าทางจริยธรรม เพ่ือผลักดันให้กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(Evan Berry, 2014: 247-248)  



305  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    253  
 

ภูมิปัญญากบัการพัฒนา: บทวิเคราะห์ว่าด้วยการบวชป่าเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
WISDOM AND DEVELOPMENT: AN ANALYSIS ON THE TREE ORDINATION FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

สายชล  ปัญญชิต  พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ 
Saichol Panyachit, Prit Supasetsiri 

 

Received: February 23, 2019 
Revised: March 23, 2019 

Accepted: March 26, 2019 
 

บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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 จึงจะเห็นได้ว่า องค์กรการพัฒนาระหว่างประเทศคาดหวังและพยายามผลักดันให้ 
องค์กรศาสนาสากลต่างๆ เป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิด
ในสังคมปัจจุบัน ขณะเดียวกันองค์กรศาสนาเอง ก็เข้าใจถึงความส าคัญของการปรับบทบาทหรือ
น าเสนอแนวคิดการพัฒนาที่ประยุกต์เข้ากับแนวคิดหรือหลักปฏิบัติของศาสนาตนเอง เพ่ือสะท้อน
ให้เห็นถึงคุณค่าทางศาสนาที่สามารถปรับตนเองให้คงสถานะและบทบาทในสังคมสมัยใหม่ได้ ดังนั้น
ขบวนการทางศาสนาที่ก้าวข้ามพรมแดนออกสู่การสร้างกิจกรรมการพัฒนาอย่างเข้มข้นมากขึ้น จะ
เป็นการขยายภาพแทนของความเป็นศาสนาที่ค านึงถึงการพัฒนาที่ตอบสนองต่อสังคม สอดคล้อง
กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีและ
ข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน 
 

3. บวชป่า: นัยส าคัญของภูมิปัญญาไทยกบัการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 การน าเสนอภูมิปัญญากับการพัฒนา ถูกขยายภาพอย่างชัดเจนในหลายมิติ อาทิ การ
ส่งเสริมให้เกิดการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้พัฒนาไปสู่การเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือประยุกต์วิจัยและพัฒนาเป็นศาสตร์และองค์ความรู้ทางสุขภาพเชิงบูรณาการ ตลอดจน
การผลักดันให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในสังคมปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตามข้อเสนอที่แตกต่างออกไปในส่วนนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะพิธีกรรมการบวชปุาในฐานะภูมิ
ปัญญาของสังคมไทย ท่ีมีพัฒนาการผ่านการเป็นสังคมฐานคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา อีกทั้ง
การมีวัฒนธรรมที่เข้าใจระบบคุณค่าทางสัญลักษณ์ที่เป็นภาพแทนทางพระพุทธศาสนา ว่ามีส าคัญ
และมีคุณค่าสูงส่งทางจิตใจ รวมทั้งได้รับความเคารพนับถือจากคนส่วนใหญ่ในสังคม ดังนั้นการน า
คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา โดยการน าสัญลักษณ์ผ้า เหลืองรวมทั้ ง พิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นกลวิธีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปุาไม้ จึงถือเป็นภูมิปัญญาส าคัญที่
สามารถประกอบสร้างให้ บริบททางสังคมและวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา ตลอดจนองค์ความรู้
เพ่ือการแก้ไขปัญหาสังคม หลอมรวมเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 งานชิ้นส าคัญที่มีส่วนต่อการท าความเข้าใจพิธีกรรมและภูมิปัญญาบวชปุา คือการศึกษา
ของ Susan Darlington ศาสตราจารย์ด้านมานุษยวิทยาและเอเชียศึกษาแห่ง Hampshire 
College ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แสดงวิวัฒนาการและความส าคัญอย่างเด่นชัดของภูมิปัญญาการ
บวชปุา โดยเสนอว่า การบวชต้นไม้เกิดขึ้นครั้งแรกช่วงปี พ.ศ. 2533 – 2536 ได้สร้างการ
เปลี่ยนแปลงความคิดครั้งใหญ่ในสังคมไทย เพราะโครงการดังกล่าวเป็นการรื้อฟ้ืนภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
อันประกอบไปด้วยความเชื่อทางศาสนาและภูตผีพ้ืนบ้าน โครงสร้างอ านาจอย่างเป็นทางการใน
ท้องถิ่น ตลอดจนพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่สามารถปกปูองผืนปุาในช่วงเวลาที่มีการมอบ
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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สัมปทานปุาไม้ และการขยายตัวของการลักลอบตัดปุาไม้เถื่อนมีจ านวนมากขึ้น (Darlington, 
Susan M, 2016: 120-122) ปฏิบัติการที่มีการผสมผสานภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเข้ากับการปกปูอง
ทรัพยากร ตลอดจนระบบวัฒนธรรมและการยังชีพของคนในท้องถิ่นที่ผูกติดอยู่กับปุาไม้ ถือเป็น
คุณูปการส าคัญที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญา พระพุทธศาสนา และการพัฒนา
ในท้องถิ่นท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม  
 นอกจากการวิเคราะห์ถึงแนวคิดพ้ืนฐานของการท าความเข้าใจการบวชปุาในฐานะภูมิ
ปัญญาของการพัฒนา งานของ Avery Morrow (2011) ที่ชื่อว่า “Tree Ordination as Invented 
Tradition” เสนอให้เห็นถึงภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนาที่ถือเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของสังคมไทย 
ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ทางประเพณีของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะปุาไม้ในชุมชนชนบท ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาถือเป็นเงื่อนไขส าคัญ  
 การบวชปุาจึงถือเป็นการสั่ งสมและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในสังคมไทย ซึ่ ง
ประกอบด้วยวิถี วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ระบบความเชื่อ รวมทั้ ง เปู าหมายของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การที่ผู้น าชุมชนในแต่ละท้องถิ่นให้ความส าคัญกับสัญลักษณ์ทาง
พระพุทธศาสนา จนเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างความร่วมมือเ พ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการแสดงให้ถึงความพยายามใช้วัฒนธรรมพ้ืนบ้านและลักษณะความเชื่อ
ท้องถิ่น ต่อรองกับการพัฒนากระแสหลักที่จ าเป็นต้องเข้ามาดึงดูดทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
ออกไป แม้ว่าการระดมทรัพยากรทางภูมิปัญญาบวชปุา จะจ าเป็นต้องอาศัยความสามัคคีและการ
ท างานต่อเนื่องยาวนาน เพ่ือสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้คนในชุมชนว่าผลของการรักษาปุาไม้ใน
ชุมชนจะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต จนสามารถกล่าวได้ว่าการบวชปุาถือเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีเป็นต้นแบบหนึ่ง ของการพยายามสถาปนาการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปแบบเฉพาะของ
สังคมไทย  
 

4. บทสรุป: ภูมิปญัญาและวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่การเป็นนวัตกรรมทางสังคม 
 การก้าวเข้าสู่สังคมเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร ได้ส่งผลประการหนึ่งอย่างส าคัญคือการ
กีดกันองค์ความรู้ที่ไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ หรือไม่สามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมให้มี
บทบาทต่อสังคมน้อยลง การศึกษาหรือการพยายามใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพ้ืนบ้านให้สามารถ
ด ารงอยู่ได้ จึงจ าเป็นต้องผลักดันให้มีการอธิบายและมาประยุกต์เพ่ือการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
อย่างชัดเจน กระบวนการถอดบทเรียนเกี่ยวกับการบวชปุาเป็นหนึ่งในการศึกษา ที่ช่วยสะท้อน
คุณค่าของภูมิปัญญาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมพ้ืนบ้านออกมาในรูปแบบของนวัตกรรมทางสังคม 
กล่าวคือเป็นภารกิจที่ช่วยขับเคลื่อนให้สังคมลดความเหลื่อมล้ าได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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ความหมายที่ Alongkorn Khutrakun (2010) ได้รวมรวบและสรุปความหมายของนวัตกรรมกรรม
ทางสังคมว่า คือการสร้างแนวทางหรือวิธีการใหม่ ที่น าไปสู่การปรับรูปแบบพฤติกรรม และเป็น
แรงจูงใจส าคัญที่ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหา ตลอดจนเกิดกิจกรรมการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมมากขึ้น  หากพิจารณาองค์ประกอบของการเปลี่ยนผ่านภูมิปัญญาบวชปุาที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิต แบบแผนปฏิบัติพ้ืนบ้านในสังคมไทยจะพบว่า กระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับ LIST 
Model (Phra Suthee Rattanapundit, 2018).  ซึ่งมีแนวคิดท่ีส าคัญดังนี้ 
 1. Learning การเรียนรู้ คือการสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับ
บุคคล องค์กร และสังคม เพ่ือให้ทุกฝุายเกิดความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติในการที่จะพัฒนาตนเอง
และสังคมให้มีความก้าวหน้า เกิดการเปลี่ยนแปลง และน าไปสู่การก าหนดเปูาหมายร่วมกัน ดังนั้น 
การเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ที่เชื่อมโยงจากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคตจึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนา 
การค้นหาข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (วิจัย) เพ่ือน าไปสู่กระบวนการและวิธีการวิธีการที่
เหมาสมกับการวิจัย การพัฒนาสังคม และการสร้างความสุขอย่างสร้างสรรค์ 
 2. Innovation นวัตกรรม คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝน วิเคราะห์ และพัฒนา
ตนเองดังกล่าว สิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ ต่อยอด จะออกผลเป็น ผลงานการสร้างสรรค์หรือ 
“นวัตกรรม” ของบุคคลและสังคม ผลงานและนวัตกรรมดังกล่าว จะกลายเป็นสิ่งส าคัญที่สร้าง
กระบวนการใหม่ แนวคิดใหม่ ที่มีประสิทธิผลและมีพลังการเปลี่ยนแปลงมากกว่า หรือกลายเป็น
สินค้าและบริการได้ แต่เหนืออ่ืนใด คือ การได้ใช้ความ ความคิด และจินตนาการที่เป็นกระบวนการ
ทางปัญญา ดังนั้น การมีผลงานและวัตกรรมเกิดขึ้น จึงเป็นเสมือนว่าทุกฝุายได้ใช้ความรู้ ความคิด 
จินตนาการท่ีน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติได้จริงในชีวิต 
 3. Sustainable Action การปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน คือการตระหนักต่อความ
รับผิดชอบ และการมีกระบวนการที่น าไปสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและ
ความเป็นธรรมในสังคม จะท าให้สังคมและระบบนิเวศเกิดดุลยภาพ ดังนั้น การสร้างสรรค์
นวัตกรรมและพลังการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ค านึงถึงคนรุ่นต่อไป และอนาคตของโลกที่มีความ
สมดุลในระบบนิเวศ การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะท าให้สังคมมีการพัฒนาที่สมดุลเกื้อกูลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพของสังคม 
 4. Transformation การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ คือการเปลี่ยนแปลงจาก
ความคิดและการสร้างสรรค์ของบุคคลอ่ืน เช่น บิดา มารดา ครูอาจารย์ เพ่ือน เป็นต้น แต่ในความ
เป็นจริงมนุษย์ทุกคนสามารถที่สร้างการพลังและการเปลี่ยนแปลงให้เกิดในตัวเองได้และสามารถที่
จะสร้างพลังนั้นให้เกิดข้ึนกับผู้อื่นได้ การเป็นผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกันย่อมจะเป็นสิ่งที่
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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ทรงพลังมากกว่า ดังนั้น  การท าให้บุคคลและสังคมมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สร้างสรรค์จะน าไปสู่การเป็นสังคมที่มีคุณภาพ เป็นส่งคมที่ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกัน สมารถ
สร้างความเสมอภาคยุติธรรม และสร้างการแบ่งปันให้เกิดขึ้นได้ การค านึงถึงผลประโยชน์แต่เพียง
ฝุายเดียวมิใช่การสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนและความสุขของผู้คนในสังคม การเปลี่ยนแปลง
ที่แท้เกิดจากการมีความรัก ความเมตตา และปัญญาสาธารณะ (Universal intelligence) ที่ท าให้
ทุกฝุายมีอนาคตที่ดีร่วมกัน 
 จะเห็นได้ว่า การสั่งสมองค์ความรู้และการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติการของการบวชปุาใน
สังคมไทย ได้ถูกปรับรูปแบบให้หลากหลายตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งจากเดิมที่เป็น
การน ากระบวนการและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาสัญลักษณ์ส าคัญของการด าเนินกิจกรรม 
ได้เปลี่ยนผ่านไปสู่การปรับให้กลุ่มโครงสร้างอ านาจอย่างเป็นทางการในท้องถิ่น เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชน ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้และปรับ
กระบวนการให้มีความยั่งยืนมากขึ้น อย่างไรก็ตามการพัฒนาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลายเป็น
นวัตกรรมทางสังคม จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้สม่ าเสมอ มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างสร้างสรรค์ให้ต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพ่ือสร้างให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้พัฒนาองค์ความรู้ให้สอดรับกับ
บริบททางวัฒนธรรมที่เปล่ียนแปลงไป และรับเอาแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของยุคสมัยไป
ประยุกต์ด าเนินการร่วมกันได้มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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บทคัดย่อ 
 สุนทรียภาพของภาษาและจินตนาการของวรรณคดีเกิดขึ้นจากการใช้ภาษาที่เรียบง่าย
ใกล้เคียงกับภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ้าวันที่สามารถให้น้้าหนักของการย้้าความรู้สึกและการถ่ายทอด
ความคิดของผู้แต่งได้อย่างตรงไปตรงมา ผู้แต่งสามารถสื่อสารมายังผู้อ่านได้ อย่างแนบเนียน 
โดยทั่วไปจินตนาการของผู้แต่งสามารถสร้างสัมผัสทางอารมณ์หรือการรับรู้ความงามทางภาษาได้
อย่างซาบซึ้ง จะเห็นได้ว่างานประพันธ์ที่ใช้ฉันทลักษณ์ชนิดเดียวกันอาจให้สัมผัสทางอารมณ์ต่างกัน 
สุนทรียภาพของภาษาและจินตนาการของกวีจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยความสามารถของกวีผู้ใช้
ประโยชน์จากอัจฉริยภาพของภาษาไทย รวมไปถึงการพรรณนาความที่เกินกว่าความเป็นจริงเพ่ือสื่อ
ความหมายของภาษาที่ลึกซึ้งและสวยงามจะเห็นได้ว่าวรรณคดีนอกจากจะมีคุณค่าด้านความงาม
ทางภาษาแล้วยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิต สะท้อนค่านิยมสถานะความเป็นอยู่  
ความเชื่อ  วัฒนธรรม  ประเพณีของสังคมในอดีตด้วย  และช่วยยกระดับจิตใจเป็นแนวทางการ
ประพฤติปฏิบัติตนของคนในสังคมอีกทั้งรวบรวมคติธรรมและค้าสอนจากวรรณคดี ไว้เป็นแนวทาง
ให้ผู้อ่านได้น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงชุมชนสังคม
ทั่วไป  เนื่องจากด้ังเดิมสังคมไทยในอดีตมีการยกระดับจิตใจด้วยหลักศาสนาและใช้ศาสนาเป็น
เกณฑ์ในการก้าหนดวิถีชีวิตและคุณธรรม  ซึ่งปรากฏในวรรณคดีค้าสอนและสุภาษิตซึ่งคนไทยได้ใช้
เป็นหลักยึดเหนี่ยวสืบทอดกันมาช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน และได้ยึดถือเป็นหลักในการ
ปฏิบัติตนตามวิถีทางที่ถูกท่ีควรตลอดมา 
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ABSTRACT 
 Aesthetics of language and imagination of literature came from the use 
of the simple language which was similar to language that used in daily day, this  
emphasized on feeling and it conveyed thinking of the authors clearly.  The authors 
can communicate to the readers easily. The imagination of the authors can 
construct aesthetics with temper or awareness of the beauty of language 
impressively. Hence, the poetry which used the same prosody might be different 
feeling, The aesthetics of language and imagination of poetry could be happened 
by the ability of poets who took the genius of Thai language, including exaggeration 
to communicate the meaning of language deeply and beautifully. We could see 
that literature was not only the worth of beauty, but also it was the culture 
heritage that gave an expression of life, social value of living, belief, culture, 
tradition of the previous society. These provided entertainment for readers and 
they were the guide of behavior of people in society. Moreover, there were morals 
and teaching from literature for readers who wanted to take information for 
analysis about the way of thai people’s life by starting from their family to general 
community because Thai people in the past rose their mind by learning from 
religion and taking moral principles specified the way of life and virtue that 
appeared in teaching literature and proverb, Thai people have continued from 
Sukhothai until nowadays and they look the principles to behave in the right way in 
this.  day and age. 
Keywords: Aesthetics, the Beauty of Language,Thai Culture 
 

1. บทน า 
 เนื่องจากสุนทรียศาสตร์, สุนทรียภาพ, สุนทรียะและสุนทรียวิทยา ล้วนเป็นเรื่องของ
มนุษย์ที่มีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นลักษณะนามธรรมที่มีต่อธรรมชาติและงานศิลปะ
ทุกสาขา จึงไม่สามารถสรุปความรู้สึกต่างๆนั้นให้เป็นหนึ่งเดียวได้ดังที่ Wirun Tangcharoen 
(2003 : 28)   ได้กล่าวถึง สุนทรียะหรือความงามอาจเป็นความงามของศิลปกรรม ธรรมชาติ
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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สิ่งแวดล้อมรวมทั้งความประณีตงดงามของจิตใจความประณีตงดงามของการใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิต
ที่มีส่วนร่วมกับศิลปกรรม (Fine Art) สุนทรียภาพจึงหมายรวมถึง ความรู้สึกในความงาม ภาพที่
งดงามทั้งที่อยู่ในความคิดหรือภาพของความงามในสมอง (Image of Beauty) แม้ว่ามนุษย์จะมี
ศักยภาพการรับรู้ความงามที่สามารถสัมผัสหรือรับความงามได้ต่างกัน ความงามที่อาจเกิดจากภาพ 
จากเสียง จากจินตภาพจากตัวอักษร หรือจากประสาทสัมผัสอ่ืนๆ  แต่ศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวกับ
ความงาม ตามแนวคิดของชาวตะวันตกนั้น สุนทรียศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาตะวันตกที่มี
รากเหง้า มาจากปรัชญากรีกโบราณ ที่มุ่งแสวงหาความรักในภูมิปัญญา (Love of Wisdom) ที่มุ่ง
แสวงหาความจริง ความดี และความงาม ยังหมายรวมไปถึงความงามทางภาษา เรื่องราวของวิถีชีวิต
ชาวบ้าน   ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาไม่ว่าจะด้วยวิธีการบอกเล่าจดจ้าหรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร เป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ความคิดความเชื่อ  สภาพสังคม  ค่านิยม ของ
ชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ที่ส้าคัญวิถีชาวบ้านยังมีความสัมพันธ์กับภาษาอย่างแยกกันไม่ออกเพราะ
ต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อในการถ่ายทอดท้าให้เราได้เห็นความหมายและความไพเราะแตกต่างกันไป 
การศึกษาวิถีชีวิตของไทยจะท้าให้เราเข้าใจและรู้จักวิถีชีวิตของไทยอันเป็นพ่ีน้องร่วมสังคม        
ร่วมวัฒนธรรมเดียวกัน และยังรู้จักวิถีชีวิตของบรรพชนไทยในอดีตที่ผ่านมาด้วย 

 
2. ความหมายของสุนทรียศาสตร์ 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์ Ari Sutthiphan (1990 : 239) และ Sakon 
Phungamdi (2004 : 30) ต่างกล่าวถึงสุนทรียศาสตร์ในเชิงที่ท้าให้มนุษย์เกิดความรู้สึกเบิกบาน
ยินดี อ่ิมเอิบใจ โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นคุณค่า และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งท้า
ให้มนุษย์เกิดความซาบซึ้งในสิ่งที่แอบแฝงซ่อนเร้นเพ่ือสร้างความนิยมชมชื่นร่วมกันตามลักษณะ
รูปแบบของผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นทุกแขนงทั้งนี้คุณค่าของความงามตามแนวคิดของสุนทรียศาสตร์
จะเกี่ยวข้องกับค้าว่า (Aesthetic Matters)  ซึ่งหมายถึงความงาม (Beauty) ด้วยเหตุนี้
ประสบการณ์เกี่ยวกับคุณค่าทางความงามจึงมีความหมายเดียวกับการเกิดประสบการณ์ทาง
สุนทรียะ อย่างไรก็ตามมนุษย์แต่ละคนจะสามารถรับรู้ถึงคุณค่าของความงามในระดับที่ต่างกัน แม้
จะเป็นเหตุการณ์หรือสิ่งเดียวกัน เนื่องจากมนุษย์มีเงื่อนไขทางกายภาพและทางจิตใจที่ต่างกัน หรือ
แม้แต่ Photchananukrom Chabap Ratchabandittayasathan (2011 : 1244) ให้ความหมาย
ของสุนทรียภาพว่าหมายถึง ความงามในธรรมชาติหรือศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึก
ได้ตามความเข้าใจและตามความรู้สึกของแต่ละคนที่มีต่อความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ ดังนั้น
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า สุนทรียศาสตร์ คือ การศึกษาถึงความงามทั้งในงานศิลปะและในธรรมชาติ 
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
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development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
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สิ่งแวดล้อมรวมทั้งความประณีตงดงามของจิตใจความประณีตงดงามของการใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิต
ที่มีส่วนร่วมกับศิลปกรรม (Fine Art) สุนทรียภาพจึงหมายรวมถึง ความรู้สึกในความงาม ภาพที่
งดงามทั้งที่อยู่ในความคิดหรือภาพของความงามในสมอง (Image of Beauty) แม้ว่ามนุษย์จะมี
ศักยภาพการรับรู้ความงามที่สามารถสัมผัสหรือรับความงามได้ต่างกัน ความงามที่อาจเกิดจากภาพ 
จากเสียง จากจินตภาพจากตัวอักษร หรือจากประสาทสัมผัสอ่ืนๆ  แต่ศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวกับ
ความงาม ตามแนวคิดของชาวตะวันตกนั้น สุนทรียศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาตะวันตกที่มี
รากเหง้า มาจากปรัชญากรีกโบราณ ที่มุ่งแสวงหาความรักในภูมิปัญญา (Love of Wisdom) ที่มุ่ง
แสวงหาความจริง ความดี และความงาม ยังหมายรวมไปถึงความงามทางภาษา เรื่องราวของวิถีชีวิต
ชาวบ้าน   ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาไม่ว่าจะด้วยวิธีการบอกเล่าจดจ้าหรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร เป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ความคิดความเชื่อ  สภาพสังคม  ค่านิยม ของ
ชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ที่ส้าคัญวิถีชาวบ้านยังมีความสัมพันธ์กับภาษาอย่างแยกกันไม่ออกเพราะ
ต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อในการถ่ายทอดท้าให้เราได้เห็นความหมายและความไพเราะแตกต่างกันไป 
การศึกษาวิถีชีวิตของไทยจะท้าให้เราเข้าใจและรู้จักวิถีชีวิตของไทยอันเป็นพ่ีน้องร่วมสังคม        
ร่วมวัฒนธรรมเดียวกัน และยังรู้จักวิถีชีวิตของบรรพชนไทยในอดีตที่ผ่านมาด้วย 

