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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรม

ศึกษาในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์
ส าหรับการสอนธรรมศึกษาของผู้บริหารคณะสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  2) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษาของ
ผู้บริหารคณะสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการจัดการความรู้ของ
ผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  และ 4)  เพ่ือ
ประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยใช้ระเบียบแบบแผนวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research)  
ประกอบด้วย เชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  และเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
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โดยการเก็บข้อมูลเอกสาร (Document Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In – Depth 
Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  การแจกแบบสอบถาม  (Questionnaire) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน และผู้บริหาร
สงฆ์จ านวน 40 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  ได้แก่ คณาจารย์ในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้วิธีการเปิดตารางของ Krejcie and 
Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 351 คน 
   ผลการศึกษาพบว่า 
  1. คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษาของ
ผู้บริหารคณะสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
 2. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยี ภาวะผู้น า และการวัดผลการจัดการความรู้ มี
ความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษาของผู้บริหาร
คณะสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  
  3. รูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์  ส าหรับการสอนธรรมศึกษาใน
สถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีที่ผู้วิจัยน าเสนอได้แก่ “PAGODA MODEL” มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่    
1) การแสวงหาและสร้างเสริมความรู้ 2) ความรู้ทั่วโลกและการจัดเก็บความรู้ และ 3) การถ่ายทอด
และประยุกต์ความรู้ (Da = Knowledge Diagonal & Application)   
 4. การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษา
ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความเหมาะสมและน าไปใช้ได้จริง 
ค าส าคัญ :  การจัดการความรู้, ผู้บริหารคณะสงฆ์,การสอนธรรมศึกษา,สถานศึกษา 
 

ABSTRACT 
The study of Hierarchg Administrators’ Knowledge Management Model for 

Dhamma Studies Teaching in Schools aimed to: 1) study the hierarchy 
administrators’ knowledge management for dhamma teaching in Suphan Buri 
province schools, 2) Investigate the factors related to hierarchy administrators’ 
knowledge management for dhamma teaching in Suphan Buri province schools,  
3) Present the model of hierarch administrators’ knowledge management for 
dhamma teaching in Suphan Buri province schools, and 4) Assess the hierarch 
administrators’ knowledge management model for dhamma teaching in Suphan 
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Buri province schools. The researchers conducted mixed qualitative and 
quantitative applied research using non probability sampling i.e. 20 school 
principals and 20 hierarch administrators for qualitative in in-depth interviewing and 
focus groups. For quantitative, simple random samplings of 351 people were used 
as key informants. The researcher used Mixed Methods Research methodology, 
consisting of qualitative and quantitative by In-Depth Interview, focus group by 
distribution of questionnaires Questionnaire and Population and sample group used 
in qualitative research are school director.and 40 monk administrators. The sample 
group used in quantitative research was teachers in primary schools in Suphanburi 
educational service area. Using the method of opening the table of Krejcie and 
Morgan (1970), a sample of 351 people 

The research findings suggested: 1) The hierarch administrators’ knowledge 
management for dhamma teaching in Suphan Buri province schools overall was 
excellent. 2) The factors related to hierarch administrators’ knowledge 
management for dhamma teaching in Suphan Buri province schools were 
organizational culture, technology, leadership and knowledge assessment. 3) The 
model of hierarch administrators’ knowledge management for dhamma teaching in 
Suphan Buri province schools is a PAGODA MODEL with three elements: Pa = 
Knowledge Pursuit & Architecture, Go = Knowledge Globalization & Office, and Da = 
Knowledge Diagonal & Application. and 4) An assessment of hierarch administrators’ 
knowledge management model for dhamma teaching in Suphan Buri province 
schools resulted in suitability and practicality.  
 

Keywords: Dhamma Studies Teaching, Hierarch Administrators, Knowledge     
   Management, Schools.  
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1. บทน า 
การศาสนากับการศึกษาในสังคมไทยมีพัฒนาการและบทบาทเกื้อกูลกันมาแต่อดีต ประวัติ

การศึกษาไทยจารึกไว้ว่า การศึกษาของไทยเริ่มต้นที่วัดโดยเป็นการศึกษาของสงฆ์สถาบันศาสนาคือ 
วัดได้มีบทบาทในการจัดการศึกษามาตั้งแต่โบราณ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (Office of the Permanent Secretary of the Education Council, 
2005) ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
(Act No. 2) พ.ศ.2535 มาตรา 15 ที่ก าหนดให้มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่ตามข้อ 3 คือ ควบคุม
และส่งเสริมการศาสนาศึกษา การศึกษา สงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการ 
สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์วัดมีบทบาทในการจัดการศึกษาหลายประเภททั้งทางระบบธรรมะ
และการจัดการศึกษาสามัญ การจัดการศึกษาเพ่ือตัวบุคคล การศึกษาแบบนี้เป็นการจัดการศึกษา
เพ่ือช่วยเหลือสังคมคือลูกชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา (Thongdee Suradecho, 
2003)   

 ปัจจุบันนี้มีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงบริบทแห่งการพัฒนา  
ของประเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ในขณะที่ทุกภาคส่วนยังคงมุ่งเน้นแข่งขันทางด้าน  
เศรษฐกิจและด้านวัตถุจนกลายเป็นวัตถุนิยม ส่วนด้านคุณธรรมจริยธรรมถูกละเลยเป็นผลท าให้คน
ในสังคมไทยห่างไกลศาสนา จึงส่งผลให้วิถีชีวิตและค่านิยมดั้งเดิมท่ีดีงามตามโครงสร้างของ
สังคมไทยจางหายไป ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่จะต้านทานกับสภาพ
ปัญหาแวดล้อม จนท าให้เกิดปัญหาต่างๆของสังคมตามมา ผู้บริหารที่แสดงออกถึงการให้
ความส าคัญที่มองสภาพสิ่งแวดล้อมขององค์การที่เกี่ยวกับโครงสร้างและขอบข่ายของงานได้อย่าง
ชัดเจน มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานและกระบวนการบริหารงานเข้าใจปรัชญาแห่งการเรียนรู้
และสามารถน ามาก าหนดนโยบายพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม พยายามพัฒนาตนเอง ดังนั้น
ผู้บริหารจึงมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของผู้บริหาร
สงฆ์ในปัจจุบันที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ร่วมกับสถานศึกษาในท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 

 นโยบายส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนการสอนธรรมศึกษาอย่างจริงจัง โดยมีการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนการด าเนินการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้เ พ่ือเป็นภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นพลเมืองที่ดี เป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการด าเนินโครงการ รวมถึงจัดตั้งองค์กรเครือข่ายอาสาสมัคร
ปกป้องพระพุทธศาสนาในทุกหมู่บ้านและชุมชน  ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการความร่วมมือดังกล่าวได้
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ด าเนินมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่สภาพการจัดการเรียนการสอนยังไม่พบว่ามีการจัดการองค์
ความรู้เกี่ยวกับธรรมศึกษาอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการความรู้ของ
คณะผู้บริหารสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษาของสถานศึกษา  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้บริหารสงฆ์ได้แนวทาง
พัฒนาการจัดการความรู้ให้เดินหน้าเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากร การต่อยอดการจัดการความรู้ในสถานศึกษาของ
ตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

   

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษา

ของคณะผู้บริหารสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี   
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับ

การสอนธรรมศึกษา  
2.3 เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษา

ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  
2.4 เพ่ือประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรม

ศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้ระเบียบแบบแผนวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods 

Research)  ประกอบด้วย เชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  และเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)  โดยการเก็บข้อมูลเอกสาร (Document Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In – 
Depth Interview) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  การแจกแบบสอบถาม  
(Questionnaire) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน และผู้บริหารคณะสงฆ์จ านวน 40 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  ได้แก่ 
คณาจารย์ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้วิธีการเปิด
ตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 351 คน 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษาของคณะ
ผู้บริหารสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ด้านการบริหาร  พบว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ของผู้บริหารคณะสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการบริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30  
อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เรื่องการด าเนินงานที่มีนโยบายชัดเจน  เรื่อง
การประสานงานระหว่างศูนย์มีความคล่องตัว และ การคัดสรรบุคคลเข้าท างานที่เหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นเรื่องการติดตามงานเป็นระบบมีความต่อเนื่อง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 อยู่ในระดับปานกลาง  การให้ผลตอบแทนที่จูงใจในการแบ่งปันความรู้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 อยู่ในระดับปานกลาง  การดูแลจากกรมการศาสนาอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.21 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ เรื่องการจ ากัดงบประมาณใน
การด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

ด้านหลักสูตร  พบว่า ภาพรวมค่าเฉล่ียระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ของผู้บริหารคณะสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 อยู่ใน
ระดับมาก โดยเรื่องท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เรื่องการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพุทธมามะกะที่ดีมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.69 อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นเรื่องการเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 อยู่ในระดับมาก  การมุ่นเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ภาคปฏิบัติ 
เช่น เขียนบทความธรรมะ เขียนเรียงความธรรมะ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 อยู่ในระดับมาก   
การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ภาคทฤษฎี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 อยู่ในระดับมาก  การก าหนดเนื้อหา
วัตถุประสงค์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 อยู่ในระดับมาก   
ส่วนเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ เรื่องการปรับปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อยุคสมัย  เช่น การเรียน
กฎหมายคณะสงฆ์ เป็นต้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ 
 ด้านกระบวนการเรียนการสอน  พบว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาของผู้บริหารคณะสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีด้านกระบวนการเรียนการ
สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 อยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เรื่องการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 อยู่ในระดับมาก  รองลงมาเป็น
เรื่องการเชื่อมโยงกับความจริงของชีวิต ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และ การใช้ต ารากลางที่มีการ
ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรองเป็นมาตรฐานของคณะสงฆ์ที่ถูกต้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 อยู่ใน
ระดับมาก  การปรับปรุงภาษาและรูปภาพประกอบให้เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 อยู่ในระดับ
มาก  การเรียนการสอนมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 อยู่ในระดับมาก  การเรียน
การสอนมุ่งเน้นบรรยายและท่องจ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 อยู่ในระดับมาก  ส่วนเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
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ที่สุด คือเรื่อง การอบรมศึกษาวิชาครูให้ผู้สอนมีความรู้ด้านวิธีการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามล าดับ 

 ด้านสื่อการเรียนการสอน  พบว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาของผู้บริหารคณะสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีด้านสื่อการเรียนการสอน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 อยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เรื่องการสอดแทรกคุณธรรม
ไปกับการใช้สื่อการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นเรื่องการใช้
บทบาทของผู้สอนเป็นสื่อสร้างความเข้าใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 อยู่ในระดับมาก  การน าสื่อการ
เรียนการสอนมาใช้ให้สัมพันธ์กับบทเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 อยู่ในระดับมาก  การจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น ภาพสามมิติ ยูทูป ภาพยนตร์ วีดิโอ เป็นต้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 อยู่
ในระดับปานกลาง  การผลิตต าราเรียนที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 อยู่ในระดับ
ปานกลาง  การผลิตสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 อยู่ในระดับปานกลาง  
ส่วนเรื่องท่ีมคี่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือเรื่องการสนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมการใช้และผลิตสื่อ
การเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 อยู่ในระดับปานกลาง  ตามล าดับ 

ด้านการวัดผลและประเมินผล  พบว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาของผู้บริหารคณะสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีด้านการวัดผลประเมินผล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 อยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เรื่องการใช้เกณฑ์การ
ประเมินผลเหมาะสมกับรายวิชา และ การวัดและประเมินผลก่อนเรียนระหว่างเรียน และหลังเรียน
เป็นประจ าทุกรายวิชามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นเรื่อง การประเมินด้าน
ปฏิบัติมีรูปแบบที่ชัดเจนและเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 อยู่ในระดับมาก  การสร้างเครื่องมือ
การวัดผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และการส่งเสริมให้ครูน าผลการวัดมาใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 อยู่ในระดับมาก  การจัดท าแบบทดสอบเพ่ือการ
วัดผลและประเมินผลเป็นระยะ คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 อยู่ใน
ระดับปานกลาง  การประเมินด้านทฤษฎีมีรูปแบบที่ชัดเจนและเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 อยู่
ในระดบัปานกลาง  ส่วนเรื่องท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือเรื่อง การสร้างข้อสอบกลางที่จะน าไปใช้ในการ
วัดผลการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 อยู่ในระดับปานกลาง  ตามล าดับ 

4.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอน
ธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการ
สอนธรรมศึกษาของผู้บริหารคณะสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
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ภาพรวมค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ธรรมศึกของผู้บริหารคณะสงฆ์ใน
สถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือวัฒนธรรมองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นด้าน ภาวะผู้น า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.57  อยู่ในระดับมาก การวัดผลประเมินผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 อยู่ในระดับมาก  
เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53  อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือเทคโนโลยี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ 

4.3 รูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษา ใน
สถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  

ผลการศึกษาการน าเสนอรูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอน
ธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวม พบว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ยระดับการจัดการ
ความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.49 อยู่ในระดับ
มาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือการสร้างความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52  อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาเป็นด้านการจัดเก็บความรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50  อยู่ในระดับมาก  การแสวงหาความรู้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48  อยู่ในระดับมาก  ส่วนด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การโอนถ่ายและการใช้
ความรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ 

 

4.4 การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรม
ศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี   