 
2. ความหมายของสุนทรียศาสตร์ 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์ Ari Sutthiphan (1990 : 239) และ Sakon 
Phungamdi (2004 : 30) ต่างกล่าวถึงสุนทรียศาสตร์ในเชิงที่ท้าให้มนุษย์เกิดความรู้สึกเบิกบาน
ยินดี อ่ิมเอิบใจ โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นคุณค่า และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งท้า
ให้มนุษย์เกิดความซาบซึ้งในสิ่งที่แอบแฝงซ่อนเร้นเพ่ือสร้างความนิยมชมชื่นร่วมกันตามลักษณะ
รูปแบบของผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นทุกแขนงทั้งนี้คุณค่าของความงามตามแนวคิดของสุนทรียศาสตร์
จะเกี่ยวข้องกับค้าว่า (Aesthetic Matters)  ซึ่งหมายถึงความงาม (Beauty) ด้วยเหตุนี้
ประสบการณ์เกี่ยวกับคุณค่าทางความงามจึงมีความหมายเดียวกับการเกิดประสบการณ์ทาง
สุนทรียะ อย่างไรก็ตามมนุษย์แต่ละคนจะสามารถรับรู้ถึงคุณค่าของความงามในระดับที่ต่างกัน แม้
จะเป็นเหตุการณ์หรือสิ่งเดียวกัน เนื่องจากมนุษย์มีเงื่อนไขทางกายภาพและทางจิตใจที่ต่างกัน หรือ
แม้แต่ Photchananukrom Chabap Ratchabandittayasathan (2011 : 1244) ให้ความหมาย
ของสุนทรียภาพว่าหมายถึง ความงามในธรรมชาติหรือศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึก
ได้ตามความเข้าใจและตามความรู้สึกของแต่ละคนที่มีต่อความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ ดังนั้น
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า สุนทรียศาสตร์ คือ การศึกษาถึงความงามทั้งในงานศิลปะและในธรรมชาติ 
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มนุษย์สามารถรับรู้คุณค่าของความงามทั้งในผลงานด้านศิลปะและความงามของธรรมชาติได้ด้วย
ประสาทสัมผัสเพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งเบิกบาน ยินดี  อ่ิมเอิบใจซึ่งหมายรวมถึงการรับรู้              
ในสุนทรียภาพด้านความงามท้ังหมดนั่นเอง  
 
3. ความงามของภาษาผ่านจินตนาการของกวี 
 เมื่อเรากล่าวถึงภาษาในเบื้องต้นนั้น “ภาษา” คือระบบของสัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย
เสียงพูดของมนุษย์ที่ก้าหนดขึ้นเพ่ือการสื่อสารในสังคม ภาษาพูดย่อมเกิดขึ้นก่อนภาษาเขียน และ
ก้าหนดตัวอักษรต่างๆเป็นเครื่องหมายแทนเสียงอีกทีหนึ่ง ซึ่งวรรณคดีในระยะแรกไม่ว่าจะสังคมใด   
ก็ตามคือวรรณคดีมุขปาฐะ แม้ในสมัยที่มีวรรณคดีลายลักษณ์แล้ววรรณคดีมุขปาฐะก็ยังปรากฏอยู่ 
เช่น ในกิจกรรมการเล่นดอกสร้อย สักวา หรือเล่นเพลง ฉ่อย ล้าตัด มโนห์รา กลอนล้า ฯลฯ  
 ภาษาในวรรณคดีส่วนใหญ่เป็นภาษาท่ีมีอยู่แล้วในสังคมในการประพันธ์อาจพลิกแพลง
ภาษาปกติให้มีลักษณะผิดแผกไปจากความเคยชินเพ่ือผลของการสื่อสาร    ไม่ว่าในด้านเสียง 
ความหมาย หรือไวยากรณ์ ลักษณะดังกล่าวท้าให้ภาษาในวรรณคดีให้สัมผัสพิเศษกว่าภาษาโดย
ปกติดังท่ีเสฐียรโกเศศกล่าวไว้ในการศึกษาวรรณคดีในแง่วรรณศิลป์ว่า “วรรณคดี    ในความหมาย
อีกนัยหนึ่ง หมายถึงบทประพันธ์ซึ่งมีลักษณะเด่นในเชิงประพันธ์มีค่าทางอารมณ์และความรู้สึกแก่
ผู้อ่านผู้ฟัง...”  ลักษณะเด่นในเชิงประพันธ์ดังกล่าวย่อมอยู่บนพ้ืนฐานและขอบเขตของอัจฉริยภาพ
ของภาษา กล่าวคืออัจฉริยภาพของภาษานี้สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อยคือ อัจฉริยภาพด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนผู้แต่งย่อมต้องเข้าใจอัจฉริยภาพของภาษา ทั้งด้านเสียง 
ไวยากรณ์ และความหมาย อัจฉริยภาพของภาษาในงานประพันธ์ก็เช่นกัน เช่น โคลงเป็นค้า
ประพันธ์ที่เกิดขึ้นในขณะเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมี 3 ระดับ ผู้แต่งสามารถปรุงแต่งภาษาปกติ
ให้มีลักษณะพิเศษโดยการเน้นเสริมเติมตัดหรือพลิกแพลงภาษาได้โดยไม่ขัดกับระบบและ
อัจฉริยภาพของภาษา ทั้งนี้ก็เพ่ือสัมฤทธิผลของการสื่อสารหรือความพึงพอใจทางสุนทรียะนั้นเอง  
หรือตัวอย่างจากบุคคลที่มีอัจฉริยภาพด้านภาษาและการสื่อสารสังเกตได้จาก การที่คนๆนั้นสามารถ
พูดได้หลายภาษา พูดได้น่าสนใจส่ือสารใจความส้าคัญตามความต้องการได้ ฟังแล้วจับใจความได้ดี
แล้วน้ามาสรุปได้ อ่านหนังสือแล้วสรุปมาเล่าให้ฟังได้ เขียนเรียงความหรือบทความได้น่าสนใจ        
มีความเข้าใจในโครงสร้างของภาษา ไวยากรณ์ และรากศัพท์ เป็นต้น 
 ลักษณะเด่นของภาษาในเชิงประพันธ์ย่อมปรากฏได้ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เช่นการ    
ซ้้าเสียงพยัญชนะเพ่ือย้้าน้้าหนักของความรู้สึกและจินตนาการ การซ้้าค้าเพ่ือสร้างสมดุลทาง



314254    ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562

 

significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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โครงสร้างและโยงความคิดเชิงเปรียบเทียบดังตัวอย่างการซ้้าค้า เช่น ในลิลิตยวนพ่ายกวีเล่นค้าว่า 
“หาย” ที่ต้นและท้ายบทให้ซ้้ากัน ดังนี้ 
  เป็นสร้อยโสภิศพ้น  อุปรมา 
  โสรมสรวงศิรธิรางค์  เวี่ยไว้ 
  จงคงคู่กัลปา  ยืนโยค 
  หายแผ่นดินฟูาไหม้  อย่าหาย      
      (ลิลิตยวนพ่าย) (Lilit Yuan to Retreat)  
 สื่อความว่าขณะที่แผ่นดินและฟูาหายไปด้วยไฟกัลป์เผาไหม้ จากบทประพันธ์กวีใช้ค้า
ว่า “จงคง” และ “อย่าหาย” ซ่ึงภาวะตรงกันข้ามของธรรมชาติเห็นได้ว่าผลปรากฏด้วยความเชื่อ
จากบทประพันธ์อันเป็นนฤมิตกรรมในอ้านาจบงการของมนุษย์จึงใช้ “จง” และ “อย่า” ก้ากับ
ค้ากริยาของประโยคในลักษณะค้าสั่งในบทที่ 3 และ 4 ของโคลง (Duangmon Chitchamnong 
and Suchitra Chongsathitwatthana 2012 : 7) นอกจากให้เห็นความไพเราะที่มีความสวยงาม
ของการใช้ค้าแล้วยังเห็นการให้น้้าหนักของค้าด้วยเช่นกัน 
 กล่าวได้ว่าสุนทรียภาพของวรรณคดีเกิดจากการใช้ภาษาที่สนองจุดประสงค์ของการ
สื่อสาร ผู้รับสารจ้าเป็นต้องเอาใจใส่ต่อการอ่านอย่างละเอียดโดยไม่อาจกระท้าได้ด้วยการแปลศัพท์
หรือถอดค้าประพันธ์จากสารได้เพียงผิวเผิน ความรู้สึกนึกคิด อาจปรากฏเป็นขั้นความหมายใน
ระดับต่างๆกัน ถ้อยค้าในภาษาอาจไม่บอกความรู้สึกโดยตรงแต่จะบรรยายหรือพรรณนาเป็นภาพ 
แสง สี และความเคลื่อนไหวต่างๆ ความประสานกันขององค์ประกอบเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยพลังของ
การจัดระบบแรงกระทบอารมณ์ของผู้แต่งซึ่งเรียกว่า จินตนาการ อันเป็นปัจจัยส้าคัญอย่างหนึ่งของ
สุนทรียภาพ และการต้องการสื่อความงามของภาษาให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างลึกซ้ึง 
 บทบาทของภาษาในวรรณคดีจึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียภาพอย่างเหนียวแน่น 
สุนทรียภาพเป็นเรื่องของคุณภาพแห่งศิลปะภาษาที่มีบทบาทในการสื่อสาร ผู้ประพันธ์จึงต้อง
เลือกสรรถ้อยค้าเพ่ือให้เกิดความไพเราะเพ่ือแสดงออกถึงความคิด อารมณ์ของตนเอง ด้วยเหตุนี้
ผู้ประพันธ์จึงต้องสร้างสรรค์วรรณกรรมด้วยภาษาที่มีคุณค่าทางสุนทรียะ และถ่ายทอดจนผู้อ่าน  
เกิดจินตภาพไปตามจินตนาการของกวีการถอดภาพในใจออกมาเป็นถ้อยค้าก็ต้องกระท้าด้วยการ
เลือกสรรถ้อยค้าด้วยจุดมุ่งหมายที่จะสร้างภาพในจินตนาการนั้นให้ปรากฎซ้้าอย่างใกล้เคียงที่สุด    
ในจินตนาการของผู้อ่าน ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างบทพรรณนาชมโฉมนางในวรรณคดีที่เราจะพบได้
ซ้้าๆกันในวรรณคดีหลายเรื่อง และดูเหมือนกวีต่างยึดถือเป็นแบบฉบับ จนกลายเป็นประเพณีของ
การแต่งวรรณคดีดังที่เรียกว่าปรัมปราคติทางวรรณคดี (Literary Tradition) ดังเช่น การชมโฉมว่า
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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หน้างามเหมือนเดือนเพ็ญ ฟันงานเหมือนนิลเจียระไนตามแนวปรัมปราคติ หรือจะชมอย่างค่านิยม
ปัจจุบันว่าฟันขาวเหมือนไข่มุกก็ตาม ล้วนเป็นจินตนาการลักษณะแคบตายตัว เพราะเป็นการแสดง
แรงกระทบอารมณ์ที่คล้อยตามกัน ผู้รับสารจะไม่ตอบสนองอะไรมากไปกว่าการนึกเห็นความงาม
ผ่องนวลของใบหน้า ความด้าขลับแวววาวหรือขาวเป็นประกายของฟันที่เรียงกันเป็นระเบียบ     
หรือจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาเมื่ออิเหนายกทัพออกจากเมืองหมันหยาเพ่ือรบศึกกะหมังกุห
นิงที่มาติดพันเมืองดาหาอยู่นั้นได้คร่้าครวญถึงนางทั้งสามผู้ชายา ดังค้าประพันธ์ต่อไปนี้ 
   ว่าพลางทางชมคณานก  โผผกจับไม้อึงมี ่
  เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี  เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา 
  นางนวลจับนางนวลนอน  เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา 
  จากพรากจับจากจ้านรรจา  เหมือนจากนางสการะวาตี 
  แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง  เหมือนร้างห้องมาหยารัศมี 
  นกแก้วจับแก้วพาที   เหมือนแก้วพี่ท้ังสามสั่งความมา 

     (อิเหนา) (Inao : Wannakadeewijak) 
 กลวิธีในค้าประพันธ์ที่ยกมานี้เป็นที่รู้จักกันว่า “การเล่นค้า” เป็นการน้าค้าที่มีเสียง 
 กลวิธีในค้าประพันธ์ที่ยกมานี้เป็นที่รู้จักกันว่า “การเล่นค้า” ในที่นี้เป็นการน้าค้าที่มี
เสียงเหมือนกันมาเทียบกันโดยไม่ค้านึงว่าจะมีความหมายเกี่ยวโยงกันหรือไม่ ก็คือการใช้ค้าพ้อง
เสียงนั่นเอง คือ เบญจวรรณ (ชื่อนก) วัลย์ (ไม้เถา) – วัน (เวลา) นางนวล (ชื่อนก) – นางนวล (ชื่อ
ต้นไม้) นวลสมร (ค้าเรียกนาง) - จากพราก(ชื่อนก) จาก (ชื่อต้นไม้ขึ้นเป็นกออยู่ตามริมฝั่งน้้ากร่อย
ปุาชายเลน) – จาก (กริยาของตัวละคร) เต่าร้าง (ชื่อต้นไม้ต้นคล้ายหมาก) – ร้าง (กริยาของตัว
ละคร) และ นกแก้ว (ชื่อนก) – แก้ว (ชื่อต้นไม้) – แก้วพ่ี (ค้าเรียกนาง) 
 แก่นความคิดของค้าประพันธ์นี้ก็คือประสบการณ์ปัจจุบัน ที่ได้พบเห็นและกลายเป็น
เครื่องปลุกเร้าความทรงจ้าถึงประสบการณ์ในอดีตคือความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา ความใกล้ชิดสนิท
สนมด้วยความเสน่หา และความพลัดพราก โดยเฉพาะอย่างหลังเป็นประสบการณ์ที่ด้าเนินสืบมา
จนถึงปัจจุบันขณะคร่้าครวญร้าพันถึงนางอันเป็นที่รัก มีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงลักษณะที่เรียกว่า           
จิตประหวัด (association of mind) แต่เป็นการเชื่อมโยงจินตนาการของกวีให้เกิดแรงกระทบ
อารมณ์ด้วยภาพ ผู้อ่านไม่มีความจ้าเป็นที่จะต้องรู้จักนกต่างๆ ที่กล่าวถึง เช่น เบญจวรรณ นางนวล 
จากพราก แขกเต้า และนกแก้ว ว่ามีลักษณะรูปร่างและสีสันอย่างไร นกจากพรากที่จับต้นจาก   
เป็นเครื่องหมายของการจากโดยที่ในความเป็นจริงนั้นนกที่เห็นไม่ได้จากอะไรเลย ผู้ประพันธ์ได้จัด
วางไว้ตายตัวแล้วว่าจากพรากก็ต้องเก่ียวข้องกับการจาก เต่าร้างก็ต้องเกี่ยวข้องกับร้าง  นกแก้วก็
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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ต้องสัมพันธ์กับนางแก้ว โดยไม่มีทางจะนึกเป็นอ่ืน หรือคิดต่อเนื่องให้กว้างไกลออกไปได้ เอกภาพ
ของค้าประพันธ์ดังกล่าว จึงเป็นเอกภาพที่เกิดจากความประสานอย่างง่ายเป็นประสบการณ์             
อันเฉพาะเจาะจง และเป็นแรงกระทบอารมณ์ท่ีคล้อยตามกันอย่างสวยงามทั้งความคิดและภาษา 
 จะเห็นได้ว่าจินตนาการท่ีลึกซึ้งกว้างขวางนั้น มีคุณค่ามากกว่างานฝีมือที่เน้นการจ้ากัด
ความคิดตามแบบแผน ผู้อ่านจะตอบสนองบทกวีได้กว้างไกลโดยไม่สะดุดอยู่กับการตีความที่หยุดนิ่ง
ตายตัวค้าบางค้าอาจตีความแตกแขนงออกไปได้หลายอย่าง โดยไม่ท้าให้เกิดความฉงนหรือสับสน  
ในการสื่อความหมาย หากยิ่งท้าให้รู้สึกว่ากวีนิพนธ์นั้นลุ่มลึกและยั่วยุให้ค้นคิดหาค้าตอบมากข้ึน 
 การสร้างพลังอารมณ์เพ่ือให้กระทบใจผู้อ่านเป็นสิ่งส้าคัญที่สุดในวรรณคดีเช่นเดียวกับ
งานศิลปะอ่ืนๆ การสร้างความกระทบอารมณ์จะท้าให้ผู้อ่านเคลิบเคลิ้มเลื่อนไหลจากโลกแห่งความ
เป็นจริง โดยอาศัยความจัดเจนทางวรรณศิลป์ทั้งในแง่ศิลปะการแต่งและพลังทางภาษา ความเกิน
จริงจึงเป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์ในการสร้างภาพพจน์ประเภทหนึ่ง (Hypobole) ภาพพจน์ประเภทนี้
มิได้มุ่งให้เห็นภาพที่เป็นจริงตามตัวหนังสือ แต่ต้องการให้ผู้อ่านได้ความรู้สึก ฉะนั้นการเกินจริงหรือ
ผิดความเป็นจริงเป็นเอกสิทธิ์ของกวี เพราะมิได้มีจุดประสงค์เพ่ือบิดเบือนความจริง แต่ต้องการ
สร้างพลังทางอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่เหนือเหตุผล เช่น การกล่าวว่า “ร้องไห้จนน้้าตาเป็นสายเลือด” 
เราก็มิได้หมายความตามนั้นจริงแต่ต้องการให้เข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกที่หนักหนาและท่วมท้น 
(Ruenruethai Satchaphan,2001 : 29) 
 ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บท
ชมรถพระที่นั่งของทศกัณฐ์ส่วนหนึ่ง แล้วทรงรับสั่งให้สุนทรภู่แต่งต่อ ภาพของรถพระที่นั่งจาก
จินตนาการของศิลปินทั้งสองจึงเป็นศิลปวัตถุที่ใหญ่โต น่าสะพรึงกลัวเพราะ “กว้างยาวใหญ่เท่าเขา
จักรวาล” และ “ดุมดงกงหันเป็นควันคว้าง เทียมสิงห์วิ่งวางข้างละแสน” เวลาที่ทศกัณฐ์ทรงรถนี้ท้า
ให้ “พ้ืนแผ่นดินกระเด็นไปเป็นจุณ  นทีตีฟองนองระลอก  คลื่นกระฉอกกระฉ่อนชลข้นขุ่น  เขาพระ
สุเมรุเอนเอียงอ่อนละมุน อานนทท์หนุนดินดานสะท้านสะเทือน” ส่วนกองทัพที่ตามมาส่ง “ก้อง
กัมปนาท” และมากมายจน “บดบังสุริยันตะวันเดือน” ในฐานะผู้ อ่านจึงมิต้องสงสัยเลยว่า          
รถพระท่ีนั่งองค์นี้เหมาะสมกับพระอิสริยยศของทศกัณฐ์ผู้ยิ่งใหญ่เพียงไร 
 ภาพเกินจริงในวรรณคดีจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึก เป็นการย้้าความ
เพ่ือให้ความรู้สึกนั้นหนักแน่น เข้มข้นข้ึนไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกใดก็ตาม ลีลาความงามของภาษาผ่าน
จินตนาการของกวีโดยเฉพาะบทร้อยกรองมีความสอดคล้องกับเสียงของค้าที่ใช้ไม่ว่าจะความไพเราะ
ในด้านเสียงสัมผัส  เสียงวรรณยุกต์  เมื่อน้ามาใช้อย่างเหมาะสมก็จะท้าให้บทร้อยกรองไพเราะมาก
ยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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ต้องสัมพันธ์กับนางแก้ว โดยไม่มีทางจะนึกเป็นอ่ืน หรือคิดต่อเนื่องให้กว้างไกลออกไปได้ เอกภาพ
ของค้าประพันธ์ดังกล่าว จึงเป็นเอกภาพที่เกิดจากความประสานอย่างง่ายเป็นประสบการณ์             
อันเฉพาะเจาะจง และเป็นแรงกระทบอารมณ์ท่ีคล้อยตามกันอย่างสวยงามทั้งความคิดและภาษา 
 จะเห็นได้ว่าจินตนาการท่ีลึกซึ้งกว้างขวางนั้น มีคุณค่ามากกว่างานฝีมือที่เน้นการจ้ากัด
ความคิดตามแบบแผน ผู้อ่านจะตอบสนองบทกวีได้กว้างไกลโดยไม่สะดุดอยู่กับการตีความที่หยุดนิ่ง
ตายตัวค้าบางค้าอาจตีความแตกแขนงออกไปได้หลายอย่าง โดยไม่ท้าให้เกิดความฉงนหรือสับสน  
ในการสื่อความหมาย หากยิ่งท้าให้รู้สึกว่ากวีนิพนธ์นั้นลุ่มลึกและยั่วยุให้ค้นคิดหาค้าตอบมากข้ึน 
 การสร้างพลังอารมณ์เพ่ือให้กระทบใจผู้อ่านเป็นสิ่งส้าคัญที่สุดในวรรณคดีเช่นเดียวกับ
งานศิลปะอ่ืนๆ การสร้างความกระทบอารมณ์จะท้าให้ผู้อ่านเคลิบเคลิ้มเล่ือนไหลจากโลกแห่งความ
เป็นจริง โดยอาศัยความจัดเจนทางวรรณศิลป์ทั้งในแง่ศิลปะการแต่งและพลังทางภาษา ความเกิน
จริงจึงเป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์ในการสร้างภาพพจน์ประเภทหนึ่ง (Hypobole) ภาพพจน์ประเภทนี้
มิได้มุ่งให้เห็นภาพที่เป็นจริงตามตัวหนังสือ แต่ต้องการให้ผู้อ่านได้ความรู้สึก ฉะนั้นการเกินจริงหรือ
ผิดความเป็นจริงเป็นเอกสิทธิ์ของกวี เพราะมิได้มีจุดประสงค์เพ่ือบิดเบือนความจริง แต่ต้องการ
สร้างพลังทางอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่เหนือเหตุผล เช่น การกล่าวว่า “ร้องไห้จนน้้าตาเป็นสายเลือด” 
เราก็มิได้หมายความตามนั้นจริงแต่ต้องการให้เข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกที่หนักหนาและท่วมท้น 
(Ruenruethai Satchaphan,2001 : 29) 
 ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บท
ชมรถพระที่นั่งของทศกัณฐ์ส่วนหนึ่ง แล้วทรงรับสั่งให้สุนทรภู่แต่งต่อ ภาพของรถพระที่นั่งจาก
จินตนาการของศิลปินทั้งสองจึงเป็นศิลปวัตถุที่ใหญ่โต น่าสะพรึงกลัวเพราะ “กว้างยาวใหญ่เท่าเขา
จักรวาล” และ “ดุมดงกงหันเป็นควันคว้าง เทียมสิงห์วิ่งวางข้างละแสน” เวลาที่ทศกัณฐ์ทรงรถนี้ท้า
ให้ “พ้ืนแผ่นดินกระเด็นไปเป็นจุณ  นทีตีฟองนองระลอก  คลื่นกระฉอกกระฉ่อนชลข้นขุ่น  เขาพระ
สุเมรุเอนเอียงอ่อนละมุน อานนทท์หนุนดินดานสะท้านสะเทือน” ส่วนกองทัพที่ตามมาส่ง “ก้อง
กัมปนาท” และมากมายจน “บดบังสุริยันตะวันเดือน” ในฐานะผู้ อ่านจึงมิต้องสงสัยเลยว่า          
รถพระท่ีนั่งองค์นี้เหมาะสมกับพระอิสริยยศของทศกัณฐ์ผู้ยิ่งใหญ่เพียงไร 
 ภาพเกินจริงในวรรณคดีจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึก เป็นการย้้าความ
เพ่ือให้ความรู้สึกนั้นหนักแน่น เข้มข้นข้ึนไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกใดก็ตาม ลีลาความงามของภาษาผ่าน
จินตนาการของกวีโดยเฉพาะบทร้อยกรองมีความสอดคล้องกับเสียงของค้าที่ใช้ไม่ว่าจะความไพเราะ
ในด้านเสียงสัมผัส  เสียงวรรณยุกต์  เมื่อน้ามาใช้อย่างเหมาะสมก็จะท้าให้บทร้อยกรองไพเราะมาก
ยิ่งขึ้น  
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4. ความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรมไทย 
 Prasit Kapklon and Niphon Insin (1990: 6) กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
กับวัฒนธรรมไทย สรุปได้ว่าภาษาไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยเพราะฉะนั้นภาษาไทยจึงมี
ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมไทยสาขาอ่ืนๆ ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเดียวกัน  ภาษาไทย
เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมไทยเรามองเห็นและเข้าใจวัฒนธรรมไทยได้ไม่ว่าในอดีต        
หรือในปัจจุบันภาษาไทยจะสะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่ ความเชื่อ ทัศนคติ ความคิด ค่านิยม    
สภาพสังคมของคนไทยได้อย่างกระจ่างชัด ตัวอย่างเช่น ส้านวนพูดที่คนไทยนิยมพูดกันเมื่อเกิด
ปัญหาว่า “ช่างเถอะ  ไม่เป็นไร” “ลืมเสียเถิด” “คิดเสียว่าเป็นกรรมของเรา” “กรรมจริง” “ขอกัน
กินมากกว่านี้”  ลักษณะการพูดเช่นนี้สะท้อนให้เห็นความคิดความเชื่อและค่านิยมได้ดี หรือการที่
คนไทยนิยมใช้สรรพนามแทนบุคคลที่พูดด้วยและเป็นบุคคลที่อาวุธโสกว่ามักใช้ว่า “พ่ี” “ลุง” “ปูา”  
“น้า” “อา” หรือตัวอย่างจากวรรณคดีเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ      
เลิศหล้านภาลัย ตอนที่กล่าวว่า 

“ฝุายฝูงสาวสาวชาวกรุง  ก็บ้ารุงรูปโฉมเฉิดฉัน 
  ขัดขมิ้นหนุนเนื้อเจือจันทน์   หวีผมคมสันกันไร 
  ที่ลูกเหล่าเผ่าพงศ์พวกผู้ดี   รูปทรงส่งศรีผ่องใส 
  ซ่อนตัวกลัวจะเก็บเป็นนางใน  ถึงมีงานการใหญ่ไม่ไปดู 
  ลางพวกเพ่ิงดรุณรุ่นสาว   เจ้าบ่าวไปปลูกหอขอสู่ 
  บ้างลอบลักรักเร้นเป็นชู้   หมากพลูพวงมาลัยให้กัน 
  พวกหนุ่มหนุ่มพากเพียรเวียนแวดชาย มุ่งหมายรักใคร่ใฝุฝัน 
  หยอกเอินเดินเคียงเมียงมัน   ติดพันพูดจาเป็นแยบคาย 
  บ้างดีดนิ้วผิวปากท้าเพลง   ล้วนนักเลงเจ้าชู้ฉุยฉาย 
  ลดเลี้ยวเที่ยวเล่นตามสบาย   หญิงชายเป็นสุขทุกคืนวัน” 
    (อิเหนา) (Inao: Phutthaloetla Naphalai, His Majesty King) 
 บทกลอนตอนนี้ได้สะท้อนให้เห็นสภาพชีวิต  ความคิด  และวัฒนธรรมหลายอย่างของ    
คนไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  บางอย่างยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน เช่นสาวๆชาวกรุงต่าง
ก็รักสวยรักงาม มีการสู่ขอและมีการขอขมากันตามประเพณี พวกหนุ่มๆชอบหยอกเอินเกี้ยวพาราสี  
ทั้งฝุายหญิงฝุายชายต่างก็มีความสุข แม้ว่าปัจจุบันบางอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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สิ่งที่สื่อให้เห็นวิถีความเป็นอยู่ของคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าคือความสวยงามของภาษาที่สอดคล้องสัมพันธ์
กับวัฒนธรรมไทยผ่านเรื่องราวต่างๆมากมาย 
 จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมนั้น  ท้าให้เราได้เห็นความ
แตกต่างของวัฒนธรรมในหลายแง่มุมที่เป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งสองสิ่งนี้เป็นของคู่
กัน จะแยกจากกันไม่ได้ถ้าไม่มีภาษาวัฒนธรรมจะเจริญงอกงามอยู่ในความสนใจของคนได้ยาก
เพราะขาดเครื่องมือสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งในทางกลับกันวัฒนธรรมเป็นหลักส้าคัญที่
จะปรุงแต่งให้ภาษาเกิดระเบียบมีกฎเกณฑ์ด้วยการเฟูนค้า  และน้ามาใช้อย่างเหมาะสมทรงคุณค่า
อยู่ในความนิยมทุกยุคสมัย   
 
5. วัฒนธรรมในการใช้ภาษาของสังคมไทย 
 การใช้ภาษาให้สามารถสื่อความหมายได้ตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  
จะต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆซึ่งหลักส้าคัญที่สุดของวัฒนธรรมในการใช้ภาษาก็คือ
ใช้ภาษา ใช้ถ้อยค้าให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ  ดังตัวอย่างที่ว่าถ้า
ชาวบ้านพูดกับพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่องค์พระประมุขเสด็จเยี่ยมพสกนิกรในท้องถิ่นชนบท  
ด้วยถ้อยค้าธรรมดาสามัญไม่ใช้ราชาศัพท์  ในสถานการณ์อย่างน้ีการใช้ภาษาของชาวบ้านอาจไม่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย แม้ว่าที่ถูกต้องใช้ค้าราชาศัพท์ก็ตาม แต่ชาวบ้านจะไม่ได้
รับค้าต้าหนิจากใครๆ เพราะเป็นการแสดงความจงรักภักดีตามแบบของชาวบ้าน แต่ถ้าผู้ว่าราชการ
จังหวัด  ครู  อาจารย์  บุคคลที่มีความรู้  กราบทูลองค์พระประมุขด้วยถ้อยค้าธรรมดาสามัญโดยไม่
ใช้ค้า      ราชาศัพท์สถานการณ์เช่นนี้ถือว่าผู้กราบทูลใช้ภาษาไม่ถูกต้องอาจถูกต้าหนิติเตียนจาก
สังคมได้ หรือหากเราจะนิมนต์พระสงฆ์ไปท้าบุญขึ้นบ้านใหม่ในสถานการณ์เช่นนี้เราจะใช้ค้าพูด
อย่างไร  ขึ้นต้นว่าอย่างไร เราต้องการขอความช่วยเหลือจากอาจารย์  ต้องการให้อาจารย์สอน
พิเศษให้ในเรื่องท่ีไม่เข้าใจเราจะพูดอย่างไรจึงจะเหมาะสม เมื่อเราไปเยี่ยมเพ่ือนท่ีบ้านขณะที่พบพ่อ
แม่ของเพ่ือนเราจะกล่าวทักทายว่าอย่างไร ถ้าเราได้รับการก้าหนดให้พูดแสดงความอาลัยในโอกาส
ที่เพ่ือนร่วมชั้นเรียนคนหนึ่งต้องย้ายโรงเรียนตามผู้ปกครองไปจังหวัดอ่ืนเราจะพูดอะไรบ้ างแสดง
ความดีใจหรือเสียใจ  ประเด็นต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องวัฒนธรรมในการใช้ภาษาท้ังสิ้น  

Wirachai  Michop (1987:13)  ได้เสนอแนะหลักของการใช้ภาษาบางสถานการณ์ไว้ดังนี้ 
1. อายุและประสบการณ์  ผู้ที่มีอายุต่างกันย่อมจะใช้ภาษาไม่เหมือนกัน  เช่น  เด็กมีภาษา

แตกต่างกับผู้ใหญ่  อย่างที่เรียกกันว่าภาษาของเด็ก  ผู้ใหญ่รู้ถ้อยค้าต่างๆ มากกว่าเด็ก  ทั้งนี้
เนื่องมาจากผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากกว่าเด็ก  การใช้ภาษาของผู้ที่ต่างวัยกัน  และมีประสบการณ์
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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ต่างกันจึงแผกเพ้ียนออกไปเป็นธรรมดา  นอกจากน้ันการใช้ภาษาระหว่างผู้ต่างวัยกันยังต่างกัน  
เช่น  ในสังคมไทยผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่าเคารพผู้ที่สูงอายุกว่า  จึงใช้ภาษาที่แสดงความยกย่องนับถือ
อาทิ  ใช้สรรพนามแทนตัวเองว่า  หนู  กระผม  ดิฉัน  ฯลฯ  และถ้าพูดกับผู้ที่มีอายุเท่าเทียมกัน
หรือเสมอกันมักจะใช้สรรพนามแทนตัวเองว่า เรา  ฉัน  ผม  ฯลฯ  ส่วนผู้ที่มีอายุสูงกว่าก็ใช้     
สรรพนามแทนตัวเองอีกอย่างหนึ่งเป็นต้น 

2. ความใกล้ชิด  ผู้ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก  ย่อมใช้ภาษาอย่างเป็นกันเองมากกว่า
ผู้ที่ใกล้ชิดกันน้อย เช่น  การพูดจาของผู้ชายรู้จักกันดี  เป็นเพื่อนกันมานานหรือเป็นเกลอกันอาจจะ
ใช้สรรพนามว่า  กู  มึง  อ้ัว  ลื้อ  เอ็ง  ข้า  ฯลฯ  ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการพูดที่ไม่สุภาพ  แต่การใช้ค้า
เหล่านี้ใช้พูดกันเป็นการส่วนตัวเท่านั้นจะไม่ใช้พูดต่อหน้าผู้อ่ืนที่ไม่คุ้นเคยกันส่วนคนที่ไม่รู้จักกัน   
จะไม่ใช้ภาษาอย่างนี้ ฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังการใช้ถ้อยค้า เช่น การใช้สรรพนามว่า ผม  ดิฉัน คุณ  
ท่าน  ใต้เท้า ฯลฯ  ให้ถูกตามครรลองระเบียบของสังคม 
 3. เพศ  ผู้ที่มีเพศต่างกันใช้ถ้อยค้าบางอย่างแตกต่างกันไป  อย่างเช่นค้าสรรพนาม 
และค้าขานรับ ผู้หญิงใช้ว่า  ดิฉัน  ค่ะ ขา เจ้าค่ะฯลฯ  ผู้ชายใช้ว่า  ผม  ครับ  ขอรับ  ขอรับกระผม
ฯลฯ  ค้าบางค้าใช้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น  เช่น  อี นาง นางสาว  คุณนาย สวยงาม อ่อนช้อยฯลฯ แต่
บางค้าก็ใช้เฉพาะผู้ชาย ดังเช่น  นาย  หล่อ  บึกบึน  อ้าย  ฯลฯ 

4. โอกาส  เมื่ออยู่ในโอกาสที่ต่างกันย่อมท้าให้ใช้ภาษาผันแปรต่างออกไป เช่น การพูดในที่
ประชุมต้องใช้ภาษาแบบแผนที่เป็นพิธีการเมื่ออยู่ต่อหน้าชุมชนที่มีสุภาพสตรีห้ามพูดค้าหยาบคาย
ลามก  แต่ถ้าอยู่กันเฉพาะผู้ที่คุ้นเคยกันก็ใช้ภาษาแบบเป็นกันเองได้ เช่น ใช้ค้าว่ารับทาน กิน ที่บ้าน
หรือกับผู้ที่รู้จักกันดี  หากว่าเขียนเรียงความหรือเขียนตอบสอบเลื่อนชั้นเรียนก็ต้องใช้ภาษา      
แบบแผนซึ่งเป็นที่รับรองกันทั่วไปเป็นต้น 

5. อาชีพ  บุคคลที่อยู่ในวงอาชีพที่ต่างกัน  แม้ว่าจะพูดใช้ภาษากันได้เข้าใจเป็นส่วนใหญ่  
แต่ก็ยังมีศัพท์เฉพาะที่ใช้ซึ่งรู้เรื่องกันเฉพาะในวงอาชีพนั้นๆ อาทิ ศัพท์เฉพาะของแพทย์ ศัพท์เฉพาะ
ของนักวิทยาศาสตร์ ศัพท์เฉพาะของนักธุรกิจ  ศัพท์เฉพาะของนักกฎหมาย  และศัพท์เฉพาะของครู  
เป็นต้น 

6. การอบรมเลี้ยงดูและการศึกษา  ผู้ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการศึกษาไม่เหมือนกัน  
เช่น  ผู้ที่ถูกอบรมอย่างมีระเบียบวินัย  ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาหรือผู้ที่ได้รับการศึกษา  ย่อมใช้ภาษา
ไม่เหมือนกันบางคนชอบใช้ค้าหยาบ  บางคนใช้ภาษาไม่ถูกโอกาส  ก็เพราะไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอ
นั่นเอง 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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7. ต้าแหน่งและฐานะทางสังคม  ได้แก่  ต้าแหน่งทางหน้าที่การงานคุณวุฒิและชาติวุฒิ 
ย่อมท้าให้การใช้ภาษาผิดแผกออกไปด้วย อาทิผู้บังคับบัญชาพูดกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ใช้ค้า   
สรรพนามแทนตัวเองและผู้ที่ถูกพูดถึงอย่างหนึ่ง  ในทางกลับกันผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาใช้ค้าสรรพนาม
พูดกับผู้บังคับบัญชาอีกอย่างหนึ่ง  ครูพูดกับศิษย์ใช้สรรพนามแทนตัวเองต่างกับศิษย์พูดกับครู  
หรือการใช้ภาษาพูดกับพระสงฆ์  และเจ้านายเชื้อพระวงศ์ก็มีภาษาใช้เฉพาะอีกอย่างหนึ่งเป็นต้น 

8. สภาพทางภูมิศาสตร์  ผู้ทีอ่ยู่ในท้องถิ่นต่างกัน  สภาพของสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เป็น
ตัวก้าหนดให้ใช้ภาษาแตกต่างกับผู้ที่อยู่ในถิ่นอ่ืน  เช่น  คนที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในภาคเหนือ  ภาคอีสาน  
ภาคกลาง  และภาคใต้ของประเทศไทยใช้ภาษาไม่เหมือนกันทั้งในด้านการออกเสียงและการใช้
ถ้อยค้าบางค้า 
 จะเห็นได้ว่าภาษานั้นสอดคล้องกับวัฒนธรรมกับวิถีของคนไทยอย่างแยกไม่ออก หาก
เราใช้ภาษาได้ถูกต้องเข้าใจหลักของการใช้ภาษาตามสถานการณ์เราจะเข้าใจบริบทของการใช้ภาษา
ได้อย่างดี เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับยุคสมัยในปัจจุบันหลักการใช้ภาษาตามสถานการณ์เหล่านี้ล้วน
ถูกลืมหายไปตามระยะเวลา ซึ่งบางคนกลับมองว่าไม่ใช่เรื่องส้าคัญเสียด้วยซ้้า แต่หารู้ไม่ว่าเรา
นั้นเอง   ที่ก้าลังจะท้าให้วัฒนธรรมการใช้ภาษาที่ถูกต้องและสวยงามค่อยๆเลือนหายไปจาก
สังคมไทย 
 
6. ความส าคัญของภาษาในด้านการสืบทอดวัฒนธรรม 
 จะเห็นแล้วว่าภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทยมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น โดยเฉพาะ
แง่หนึ่งที่ว่าภาษาเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญยิ่งในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทย มีลักษณะ
สากลเหมือนกับวัฒนธรรมของกลุ่มชนอ่ืน  และยังมีลักษณะเฉพาะที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์
ความเป็นไทยแสดงลักษณะเฉพาะกลุ่มของตนเองหลายประการ ดังที่  Prasit Kapklon and 
Niphon Insin (1990 : 163) กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมไทยไว้ดังที่จะสรุปเป็นแนวทาง
ให้เห็นถึงความส้าคัญของภาษาในด้านการสืบทอดวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟูน วัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่  
มีส่วนเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาไม่โดยตรงก็โดยอ้อม  การท้าบุญและประกอบการกุศลในวันส้าคัญ
ทางพุทธศาสนา  การท้าพิธีหรือประกอบประเพณีต่างๆ ต้องมีพิธีทางศาสนา  การสร้างศิลปกรรม
ต่างๆ ส่วนใหญ่ก็เนื่องในกิจการศาสนาแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านวิจิตรศิลป์  ประติมากรรม 
ภาพเขียน ภาพปั้น แกะสลัก เหล่านี้ล้วนเป็นศิลปะในทางศาสนาทั้งสิ้น   
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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2. เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากพระมหากษัตริย์     
เป็นศูนย์กลางของอ้านาจ เป็นศูนย์รวมความสนใจของชาวบ้านมาแต่โบราณกาลวัฒนธรรมไทยส่วน
หนึ่งจึงสร้างสมเกี่ยวพันอยู่กับสถาบันนี้ เช่น การใช้ค้าราชาศัพท์ การสร้างพระบรมมหาราชวังด้วย
ฝีมือทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเลิศ การแต่งวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ การมีงานพระราชพิธีต่างๆ 
มากมาย ดังตัวอย่าง รัฐพิธีพืชมงคล (Wichian Wachiraphahu,1960 : 232-233 อ้างถึงใน 
Banthoeng Phaphichit 2006 : 91-92) 