เมื่อผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบในการจัดการความรู้แล้ว ได้น าองค์ประกอบใหม่
จ านวน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การแสวงหาและสร้างเสริมความรู้ (Pa = Knowledge 
Pursuit & Architecture)   2) ความรู้ทั่วโลกและการจัดเก็บความรู้ (Go = Knowledge 
Globalization & Office) และ 3) การถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ (Da = Knowledge 
Diagonal & Application)  ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 20 คน  จากทุกอ าเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้ท าการตรวจสอบรูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษาใน
สถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยใช้วิธีอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship)  ทั้งนี้เพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item-Objective 
Congruence) เพ่ือประเมินค่าความเหมาะสม ผลการประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ของ
ผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี   พบว่า ผลการ
ประเมินค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม 3 องค์ประกอบหลัก มีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อค าถาม 
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แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษาใน
สถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  มีความเหมาะสม มีความถูกต้อง  มีความเป็นไปได้และสามารถ
น าไปใช้ได้จริง 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย  
5.1 คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษาของคณะ

ผู้บริหารสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ด้านการบริหาร  ตัวแปรนี้สามารถอธิบายระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนธรรม

ศึกษาของผู้บริหารคณะสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการบริหารว่ามีผลต่อความสนใจ
และการพัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาเป็นอย่างมาก  ในประเด็นนี้พิจารณาได้ว่าเป็นเพราะ
การด าเนินงานด้านการบริหารโดยเฉพาะในส่วนของนโยบายที่ยังไม่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานแม่กอง
ธรรมสนามหลวง การศึกษานอกโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการ  ส่งผลให้การท างานในระดับ
ปฏิบัติการไม่ชัดเจน สอดคล้องกับที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Office of the 
Permanent Secretary of the Education Council, 2005) กล่าวว่า สภาพปัญหาที่ส าคัญของ
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเพ่ือฆราวาส (การศึกษาสงเคราะห์) ด้านบริหารจัดการ
นั้นขึ้นกับความสามารถของผู้อ านวยการศูนย์  ซึ่งบางแห่งขาดประสบการณ์  ท าให้รูปแบบการ
ด าเนินงานไม่แน่นอน ขาดระบบการติดตามงานและการประสานงานระหว่างศูนย์ นอกจากนี้ปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรด้านธุรการเป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยครั้ง  ข้อแนะน าแก้ไขคือให้
ผู้บริหารสงฆ์ประสานงานไปโรงเรียนเพ่ือช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งระบบตั้งแต่ด้านหลักสูตร  
กระบวนการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอนและการวัดผลและประเมินผล ประสานงานให้มี
การประชุมระหว่างครูกับพระเพ่ือร่วมกันปรึกษาหารือให้การท างานระหว่างวัดและโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพที่สุด 
 ด้านหลักสูตร  ตัวแปรนี้สามารถอธิบายระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาของผู้บริหารคณะสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านหลักสูตร ในภาพรวมยังคงมี
ปัญหาเป็นส่วนใหญ่ปัญหาท่ีพบก็คือข้อธรรมศึกษามีจ านวนมากเกินไปท าให้การเรียนการสอนไม่
ครบคลุมและนักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน  ไม่มีการก าหนดแผนการสอน  เนื้อหาการ
สอนอย่างชัดเจนว่าจะสอนอะไร  การสอนเรื่องต่างๆแล้วแต่พระครูผู้สอนจะเลือกมากสอนด้วย
ตนเอง  ไม่มีการจัดหลักสูตรอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เหมือนกันทั่วทั้งประเทศ สอดคล้องกับที่   
Phraphisan  Paphatsaro (2013) ที่กล่าวว่าปัญหาด้านหลักสูตรเกิดจากพระเณรไม่สนใจและไม่
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เห็นความส าคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม อีกทั้งเนื้อหาสาระของหลักสูตรมาก
เกินไปและยากต่อการท าความเข้าใจ ควรมีการปรับปรุงแก้ไข ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกัน และให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า หลักสูตรมีความครอบคลุมชีวิตเกือบทุกด้าน
ยกเว้นภาค ปฏิบัติ ในรายวิชากระทู้ธรรมควรเปลี่ยนเป็นการเขียนบทความธรรมะเพ่ือให้การจัดการ
เรียนรู้ทันต่อยุคสมัย  
 ด้านกระบวนการเรียนการสอน ตัวแปรนี้สามารถอธิบายระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนธรรมศึกษาของผู้บริหารคณะสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านกระบวนการเรียน
การสอน  พบว่า ปัญหาการเรียนการสอนธรรมศึกษายังมุ่งเน้นบรรยายและท่องจ า  ไม่ค่อยมุ่งเน้น
การคิดวิเคราะห์ สื่อการเรียนการสอนขาดความน่าสนใจ  หรือไม่มีสื่อการสอน สอดคล้องกับที่  
Phra Mahasuthon  Natthaphum (2007) กล่าวว่า ครูไม่มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหรือการ
วางแผนการใช้รูปแบบการสอนอย่างหลากหลาย การก าหนดหลักการหรือความคิดรวมยอดใน
แผนการสอน มีปัญหาคือ ครูไม่เข้าใจการเขียนหลักการหรือความคิดรวบยอด รองลงมาคือ 
หลักการหรือความคิดรวบยอดไม่สอดคล้องกับหลักสูตร และหลักการหรือความคิดรวบยอดไม่
ชัดเจน หลักการหรือความคิดรวบยอดไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ กิจกรรมเน้นการ
บรรยายมากไปท าให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย กิจกรรมไม่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและกิจกรรมไม่
สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน ครูขาดการเร้าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควร
ก าหนดกระบวนการเรียนการสอนรให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์มากขึ้น ควรจัดหาอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอนให้เพียงพอและเหมาะสม และควรจัดให้มีการอบรมการวัดและประเมินผลให้กับ
ครูผู้สอนเพื่อปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 ด้านสื่อการเรียนการสอน ตัวแปรนี้สามารถอธิบายระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาของผู้บริหารคณะสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านสื่อการเรียนการสอน 
พบว่า  พระครูผู้สอนธรรมศึกษาปัจจุบันมีความทันสมัย  สามารถน าสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปช่วย
ในการเรียนการสอนได้มากขึ้น  อย่างไรก็ตามก็ยังคงพบปัญหาว่าพระครูผู้สอนธรรมศึกษาไม่มีการ
การน าสื่อการเรียนการสอนมาใช้ให้สัมพันธ์กับบทเรียนอ่ืนๆ ขาดการบูรณาการ   ขาดการการผลิต
ต าราเรียนที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรมยังไม่เพียงพอ การ
สนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมการใช้และผลิตสื่อการเรียนการสอน ในทุกๆ ด้านยังคงมี
ปัญหา  เนื่องจากขาดงบประมาณและขาดความพร้อมทั้งในส่วนของพระและส่วนของโรงเรียนเป็น
ส่วนใหญ่  สอดคล้องกับที่  Phramaha Phairot  Kanako (2003) กล่าวว่า ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนของครูอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือการขาดแคลนงบประมาณที่
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จะให้การสนับสนุนในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์มีไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของครูผู้สอน และสื่อการสอนประเภทวัสดุมีไม่เพียงพอกับความต้องการของครูผู้สอน 
ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเลือกใช้สื่อ
การเรียนการสอน จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการประชาสัมพันธ์บอกบุญแก่ผู้มีจิต
ศรัทธาให้เข้ามาร่วมการจัดระบบสื่อสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือให้พร้อมส าหรับการใช้งานด้านการ
เรียนการสอน รวมทั้งประชาสัมพันธ์บอกบุญผู้มีจิตศรัทธาให้เข้ามาร่วมการบริจาคทรัพย์เพ่ือ
ช่วยเหลือด้านงบประมาณสาหรับบริหารจัดการโรงเรียนด้วย  
 ด้านการวัดผลและประเมินผล  ตัวแปรน้ีสามารถอธิบายระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนธรรมศึกษาของผู้บริหารคณะสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล  พบว่า  มีการใช้เกณฑ์การประเมินผลเหมาะสมกับรายวิชา  แต่ในภาพรวมส่วนใหญ่
ยังคงมีปัญหา เช่น ไม่มีการวัดและประเมินผลก่อนเรียนระหว่างเรียน และหลังเรียนเป็นประจ า  
ขาดการการประเมินการปฏิบัติที่มีรูปแบบชัดเจนและเหมาะสม  การสร้างเครื่องมือการวัดผลไม่ได้
ค านึงถึงความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และการส่งเสริมให้ครูน าผลการวัดมาใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป  สอดคล้องกับที่  Phra Mahasuthon  Natthaphum 
(2007)  กล่าวว่า การสร้างหรือการพัฒนาเครื่องมือวัดผล มีปัญหาคือ ครูไม่มีการสร้างเครื่องมือ
วัดผลระหว่างเรียน เครื่องมือวัดผลไม่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และครูไม่มีการสร้าง
เครื่องมือการวัดผลก่อนเรียน ครูไม่มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือวัดผล การ
ใช้เครื่องมือวัดผลมีปัญหาคือ ครูขาดการใช้เครื่องมือวัดผลเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน ครูใช้
เครื่องมือวัดผลไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผู้เรียน  และครูขาด
การใช้เครื่องมือวัดผลที่หลากหลาย ครูขาดเทคนิคในการใช้เคร่ืองมือวัดผล ผู้วิจัยได้ข้อแนะน าจาก
การลงพ้ืที่สัมภาณ์และสนมทนากลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ  ผู้บริหารสงฆ์ควรจัดท าข้อสอบที่มี
มาตรฐานต่างหากที่ไม่ได้ส่งมาจากส่วนกลางเท่านั้นเพ่ือให้โรงเรียนได้เก็บไว้เป็นหลักฐานในการวัด
และประเมินผล  ควรออกแบบการใช้เกณฑ์การประเมินผลให้เหมาะสม  ตรวจสอบคะแนนได้    
จัดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นระยะ ทั้ง ก่อนเรียนระหว่างเรียน และหลังเรียนเป็นประจ า 
   