งานนี้เป็นประเพณีมาแต่โบราณเดิมถือเป็นงานพระราชพิธีและจัดเป็น  2 งานคือพิธี       
พืชมงคลและพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญภายหลังเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วพิธีจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญได้ถูกยกเลิกไปคงเหลือแต่พิธีพืชมงคลนิมนต์พระสงฆ์ 11 รูป สวดมนต์และสวด
คาถาพืชมงคลต่อท้ายสวดมนต์ ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นิมนต์มาในงานพิธีนี้
ต่างกับงานรัฐพิธีอ่ืนๆ ไม่ได้นิมนต์โดยถือเกณฑ์วัดหรือตามสมณศักดิ์สูงต่้า  แต่นิมนต์พระราชาคณะ
เป็นหัวหน้าเพียงรูปเดียวโดยปกติก็ได้แก่ท่านเจ้าคุณพระมงคลทิพยมุนี หรือเจ้าคุณพระมงคลเทพ
มุนี (ในอดีต)  ส่วนอีก 10 รูปนั้น  นิมนต์เฉพาะเปรียญธรรม 9 ประโยคหรือเปรียญชั้นสูง กระทรวง
เกษตรจะจัดน้าพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชผักไปตั้งให้พระสวดท้าพิธีเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็น้าพันธุ์ข้าวและ
พันธุ์พืชผักไปแจกแก่ชาวนาชาวสวนต่อไป งานรัฐพิธีพืชมงคลไม่ได้ก้าหนดวันไว้แน่นอนเหมือนงาน
รัฐพิธีอ่ืนแต่ก็ตกอยู่ในเกณฑ์ต้นเดือน 6 หรือเดือนพฤษภาคมโหรหลวงจะเป็นผู้หาฤกษ์ว่าในเดือน
นั้นวันใดจะเป็นฤกษ์พืชมงคล แล้วจึงน้าความขึ้นกราบบังคมทูลก้าหนดงานรัฐพิธีต่อไป   มาในปี
พุทธศักราช 2503  รัฐบาลได้ฟ้ืนฟู ให้มีพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นเช่นแต่ก่อนอีกจึงจัดเป็น
งาน 2 งาน วันแรกในวันที่ 1 พฤษภาคมเป็นพิธีพืชมงคลสวดมนต์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามรุ่งขึ้น
วันที่ 2  เป็นวันประกอบพิธีพราหมณ์จรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวง  พระยาแรกนา
เดินกระบวนอิสริยยศแห่เข้าสู่โรงพิธีพราหมณ์แล้วตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกายไว้พร้อมเมื่อได้
เวลาฤกษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับยังพลับพลาพระยาแรกนาพร้อมด้วยนางเทพี
ยาตราออกจากโรงพิธีมีราชบัณฑิตและพราหมณ์น้าไปสู่ที่แรกนาขวัญ เจ้าพนักงานจูงโคเทียมแอก   
พระยาแรกนาเจิมโคและไถ แล้วจึงไถดะไปโดยรี 3 รอบ โดยขวาง 3 รอบ หว่านธัญพืช  พนักงาน
ลั่นฆ้องชัย และไถกลบอีก 3 รอบ ปลดโคออกจากแอกพราหมณ์เสี่ยงของกิน 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงโค    
เสร็จแล้วแห่พระยาแรกนาด้วยกระบวนอิสริยยศออกจากโรงพิธีพราหมณ์ไป   

3. เป็นวัฒนธรรมท่ีผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมเข้ากับศาสนาพุทธและพราหมณ์ได้อย่าง  
แนบสนิทวัฒนธรรมต่างๆ ของไทย โดยเฉพาะประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ มีทั้งลักษณะดั้งเดิม  
ลักษณะของศาสนาพุทธและลักษณะของศาสนาพราหมณ์ปะปนกัน  เช่น  ประเพณีขึ้นบ้านใหม่     
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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มีการตั้งศาลพระภูมิ  เชิญผีบ้านผีเรือน  ดูฤกษ์ยาม  วันดีวันร้าย  นิมนต์พระสงฆ์ท้าพิธี  มีการเจิม
ประตูบ้านฯลฯ ดังตัวอย่าง จากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลายแก้วอายุได้ 8 ปีนางทองประสี 
ผู้มารดา ได้ให้บวชเป็นสามเณรเพ่ือได้ศึกษาหาความรู้และด้าเนินชีวิตเยี่ยงขุนไกรพลพ่ายผู้บิดา  
ความว่า 
   “...กูจะบวชลูกชายสายสุดใจ เอ็งจงไปเที่ยวหาผ้าเนื้อดี 
  ท้าจีวรสงบสไบลาด   หาทั้งย่ามบาตรมาตามที่...” 

 (ขุนช้างขุนแผน) (Khun Chang Khun Phaen: Kukrit Pramoj,M.R.) 
 
 จากค้าประพันธ์เป็นการบอกให้ทราบว่าเครื่องบวชสามเณรนั้นไม่ต้องครบ 8 อย่าง      
(อัฏฐบริขาร) อย่างการบวชพระ ที่เห็นมีเพียงจีวร (ผ้าห่ม)  สบง (ผ้านุ่ง)  อังสะ (ผ้าคาดหรือเฉียง
ไหล่)  บาตร (ภาชนะรับของทาน)  เท่านั้นนอกนั้นมีของถวายพระที่นิมนต์มาในพิธีบวช 

3. เป็นวัฒนธรรมที่กลมกลืนกับธรรมชาติ ชื่นชมธรรมชาติมากกว่าจะเอาชนะธรรมชาติ  
เช่น กวีไทยนิยมบรรยายปุาเขาต้นไม้  สิงสาราสัตว์  ด้วยความชื่นชมในความงามของจิตรกรไทย
วาดลายไทย ซึ่งบางส่วนเลียนแบบมาจากต้นไม้เถาวัลย์ที่มีอยู่ใกล้ตัว  นักดนตรีไทยก็สร้างสรรค์
ท้านองเพลงที่เลียนสรรพส้าเนียงของธรรมชาติ นักแต่งเพลงมองเห็นความงามของปุาเขาและน้้าตก
จนถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงเขมรไทรโยคด้วยความชื่นชมดื่มด่้า 

4. เป็นวัฒนธรรมที่เน้นความละเอียดลออ  ประณีตพิถีพิถันแช่มช้าเนิบนาบชีวิตชาวไทย  
ในอดีตเป็นชีวิตที่ไม่รีบร้อน  เนื่องด้วยมีชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่โหดร้ายทารุณ  ไม่ต้อง
ผจญกับภัยธรรมชาติอันร้ายแรงและดูน่ากลัวลักษณะเช่นนี้ท้าให้วัฒนธรรมไทยแสดงออกถึงความ
ประณีตละเอียดลออ  เช่น  การแกะสลัก การวาดภาพ  การแต่งวรรณคดี  การแสดงละครในการ
แสดงโขน ฯลฯ 

5.  เป็นวัฒนธรรมที่เน้นพิธีกรรม  เช่น  งานพิธี  ซึ่งแสดงออกถึงความมีหน้ามีตา  เช่น  
งานฉลอง  วันแต่งงาน  งานเผาศพ  พิธีการแสดงออกในเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์ 

6. เป็นวัฒนธรรมที่มีความอิสระเสรี  มีลักษณะใครใคร่ท้าท้า มากกว่าการบังคับขู่เข็ญ
ความรักในอิสระเสรีแสดงออกอย่างแจ่มชัดในศิลปกรรมทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นดนตรี นาฏศิลป์ 
จิตรกรรมหรือสถาปัตยกรรม  ดังตัวอย่าง พระนิพนธ์ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  
จากเรื่อง กนกนครกล่าวถึงความงามด้านสถาปัตยกรรม ว่า 

  “มณเฑียรเกือกทองก่องแก้ว   เพริศแพร้วเรืองอร่ามงามสม 
    ช่อฟูาเชิดฟูาน่าชม    เกลียวกลมแลรับกับฟูา 
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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  นภศูลสูงเยี่ยมเทียมเมฆ   รุจิเรขเรืองรองห้องหล้า 
    ปราสาทมาศแก้วแววตา   อาภาผ่องค้้าอัมพร” 

 (กนกนคร)      (Kanok Nakorn : Phittayalongkorn, Her Royal Highness Krom Muen) 
 
หรือในตอนที่สุนทรภู่ได้พรรณนาถึงมณฑปท่ีพระพุทธบาทสระบุรี ไว้ในนิราศพระบาท  

ซึ่งค้ากลอนในตอนนี้สื่อความหมายให้เห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมในสายตาของประชาชนได้ดี  
ดังนี้ 
   “ทวาราที่ตรงหน้าบันไดนาค  มีรูปรากษสสองอสูรขยัน 
  แสยะแยกโอษฐ์อ้าสองตามัน  ยืนยิงฟันแยกเข้ียวอยู่อย่างเป็น 
  บันไดนาคนาคในบันไดนั้น   ดูผกผันเพียงจะเลื้อยออกโลดเล่น 
  ขย้้าเข้ียวขบปากเหมือนนาคเป็น  ตาเขม้นมองมุ่งสะดุ้งกาย 
  ขึ้นบันไดจะขึ้นไปมณฑปนั้น   สิงโตตันสองตัวกระหนาบข้าง 
  ดูผาดเผ่นเหมือนจะเต้นไปตามทาง  ที่ชมพลางข้ึนบนบันไดพลัน” 
     (นิราศพระบาท) (Journey to Phra Buddahabaat : Sunthorn Phu) 

8. เป็นวัฒนธรรมที่เคารพยกย่องผู้อาวุโส  พระสงฆ์  และวงศาคณาญาติวัฒนธรรมไทย    
สั่งสอนถ่ายทอดให้คนไทยเคารพเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่  ญาติผู้ใหญ่ และพระสงฆ์องค์เจ้า  ท้าให้เกิด
ความอบอุ่นในสังคม 

9. เป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความสนุกสนานร่าเริง  นิยมชมชอบความสนุกสนานร่าเริง  
ไม่ตึงเครียด  ขณะที่ท้างานอยู่ในไร่นาหนุ่มสาวก็มีการร้องเพลงโต้ตอบกันอย่างมีความสุข ยามมีงาน
พิธีหรือประเพณีใดๆ ต้องมีความสนุกสนาน  เช่น  การละเล่นมหรสพต่างๆ  ประกอบอยู่ด้วยเสมอ  
แม้ในพิธีศพก็ไม่ได้ละเว้น 

10. เป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะยืดหยุ่น  มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมใหม่อยู่เสมอ  มีการประสานระหว่างเก่ากับใหม่ ประสานวัฒนธรรมต่างประเทศให้
สอดคล้องกลมกลืนกับวัฒนธรรมไทย  มีลักษณะยอมรับมากกว่าลักษณะคับแคบ  เช่น  การน้าเอา
เครื่องดนตรีต่างประเทศ (ขิม  อังกะลุง) มาบรรเลงร่วมกับวงดนตรีไทย  การท้าอาหารต่างชาติแต่
ปรุงรสแบบไทย  (สุกี้ยากี้ ที่คนไทยปรุงมีลักษณะเป็นอาหารไทยมากกว่าอาหารญี่ปุุน)  เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่คู่มากับสังคมไทย เกิดสุนทรียะที่มนุษย์สามารถรับรู้ถึง
คุณค่าความดีความงามและถ่ายทอดได้ท้าให้เกิดเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และเป็นมรดกที่
ส้าคัญซึ่งเป็นความภูมิใจ แสดงถึงเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีของไทย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
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ต้องร่วมใจอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามนี้สืบไปเพราะวัฒนธรรมไทย เป็น
ตัวก้าหนดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทย ทั้งยังเป็นเครื่องวัดความเจริญ หรือความเสื่อมของ
สังคมได้อย่างชัดเจน  

 
7. สรุป 
 ความงดงามของสุนทรียศาสตร์นั้นไม่เพียงแต่มองผ่านภาษาและจินตนาการของผู้แต่ง
ที่เกิดขึ้นจากการใช้ภาษาท่ีสื่อสารมายังผู้อ่านจนท้าให้ผู้อ่านเข้าถึงจินตนาการของผู้แต่งผ่านภาษาที่
สวยงาม แม้ว่าผู้รับสารบางคนอาจจะรับสารได้ไม่เท่ากันแต่ก็เกิดจินตนาการสร้างสัมผัสทางอารมณ์
หรือการรับรู้ความงามของภาษาได้อย่างซาบซึ้งเช่นกัน อีกทั้งยังเป็นเครื่องสื่อความหมายให้คน
ทั่วไปได้เห็นคุณค่าและความส้าคัญของศิลปวัฒนธรรม  ในขณะที่ภาษาท้าหน้าที่สืบทอดวัฒนธรรม 
ประชาชนและผู้ศึกษาย่อมสามารถมองเห็นและเข้าใจสิ่งที่ภาษาได้สะท้อนออกมา การมองเห็นและ
เข้าใจศิลปวัฒนธรรมของตนเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมให้เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง การใช้ภาษาไทยให้สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมไทย  จึงเป็นเรื่องที่หลากหลายและละเอียดลออมีทั้งที่เป็นหลักการและที่เป็นศิลปะ 
คนที่สามารถใช้ภาษาได้ตามจุดประสงค์อย่างมีศิลปะและมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการเรียนรู้และ
ฝึกฝนอย่างจริงจังเพราะเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติและศักดิ์ศรีของชาติที่ส้าคัญอย่างหนึ่ง  
ซึ่งถือเป็นความมั่นคงของชาติอย่างชัดเจนโดยมีภาษาเป็นเครื่องมือถ่ายทอดที่ส้าคัญท่ีสุด 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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แนวคิดทางพระพุทธศาสนา พละ 5: การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อการเรียนรูข้องนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21  
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ลงมือปฏิบัติหรือภาวนามยปัญญาซึ่งเป็นปัญญาขั้นสูงนอกเหนือจากปัญญาที่เกิดจากการอ่าน
และการฟังหรือสุตตมยปัญญาซึ่งเป็นปัญญาขั้นต้น และปัญญาที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์หรือ
จินตมยปัญญาซึ่งเป็นปัญญาขั้นกลาง โดยการพัฒนาปัญญาต้องเกิดร่วมกับการพัฒนาศรัทธา 
วิริยะ สติ และสมาธิ ตามหลักพละ 5 จึงจะเกิดผลดี แต่ปัจจุบันผู้เรียนมีปัญหา 1) กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ 2) สติในการเรียนรู้ 3) การเข้าใจบทบาทตนเองอย่างลึกซึ้ง 4) การควบคุมตนเอง 
5) ศรัทธาและเป้าหมายที่จะบูรณาการไปสู่ผลการเรียนรู้ทางการศึกษา  

ข้อเสนอแนะส าหรับการประยุกต์ใช้แนวคิดพละ 5 มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาพยาบาล ได้แก่ 1) ศรัทธา: เลือก/พัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างศรัทธาต่อ
การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในวิชาน าไปสู่ความสามารถในการควบคุมตนเอง 2) วิริยะ: พัฒนา
เครื่องมือและข้ันตอนการเรียนรู้ เพ่ือน าสู่ สติ สมาธิ การเพียรพยายามเพ่ือแสวงหาความรู้ทั้งวิธี
นิรนัยและอุปนัย  3) สติ: ก าหนด ก ากับและทวนสอบผลการเรียนรู้โดยผู้เรียนซึ่งเป็นการพัฒนา
สติให้เกิดการตระหนักรู้ตนเองด้วยการรู้คิดอย่างมีความหมาย 4) สมาธิ: สร้างบทโต้ตอบ
สนทนาระหว่างอาจารย์กับผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการสื่อสารส่งเสริมท าให้ผู้เรียน
ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตก าหนด จดจ่ออยู่กับการสื่อสารในขณะเรียนรู้ ส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจใน
การเรียน รวมทั้งการใช้แนวค าถามทีก่ระตุ้นกระบวนการคิดและการเชื่อมโยงความรู้ 5) ปัญญา: 
จัดประสบการณ์จริงให้นักศึกษาเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
ซ่ึงเป็นปัญญาในระดับที่สูงข้ึน  
ค าส าคัญ:  พละ 5, การพัฒนาการจัดการศึกษา, การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
ABSTRACT 

Nowadays 21st century learning emphasizes on human thought and 
analysis to enhance the inspiration of learners to solve the problems and team 
work knowledge as Thai education 4.0.This will help the learners for 
transferability of knowledge and skills. According to Buddhist epistemology 
which emphasized the learners to develop their wisdom from supreme practice 
or enactive transforming that upper level than both reading and listening 
(elementary practice) and analysis (intermediate practice). Enactive 
transformation occurred with development of confidence, energy or effort, 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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mindfulness and concentration as five mental power of the Buddhism. However 
the Students were five problems to identify those were 1) Analysis process 2) 
Consciousness in learning 3) Deep understand on themselves 4) Self-regulation 
and 5) Faith and goal: learning outcomes  

The instructor applied the concept of five mental power to develop the 
educational for nursing students. There were: 1) Confidence: select/develop the 
learning media to promote the learner’s faith to self-regulation. 2) Effort: develop 
tools and guideline to help the learner got mindfulness and concentration by 
searching for both deduction and induction method. 3) Mindfulness: provide 
and verify the learner’s outcome which develop their consciousness to self-
awareness and meaningful discovery learning. 4) Concentration: Communicative 
didactic dialogues to emphasize the communicative skill, be conscious of 
learning for their inspiration and questioning method to stimulate their thinking 
process and linked to analysis. 5) Wisdom: prepare the real experience from the 
real situation to promote the linked skill knowledge that gave rise to the higher wisdom.  
Keywords:  Five Mental Powers, Application OF Educational Development, 21ST 
  Century Learning.   

1.บทน า   
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงโดยใช้

นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพ่ือการขับเคลื่อน
ประเทศ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ
เพ่ือเตรียมก าลังคนให้พร้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยตามนโยบาย “การศึกษาไทย 
4.0”  โดยจัดการศึกษาด้วยการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม
ที่ก าลังจะก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลที่เน้นนวัตกรรมและการแข่งขันที่สูงขึ้น (National Institute 
for Child and Family Development, Mahidol University, 2015) นอกจากนี้ทักษะของ
บุคคลที่จ าเป็นในยุคเศรษฐกิจ 4.0 ได้แก่ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การคิดวิเคราะห์  ความคิด
สร้างสรรค์ การท างานร่วมกัน ความฉลาดทางอารมณ์ การรู้จักประเมินและการตัดสินใจ ความ
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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ยืดหยุ่นทางความคิด (Kraiyod Pattarawat, 2016) ดังนั้นในระบบการศึกษาควรมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะที่หลากหลายทั้งทางปัญญาและทางการสื่อสารที่ไม่ได้เน้นแต่เพียงการเป็นบุคคล
ที่เก่ง มีความรู้ มีความเฉลียวฉลาดแต่เพียงอย่างเดียว  แต่ต้องการบุคคลที่ดี มีความฉลาดทาง
อารมณ์ มีคุณธรรม จึงจ าเป็นต้องมีหลักธรรมะเป็นเครื่องก ากับในการเรียนรู้ควบคู่กันไปด้วย  
 ในปัจจุบัน พบว่าระบบการศึกษามุ่งเน้นที่การเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาในขณะที่ผู้เรียน
นั้นยังไม่สามารถน าความรู้ที่ได้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งการเรียนในศตวรรษที่ 21 ต้อง
เป็นสอนเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นโดยเฉพาะทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา รู้จักตัวเอง ควบคุมตนเอง เป้าหมายคือพัฒนาการของ
ผู้เรียนที่ครบทุกด้านและด้านพหุปัญญา (Vicharn Panich, 2015) นอกจากนี้ในการศึกษา
ปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นคร
ล าปาง พบว่า นักศึกษาพยาบาลยังขาดทักษะต่างๆ เช่น กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ไข
ปัญหา การควบคุมตนเองด้วยสติ ความมุ่งมั่น ความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการมี
ศรัทธาและเป้าหมายที่จะบูรณาการสิ่งต่างๆ ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา (Boromrajonani 
College of Nursing Nakorn Lampang, 2015) จึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์การ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการฝึกปฏิบัติจริงซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เรื่อง พละ 5 ซึ่งเป็นพลังแห่งความส าเร็จที่จะน าพาบุคคลให้เกิดการค้นพบและพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองได้อย่างแท้จริง (Mahachulalongkornrajavidyalaya University,1996) เป็น
แนวทางที่ส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักรู้และกระตุ้นกระบวนการคิดด้วยตนเอง ด้วยเหตุผลของปัญหาของผู้เรียนในระบบ
การศึกษาจึงเป็นที่มาของการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใน
เรื่อง พละ 5 ที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การปรับระบบคิด ระบบการเรียนการสอน
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือน าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดทางพระพุทธศาสนา : พละ 5 ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษากับผู้เรียนให้มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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3.วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
3.1) แนวคิดไทยแลนด์ 4.0                และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

  การศึกษาในยุค Thailand 4.0  นอกเหนือจากการให้ความรู้ในเชิงวิชาการแล้วยัง
ต้องส่งเสริมให้บุคคลมีความรักท่ีจะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  การศึกษา
ควรเร่งด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการ
พัฒนาสมรรถนะที่สามารถปฏิบัติได้จริงโดยเน้นผู้เรียนเป็นฝ่ายแสวงหาความรู้เอง รวมถึงการ
ผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมในอนาคต (Kriengsak Chareonwongsak, 2016) และการ
พัฒนาระบบการคิดในศตวรรษท่ี 21 ก็มุ่งเน้นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเพราะคนเก่งเพียงอย่าง
เดียวยังไม่พอแต่จะต้องมีจริยธรรมเป็นเครื่องหนุนเสริมด้วยจึงจะเป็นบุคคลที่ประสบ
ความส าเร็จในชีวิต อีกท้ังผู้เรียนยังควรมีคุณลักษณะของการเป็นนักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ประสานความร่วมมือ การรู้จักใช้ข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง   
เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม  
มีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐาน
ของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้ นต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคม การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  