5.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอน
ธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

จากสรุปผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์
ส าหรับการสอนธรรมศึกษาของผู้บริหารคณะสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี น าเสนอใน
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ภาพรวม และจ าแนกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย  1)  วัฒนธรรมองค์กร  2) เทคโนโลยี  3) ภาวะ
ผู้น า   และ 4) การวัดผลการจัดการความรู้ พบว่าปัจจัยทุกข้อมีมีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้
ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษาของผู้บริหารคณะสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี สอดคล้องกับที่ O’Dell, Grayso and Essaides (1998) กล่าวว่า ปัจจัยที่ท าให้องค์กร
สามารถจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลองค์กร ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร คือการได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงในการ เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างบรรยากาศที่ท าให้บุคลากรกล้าคิด 
กล้าท า เปิดเผยต่อกัน มีการท างานเป็นทีมและท าให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรเป็นส่วน
หนึ่งของระบบประเมินผลและพัฒนาบุคลากร    

 

5.3 รูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษาใน
สถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  
 จากผลการศึกษาดังกล่าวแล้วข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
ยังคงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานสงฆ์จะต้องใช้เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ให้
เกิดข้ึนอย่างจริงจัง ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลต่างๆ ที่ท าการวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วมาสร้างเป็นรูปแบบ
การจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้วิจัยได้น าเสนอ “PAGODA Model” โมเดลนี้มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่   1) การแสวงหาและสร้าง
เสริมความรู้ (Pa = Knowledge Pursuit & Architecture)  2) ความรู้ทั่วโลกและการจัดเก็บ
ความรู้ (Go = Knowledge Globalization & Office)  และ 3) การถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ 
(Da = Knowledge Diagonal & Application)  ซึ่งเป็นการประยุกต์รูปแบบการจัดการความรู้ของ
ผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษาที่เหมาะสมส าหรับสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
ประยุกต์จากแนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ของโดยผู้วิจัยประยุกต์จากแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของ Marquardt (1996) Wiig (2002) และ Kucza 
(2001) Keyser (2004) Marali (2002) Suthasinee Promtaeng, (2014) Sathitipong 
Oerareemitr, (2012) และ Oemorn Cholavorn, (2011)  
  

 5.4 การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรม
ศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี   

เมื่อผู้วิจัยได้ท าการประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการ
สอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  พบว่า ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของ
แบบสอบถาม 3 องค์ประกอบหลัก มีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อค าถาม แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการ
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จัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  มี
ความเหมาะสม มีความถูกต้อง  มีความเป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ได้จริง  สอดคล้องกับแนว
ทางการประเมินผลการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Chintana Boonbongkarn, & Natthapun 
Kejaranan, 2007) ที่กล่าวว่าการประเมินสิ่งที่ควรน ามาตรวจสอบและพิจารณาทบทวน 
ประกอบด้วย ความเหมาะสมสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นกับความต้องการและ
สถานการณ์ขององค์การ ประโยชน์ของกลยุทธ์ที่มีต่อองค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ในเชิงปฏิบัติ 

 จากผลการวิเคราะห์คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอน
ธรรมศึกษาของคณะผู้บริหารสงฆ์ในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร  
ด้านหลักสูตร  ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอนด้านการวัดผลและ
ประเมินผล  ประเด็นส าคัญที่ผู้บริหารสงฆ์ควรพัฒนาในเชิงปฏิบัติคือ การสนับสนุนด้านการบริหาร
โดยหน่วยงานภาครัฐมีนโยบายที่ชัดเจนลงไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่แท้จริงจึงจะท างานได้อย่าง
ราบรื่น ส่งผลต่อประสิทธิภารการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาต่อไปในอนาคต  