3.2)       หลักธรรมะ: พล  5 ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา  
  พละ 5 คือ ธรรมอันเป็นก าลังหรือธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตน เป็นใหญ่ในการ
กระท าหน้าที่ของตน ท าให้บุคคลมีศรัทธา ไม่มีความเกียจคร้าน ไม่มีความประมาท  ไม่มีความ
ฟุ้งซ่าน และ ไม่มีความหลง เป็นพลังท าให้เกิดความมั่นคง ได้แก่ 1) ศรัทธา(สัทธา) หรือ ความ
เชื่อ (Confidence) คือ ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม เชื่อมั่นว่าบุคคลที่ประกอบแต่กรรมดีย่อม
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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ได้รับผลดี เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ที่ดีคือการค้นพบความรู้ด้วยตนเองผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผลและเป็นสิ่งที่สามารถกระท าได้จริงโดยอาศัยแรงบันดาลใจภายในตัวบุคคลนั้น 2) วิริยะ 
หรือ ความเพียร (Energy; Effort) คือ ความเพียรพยายาม  ถ้าปรารถนาจะท าการสิ่งใดให้
ส าเร็จแล้ว ก็มีความเพียรพยายามกระท าไปไม่ท้อถอย มีความเพียรในการเรียนรู้และพัฒนา
ความรู้ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 3) สติ หรือ ความระลึกได้ (Mindfulness) คือ ความไม่เผลอ 
การคุมใจไว้ได้ ระลึกรู้ตนเองอยู่เสมอว่าก าลังท าอะไร เป็นผู้มีจิตใจที่มั่นคงและควบคุมจิตใจให้
เป็นสมาธิได้ง่าย 4) สมาธิ หรือ ความตั้งจิตมั่น (Concentration) คือ การท าใจให้สงบแน่วแน่ 
ไม่ฟุ้งซ่าน การมีจิตก าหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ มีใจจดจ่ออยู่กับงานนั้นๆ 5) 
ปัญญา หรือ ความรู้ที่แจ้งชัด (Wisdom; Understanding) คือ ความรู้ ความเฉลียวฉลาด 
สามารถเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ พละ 5 เมื่อฝึกแล้วจะส่งผลให้บุคคลมีบุคลิกภาพที่เชื่อมั่นใน
ตนเอง มีความเพียรพยายามสูง มีสติรู้ตัวอยู่เสมอ มีสมาธิในการท างาน มีสติปัญญาดีและเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีพลังจิตเข้มแข็ง ควบคุมตนเองได้ มีการตัดสินใจที่ดี เป็นผู้ที่มี
วิจารณญาณและเข้าใจสถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้อง (Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University,1996) 

3.3) แนวคิดพละ 5 ในประเด็นปัญญาที่น าไปสู่การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
(Transformative Learning) ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องของปัญญามี 3 ประการ 
คือ  สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ซึ่งปัญญา คือ ความฉลาดรอบรู้ ความ
เข้าใจชัดในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ทั่วถึงเหตุผล รู้อย่างชัดเจน รู้จักกาลเทศะ การพัฒนาปัญญา 3 
ประการ ได้แก่  1) สุตมยปัญญา เป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ฟัง อ่าน การเรียนรู้เรื่องราวผู้อ่ืน 
เป็นการสร้างปัญญาชั้นแรกของมนุษย์ เป็นปัญญาที่เกิดจากความเชื่อที่ได้ยินมาหรือสอนต่อกัน
มา 2) จินตมยปัญญา เป็นปัญญาที่เกิดจากการเอาสุตมยปัญญาที่ได้เรียนรู้มาพิจารณาดูว่ามี
เหตุผลควรเชื่อถือได้หรือไม่ ปัญญาที่ส าเร็จโดยการคิดพิจารณา ปัญญาที่ได้จากการคิด
ใคร่ครวญ 3) ภาวนามยปัญญา เป็นปัญญาที่เกิดจาการปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง เป็น
ปัญญาที่แท้จริงที่ต่อยอดจาก สุตมยปัญญาและจิตมยปัญญา โดยภาวนามยปัญญาในทางโลก 
คือการลงมือท าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เชี่ยวชาญจนแตกฉานซึ่งการพัฒนาปัญญาต้องพัฒนาจิตและ
ปัญญาควบคู่กันไปและใช้ปัญญาทั้ง 3 ประการนี้อย่างสมดุล การประยุกต์ใช้พละ 5 ในการ
เรียนรู้จะเน้นปัญญาที่เรียกว่า "ภาวนามยปัญญา" คือ ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติจริง มีการ
พร่ าสอนตนเองอยู่สม่ าเสมอโดยอาศัยความมีวิริยะอุตสาหะ มีขันติและความอดทน มีสติที่จะ
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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ควบคุมตนเอง ผู้เรียนทางการพยาบาลควรเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาเรื่องการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้และการใช้สัญญาการเรียนรู้ในรายวิชาการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ที่พบว่าการเรียนรู้จากการกระท าที่ผ่านการเรียนรู้จากประสาทสัมผัสต่าง ๆ 
เป็นการเชื่อมโยงความรู้ในเชิงวิชาการลงสู่การปฏิบัติ ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในอนาคต
และจะน าไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมฤทธิ์ผลได้ (Thaworn Lorga et al., 2016) 
 
4. บทวิจารณ์และข้อเสนอแนะ: แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ทั้งแนวคิด พละ 5 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้น าไปสู่แนวทางการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมมูลค่า
ทางการศึกษาของผู้เรียน มีการประยุกต์ใช้ความรู้ในระดับที่พัฒนาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้ 

4.1) ศรัทธา: การเลือก/พัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างศรัทธาต่อการเรียนรู้อย่าง
ลึกซึ้งในวิชา เพ่ือน าไปสู่ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-Regulation) สร้างให้เกิด
ปัญญาและการมีสติอย่างสมบูรณ์ ส าหรับสื่อการสอนมีหลายประเภท (Siripat Jessasaviroj, 
2007) ได้แก่ 1) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ แผนการเรียนรู้  หนังสือ ใบงาน 2) สื่อบุคคลที่
ท าหน้าที่ถ่ายทอดสาระความรู้นับเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีบทบาทส าคัญโดยเฉพาะการโน้มน้าว
จิตใจของนักเรียนเพราะสื่อบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีจะสร้างศรัทธาให้กับผู้เรียนโดยเฉพาะ
นักศึกษาพยาบาลที่ต้องการจะเป็นพยาบาลที่ดีตามแบบอย่างที่ตนเองศรัทธา 3)  สื่อวัสดุ  เช่น  
รูปภาพ  หุ่นจ าลอง  4) สื่ออุปกรณ์  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องบันทึกเสียง 5) สื่อบริบท  
ที่ส่งเสริม สนับสนุนการเรียน ได้แก่  สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ห้องปฏิบัติการ  
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ในชุมชนที่เป็นสถานที่จริง 6) สื่อกิจกรรม หรือกระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือ
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ได้แก่ บทบาทสมมติ การสาธิต  สถานการณ์จ าลอง การจัด
นิทรรศการ การท าโครงงาน สื่อทั้ง 6 ประเภท ครูผู้สอนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับ
รายวิชาของตนเพ่ือสร้างศรัทธาต่อการเรียนรู้โดยเฉพาะสื่อที่สร้างแรงงบันดาลใจในการเรียน 
ส าหรับการสอนนักศึกษาพยาบาลสามารถใช้สื่อประเภทบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี สื่อบริบท
รวมถึงสื่อกิจกรรมที่เป็นใบงานหรือโครงงานซึ่งจะช่วยสร้างศรัทธาต่อการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี้การศรัทธาในวิชาชีพจะส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการเรียนจนน าไปสู่การ
รู้คิด และน าไปสู่กระบวนการทางปัญญาการที่จะฝึกนักศึกษาพยาบาลให้มีศรัทธาต้องอาศัยการ
ฝึกฝนจนเกิดความสามารถในการก ากับตนเอง (Self-Regulation) แต่ศรัทธาต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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ของการไม่งมงาย ต้องมี “กาลามสูตร” และ  “โยนิโสมนสิการ” คือ การท าในใจโดยแยบคาย 
การคิดพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตรวจสอบตัวเองและความเชื่อ (คิดเป็น คิดถูก คิดมีเหตุผล 
ผ่านการเจียระไนทางความคิด ผ่านการไตร่ตรอง)  โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเม่ือมี 
"ศรัทธา" แล้วต้องมี "ปัญญา" ก ากับอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะว่าเมื่อมีความเชื่ออย่างเดียวโดยไม่มี
ปัญญาก็จะเป็นความเชื่อที่งมงายปราศจากเหตุผล นอกจากนี้ความศรัทธาที่ถูกต้องจะน าไปสู่
ความผูกพันระหว่างความสุขและการเรียนรู้  ส่งผลให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน (Student 
Engagement) ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้สอนที่ดีจะใช้กระบวนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของสาระส าคัญของการเรียนรู้ในระหว่างการท า
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ฝังลึกเป็นความรู้ความเข้าใจและทักษะติดตัว
ตลอดไป (Vichai Wongyai And Marut Pataphon, 2015) 

4.2) วิริยะ: พัฒนาเครื่องมือและขั้นตอนการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดวิริยะ พยายาม
ค้นหาค าตอบ การเพียรพยายามเพ่ือแสวงหาความรู้ทั้งวิธีนิรนัยและอุปนัย ผู้สอนไม่ควรสอนให้
เน้นแต่การท่องจ าแต่ควรเน้นให้รู้จักวิธีค้นหาค าตอบทั้งวิธีอนุมานและอุปมาน กล่าวคือ  

   1) วิธีสอนแบบนิรนัย (Deductive Method) เป็นการสอนที่เริ่มจากฎ หรือ 
หลักการต่าง ๆ แล้วให้ผู้เรียนหาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจน์ยืนยัน เป็นการวิจัยเพ่ือพิสูจน์ทฤษฎีที่
มีอยู่แล้วว่าใช้ได้หรือไม่ โดยการใช้ข้อมูลในปัจจุบันไปทดสอบยืนยันโดยผ่านการวิจัย  วิธีการ
สอนแบบนี้ฝึกหัดให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผลไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ จนกว่าจะพิสูจน์ให้เห็นจริง เมื่อ
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุป แล้ว ผู้สอนจึงค่อยเสนอสถานการณ์ใหม่
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ  

   2) วิธีสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) เป็นการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อย
ไปหากฎเกณฑ์ กล่าวคือ เป็นการสอนแบบย่อยไปหาส่วนรวมหรือสอนจากตัวอย่างไปหา
กฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริง หรือข้อสรุป โดยการให้นักเรียนท าการศึกษา สังเกต ทดลอง 
เปรียบเทียบ แล้วพิจารณาค้นหาองค์ประกอบที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันจากตัวอย่างต่าง ๆ 
เพ่ือน ามาเป็นข้อสรุปซึ่งคล้ายคลึงกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาทฤษฎีใหม่ สร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้าง
สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาเพ่ือที่จะแก้ไขทฤษฎีที่มีอยู่เดิมๆ  

จากการสอน ทั้ง 2 วิธี ครูผู้สอนควรมีบทบาท คือ 1)ให้บริบทการเรียนรู้ที่มีความหมาย
เพ่ือสนับสนุนแรงจูงใจภายในผู้เรียนและการควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  2) สร้างรูปแบบการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่รู้แล้วไปสู่สิ่งที่ไม่รู้ คือให้เรียนรู้จากสิ่งที่มีประสบการณ์มาก่อน
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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ไปสู่สิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ 3) สร้างความสมดุลระหว่างการเรียนรู้แบบนิรนัยและอุปนัยให้มีความ
สมดุลในการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาทั้งสองแนวทาง 4) เน้นประโยชน์ของความผิดพลาดเพ่ือ
ผู้เรียนได้หาวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดไปสู่เป้าประสงค์นั้นได้ถูกต้อง 5) ให้ผู้เรียนแสวงหา
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ที่อ านวยให้และผู้สอนต้องสร้าง
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้เรียน กล่าวคือ ครูผู้สอนที่มีความรัก 
เมตตาต่อศิษย์มากเกินไปหากได้รับมอบหมายให้ดูแลนักศึกษาที่ไม่มีความกระตือรือร้นก็จะ
เพิกเฉยและไม่ใส่ใจต่อค าถามที่ใช้กระตุ้นการเรียนรู้ เพราะคิดว่าผู้สอนต้องเฉลยในวินาที
สุดท้ายอย่างแน่นอน ในทางกลับกันหากนักศึกษาได้รับมอบหมายให้อยู่กับครูผู้สอนที่มีความ
เข้มงวดจนเกินไป ผู้เรียนจะเกิดความท้อแท้ เหนื่อยล้าหากผู้เรียนคนนั้นไม่มีความอดทน
เพียงพอหรือขาดหลักความเพียรในเรื่องพละ 5 ก็จะกลายเป็นบุคคลที่ท้อแท้ไม่สนใจการเรียน
ต่อไปเช่นกัน (Boromrajonani College of Nursing Nakorn Lampang, 2015) ดังนั้น
บทบาทผู้สอนจึงเป็นความท้าทายในการสร้างบทบาทและสถานการณ์ที่สมดุลอย่างเหมาะสม 
เน้นการเป็นตัวแบบที่ดี เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ในเชิงบวกและสะท้อนความรู้ในเชิงวิชาชีพ
กับผู้เรียน 

3) สติ: ก าหนด ก ากับและทวนสอบผลการเรียนรู้โดยผู้เรียนซึ่งเป็นการพัฒนาสติให้เกิด
การตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness) ด้วยการรู้คิดอย่างมีความหมาย  หากจะเปรียบ
ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-Regulation)  การตระหนักรู้ตนเอง (Self-
Awareness) การเรียนรู้โดยการค้นพบอย่างมีความหมาย (Meaningful Discovery Learning) 
ดังกล่าวของผู้ เรียนนั้นก็ เปรียบเสมือนกับการใช้พละ 5 โดยเฉพาะตัว สติ เพราะสติ
เปรียบเสมือนกับหัวลูกศรที่วิ่งด้วยความแหลมคม มุ่งตรงเข้าสู่เป้าหมายด้วยความความเฉลียว
ฉลาด แต่ลูกศรก็ต้องมีความสมดุลพร้อมด้วยก าลังแรงของพละ 5 ที่เกี่ยวข้องที่เมื่อยิงออกไป
จากคันศรจึงจะพุ่งเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง โดยศรัทธา/สัทธา-ปัญญา เป็นพละที่ควบคู่กัน 
ประดุจปีกลูกศรถ่วงสมดุลให้แก่กันและกัน คอยพยุงปลายลูกศรให้แล่นตรง ส่วนวิริยะ คู่กับ 
สมาธิ จะช่วยพยุงด้านข้างของลูกศร แต่หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากไปลูกศรก็ขาดความสมดุลไม่แล่น
ตรงพลาดเป้าหมายไป หรือแม้แต่ถ้ามีสติมากไปก็จะตื่นตัวระแวงเกินปกติ ดังนั้นพละ 5 
เปรียบเสมือนผู้มีพลังที่แข็งแรง ว่องไว มุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผู้เรียน
จึงควรสั่งสมศักยภาพของตนเองตามแนวคิดพละ 5 ให้เกิดความสมดุลและมีความพอดี  
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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โดยแนวคิดหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาพละ 5 ในเรื่องสติ จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีสติในการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในบทบาท
ตนเองอย่างลึกซึ้งในการเรียนรู้รวมทั้งในเรื่องการควบคุมตนเอง  ด้วยเหตุที่การประยุกต์ใช้
แนวคิดพละ 5 จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศรัทธาอย่างถูกต้อง มีความสามารถในการควบคุม
ตนเองอย่างมั่นใจ (Self-regulation) เพ่ือให้เกิดปัญญาและน าไปสู่การมีสติอย่างสมบูรณ์ ค าว่า
มีสติอย่างสมบูรณ์คือ การตระหนักรู้ตนเอง (Self-awareness) เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่เกิดจาก
การปฏิบัติในสถานการณ์จริงจนเกิดเป็นปัญญาเกิดการปรับระบบคิดตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งการชี้แนะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ควบคุมตนเองอย่างเหมาะสมด้วยหลักพละ 5 นั้น มีความส าคัญเพราะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ไม่ได้ต้องการเพียงคนเก่งเท่านั้นแต่ต้องการคนที่ดีมีสติที่จะควบคุมตนเองทั้งการศึกษา
ค้นคว้า การเรียนรู้ด้วยตนเอง การตรวจสอบความถูกต้องในสิ่งที่ตนเองเรียนรู้และน ามาสอบ
ทานหรือตรวจสอบความถูกต้องกับอาจารย์เพ่ือยืนยันสิ่งที่ตนเองรู้ (เหมือนการฝึกสติในทาง
พระพุทธศาสนาท่ีเรียกว่าการสอบทานอารมณ์)  นอกจากนี้ยังรวมถึงความสามารถในการที่จะ
ตรวจสอบผลงานของตนเองก่อนส่งมอบให้อาจารย์ผู้สอนอีกด้วย ตัวอย่างเช่น นักศึกษา
พยาบาลจะต้องท าแผนการพยาบาลประจ าวันของผู้ป่วย ซึ่งต้องมีการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
การทบทวนข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับทฤษฏีกับอาการของผู้ป่วย การเขียนรายงานที่ถูกต้อง หาก
นักศึกษาที่มีความสามารถในการควบคุมตนเอง จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนส่ง
มอบให้กับอาจารย์ ไม่ใช่การผลักภาระหน้าที่การตรวจสอบนั้นให้กับอาจารย์แต่เพียงฝ่ายเดียว  
กรณีดังกล่าวถ้าหากนักศึกษาได้ใช้ความสามารถในการควบคุมตนเองในการเรียนจะเป็น
ประโยชน์หรือสร้างคุณค่าทางการศึกษาให้เกิดขึ้นอีกด้วย 

ส าหรับการก าหนด ก ากับและทวนสอบผลการเรียนรู้โดยผู้เรียนเพ่ือสร้างให้เกิดสติ
ประกอบด้วย การที่ครูผู้สอนต้องก าหนดสิ่งที่เป็นผลลัพธ์จากการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ไว้
ตั้งแต่แรกเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับทราบว่า จุดหมายสุดท้ายของการเรียนนั้นต้องการให้บรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้อะไรบ้าง เช่น คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงทักษะทางวิชาชีพ เพ่ือสะท้อนให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้
ถึงเป้าหมายของการเรียนที่จะต้องบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  สอดคล้องกับ
การศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความฉลาดทางสุขภาวะตามแนวคิดการเรียนรู้ 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง ที่พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยหลั กสูตร
เสริมสร้างความฉลาดทางสุขภาวะตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้โดยการ
ก ากับตนเองมีความฉลาดทางสุขภาวะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (Sang ChotBoon, Prayoon 
Boonchai and Sumran  Kumjudpai, 2017) แสดงว่าการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองเป็น
กระบวนการทีผู่้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทั้งการสังเกต การตัดสินใจ การมีปฏิกิริยาต่อตนเอง 
การก าหนดเป้าหมายการเรียนของตนเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

4) สมาธิ: สร้างบทโต้ตอบสนทนาระหว่างอาจารย์กับผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
(Communicative Didactic Dialogues) ที่เน้นทักษะการสื่อสารส่งเสริมท าให้ผู้เรียนไม่
ฟุ้งซ่าน มีจิตก าหนด จดจ่ออยู่กับการสื่อสารในขณะเรียนรู้ ส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจใน
การเรียนและส่งเสริมการสร้างศรัทธาด้วยการใช้แนวค าถาม (Questioning Method) ที่
กระตุ้นกระบวนการคิดและการเชื่อมโยงความรู้ที่น าไปสู่การคิดไตร่ตรอง การใช้ค าถามเป็น
เทคนิคส าคัญในการแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ  เป็นกลวิธีการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่
พัฒนาทักษะการคิด การตีความ การไตร่ตรอง และน าไปสู่การปรับปรุงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การถามช่วยพัฒนาความคิดใหม่ ๆ ช่วยขยายทักษะการคิด ท าความเข้าใจให้กระจ่าง
ก่อให้เกิดการทบทวน การเชื่อมโยงระหว่างความคิดต่างๆ ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและ
เกิดความท้าทาย โดยผู้เรียนจะเรียนรู้จากการคิดเพ่ือสร้างข้อค าถามและค าตอบด้วยตนเอง 
 การใช้ค าถามในการสอน คือ การบูรณาการเพ่ือพัฒนาไปสู่การคิดไตร่ตรอง 
(Reflective Thinking) และโครงสร้างกระบวนการคิด ช่วยให้ผู้ เรียนได้ไตร่ตรองความเข้าใจ
ของตน สามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงการเรียนรู้ ค าถามที่ดีสามารถพัฒนา
ความคิดผู้เรียนในเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือประเมินค่าเพ่ือจะตอบค าถาม 
ซึ่งในทางวิชาชีพการพยาบาลมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับเทคนิคการสอนแบบใช้ค าถาม 
ได้แก่ 1) การท าบรรยากาศให้ดี เป็นมิตร ให้เกียรติ ไม่คุกคามผู้เรียนให้รู้สึกถูกกดดัน ส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างมีความหมายในเชิงบวกโดยยึดหลัก ASA (Attentive, Smile, Acknowledge) 
= มองหน้าตั้งใจฟัง ยิ้มน้อยๆ ชมเมื่อตอบถูก (เช่น เก่งมาก  ดีมาก เห็นด้วย)  แต่เมื่อตอบผิด 
ควรมีแนวค าถามสะท้อนคิด เช่น “ท าไมคิดอย่างนั้น” พร้อมทั้งแก้ไขแนวคิดที่ถูกต้องและยึด
มั่นในใจเสมอว่าค าตอบในทางคลินิกไม่เคยมีค าตอบเดียว 2) เลือกค าถามที่ดีและส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ เลือกค าถามปลายเป ดโดยใช้ค าว่า “ท าไม อย่างไร เพราะเหตุใด” ให้นักศึกษาคิด
ค าตอบเอง พร้อมทั้งแนะแนวการคิดน าทางให้ผู้เรียนโดยใช้ค าถามที่นักศึกษาจะต้องน าความรู้
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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พ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้ 3) ใช้เทคนิคการถามทีช่ัดเจนไม่ก ากวม เลือกค าถามกว้างๆ ควรถามทีละ
ค าถามและให้เวลาผู้เรียนได้คิดอย่างน้อย 10 วินาที หรือตั้งค าถามแล้วรอค าตอบ ควรหลีกเลี่ยง
ค าถามน า ได้แก่ “ใช่ ไม่ใช่”  ค าถามให้เดา หรือ ค าถามชี้น า เป็นต้น 