6.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ในเชิงนโยบาย 
รัฐบาลควรให้ความส าคัญต่อการคุณภาพการจัดการเรียนรู้ส าหรับการสอนธรรมศึกษาใน

สถานศึกษาทั่วประเทศให้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกันเป็นเชิงประจักษ์  ปัจจุบันรัฐบาลมี
นโยบายที่สนับสนุนองค์กรการศึกษาแห่งสงฆ์มากขึ้นแล้ว  บ่งชี้ถึงความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ดียิ่งขึ้นเป็นล าดับ หากแต่หลายประเด็นยังไม่ได้รับส่งเสริมอย่างจริงจังเท่าที่ควร 
โดยเฉพาะบทบาทของพระผู้สอนธรรมศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานได้อย่างที่ควรจะเป็น   ดังนั้น
รัฐบาลจึงควรจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพพระผู้สอนธรรมศึกษาให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง   
มีการก าหนดแผนงาน  เป้าหมาย  ตัวชี้วัด  ผลส าเร็จของโครงการอย่างชัดเจนโดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐมารองรบันโยบายนี้อย่างเป็นทางการ  ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้พระครูผู้สอนธรรมศึกษาพัฒนาไป
ในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนธรรมศึกษาได้
อย่างประสบผลส าเร็จ 

6.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาเรื่องเดียวกันในมิติต่างๆ เช่น การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษาในประเทศไทย 
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 2)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของ
ผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษาของผู้บริหารคณะสงฆ์ในประเทศไทย 

 3)  ควรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับ
การสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาในประเทศไทย 

 4) ควรมีการศึกษาเชิงนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมบทบาทและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารคณะสงฆ์ส าหรับการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาในประเทศไทย  เพ่ือศึกษาและ
ประเมินผลการน านโยบายไปใช้ในเชิงปฏิบัติ  
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัด
ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พระสงฆ์ที่ต่อประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อ
ประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงส ารวจ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากพระสังฆาธิการในอ าเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  ได้จ านวน 277 รูป จากประชากรทั้งหมด  900 รูป โดยใช้สูตรการค านวณ
กลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ 0.759 เป็นค าถามแบบปลายเปิดและปลายปิด โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
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สังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงแบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)  และค่าเอฟ (F-test) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
เชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 

 1) ประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก(  = 4.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการ
บริหารงบประมาณ  ด้านบริหารทั่วไป  ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ ตามล าดับ  

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะ
ภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า 
ด้านอายุ ด้านวุฒิการศึกษานักธรรม ด้านวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ด้านวุฒิการศึกษาสามัญ  
ด้านต าแหน่งพระสังฆาธิการ พบว่า พระสงฆ์ ที่มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะ
ภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน  
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านพรรษา พบว่า พระสงฆ์ ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสอนแนะ พบว่า 1) พระสังฆาธิการขาดการวางแผนพัฒนา
วัดให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนางานก่อสร้างอ่ืนๆ ภายในวัด 2) พระสังฆาธิการขาดการจัดท า
บัญชีการก่อสร้างเสนาสนะ 3) พระสังฆาธิการขาดการจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในวัด  4) 
พระสังฆาธิการขาดการจัดท าบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ ไว้เป็นหมวดหมู่  ข้อเสนอแนะ พบว่า 1) พระ
สังฆาธิการควรมีการวางแผนพัฒนาวัดให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนางานก่อสร้างอ่ืนๆ ภายในวัด 
2) พระสังฆาธิการควรมีการจัดท าบัญชีการก่อสร้างเสนาสนะ 3) พระสังฆาธิการควรมีการจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคภายในวัด  4) พระสังฆาธิการควรมีการจัดท าบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ ไว้เป็น
หมวดหมู่  
ค าส าคัญ:  ประสิทธิผล  การก่อสร้างเสนาสนะ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1. to study the effectiveness of 

building construction in monasteries of administrative monks at Phanasnikom 
District, Chonburi Province, 2. to compare opinions of monks towards the 
effectiveness of building construction in monasteries at Panasnikom District, 
Chonburi Province and 3. to study problems, obstacles and recommendations for 
the effectiveness of building construction in monasteries at Phanasnikom District, 
Chonburi Province.  Methodology was the mixed methods research: The 
quantitative research collected data from 277 samples derived from the 
populations of 900 monks, using Taro Yamane’s formula with open and close 
ended questionnaires with reliability score at 0.759  and analyzed data with social 
research  analysis program with frequencies, percentiles, mean and standard 
deviation, t-test, F-test.  The qualitative research collected data from 10 key 
informants with structured-in-depth-interview scripts. Data were analyzed by 
descriptive interpretation. 
Findings were as follows: 

1. The effectiveness of building construction in monasteries at 
Phanasnikom District, Chonburi Province by overall were at high level (  = 4.12) . 
Opinions toward each aspect were also at high level; personnel administration, 
general budget and material administration respectively. 

2. The  comparison towards the effectiveness of building construction in 
monasteries at Phanasnokom District, Chonburi Province were that monks with 
different ages, Dhamma and Pali education levels, formal education, administrative 
ranks, did not have different opinions toward the effectiveness of building 
construction in monasteries at Phanasnokom District, Chonburi Province, denying 
the set hypothesis. Only monks with different ordained yeas had different opinions 
towards the effectiveness of building construction in monasteries at Phanasnikom 
Disrict, Chonburi Province at statistical significant level at 0.05, accepting the set 
hypothesis. 
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3. Problems, obstacles of effectiveness of building construction   
In monasteries at Phanasnikom, Chonburi Province were that: 1) Administrative 
monks lacked monasteries development plans paralleling with building 
construction in monasteries, 2)  Administrative monks did not make book-keeping 
record of building constructions, 3) Administrative monks lacked facilities system in 
monasteries, 4) Administrative monks lacked book-keeping  and did not categorizes 
heavy equipment and hardware. Recommendation: 1) Administrative monks should 
have clear plan of monastery development along with building constructions in 
monasteries, 2) Administrative monks should have book-keeping of building 
constructions 3) Administrative monks should have facility system in monasteries 
and  4) Administrative monks should have book-keeping and categorize materials, 
equipment and hardware. 
Keywords:  Effectiveness   Building Construction. 

1. บทน า
 
 

 ในสมัยปัจจุบันพระพุทธสาสนามีบทบาทอย่างยิ่งต่อมั่นคงของประเทศชาติและจิตใจของ
ประชาชนทั้งยังมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนทางด้านวัฒนธรรม  และ
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี รวมทั้งยังสงเคราะห์อุปนิสัยของคนในชุมชนให้มีจิตใจที่มีแต่ความ
อ่อนโยน ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับพระพุทธศาสนาโดยมีวัดเป็นองค์กรทางศาสนาที่
เป็นพ้ืนฐานทางสังคม จะเห็นได้ว่าไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ (Phramaha Anusak  Chan 
thralak, 2008)  การบ ารุงดูแลรักษาวัดจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส ในการจัดกิจกรรมและศาสน
สมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี จะเห็นได้ว่าโดยหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมายตามหน้าท่ีโดย พ.ร.บ. 
คณะสงฆ์นั้นก็ชัดเจนถึงหน้าที่ของเจ้าอาวาสในเรื่องการดูแลจัดการภายในวัดให้เรียบร้อย หากมอง
ตาม พ.ร.บ.แล้วเราหมาย เอางานทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านการเผยแผ่ 
ด้านการสาธารณูปการ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านการสาธารณะสงเคราะห์ แต่หากมอง
รูปลักษณะภายนอกของวัด  วัดไหนหากมีสิ่งก่อสร้างที่ไม่งดงามหรือ ผุพังช ารุด ก็จะท าให้เป็นที่ติ
เตียนของพุทธศาสนิกชนได้  
 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ     
ในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ส่วนมากมีความรู้ความเข้าใจในการก่อสร้างและการ
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บูรณปฏิสังขรณ์ยังน้อย จึงท าให้ประสบกับปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ขาดการพัฒนาและดูแลรักษาท่ี
ดี ไม่มีการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินของวัด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพระสังฆาธิการที่ดูแลและรับผิดชอบ
งานด้านสาธารณูปการโดยตรงมีจ านวนน้อย ท าให้ขาดการวางแผน การด าเนินงาน การก ากับดูแล 
และการตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และการใช้บุคลากรที่ไม่มีความช านาญในสาขา
นั้น ๆ ท าให้มีวัดร้างเกิดเพ่ิมมากข้ึน 
 ดังนั้น ผู้เขียนวิจัยจึงมีความสนใจศึกษางานด้าน การสาธารณูปการ ซึ่งเป็นงานหนึ่งของ 
เจ้าอาวาส ในงาน 6 ด้าน งานการสาธารณูปการเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้าง การบูรณะ
ซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์ เสานาสนะภายในวัด รวมถึงการขอสร้างวัด ขอตั้งวัด ขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ซึ่งเป็นการสร้างถาวรวัตถุที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน ามาซึ่งความศรัทธาแห่ง  
พุทธบริษัท ดังจะเห็นโดยทั่วไปว่า การบริจาคทรัพย์ในพุทธศาสนานั้น ส่วนมากจะบริจาค 
เพ่ือการสร้างถาวรวัตถุ หรือไม่ก็เป็นบูรณปฏิสังขรณ์ ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ว่าพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นั้นได้ด าเนินการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์
ด้านสาธารณูปการไปในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งในปัจจุบันการบริหารจัดการด้านดังกล่าวถือว่าดีอยู่
แล้วแต่หากได้พบปัญหาหรืออุปสรรคในบางประการที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยอยู่นี้ ก็จะให้ทางคณะ
สงฆ์ ได้ด าเนินการพัฒนาให้มีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นต่อไปทั้งยังเป็นกรณีศึกษาเพ่ือน าไปวางแผนพัฒนา 
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดอ่ืน ๆ ด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการใน

โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
2.3 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลการก่อสร้าง

เสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย  

รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี  โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจก
แบบสอบถาม และการวิชัยเชิงคุณภาพ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 10 รูป/คน  
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ที่อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ งมีพระสงฆ์ที่จ าพรรษาอยู่จ านวน 900 รูป กลุ่มตัวอย่าง  
คือ พระสงฆ์จาก ทั้งสิ้น 14 ต าบล จ านวน 277 รูป โดยใช้การสุ่มกลุมตัวอย่างจากสูตรของ ทาโร่ 
ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 (Chutira  Rabop,2009)  
เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ใน 4 ด้าน 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้เขียนงานวิจัยสร้างขึ้นและผ่านการ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์โดย
หาค่าความเชื่อม่ันด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.759 และแบบสัมถาษณ์ ที่ผู้เขียนงานวิจัยสร้างและพัฒนาเพ่ือก าหนดประเด็นข้อ
ค าถามที่ใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์โดยยึดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การสัมภาษณ์นั้น ผู้เขียน
งานวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยและบันทึกการ
สัมภาษณ์ด้วยวิธีการจดบันทึก 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้เขียนวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์

และความถูกต้องแล้ว ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจ าแนกเป็นประเด็นส าคัญ 
วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท และท า
การสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอในรูปของความเรียง 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ผู้เขียนวิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม
มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ เปรียบเทียบความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
ใช้สถิติการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาผลเปรียญ
เทียบ ของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผู้เขียนวิจัยใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความ
แตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด โดย
ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดผู้วิจัยจะท าการรวบรวม
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ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จากนั้นจึงจัดกลุ่มข้อมูล ตามสาระส าคัญที่ได้ก าหนดไว้ในค าถามปลายเปิด 
แล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาประกอบตาราง 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ผู้เขียนวิจัยจัดกลุ่มข้อมูล ตามล าดับความส าคัญ
ของประเด็นการสัมภาษณ์ท่ีก าหนดไว้ จากนั้น จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาประกอบบริบท  

 
4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 87 รูป คิดเป็นร้อยละ 

31.41 ผู้มีอายุพรรษา 6 – 10 พรรษา จ านวน 80 รูป คิดเป็นร้อยละ 28.88 ผู้มีการศึกษานักธรรมชั้นเอก 
จ านวน 206 รูป คิดเป็นร้อยละ 74.37 ผู้ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม  จ านวน 156 รูป คิดเป็นร้อยละ 56.32  
ผู้มีวุฒิการศึกษาสามัญชั้นต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 105 รูป คิดเป็นร้อยละ 37.91 ผู้ไม่มีต าแหน่ง 
พระสังฆาธิการ จ านวน 199 รูป คิดเป็นร้อยละ 71.84  

5.2 ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัด
ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
(  = 4.12, S.D. = 0.350) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