นอกจากนี้การตั้งค าถามแบบโซเครดิต (Socratic Method) วิธีสอนแบบนี้ใช้การตั้ง
ค าถามให้นักเรียนคิดหาค าตอบหรือตอบปัญหาด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนจะกระตุ้นให้นักเรียน
นึกถึงเรื่องต่างๆ ที่เคยเรียนแล้ว นักเรียนจะเรียนด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือหาค าตอบ
ที่ถูกต้องและเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาให้ผู้เรียนรู้จักแสดงความคิดเห็น อภิปรายแล้วสรุป  
วิธีสอนแบบนี้เหมาะส าหรับนักเรียนที่ชอบใช้ความคิดค้นคว้าหาความรู้ในสิ่งต่างๆ การตั้ง
ค าถามวิธีนี้จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดระดับสูงและเป็นคนมีเหตุผล  ผู้เรียนไม่เพียงแต่
จดจ าความรู้ ข้อเท็จจริงได้อย่างเดียว แต่สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ และ
ประเมินสิ่งที่ถามได้  นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสาระส าคัญของเรื่องราวที่เรียนได้อย่าง
ถูกต้องและกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลมาตอบค าถามด้วยตนเอง ในทางการพยาบาลผู้สอน
สามารถตั้งค าถามในการสอนภาคปฏิบัติในขณะที่มีการอภิปรายหรือประชุมปรึกษาปัญหา
เกี่ยวกับผู้ป่วย การสอนและนิเทศข้างเตียงผู้ป่วย รวมถึงอาจจะมีการน าผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วม
ในการถามและตอบค าถามซ่ึงจะเกิดประโยชน์ในการฝึกภาคปฏิบัติเป็นอย่างมาก 

5) จัดประสบการณ์จริงให้นักศึกษาเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจาก
สถานการณ์จริงซึ่งเป็นปัญญาในระดับท่ีสูงขึ้น  การจัดประสบการณ์จริงเป็นสิ่งส าคัญสอดคล้อง
กับการประเมินผลการวิจัยเชิงมหภาคทีพ่บว่า กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนา
ศรัทธาและวิริยะ (self-concept strategies) สามารถเพ่ิมความรู้ได้สูงสุด (Marzano, R. J., & 
Kendall, J. S., 2007) และการปฏิบัติจริงจะส่งผลที่เชื่อมโยงถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ในเรื่องนวัตกรรมการเรียนการสอน  ได้แก่ 
การสอนแบบศูนย์การเรียน การใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ การสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน และ
การเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการออกแบบการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนเชิงรุก การน านักศึกษาออกไปนอกพ้ืนที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงและใช้เครื่องมือในการกระตุ้นระบบการคิดและการสอน
ที่สามารถน าไปใช้ได้ ตัวอย่างเช่น ในการเรียนการสอนภาคทฤษฏีวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันการเจ็บป่วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง ที่ให้นักศึกษาพยาบาลศา
สตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ออกไปค้นหาข้อมูลทางสุขภาพของ 4 กลุ่มวัย ในชุมชน คือ วัยเด็ก วัยรุ่น 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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วัยผู้ ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นและค าถามที่กระตุ้นผู้ เรียนให้เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลทั้ง 4 ช่วงวัยในสถานการณ์จริง 
ซึ่งจะเป็นปฐมบทในการต่อยอดความรู้ของผู้เรียนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพในระบบ
ครอบครัว และอาจจะส่งผลต่อการเป็นนักสร้างสุขภาพในระดับครอบครัวในอนาคตได้  
 อุดมการณ์แห่งครูใน ศตวรรษที่ 21  (Teacher As Coach And Facilitator) 
จะต้องไม่ท าตนเป็น “ผู้รู้” แต่เน้นตั้งค าถามให้ผู้เรียนเกิดการค้นคว้าหรือทดลองปฏิบัติเพ่ือหา
ค าตอบเอง และสร้างความท้าทาย กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความใคร่รู้และขวนขวายอดทนหา
ค าตอบ เพราะในชีวิตจริงผู้สอนไม่สามารถสอนทุกๆ สิ่งให้กับผู้เรียนได้ครบถ้วน ส าหรับการ
เรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง (Transformative Learning) นั้น มีองค์ประกอบหลัก 4 ประการ 
ได้แก่ ประสบการณ์ การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ วาทกรรมที่เกิดจากการใคร่ครวญและการ
กระท า (Mezirow, Jack., Taylor, Edward W. (2009) โดยการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงจะ
น าไปสู่การสร้างความคิดเชิงวิเคราะห์ การสะท้อนคิด การเป ดมุมมองใหม่เพ่ือน าไปสู่การ
ตีความในความหมายใหม่  ซึ่งปัจจัยที่น าไปสู่การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง คือ สิ่งที่ท้าทาย
ส าหรับอาจารย์ที่สอนทั้งการใช้ค าถามที่ท้าทายเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้เพ่ือ
การเปลี่ยนแปลง การส่งเสริมความรู้จากประสบการณ์ชีวิตซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่อง
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในวิชาการจัดการเรียนรู้  ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานหลังการจัดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นจากก่อนการจัดการ
เรียนรู้ (Siriporn Srichantha, 2017)  แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจาก
สถานการณจ์ริงผ่านการใช้โครงการเป็นฐานมีผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  5.บทสรุป 
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะแห่งอนาคตที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาหรือสถานการณ์จริงเป็นตัวกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการปฏิบัติจริง โดยเน้นให้
ผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินในสิ่งที่ต้องการแสวงหาความรู้ และรู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีมโดย
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาไทย 4.0 ที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้มีคุณภาพสูง
ด้วยระบบการศึกษา ดังนั้นการปรับระบบคิดของผู้เรียนด้วยการยึดหลักธรรมะโดยเฉพาะหลัก
พละ 5 ที่ส่งเสริมให้เกิดการควบคุมตนเอง การตระหนักรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยการค้นพบด้วย
ตนเองด้วยการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์และการคิดอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
ระบบการสอนที่เน้นบทบาทผู้สอนในกระตุ้นความรู้และกระบวนการคิดผู้เรียนจึงมีความส าคัญ  
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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ภาพ 1  ยูวัล โนอาห์ แฮรารี ผู้เขียนหนังสือ  Sapiens กับ โคเอ็งก้า ผู้มีประสบการณ์ร่วมในการ
สอนกรรมฐาน และปฏิบัตวิันละ 2 ชั่วโมง มากว่า 15 ปี ทัง้กลายเป็นเครื่องมือในการเขียน

หนังสือนี้ (ภาพ ออนไลน์, 12 กุมภาพันธ์ 2562) 
 
2. หนังสือ Sapiens เป็นหนังสืออะไร  

หนังสือ  ถูกนิยามว่าเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  การเมือง 
เศรษฐศาสตร์ และอีกหลายศาสตร์ตามแต่จะนิยาม หากพิจารณาตามทัศนะของผู้คนที่
หลากหลายดังปรากฏในค านิยมหนังสือเองดังปรากฏเป็นทัศนะของ รองศาสตราจารย์ ดร.
เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์นักวิทยาศาสตร์ชาวไทยที่ได้ชื่อว่าให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์มาตลอดเวลาหลายปี ได้เขียนสะท้อนคิดและถูกตีพิมพ์ในหนังสือว่า  “...
ขอขอบพระคุณทางส านักพิมพ์ยิปซีที่ได้แปลหนังสือระดับ Best Seller ในต่างประเทศ
อย่างหนังสือ Sapiens เล่มนี้ ซึ่งเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์อ่านสนุก พร้อม ๆ กับหนังสือ
วิพากษ์ประวัติศาสตร์อย่างถึงแก่น หาได้ยากในท้องตลาดหนังสือบ้านเรา ออกมาให้คน
ไทยได้อ่านกัน…” ทัศนะของนักวิทยาศาสตร์ยังให้การยอมรับว่าเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ 
หรือในทัศนะของ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้ประกาศตัวว่าเป็นสมาชิกของ Homo 
Sapiens ได้ให้ทัศนะสะท้อนคิดว่า “....เม่ือพวกเราได้ "ผงาดข้ึนมาในโลก" เหนือสรรพ
สิ่งแล้ว จึงเป็นความรับผิดชอบของพวกเราที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาโลกใบนี้ให้เป็นที่
พักพิงของสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ที่เป็นเพื่อนเพียงแต่ไม่ฉลาดเท่าเราต่อไปอีกนานเท่านาน ...
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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การเข้าใจประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก็คือการเข้าใจปัจจุบันและอนาคต ใครที่อยากรู้ว่า
เหตุใดมนุษย์จึงครองโลกได้ในที่สุดต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ และใครอยากรู้ชะตากรรมของ
มนุษย์ต่อไปก็ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เช่นกัน..” หรือทัศนะของโตมร ศุขปรีชา ให้ทัศนะว่า 
“...Sapiens  คือหนังสือที่ทะเยอทะยาน มันบอกเล่าเรื่องราวของมนุษย์ตั้งแต่ตนจนถึง
ปัจจุบัน ตั้งแต่ก าเนิดมนุษย์  การดิ้นรนต่อสู้ ความขัดแย้ง การร่วมมือ ความรุ่งเรือง
เฟื่องฟู ฯลฯ โดยพยายามรวบรวมทุกมิติแง่มุมแห่งชีวิตเอาไว้  เพื่อส ารวจย้อนกลับ 
เพื่อตอบค าถามว่า ท าไมเราจึงอยู่ ที่นี่ บนโลกใบนี้ยาวนานขนาดนี้...”   หรือในทัศนะ
ของนักอ่านอย่างอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บารัก โอบามา (Barack Obama, 20 
มกราคม พ.ศ. 2552/2009 – 20 มกราคม พ.ศ. 2560/2017) ที่เสนอให้ผู้อ่านได้คิดต่อไป
ว่า “...หนังสือเล่มนี้ให้มุมมองที่รับรู้ได้ว่าพวกเราอยู่ในโลกนี้เป็นเวลาสั้นมากเพียงใด 
เกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์เ พ่ิงมาอยู่กับเราเพียงเมื่อไม่นานมานี้ เอง แต่ก็ถือว่า
สมเหตุสมผลเพียงใดที่จะต้องเอาใจใส่กับเรื่องเหล่านี้....” หรือในทัศนะของบิล เกตส์ (Bill 
Gate) เสนอว่า “...ผมขอแนะน าหนังสือเล่มนี้ให้กับใครก็ตามที่ต้องการมองหาหนังสือ
ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่สนุกและอ่านแล้วอินไปด้วย...คุณจะรู้สึกว่ายากที่จะวางมันลง
ทีเดียว...”  

  
 

ภาพที่ 2  หนังสือ Sapiens  ของ ยูวัล โนอาห์ แฮรารี มีแฟนคลับทีอ่านหนังสือของเขาอย่างอดีต
ประธานนาธิบดี Barack Obama, Bill Gate รวมไปถึง Mark Zuckerberg   

 (ภาพ  ออนไลน์, 12 กุมภาพันธ์ 2562) 
ทั้งหมดเป็นเพียงทัศนะต่อหนังสือ โดยเฉพาะฉบับภาษาไทยซึ่งทางส านักพิมพ์ได้

น าเสนอต่อสาธารณะ หนังสือสะท้อนมิติของความหลากหลายทั้งในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

298    ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562

ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมก็ไม่ผิด อีกนัยหนึ่งหนังสือดังกล่าวถ้านักการศาสนา 
เพราะมีกระบวนการท าให้เชื่อหรือพูดในประเด็นทางศาสนา หรือเป็นแนวมนุษยวิทยา 
เพราะมีเรื่องก าเนิดมนุษย์  หรือเป็นเรื่องพัฒนการทางการเมืองเพราะมีเรื่องการเมือง เป็น
ต้น ดังนั้นจากภาพรวมของหนังสือจึงเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นบนการค้นคว้าที่ว่าด้วยเผ่าพันธุ์
ของมนุษย์ และนับเป็นพัฒนาการของมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องยาวนานจากช่วงสู่
ช่วง จนกระท่ังปัจจุบัน 
 
3. หนังสือเล่าเรื่องอะไร 
   หนังสือ "เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens" เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายที่
เด่นชัดข้อหนึ่งคือ ต้องการอธิบายว่ามนุษยชาติเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ได้อย่างไร เรา
เปลี่ยนแปลงจากแค่เป็นมนุษย์เพียงสปีชีส์หนึ่งในหลายสปีชีส์ที่เคยปรากฏขึ้นบนโลก แต่
กลายมาเป็นมนุษย์ เ พียงสปีชีส์ เดียวที่หลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้ ได้อย่างไร ตอด
ประวัติศาสตร์อันยาวนานของพวกเรา เกิดความเปลี่ยนแปลง สุขนาฏกรรม และ
โศกนาฏกรรม อะไรกับพวกเราบ้าง.. ในบรรดาปัจจัยต่าง ๆ ได้ถูกน ามาอธิบายขยายความ
อย่างท าให้เห็นภาพ (และบางครั้งก็ชวนสะเทือนใจและสลดใจมาก) ไม่ว่าจะเป็น
ความสามารถในการควบคุมไฟ ที่ท าให้เรามีอ านาจเหนือสัตว์ต่าง ๆ การพูดคุยสื่อสารและ
การนินทาท่ีช่วยท าให้คนเราอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่าได้อย่างไม่น่าเชื่อ เกษตรกรรมที่ท าให้มี
ผลผลิตพืชพันธุ์เป็นกอบเป็นก า ท าให้ไม่ต้องเป็นคนป่าเร่ร่อนอีกต่อไป ต านาน.. เรื่องเล่า.. 
และศาสนา.. ที่ช่วยให้คนเรือนหมื่นไปถึงเรือนล้านร่วมกันท าเรื่องเหลือเชื่อมากมายได้ 
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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ภาพ 3 พัฒนาการของเผ่าพันธุ์มนุษย์ Sapiens ตามชื่อหนังสือ  (ท่ีมา ออนไลน์ : 
https://www.philosophytalk.org/blog/being-human-being-here 14 มีนาคม 2562) 

    จินตนาการและความเช่ือบางอย่างท างานร่วมกัน เป็นปัจจัยเสริมให้กันและ
กัน เงินตราสิ่งประดิษฐ์ที่มีความเชื่อในมูลค่า ที่สะดวกกับการใช้สอยและเก็บสะสม จน
กลายเป็นกับดักท าให้นุษย์บางคนราวกับเป็นทาสที่หมกมุ่นอยู่กับการหามันมาครอบครอง
ให้มากที่สุดตลอดชั่วชีวิต ความขัดแย้งและการปะทะทางความคิดที่อาจเป็นต้นตอ
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาจนยากเปลี่ยนแปลง วิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เรา
สุขสบายขึ้น และถึงกับช่วยท าให้มนุษย์มีอ านาจท าลายล้างโลกคล้ายกับเป็นพระเจ้าใน
ต านานของพวกเราเอง ผู้อ่าน "Sapiens" เล่มนี้ นอกจากจะรู้สึกสนุกสนานราวกับอ่านนว
นิยายด้วยส านวนการเล่าเรื่อง และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากความรอบรู้ของผู้เขียนแล้ว ยังจะ
ได้พบกับข้อสังเกต สมมุติฐาน และค าอธิบาย ที่กล่าวออกมาอย่างตรงไปตรงมา ชวนให้อ้ึง 
ทึ่ง และชวนคิดต่อหรือแม้แต่จะโต้แย้งอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเล่ม! แล้วในเล่มมีอะไร ?   

 
 
 
ส่วนที่ 1 การปฏิวัติการรับรู้ 
 
 
 

- การปฏิวัติที่ส าคัญ 3 รูปแบบ เป็นตัวก าหนดเส้นทาง
ประวัติศาสตร์ได้แก่ 1.การปฏิวัติการรับรู้  เริ่มต้นเมื่อ 
70,000 ปีมาแล้ว (2) การปฏิวัติเกษตรกรรม เริ่มขึ้นเมื่อ
ประมาณ 12 ,000  ปีมาแล้ ว  และ (3 )  การปฏิวั ติ
วิทยาศาสตร์ เมื่อประมาณเพียง 500 ปีก่อน ซึ่งอาจท าให้
ประวัติศาสตร์สิ้นสุด แต่เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่แตกต่าง
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

300    ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 1 การปฏิวัติการรับรู้ 

ไปอย่างสิ้นเชิง หนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของการ
ปฏิวัติทั้ง 3 รูปแบบ ที่ส่งผลกระทบมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
ร่วมโลก (หน้า 28-29) 

- นักชีววิทยาได้แบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นสปีชีส์ (Species) โดย
สัตว์ที่ถูกจัดอยู่ในสปีชีร์เดียวกันคือสัตว์ที่มีแนวโน้มที่จะ
สามารถจับคู่ผสมพันธุ์เพื่อให้ก าเนิดทายาทที่มีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ได้ (หน้า 28) 

- มีความเช่ือผิด ๆ เกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ที่มองว่า
มนุษย์สปีชีส์ต่าง ๆ เรียงล าดับวิวัฒนาการเป็นเส้นตรง
เพียงเส้นเดียว โดยเออร์เกสเตอร์ให้ก าเนิดอิเรกตัส อิ
เรกตัสให้เกิดนีแอนเดอร์ธัลส์ และนีแอนเดอร์ธัลส์วิวัฒนา
มาเป็นเรา แบบจ าลองชนิดเส้นตรงเช่นนี้ท าให้เกิดความ
เข้าใจผิดว่าในช่วงเวลาหนึ่งมีมนุษย์เพียงสปีชีส์เดียวที่
อาศัยอยู่บนโลก และสปีชีส์ทั้งหมดก่อนหน้านั้นเป็นก็แต่
เพียงแบบจ าลองเก่าของตัวเรา แต่ในความเป็นจริงแล้ว
จากช่วงเวลา ๒ ล้านปีที่แล้วจนถึงราว ๑๐,๐๐๐ ปีที่ผ่าน
มาเป็นบ้านของมนุษย์หลากหลายสปีชีส์ไปพร้อม ๆ กัน 
(หน้า 32-33) 

- วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือหินในยุคต้นโดยทั่วไปคือ
ใช้ท าให้ไขกระดูกแตกออกเพื่อเอาไขกระดูก (หน้า 37) 

- ก้าวย่างส าคัญของมนุษย์สู่ยอดห่วงโซ่อาหารก็คือการรู้จัก
ใช้ไฟ มนุษย์บางสปีชีส์อาจรู้จักการใช้ไฟเป็นครั้งคราวมา
ตั้งแต่ 800.000 ปีก่อน ขณะที่โฮโมอิเร็กตัส นีแอนเดอร์
ธัลส์ และบรรพบุรุษโฮโมเซเปียนส์ใช้ไฟเป็นกิจวัตรมาราว 
300,000 ปีแล้ว (หน้า 39) 

- การคิดค้นเรื่องการปรุงอาหารท าให้มนุษย์สามารถ
รับประทานอาหารได้หลากหลายชนิด ใช้เวลาในการกิน
อาหารน้อยลง ท าให้เรามีฟันซี่เล็กลงและล าไส้ที่สั้นลง 
(หน้า 39) 
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วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
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ส่วนที่ 2 
การ
ปฏิวัติ
เกษตรก
รรรม 

- หลักส าคัญของการปฏิวัติเกษตรกรรม ความสามารถในการท าให้มีคนรอดตาย
ได้มากข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่แย่ลง (หน้า 129) 

- มนุษย์ก็คล้ายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจ านวนมากที่มีกลไกทางพันธุกรรมและฮอ
โมนท่ีคอยช่วยควบคุมไม่ให้มีลูกจนมากเกินไป (หน้า 130) 

- ในที่ใดที่ข้าวสาลีพบได้มากเป็นพิเศษก็จะพบแหล่งอาหารและสัตว์ป่าที่อุดม
สมบูรณ์มากขึ้นไปด้วยเช่นกัน  จึงมีกลุ่มคนที่ค่อย ๆ เลิกใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนไป
เรื่อย  และตั้งถิ่นฐานเป็นบางฤดู รวมถึงตั้งค่ายที่พักถาวรเลย (หน้า 134) 

- ศาสนาหรือระบบคตินิยมที่ซับซ้อนเท่านั้นที่จ าท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเช่นนี้
ได้ (หน้า 137) 

- การปฏิวัติเกษตรกรรมท าให้อนาคตกลายเป็นเรื่องส าคัญมากขึ้นเกินกว่าที่เคย
เป็นมาก่อนหน้านั้นมาก เกษตรกรต้องหมั่นคิดเรื่องอนาคตและต้องท าตัวให้เข้า
กับแผนงานตามแผน เศรษฐศาสตร์แบบเกษตรกรรมขึ้นอยู่กับวัฎจักรการผลิต
แบบเป็นฤดูกาล (หน้า 149) 