4.3 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่ต่อประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะ
ภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
พระสงฆ์ ที่มีอายุ วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ ต าแหน่งพระ
สังฆาธิการ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการ 
ในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ พระสงฆ์ ที่มี
พรรษต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของ 
พระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า 1) พระสังฆาธิการขาดการวางแผนพัฒนาวัดให้
สอดคล้องกับแผนการพัฒนางานก่อสร้างอ่ืนๆ ภายในวัด 2) พระสังฆาธิการขาดการจัดท าบัญชีการ
ก่อสร้างเสนาสนะ 3) พระสังฆาธิการขาดการจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในวัด  4) พระสังฆาธิการ
ขาดการจัดท าบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ ไว้เป็นหมวดหมู่  ข้อเสนอแนะ พบว่า 1) พระสังฆาธิการควรมีการ
วางแผนพัฒนาวัดให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนางานก่อสร้างอ่ืนๆ ภายในวัด 2) พระสังฆาธิการควรมี
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การจัดท าบัญชีการก่อสร้างเสนาสนะ 3) พระสังฆาธิการควรมีการจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในวัด  
4) พระสังฆาธิการควรมีการจัดท าบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ ไว้เป็นหมวดหมู่ 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัย ประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิ

การในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามา
อภิปรายดังนี้ 

5.1 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อ ประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  
(  = 3.87, S.D. = 0.369) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Phrakhru Palatkittiwat (Khacha  
Panyatro,2009)   ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการสาธารณูปการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นที่จะน ามาอภิบายได้ดังนี้ 

1) ด้านการบริหารงานบุคคล  ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  (Wilawan  Sennok, 2014) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง“การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1”  ผลการวิจัยพบว่า  ด้านการพัฒนาบุคคล อยู่ใน
ระดับมาก 

2) ด้านการบริหารงบประมาณ ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
ด้านการบริหารงบประมาณ  ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (   = 4.15, S.D.  = 0.474)  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  (Panha  Saman,2009)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาการบริหารงาน
ธุรการในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
ผลการวิจัยพบว่า  ด้านการบริหารงานการเงินและบัญชี อยู่ในระดับมาก 

3) ด้านบริหารทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล 
การก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   ด้านบริหาร
ทั่วไปในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.80, S.D. = 0.599 ) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(Lakkhana  Phanthakhetkon, 2014) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
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การบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเทศบาลต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า  ด้านการบริหารงานทั่วไป  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

4) ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
การก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   ด้านการ
บริหารวัสดุอุปกรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.02, S.D. = 0.465) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Phra Thiraphong  Thirapanyo (Chanthana),2013) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก   

5.2 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อ “ประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” จ าแนกตามสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที่ 1 พระสงฆ์ ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการก่อสร้าง
เสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Phra Mongkhon  Thitimangkhalo, 2009) 
ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : ศึกษา
เฉพาะกรณีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15” จากผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย พบว่า อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาบาลี 
ไม่พบความแตกต่างตามนัยส าคัญทางสถิติที่ได้ก าหนดไว้ จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย สมมุติฐานที่ 2 
พระสงฆ์ ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Phra Kasem sak  Worasakso  
(Ar sanathong),2010 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง“บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อ าเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์” ผลวิจัยพบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 สมมุติฐานที่ 3 
พระสงฆ์ ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายใน
วัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามวุฒิการศึกษานักธรรม โดยภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Phra Thawatchai  Charu 
thammo (Si suk),2009)  ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : กรณีศึกษาวัดใน
อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี พบว่า โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สมมุติฐานที่ 4 พระสงฆ์ ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
ก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  จ าแนกตามวุฒิ



24    ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562

การศึกษาเปรียญธรรม โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ (Phra  Athikanwarit   Ratanapanyo  ( Phan Sawat), 2016) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง 
“บทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 
โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  สมมุติฐานที่ 5 พระสงฆ์ ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญ 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Phra Athikanmanat Panyawatthano (Ngoe Sawat), 
2012) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่ ของพระ
สังฆาธิการ ในอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี” ผลวิจัยพบว่า โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้สมมุติฐานที่ 6 พระสงฆ์ที่มี ต าแหน่งสังฆาธิการ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Lakkhana  
Phanthakhetkon, 2014) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหาร
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเทศบาลต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ” 
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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6. องค์ความรู้จากการวิจัย  
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการ 

ในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

จากแผนภาพที่  7 .1  พบว่า  ประสิทธิผลการก่อสร้ าง เสนาสนะภายในวัด 
ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

1.ด้านการบริหารงานบุคคล 
1.1) พระสังฆาธิการขาดการให้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบุคลากรในการควบคลุม

ดูแลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัด ดังนั้น พระสังฆาธิการควรมีการฝึกอบรมให้องค์ความรู้ที่
เหมาะสมกับบุคลากรภายในวัดเพ่ือควบคลุมดูแลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัด 

ประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะ
ภายในวัดของพระสังฆาธิการ 

ในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

ด้านการบริหารงบประมาณ 
1) พระสังฆาธิการขาดการชี้แจงการบริหาร
งบประมาณให้ประชาชนในชุมชนได้ทราบ  
2 ) พระสังฆาธิการขาดบุคลากรในการ
ควบคุมงบประมาณ  
 

๓.ด้านบริหารทั่วไป 
1) พระสังฆาธิการขาดการก่อสร้างเสนาสนะ
เพียงพอแก่การใช้ประโยชน์ภายในวัด  
2 )  พระสั งฆาธิการขาดการจัดการระบบ
สาธารณูปโภคภายในวัด เช่นน้ าประปา ไฟฟ้า 
ให้เรียบร้อย เหมาะสมกับความต้องการภายใน
วัด 

ด้านการบริหารวัสดุ 
1) พระสังฆาธิการขาดการจัดท าบัญชีพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ไว้เป็นหมวดหมู่  
2) พระสังฆาธิการขาดการบ ารุงรักษา และ 
ควบคุมตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
1) พระสังฆาธิการขาดการให้องค์ความรู้ที่
เหมาะสมกับบุคลากรในการควบคลุมดูแล
การก่อสร้างเสนาสนะภายในวัด 
2 ) พ ร ะ สั ง ฆ า ธิ ก า ร ข า ด บุ ค ล า ก ร ที่
ควบคุมดูแลปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด 
  

แผนภาพที่ 6.1 องค์ความรู้จากการวิจัย 



26    ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562

1.2) พระสังฆาธิการขาดบุคลากรที่ควบคุมดูแลปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด ดังนั้น 
พระสังฆาธิการควรจัดหาบุคลากรทีม่ีความรู้มาควบคุมดูแลปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด 

2.ด้านการบริหารงบประมาณ   
2.1) พระสังฆาธิการขาดการชี้แจงการบริหารงบประมาณให้ประชาชนในชุมชนได้

ทราบ ดังนั้น พระสังฆาธิการมีการชี้แจงการบริหารงบประมาณให้ประชาชนในชุมชนได้ทราบทุก
ครั้ง 

2.2) พระสังฆาธิการขาดบุคลากรในการควบคุมงบประมาณ ดังนั้น พระสังฆาธิการ
ควรจัดหาบุคลากรในการควบคุมงบประมาณ 