- เรายึดถือสัจธรรมอันเห็นประจักษ์แจ้งชัดในตนว่า มนุษย์ทุกคนล้วนถูกวิวัฒน์มา
อย่างแตกต่างกัน พวกเราเกิดมาพร้อมกับลักษณะต่าง ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ 
และในบรรดาในลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้ได้แก่ ชีวิตและการเสาะแสวงหาความพึง
พอใจ (หน้า 162) 

- อักขระที่ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถอธิบายภาษาพูดครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด แต่ก็ใช้
อธิบายสิ่งทิ่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของภาษาพูดได้บ้าง อักขระที่ไม่สมบูรณ์
อย่างในจารึกคณิตศาสตร์แบบวูเมอเรียนไม่อาจน ามาใช้เขียนบทกวี แต่ก็ใช้เก็บ
รักษาข้อมูลบัญชีภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก (หน้า 180) 

 

  



348254    ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562

 

significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

302    ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3 การรวมเปน็หนึ่งของ
มนุษยชาต ิ

- ศาสนาคือบรรทัดฐานและคุณค่าของมนุษย์ ที่ตั้งอยู่บน
ความ เ ช่ือ ในระ เบี ยบแบบแผนของมนุษย์  ทฤษฎี
สัมพันธภาพไม่เป็นศาสนา เพราะอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ได้ท า
ให้เกิดบรรทัดฐานและคุณค่าใดในมนุษย์ ฟุตบอลไม่ใช่
ศาสนา เพราะไม่มีใครคิดว่ากฏที่มีอยู่สะท้อนให้เห็นถึงค า
บัญชาของอภิมนุษย์ อิสลาม พุทธ และคอมมิวนิสต์ ต่าง
ล้วนเป็นศาสนา เพราะทั้งเป็นนั้นเป็นระบบที่ว่าด้วย
บรรทัดฐานและคุณค่าของมนุษย์ ที่ตั้งอยู่บนความเช่ือใน
เรื่องระเบียบแบบแผนของอภิมนุษย์ มีความแตกต่าง
ระหว่างอภิมนุษย์  (Superhuman)  และเรื่ อง เหนือ
ธรรมชาติ (Supernatural)  กฏในศาสนาพุทธและกฏ
ประวัติศาสตร์ของมาร์กซิสต่างก็เป็นกฏของอภิมนุษย์ 
เพราะผู้ตรากฏต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้นไม่ใช่มนุษย์สามัญ แต่
กระนั้นก็ไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิฤทธ์ิเหนือธรรมชาติ (หน้า 317) 

- สงครามเพื่อความอยู่รอดนั้นหนักหนาและไม่อาจให้อภัย
ได้แต่ก็เป็นวิธีการเดียวที่จะท าให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ การต่อสู้
ดิ้นรนนี้จะจ ากัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เหมาะสมส าหรับชีวิต 
และเลือกเอาทุกอย่างที่สามารถจะอยู่รอดได้ กฏของ
ธรรมชาติเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจโต้แย้ง สิ่งมีชีวิตแสดงให้
เห็นกฏต่าง ๆ เหล่านี้โดยความอยู่รอดของพวกมันเอง กฏ
พวกนี้ไม่ให้อภัยกับสิ่งมีชีวิตใดเลย ใครก็ตามที่พยายาม
ต่อต้านจะถูกกวาดล้างจนหมดสิน้ ชีววิทยาไม่เพียงแต่สอน
เราเกี่ยวกับสัตว์และพืชแต่ยังแสดงให้เราเห็นถึงกฏต่าง ๆ 
ที่เราต้องท าตาม และวางแนวเจตจ านงของเราให้เข้มแข็ง
ต่อการมีชีวิตและการต่อสู้ไปตามกฏเหล่านี้ ความหมาย
ของชีวิตจึงเป็นการต่อสู้ดิ้นรน ผู้ต่อต้านกฏเหล่านี้จึงเป็น
บาปท่ีจะน ามาซึ่งความโศรกเศร้าแก่ตน (หน้า 326) 
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 4 การปฏิวัติ
วิทยาศาสตร์ 
 
 

- ประวัติศาสตร์ต่างจากฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์ตรงที่ไม่มี
วิธีที่จะใช้ท านายได้อย่างเที่ยงตรง เราไม่ ได้ศึกษา
ประวัติศาสตร์เพื่อให้รู้อนาคต แต่เพื่อขยายขอบเขต
ความคิด เพื่อให้สามารถเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันที่
อาจจะได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (หน้า 335) 

- ห่วงโซ่การปฏิวัติ วิทยาศาสตร์แบบป้อนกลับ การที่
วิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าได้นั้นยังต้องการอีกหลายสิ่งหลาย
อย่างนอกเหนือไปจากการวิจัย ยังข้ึนกับการเสริมแรงกลับ
วิทยาศาสตร์ด้วยการเมืองและเศรษฐศาสตร์ สถาบัน
การเมืองและเศรษฐศาสตร์เป็นสถาบันที่ใช้ทรัพยากร ซึ่ง
หากไม่ได้ทรัพยากรพวกนี้เสียแล้ว การวิจัยวิทยาศาสตร์ก็
เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ แ ท บ เ ป็ น ไ ป ไ ม่ ไ ด้  ใ น ท า ง ก ลั บ กั น 
นอกเหนือไปจากสิ่งต่าง  ๆ กับสถาบันเหล่านี้ การวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ก็ยังช่วยให้อ านาจใหม่ ๆ อีกด้วย ซึ่งมีผลท า
ให้ได้รับทรัพยากรใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นและทรัพยากรก็ถูกน า
กลับมาลงทุนให้กับงานวิจัยต่อไปอีก (หน้า 347) 

 
 
 
 
บทส่งท้าย สตัว์ท่ีกลายไปเป็น
พระเจ้า 

- แม้ว่าเรามีความสามารถจะท าเรื่องมหัศจรรย์ได้มาก แต่
เราก็ยังคงไม่แน่ใจนักว่าจุดหมายของเราควรจะเป็นเรือ่งใด
กันแน่และดูเหมือนเราจะไม่พอใจกับที่เป็นอยู่ตลอดเวลา 
เราพัฒนาจากเรือแคนูมาเป็นเรือแจวโบราณ แล้วก็เรือ
จักรไอน า จนไปถึงยานกระสวยอวกาศ แต่กลับไม่มีใครรู้
ว่าเราก าลังไปท่ีใดกันแน่ เราทรงอ านาจกว่าที่เคย แต่กลับ
มีความนึกคิดน้อยมากกว่าจะท าอะไรกับอ านาจเหล่านั้น 
แย่กว่านั้นอีกก็คือมนุษย์ดูจะขาดไร้ความรับผิดชอบ
มากกว่าที่เคยเป็นมา พระเจ้าที่เราสร้างขึ้นเองเพื่อให้อยู่
ร่วมกันได้ จะอย่างไรก็ยังทรงเคารพกฏต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ 
แต่เราไม่เคยรับผิดชอบต่อใครหรือสิ่งใดเลย ท าให้เรามุ่ง
ร้ายต่อสัตว์ต่าง ๆ ร่วมโลกและต่อระบบนิเวศครอบครัว 
เราคิดแต่เรื่องความสะดวกสบายและความสนุกสนานของ
ตัวเอง แต่กระนั้นก็ไม่เคยรู้จักพอ (หน้า 566) 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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 จากในส่วนที่หนึ่งจนถึงบทสุดท้าย ผู้เขียนให้ข้อมูลวิวัฒนาการทางความคิด 
ข้อเท็จจริง ที่ผสมรวมหลากหลายในมิติที่แตกต่าง โดยสะท้อนออกมาเป็น “จินตวัฒน์” 
ทางความคิด ดั้งปรากฏในแต่ละช่วงของงานเขียนที่ถูกถ่ายทอดแปลออกมาสู่ภาษาไทย ซึ่ง
ยังคงทั้งเจตนารมณ์และล าดับความคิดได้อย่างชัดเจน แต่สิ่งที่ชัดเจนและท าให้เห็นพัฒน
การของแต่ละช่วงเวลาในแต่ละบทที่น าเสนอตั้งแต่ประวัติศาสตร์พัฒนาการในยุคเร่ิมต้น  
การปฏิวัติการรับรู้  การปฏิวัติเกษตรกรรม การรวมเป็นหนึ่งของมนุษยชาติ การปฏิวัติ
วิทยาศาสตร์ ที่ส่งผลให้มนุษย์มีพัฒนาการทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ จนกระทั่งผู้เขียนได้มองไปถึงว่า “สัตว์” ในเผ่าพันธ์มนุษย์ได้กลายเป็น 
“พระเจ้า” ดังปรากฏในหนังสือและเป็นบทส่งท้ายดังกล่าวด้วย  

 
ภาพ 4 การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ นบัเป็นพัฒนาการหนี่งของมนุษยชาติ และมผีลต่อมนุษย์กระทั่งปัจจุบนั 

และถูกกล่าวถึงความส าคญัหนี่งในหนังสือ Sapiens (ท่ีมาภาพ : ออนไลน์, 12 มีนาคม 2562) 
 

4. มองหนังสือแบบชาวพุทธ 
 ตามที่เกริ่นน าว่าผู้เขียนหนังสือมีประวัติน่าสนใจ การที่เขาเป็นนักมังสวิรัติ การที่
เขาเป็นนักคิดนักเขียนและอธิบายตัวเองว่าเป็นคนศึกษากรรมฐานตามแนวพุทธ รวมทั้งใช้
เวลากว่า 15 ปี ในการนั่งกรรมฐานวันละ 2 ชั่ วโมง ทั้งเชื่อผู้เรียบเรียงนี้ เชื่อได้เลยว่า 
“กรรมฐาน” เป็นเครื่องมือน าไปสู่ “กลไก” การบันทึกความเรียงทางความคิดในรูปแบบ
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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หนังสือ จนกระทั่งกลายเป็นหนังสือขายดี ติดอันดับโลก และถูกแปลในภาษาต่าง ๆ กว่า 
50 ภาษา แต่ในการน ามา Books Reviews เพียงประสงค์สะท้อนคิดน าประเด็นทาง
พระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในหนังสือมาเป็นเสนอร่วมกับสารัตถะอ่ืน ๆ ด้วย ทั้งแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ความเป็นเหตุเป็นผล เป็นปัจจัยของกันและกัน 
หรือพระพุทธศาสนากับความสอดคล้องกับธรรมชาติในองค์รวม “เปลี่ยนแปลง” เป็น
พลวัฒน์ ซึ่งจะได้น าเสนอเป็นล าดับไป   

(1) แนวคิดเรื่องก าเนิดของโลก ของมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องยาวนาน
จากช่วงสู่ช่วงจนกระท่ังปัจจุบัน 

“...เมื่อประมาณ13,500 ล้านปีที่แล้ว สะสาร พลังงาน เวลา และพื้นที่ได้
รวมตัวกัน ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่รู้จักกันในช่ือ “บิ๊กแบง” (Bigbang) เกิดเป็นเอก
ภพของเราเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของเอกภพของเรานี้เรียกว่าฟิสิกส์ 

ประมาณ 300,000 ปีหลังเหตุการณ์บิ๊กแบง สสารและพลังงานเริ่มรวมตัว
กันเป็นโครงสร้างเชิงซ้อนที่เรียกว่า “อะตอม” ซึ่งรวมตัวกันเป็นโมเลกุล เรื่องราว
เกี่ยวกับอะตอม โมเลกุล แสดงปฏิกิริยาของพวกมันเรียกว่า “เคมี” 

3,800 ล้านปีที่แล้ว บนดาวเคราะห์ที่เรียกว่า โลก โมเลกุลได้รวมตัวกันก่อ
รูปเป็นโครงสร้างเชิงซ้อนท่ีเรียกว่า “สิ่งมีชีวิต” เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เรียกว่า 
“ชีววิทยา” 

ประมาณ 70,000 ปีมาแล้ว สิ่งมีชีวิตในสปีชีส์ โฮโมเซเปียนส์ (HOMO 
Sepiens) เริ่มก่อรูปโครงสร้างสังคมที่ประณีตมากขึ้นในโลกเรียกว่า “วัฒนธรรม” 
หายหลังพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเหล่ามนุษย์ทั้ งหลายมี ช่ือเรียกว่ า 
“ประวัติศาสตร์” (หน้า 27) 

 แนวคิดที่ปรากฏในหนังสือให้ข้อมูลประหนึ่งเป็นจุดก าเนิดของโลก มนุษย์ และสุ
ริยจักรวาล ที่ว่าด้วยก าเนิดแห่งมวลมนุษย์ชาติ ประหนึ่งทวนย้อนต่อความเป็น “พระเจ้า” 
ในศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องของก าเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ ที่นับเป็นระบบคิดของโลกใน
ปัจจุบัน นัยหนึ่งเป็นความท้าทายอีกนัยหนี่งเป็นการสะท้อนข้อมูลที่ถูกยอมรับและ
กลายเป็นองค์ความรู้ตามชื่อบท “ปฏิวัติการรับรู้” ประหนึ่งยืนยันความรู้ใหม่ต่อความรู้ใน
เรื่อง “โลก-มนุษย์” มีพัฒนาการและจุดก าเนิดอย่างไร ซึ่งแย้งกับข้อมูลความรู้ที่มีอยู่เดิม
ดังที่บรรยายให้ข้อมูลไว้ว่า  
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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“...ตั้งแต่สมัยบรรพกาล แม้ HOMO Sepiens ต้องแข่งขันแก่งแย่งกับ
มนุษย์ สายพันธ์อื่น  เช่น มนุษย์นีแอนเดอร์ธัลส์ (ซึ่งบางต าราบอกเป็น HOMO 
Sepiens Sepiens เหมือนกันแต่เป็นคนละ Subspecies) หรือมนุษย์อ่ืน ๆ อีกราว
หกสายพันธ์ เราก็เอาชนะมนุษย์เหล่านั้นมาได้อย่างราบคาบ แม้ยังไม่แน่ชัดว่าเรา
เป็นผู้ฆ่าล้างเผ่าพันธ์มนุษย์อื่น ๆ ทั้งหมดหรือว่ามีเหตุปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วยแต่
ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือ HOMO Sepiens Sepiens เป็นผู้อยู่รอด และกลายเป็น
เผ่าพันธุ์ท่ีครองโลก....” (ค านิยม)  

ดังนั้นแนวคิดเรื่องก าเนิดโลกในหนังสือจึงอิงอยู่กับระบบคิดในทางวิทยาศาสตร์
และการรับรู้ในแบบใหม่ ที่อาจแตกต่างหรือห่างใกลกับระบบคิดว่าด้วยการ “ก าเนิด” โลก
ในแบบศาสนา ทั้งในแบบคริสต์และอิสลาม (Ven.Naing Kruy (Inthapanyo),2013/2556 
: 48-71)  ในส่วนของพุทธศาสนา อาจไม่ได้ลากยาวไปถึงเรื่องของ “ผู้บันดาล” แต่ก็
สะท้อนคิดพัฒนาการของบมนุษย์ชาติในอีกแบบหนึ่ง ดังปรากฏใน “อัคคัญญสูตร” ที่ว่า
ด้วยก าเนิดของโลกตามคติของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึงก าเนิดของโลก
และจักรวาล โดยทรงโต้แย้งวาเสฏฐะและภารทวาชะ ซึ่งเป็นพราหมณ์ และถูกสอนมาจาก
ฝ่ายวรรณพราหมณ์จนคิดว่าตนเองนั้นเกิดจากโอษฐ์ของพระพรหมและพระพรหมเนรมิต
ทุกอย่าง พระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบแก่ท่านทั้งสองว่า มนุษย์เกิดจากมนุษย์ด้วยกัน คือ 
พราหมณ์ย่อมก าเนิดจากพราหมณี และมนุษย์จะมีบรรพบุรุษเดิมจากต้นก าเนิดเดียวกัน
ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มคนใด วรรณใด จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบถึงต้นปฐม
ก าเนิด ไม่ได้ตอบถึงปฐมชีวิต และไม่ได้ใช้ค าว่า ” พระเจ้า ”( องฺ.ติก. 20/81/221, Sirisak 
Apisakmontree Tanikan Warathammanon. (2017) : 141-167)  พระพุทธศาสนาให้
พัฒนาการของการเกิดเป็นมนุษย์และโลกเป็นไปตามธรรมชาติโดยมนุษย์กับมนุษย์เป็น
พัฒนาการร่วมกัน ซึ่งนัยหนึ่งสอดคล้องกับในหนังสือ หรืออีกนัยหนึ่งต้องการบอกว่า
พระพุทธศาสนามีระบบคิดว่าด้วยก าเนิดของโลกและมนุษย์ปรากฏในอัคคัญสูตร เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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ภาพ 5 แนวคิดการเกิดของมนุษย์ในศาสนา Adam and Eve กับพัฒนาการของ

มนุษย์ที่ปรากฏใน Sapiens  (ภาพ ออนไลน์ : 15 มีนาคม 2562) 
(2) แนวคิดเรื่องความเปลี่ยนแปลง หนังสือเสนอแนวคิดการเปลี่ยนแปลง โดยใช้

การเปลี่ยนแปลงเป็นฐานในการเล่าเรื่องในอีกแบบหนึ่ง ทั้งในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา ความเชื่อ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งยกมาเป็นแนวคิดข้อความดังปรากฏดัง
ปรากฏสะท้อนคิดในค านิยมของ ได้คือ  รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ในฐานะ
นักวิทยาศาสตร์และให้ทัศนะสะท้อนคิดไว้ว่า  

“...การปฏิวัติวิถีชีวิตจากการเป็นนักล่ามาสู่การเพาะปลูกท าการเกษตรเลี้ยง
ครอบครัวและสังคมนั้นเป็นความผิด....พลาดครั้งใหญ่ มันน ามาซึ่งการเกษตรเลี้ยงครอบครัว
และสังคมนั้นเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ มันน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกิดชนช้ัน
วรรณะเกิดการแก่งแย่งและเกิดสงคราม มนุษย์ Sapeins หาหนทางในการอยู่รอดจากภัย
สมัยใหม่ด้วยการวมตัวกันภายใต้กฏเกณฑ์ของสังคม ก่อเกิดทั้งแนวคิด ลัทธิ เทพเทวดา 
ศาสนา ไปจนถึงการใช้เงินทองและเครดิตเพื่อแลกเปลี่ยนกันแทนสินค้าจริง อาณาจักและ
จักรวรรดิได้ประกาศตัวขนในมุมต่าง ๆ ของโลก ก่อนที่ความท้าทายในการยอมรับว่า “ไม่รู้” 
ในเชิงวิทยาศาสตร์จะน าไปสู่การค้นคว้าวิจัยใหม่ ๆ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ลัทธิทุนนิยม และ
ความได้เปรียบของบางจักรวรรดิ์ที่สามารถขยายอาณาเขตไปได้ครึ่งค่อนโลก จนสุดท้าย
มนุษยชาติจะพบกับจุดจบเช่นไรในอนาคต...”    

 (3) แนวคิดเรื่องธรรมชาติแห่งชีวิต หนังสือพูดถึงธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ที่
มีพัฒนาการร่วมกับธรรมชาติและช่วงเวลา จากช่วงสู่ช่วง รุ่นสู่รุ่น และเวลาสู่เวลา นับเป็น
พัฒนาธรรมชาติของมนุษย์ที่ปรากฏมานับแต่อดีต ดังปรากฏข้อความที่ว่า  
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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“...มนุษย์เราด ารงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เป็นเวลานานก่อนที่จะเกิดประวัติศาสตร์ขึ้น
บรรพบุรุษที่ดูคล้ายกับมนุษย์ปัจจุบันมากปรากฏขึ้นบนโลกเมื่อประมาณ  2.5 ล้านปีมาแล้ว 
แต่ถึงจะผ่านกาลเวลารุ่นแลว้รุ่นเลา่ พวกเขาก็ไม่ได้มีลักษณะอะไรที่โดดเด่นจนแตกต่างไปจาก
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ มากมายที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันเลย...”  (หน้า 28)  
หนังสือมองธรรมชาติในฐานะที่เป็นพัฒนาการจากรุ่นสู่รุ่นเรียกว่าธรรมชาติของ

สิ่งมีชีวิตที่นับรวมทั้งมนุษย์อยู่ในนั้นด้วยเป็นธรรมชาติทางชีววิทยาวิทยาและหรือกายภาพ 
นอกจากนี้ในหนังสือยังสะท้อนคิดในเรื่องความเป็นชาติอีกแบบที่ว่า  

“.....ต าราเรียนวิชาชีววิทยาของเยอรมันในปี ค.ศ.1942 อธิบายไว้ในที่ว่าด้วย “กฏ
ธรรมชาติและมนุษย์ชาติว่า “กฏธรรมสูงสุดของธรรมชาติก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายติดกับอยู่ใน
การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดที่ปราศจากความปราณี หลังจากเขียนอธิบายเรื่องว่าพื่ชต่อสู้เพื่อยึด
ครองพ้ืนท่ีอย่างไร แมลงปีกแข็งต่อสู้เพื่อหาคู่อย่างไร และเรื่องอื่น ๆ....” (หน้า 326) 
ข้อมูลในหนังสือสะท้อนคิดเรื่องธรรมชาติแห่งชีวิต ที่รวมทั้งมนุษย์ด้วยที่มีวิถีของ

การแข่งขัน ต่อสู้ รวมทั้งพืชสัตว์และสิ่งมีชีวิตทั่วไป “สงคราม” เป็นเครื่องมือหนึ่งของการ
ต่อสู้ตามธรรมชาติเพ่ือแย่งชิงทรัพยากร แย่งชิงพ้ืนที่  ซึ่งเป็นคติแห่งธรรมชาติที่ถูกล่าวถึง
ในหนังสือด้วยเช่นกัน แต่ในอีกมุมหนึ่งธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธถึงใน
หนังสืออาจไม่ได้พูดเสียทีเดียว แต่ก็สะท้อนการเปลี่ยนแปลงตามเหตุ การณ์และข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏ เป็นธรรมชาติของความ “เปลี่ยนแปลง” อันเป็นนิรันดร์ จากช่วงหนึ่งสู่ช่วงหนึ่ง 
จากรุ่นสู่รุ่นเป็นเรื่องปกติที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอ่ืนได้ 

 
ภาพ 6 ธรรมชาติตามทัศนะพุทธ ความเปลี่ยนแปลงอันเป็นนิรันดร์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย  

(ภาพ ออนไลน์ : 12 มีนาคม 2562) 
ธรรมชาติของมนุษย์มองธรรมชาติของร่างกาย และลักษณะทางกายภาพ ที่ต้องมี

การใช้ธรรมชาติมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และปรับท่าทีต่อความเป็นธรรมชาตินั้นอย่าง
เข้าใจ ดังกรณีความตายเป็นธรรมชาติ การใช้ “มรณานุสติ” (Phra Nuttakitti Anarato 
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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(Phuyngao),2008) มาเป็นเครื่องมือในการรักษา “ท่าที” ต่อธรรมชาติของมนุษย์ หรือ
การน าใจไปวางให้ “เป็นกลาง” ต่อธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้น พระพุทธศาสนา
น ามาสอนใช้ปรับท่าทีเพ่ือเรียนรู้ธรรมชาติอย่างเข้าใจ ใช้ใจเป็นเครื่องเรียนรู้เพ่ือปรับความ
สมดุลตามธรรมชาติ ไม่ใช่ใช้ความรุนแรงหรือสงครามเพ่ือยุติหรือจัดการธรรมชาติแต่อย่าง
ใด 
 (4) แนวคิดเรื่องเหตุปัจจัย ความเป็นเหตุเป็นผล หรือเป็นไปตามเหตุปัจจัย เป็น
สิ่งที่สะท้อนพัฒนาการความเป็นธรรมชาติมาตั้งแต่อดีต จนกระทั่งปัจจุบัน  ปรากฏใน
หนังสือด้วย ดังปรากฏในค านิยมที่ว่า “...ความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์เป็นแรงผลักดัน
ให้มนุษย์มีนวัตกรรมในด้านต่าง...” (ดร.วรากร สามโกเสส-ค านิยม) แต่ในหนังสือกล่าวไว้
ในหลายกรณีท่ีสะท้อนถึงความเป็นเหตุเป็นปัจจัย อันเนื่องด้วยความเป็นมนุษย์  

“...ระหว่างศตวรรษที่แล้วบทบาทด้านเพศเกิดการเกิดการปฎิวัติและเปลี่ยนไปเป็น
อย่างมาก สังคมในทุกวันน้ีชายหญิงมีสถานะทางสังคม สิทธิทางการเมือง และโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันมากขึ้นและมากขึ้น แม้ช่องว่างระหว่างเพศยังคงยังมีอยู่มาก แต่
เหตุการณ์ต่าง ๆ ก าลังเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเร็วที่น่าทึ่ง ช่วงต้นคริสต์คริสศตวรรษที่ 20 
แนวคิดเรื่องการให้สิทธิผู้หญิงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นเรื่องยอมรับ
ไม่ได้ การที่จะมีเลขานุการคณะรัฐมนตรีหรือผู้พิพากษาศาลสูงสุดเป็นผู้หญิงเป็นเรื่องน่าขัน 
ขณะที่เรื่องรักร่วมเพศเป็นหัวเรื่องต้องห้าม แม้แต่จะพูดคุยกันอย่างเปิดเผยก็ยังไม่อาจท าได้ 
ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้หญิงไม่ได้เป็นเรื่อง
แปลกอะไรอีกต่อไป การมีเลขานุการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงก็แทบไม่ก่อให้เกิดค าวิจารณ์ใด 
ๆ และใน ปี ค.ศ.2013 ผู้พิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐ ฯ 5 คน ซึ่ง 3 คน ในจ านวนน้ีเป็นผู้หญิงได้
ตัดสินรับรองการแต่งงานระหว่างคนเพศเดียวกันว่าถูกต้องตามกฏหมาย (ชนะเหนือค าตัดสิน
คัดค้านโดยผู้พิพากษาชาย 4 คน)...” (หน้า 225) 

 ความเป็นเหตุสู่ ผล หรือความเป็นปัจจัยทั้งในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ น าไปสู่เหตุเป็นผล คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยเนื่องเกี่ยว
หรือต่อเนื่องซึ่งกันและกัน จนกระท่ังกลายเป็นประเด็นทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม 
ความเชื่อ ดังกรณีร่วมสมัยบาทหลวงเป็นกลุ่มเพศวิถี หรือนักบวชในแต่ละศาสนามีข้อ
กล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศ อันเป็นความขัดแย้งกับจริยธรรมทางศาสนา ซึ่งในภาษาพุทธ
ศาสนาความเป็นเหตุเป็นผลเช่นค าว่า “อิทิปปัจจยตา” หรือ “ตถตา” เป็นเช่นนั้นเอง 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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(Phra Anant Isukaro (Pengchaiyamo),2006) หรือมีธรรมชาติของการขับเคลื่อนตาม
เหตุปัจจัยเป็น ดังปรากฏเป็นประเด็นร่วมสมัย   

“...มีอยู่สปีส์หนึ่งที่ความส าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือความร่วมมือกัน แต่
คนที่จะไม่ค่อยร่วมมือกัน (ผู้ชาย) กลับความควบคุมคนที่ร่วมมือกันมากกว่า (ผู้หญิง) ? แม้
ปัจจุบันเราก็ยังไม่มีค าตอบดีๆ ส าหรับเรื่องนี้ อาจเป็นไปได้ว่าสมมติฐานบางอย่างอาจจะผิด 
โฮโมเซเปียนส์เพศชาย อาจจะมีลักษณะแบบอื่นที่ไม่ใช่เพียงความแข็งแรงทางกายภาพ ความ
ก้าวร้าว และความต้องการแก่งแข่งขัน แต่กลับเป็นว่ามีทักษะทางสังคมที่เหนือกว่า และมี
แนวโน้มที่จะร่วมมือกันมากกว่า เราไม่ทราบแน่ชัด...” 

“...การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือน้ีเองที่ท าให้ประวัติศาสตร์ในเรื่อง
เพศสร้างความฉงนสนเท่ห์ได้มากยิ่ง ดังที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันว่าระบบที่ถือคติชายเป็น
ใหญ่ตั้งอยู่บนต านานที่เช่ือถืออะไรไม่ได้มากนัก มากกว่าจะตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงทางชีววิทยา 
แล้วอะไรกันเล่าที่ท าให้ระบบเช่นนี้พบได้ทั่วไป...และอยู่ยั้งยืนยันนัก...” (หน้า 226) 

 ความเป็นเหตุเป็นผล เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไป เป็นปัจจัยพ้ืนฐานให้กับชีวิต
มนุษย์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจากหนังสือ  ที่ผู้เขียนบรรจงเรียงร้อย ออกมาเป็นภาษาฮิบรู ถูก
แปลเป็นภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก รวมไปถึงภาษาไทยที่ถูกแปลมานั้น ท าให้หนังสือดังกล่าวที่
เป็นทั้งองค์ความรู้ เป็นเสน่ห์ของการจัดวางอย่างที่ควรจะเป็นบนพ้ืนฐานของประโยชน์ของ
ผู้อ่าน 
 

5. บทสรุป 
จากค าอธิบายที่ปรากฏในหนังสือที่ให้ข้อมูลว่า หนังสือมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน คือ 

ความต้องการอธิบายถึงพัฒนาการของมนุษย์ชาติ ที่มีพัฒนาการมาถึงปัจจุบันได้อย่างไร ที่
มีหลักฐานถึงการเปลี่ยนแปลงจากมนุษย์เพียงสปีชีส์หนึ่งในหลายสปีชีส์ที่เคยปรากฏมีอยู่
บนโลกใบนี้ เหลือเพียงมนุษย์เพียงสปีชีส์เดียวได้อย่างไรบนโลกใบน้ี ตลอดระยะเวลาที่
ยาวนานของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของความเป็นมนุษย์ เกิดความเปลี่ยนแปลง สุข 
และโศรก และอ่ืน ๆ ที่ถูกยกมาพรรณาอธิบาย  การควบคุมไฟที่ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องข าขัน 
ของยุคสมัยปัจจุบัน แต่มันคือพลังของช่วงเวลา ที่ท าให้มนุษย์มีอ านาจเหนือสัตว์ต่าง ๆ 
พัฒนการในการส่ือสาร การพูดคุย รวมไปถึงการนินทา ให้ร้าย ที่ช่วยท าให้คนเราอยู่
รวมกันเป็นหมู่เหล่าได้อย่างไม่น่าเชื่อ การประกอบเกษตรกรรมจากที่เคยหา ตามธรรมชาติ 
ในสถานะคนป่าเร่รอน ท าให้มีผลผลิตพืชพันธุ์เป็นกอบเป็นก า  ต านาน.. เรื่องเล่า.. ความ
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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เชื่อ กระทั่งพัฒนาไปเป็นศาสนา ท าให้คน กลุ่มคน จากหลักสิบไปจนถึงหลักหลายล้าน
สร้างและพัฒนาเรื่องเหลือเชื่อในหลาย ๆ พื้นที่จ านวนมาก    

นอกจากนี้ในหนังสือยังเสริมให้เห็นถึงจินตนาการและความเชื่อบางอย่างร่วมกันที่
เป็นพัฒนาการของมนุษย์ โดยเฉพาะเงินตรา ที่ถูกท าให้เป็นความเชื่อร่วม ที่สะดวกกับการ
ใช้สอยและเก็บสะสม ในรูปแบบของ “ทุน” จนท าให้เป็นทั้งเครื่องมือและกับดักของมวล
มนุษย์ชาติ ที่ส่วนหนึ่ง “หมกมุ่น” จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต หรืออีกส่วนหนึ่ง
กลายเป็น “ทาส” ที่หามาครอบครองให้ได้มากที่สุดตลอดชั่วชีวิต จนบางครั้งไม่สนใจถึง
รูปแบบและวิธีการของการได้มา  ความขัดกัน ขัดแย้ง ปะทะสร้างสรรค์ ไปจนถึงท าลาย 
อาจเป็น “จุดเริ่ม” ของการสร้างวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ ที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาจนยากต่อการ
เปลี่ยนแปลง วิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้มนุษย์สุขสบาย รวมถึงท าให้มนุษย์มีอ านาจเหนือพระ
เจ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเอง ที่เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ท าลาย ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ปรากฏในหนังสือ
ดั งก ล่าว แต่หากพิจารณาอย่างรอบด้านและใช้กรอบวิธี คิดธรรมชาติ ในแบบ
พระพุทธศาสนาก็จะแปลความได้ว่า “สรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา-สพฺเพ ธมฺมา 
อนิจฺจา” (วินัยปิฎก ปริวาร (ไทย) เล่มที่ 8 หน้าที่ 342 ข้อที่ 257) โดยมีความเป็นเหตุเป็น
ผลเป็นเครื่องรองรับในตัวของมันเอง แล้วท าอย่างไรต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ต้อง
วางท่าที่และปล่อยจิตปล่อยใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรู้ทัน “สพฺเพ ธมฺมา นาล  อภินิเวสาย-
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดม่ันถือม่ัน” (สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ไทย) 
เล่มที่ 12/หน้าที่ 426/ข้อที่ 395) ซึ่งผู้เขียนก็บอกไว้อยู่ในหนังสือที่ว่า “...พระพุทธองค์
ทรงเห็นพ้องกับชีววิทยาสมัยใหม่และขบวนการนิวเอจในข้อที่ว่าความสุขไม่ได้เกิด
ขึ้นกับสภาวะภายนอก แต่กระนั้นปัญญาญาณที่ส าคัญและลึกซึ้งเกินไปกว่านั้นได้แก่
ความเชื่อท่ีว่าความสุขท่ีแท้จริงไม่ได้ขึ้นกับความรู้สึกภายในของเราเช่นกัน ความจริงก็
คือยิ่งเราให้ความส าคัญกับความรู้สึกของตัวเองมากยิ่งขึ้นเท่าใด เราก็จะยิ่งมีความ
อยากเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น และเราก็จะยิ่งมีความทุกข์มากยิ่งขึ้นไปด้วย ค าชี้แนะจาก
พระพุทธเจ้าก็คือต้องหยุดไขว่าคว้าไม่แต่เพียงความส าเร็จภายนอก แต่ยังต้องเลิก
ไขว่คว้าความรู้สึกภายในด้วยเช่นกัน...”  (หน้า 330) 

ดังนั้น "Sapiens" เล่มนี้ จึงเป็นหนังสือที่ครบรส มีผู้ให้ค านิยามว่า “...นอกจาก
จะรู้สึกสนุกสนานราวกับอ่านนวนิยายด้วยส านวนการเล่าเรื่อง และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจาก
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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ความรอบรู้ของผู้เขียนแล้ว ยังจะได้พบกับข้อสังเกต สมมุติฐาน และค าอธิบาย ที่กล่าว
ออกมาอย่างตรงไปตรงมา ชวนให้อ้ึง ทึ่ง และชวนคิดต่อหรือแม้แต่จะโต้แย้ งอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งเล่ม..”  

ดังนั้นใน Books Reviews บทนี้จึงยกมาเพ่ือเป็นการสะท้อนคิด ให้ “พิจารณา” 
สู่การ “ทัศนา” ต่อไป   
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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4. รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับบทความ 
4.1 การตั้งค่าหน้ากระดาษ  
กระดาษให้ใช้กระดาษสีขาว ไม่มีลายเส้นบรรทัด  ขนาดกระดาษ B5 (JIS) และพิมพ์หน้าเดียว 

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

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

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

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

การวิเคราะห์) 
- สรุป ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา 



363  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    253  
 

ภูมิปัญญากบัการพัฒนา: บทวิเคราะห์ว่าด้วยการบวชป่าเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
WISDOM AND DEVELOPMENT: AN ANALYSIS ON THE TREE ORDINATION FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

สายชล  ปัญญชิต  พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ 
Saichol Panyachit, Prit Supasetsiri 

 

Received: February 23, 2019 
Revised: March 23, 2019 

Accepted: March 26, 2019 
 

บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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- ค าส าคัญ  ควรมีค าส าคัญ 3-6 ค า ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้าย
ของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยต้องจัดเรียงค าส าคัญตามตัวอักษร  และคั่นด้วย
เครื่องหมายอัฒภาค (;) 

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

รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา  และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความส าคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน 

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

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

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

- ข้อเสนอแนะ  (Suggestion) เป็นการแนะแนวการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
โดยให้แยกออกเป็นหัวข้อย่อยๆให้ชัดเจน 
 - เอกสารอ้างอิง (References)  การอ้างอิงต้องให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบของวารสาร  
 
 5.3 รูปแบบการเอกสารอ้างอิง (References)  
 รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมใช้แบบ APA (American Psychological. Association) 
Special Articles โดยการเขียนอ้างอิงผู้นิพนธ์ต้องเขียนอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (กรณีภาษาไทย
ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) ซึ่งผู้นิพนธ์บทความต้องตรวจสอบและรับผิดชอบต่อความถูกต้องของ
เอกสารการอ้างอิงทั้งหมด หากการอ้างอิง (APA) ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงวุฒิจนกว่า
การอ้างอิงเอกสารจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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5.3.1) การอ้างอิงในเนื้อหาบทความ 
 การอ้างอิงในเนื้อหา ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า
เอกสารไว้ข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้แต่งคนเดียวหรือผู้แต่งเป็นหน่วยงาน ระบุชื่อและชื่อสกุลตามล าดับ เครื่องหมายจุลภาค  
ปีที่พิมพ์ และหน้าที่น ามาอ้างอิง โดยไม่ต้องมีค าน าหน้านาม ยกเว้นฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์
และนามแฝง ให้ระบุไว้หน้าชื่อไม่ต้องกลับข้อความ ส่วนชาวต่างประเทศ ให้ระบุชื่อสกุลเท่านั้น 
 
   
 

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

 

 
  
 
3.  ผู้แต่ง 3 คน   ระบุเฉพาะชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่งทุกคน  ชื่อผู้แต่งแต่ละคนให้คั่นด้วย

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

 
 
  
  
 

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

  
 
 

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

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

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

ตัวอย่างภาษาไทย : (Yenjaima et al. 2018 : 16) 
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ : (Kaiser et al., 2008) 
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 

                                                           
 Ph.D. Students In The Field of Arts and Culture Research, Graduate School and 

Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University. 
  Srinakharinwirot University. 

  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    319  

5. ให้เรียงล าดับการอ้างอิงชื่อผูแ้ต่ง 
 

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

 
 
  

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

 
 

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

วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา).  
 
 
 
 
  

  

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

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

ตัวอย่าง: Sirima Monmai. (2011). Educational Administration for Children's Rights 
in Secondary Schools under the UN Convention on the Rights of the Child 
(Doctor of Philosophy thesis). Graduate School: Silpakorn University. 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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 4.  วารสาร    
 ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่ (ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฏ.  
 
 
 
 
 
 5.  เว็บไซต์ 
 ชื่อผู้เขียน. (ปีที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต).  ชื่อเรื่อง.  สืบค้นเมื่อวัน เดือน ปี, จากเว็บไซต์: 

///URL Address.   
 
 
 
 
 

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

 
 
6. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)  

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

ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความ  
ที่วารสารก าหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้
ให้กับกองบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสารจะท าให้การพิจารณา

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

 

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

ตัวอย่าง :  Ratthaphon Yenjaima. (2018). Faculty of Graduate, Studies Faculty of 
Social Sciences. Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 29 May . 
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ตีพิมพ์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะ
ได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสาร 
 
8. การพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ABSTRACT 
 This article argues a theoretical controversy of local wisdom and 
development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
local wisdom into concrete development. Furthermore, this article focuses on the 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีระหว่างแนวคิดภูมิปัญญา และการพัฒนา 
โดยพิจารณาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของการประยุกต์น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาไปสู่งานเชิง
รูปธรรมของการพัฒนา นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการพิจารณานัยส าคัญของวิวัฒนาการทาง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดศาสนาสากลที่เก่ียวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ไปสู่แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การน าเสนอแนวคิดและปฏิบัติของ “การบวชปุา” ในสังคมไทย เป็น
กรณีศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจพลวัตของภูมิปัญญากับการพัฒนาที่มีการผสมผสานความเชื่ อทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ผ่านการสั่งสมองค์
ความรู้มาในระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังมีปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากสถาบันทางสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครองและการศึกษา เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้กิจกรรมการบวชปุาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญากับการพัฒนา,การบวชปุา,การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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development by taking into account the theory and the practicality of integrating 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ

326    ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562

 
 

หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 
เขียนท่ี................................................................. 

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

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

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

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

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

เม่ือคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแลวมีมติใหแกไขปรับปรุงบทความ ขาพเจามีความยินดีรับ
ไปแกไขตามมติดังกลาวนั้นและและขาพเจาขอรับรองวา (ขีดเครื่องหมาย √ ) 

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

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

ติดใจเอาความใดๆ ท้ังสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือวาเปนท่ีสุด 
 
 

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

ผูนิพนธบทความ 



373  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    253  
 

ภูมิปัญญากบัการพัฒนา: บทวิเคราะห์ว่าด้วยการบวชป่าเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
WISDOM AND DEVELOPMENT: AN ANALYSIS ON THE TREE ORDINATION FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

สายชล  ปัญญชิต  พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ 
Saichol Panyachit, Prit Supasetsiri 

 

Received: February 23, 2019 
Revised: March 23, 2019 

Accepted: March 26, 2019 
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significance of the evolution of local wisdom in universal religions associated with 
sustainable knowledge development. The presentation of the concept and practice 
of a forest ordination ceremony in Thai society is a case study aimed to understand 
the dynamic of local wisdom and development that integrates cultural beliefs. This 
shows that the aforementioned ceremony is considered a cultural pattern which 
goes through the acquisition of knowledge in the system of cultural values. There is 
also a continuing process of social institutions including religion, government, and 
education in order to study and include the forest ordination ceremony as a part of 
sustainable development in Thai society. 
Keywords:     Wisdom and Development, The Tree Ordination, Sustainable      
  Development. 
 
1.บทน า : สถานะของการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนา 
 การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและสังคมดิจิตอล ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลต่อคนจ านวนมากถูกก าหนด
โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนาแบบเศรษฐกิจทุนนิยม ส่งผลให้
การสร้างตัวชี้วัดของการพัฒนาถูกครอบง าด้วยมิติทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจน จะด้วยความบังเอิญหรือสถานการณ์ระดับสากลได้ครอบง ากระบวนการคิดต่อการพัฒนา
ก็ตาม รูปแบบของการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมต่อท้องถิ่น
มากขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้าน การเคลื่อนย้ายเข้ามาของทุนนิยมแปลกหน้าหรือการจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อระบบตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายความเป็นเมืองและเขตอุตสาหกรรมที่มากข้ึน 
 กระแสความพยายามรื้อฟ้ืนและธ ารงรักษาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หรือ
สิทธิชุมชน (Community rights) เป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดทิศทางของการพัฒนาทางเลือกใน
สังคม โดยข้อเสนอส่วนใหญ่มักพิจารณาให้มอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าคือผลของการสั่งสมองค์ความรู้
ที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการระบบคุณค่า ความเชื่อ และวิธีการที่จะประยุกต์
เพ่ือจัดการปัญหาหรือยกระดับคุณภาพของท้องถิ่นให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามพลวัตของความรู้และ