3.ด้านบริหารทั่วไป    
3.1) พระสังฆาธิการขาดการก่อสร้างเสนาสนะเพียงพอแก่การใช้ประโยชน์ภายในวัด  

เช่น กุฎี ห้องน้ า เป็นต้น ดังนั้น พระสังฆาธิการควรมีการก่อสร้างเสนาสนะเพียงพอแก่การใช้
ประโยชน์ภายในวัด 

3.2) พระสังฆาธิการขาดการจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในวัด เช่นน้ าประปา 
ไฟฟ้า ให้เรียบร้อย เหมาะสมกับความต้องการภายในวัด ดังนั้น พระสังฆาธิการควรมีการจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคภายในวัดให้มีความเหมาะสมกับความต้องการภายในวัด 

4.ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ 
4.1) พระสังฆาธิการขาดการจัดท าบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ ไว้เป็นหมวดหมู่ ดังนั้น  

พระสังฆาธิการควรมีการจัดท าบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ ไว้เป็นหมวดหมู่ 
4.2) พระสังฆาธิการขาดการบ ารุงรักษา และ ควบคุมตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์

ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดังนั้น พระสังฆาธิการควรมีการบ ารุงรักษา และ 
ควบคุมตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1) พระสังฆาธิการควรมีการจัดหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการก่อสร้างและ

มอบหมายให้ผู้รู้งานเพื่อท าการควบคุมดูแลและท ารายงานเมื่องานส าเร็จ 
2) พระสังฆาธิการควรมีการจัดหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบก่อสร้าง

เพ่ือง่ายในการจัดหาอุปกรณ์ให้มีความคุ้มค่ากับงบประมาณ และควรตรวจสอบ ในการท างาน
ก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ 
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3) พระสังฆาธิการควรมีการบริหารจัดการบุคลากรภายในวัดเพ่ือควบคลุมงานก่อสร้า ง
ภายในวัด และงานก่อสร้างเสนาสนะควรสร้างตามต้องการในการใช้สอย และค านึงถึงงบประมาณที่
มีอยู่ และมีการด าเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญ 

4) พระสังฆาธิการควรมีการจัดท าบัญชียกประเภทให้มีความชัดเจนและควรมีการจัด
หมวดหมู่วัสดุอุปกรณ์เพ่ือความเป็นระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ง่าย 

7.2 ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาวิจัยด้าน“ประสิทธิผลการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดของพระสังฆาธิการ 

ในจังหวัดชลบุรี” โดยการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค ในการบริหาร
จัดการด้านการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดในจังหวัดชลบุรี ครั้งต่อไป  

2) ควรศึกษาวิจัยด้าน“การพัฒนารูปแบบการก่อสร้างที่มีหลักวิชาการ เช่น การสร้าง
อย่างไรให้ประหยัดพลังงาน ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในระยะสั้นและระยะยาว  เปรียบเทียบการ
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไป 

3) ควรศึกษาวิจัยด้าน“การมีส่วนร่วมในการบริหารงานสาธารณูปการในจังหวัดชลบุรี” 
โดยยึดหลักพุทธธรรม ข้อใดข้อหนึ่ง เพ่ือส่งเสริมการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการในการบริหารจัดการงานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดชลบุรี 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนที่ต่อการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี  

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed  Methods Research) ระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงส ารวจ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากพระสงฆ์ในอ าเภอเมือง  
จังหวัดชลบุรี  ได้จ านวน 300 รูป จากพระสงฆ์ทั้งหมด 1,205 รูป โดยใช้สูตรการค านวณ 
กลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ 0.713 เป็นค าถามแบบปลายเปิดและปลายปิด โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
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สังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)  และค่าเอฟ (F-Test) และการวิจัย 
เชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1) การบริหารด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระสงฆ์ พบว่า มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการ
วางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการอ านวยการ และด้านการควบคุม 
ตามล าดับ  

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
พบว่า  พระสงฆ์ที่มีอายุ วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ  
การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มีพรรษา,วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
ต่างกัน ความคิดเห็นต่อ การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย  

3) ปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า 1) พระสังฆาธิการขาดการวางแผนโยบายการเผยแผ่ ให้
สอดคล้องงานของพระสังฆาธิการ 2) พระสังฆาธิการขาดการฝึกฝนทักษะในการท าหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 3) พระสังฆาธิการขาดการสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติม 4) พระสังฆาธิการขาดการ
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน 5) พระสังฆาธิการขาดการติดตามและ
ตรวจสอบพระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่การเผยแผ่  ข้อเสนอแนะ พบว่า 1) พระสังฆาธิการควรมีการวางแผน
โยบายการเผยแผ่ ให้สอดคล้องงานของพระสังฆาธิการ 2) พระสังฆาธิการควรมีการฝึกฝนทักษะใน
การท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา 3) พระสังฆาธิการควรมีการสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติม  
4) พระสังฆาธิการควรมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน  5)พระสังฆาธิ
การควรมีการติดตามและตรวจสอบพระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่การเผยแผ่ 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1. To study Buddhism dissemination 
management of administrative monks at  Muang District,  Cholburi Province, 2. To 
compare peoples’ opinions towards the Buddhism dissemination of administrative 
monks at Muang District, Cholburi  Province and 3. To study problems, obstacles 
and proposal for Buddhism dissemination management of  administrative monks at 
Muang District, Cholburi Province. Methodology was the mixed methods research. 
The quantitative research collected data by survey method  from 300 samples 
derived from populations of 1,205 monks using Taro Yamane’s formula with 
opened and closed - end questionnaires that had reliability value at 0.713, 
analyzed data with descriptive statistics : frequency, percentile, mean and SD, 
standard deviation, t-test and F-test. The qualitative research collected data from 
10 key informants, interviewing with structured in-depth-interviewing scripts and 
analyzed data by descriptive interpretation.  
 Findings were as follows: 

1. Management of Buddhism propagation Monks samples’ opinions pinions 
towards the Buddhism dissemination of administrative monks at Muang District, 
Cholburi Province by overall were at a high levels and each aspect was also at high 
level; planning, organizing, staffing, and directing and controlling were also at high 
level consecutively.  

2. Monks’ opinions comparison about the Buddhism dissemination  
of Administrative monks  at Muang District, Chonburi Province, classified by personal 
factors finding that monks  with different ages,Dhamma and formal educational 
levels, did not have different opinions toward Buddhism dissemination  of 
administrative monks at Muang  District, Cholburi Province, denying the set 
hypothesis. Monks  with different ordained age, Pail educational levels had different 
opinions toward Buddhism dissemination of administrative monks with statistical 
the signified level at 0.05 accepting the set hypothesis.  
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3. Problems, obstacles of Buddhism dissemination management of 
administered monks at Muang District, Chonburi Province were that   
1) Administrative  monks lacked planning to comply with the administrative monks 
duties, 2)  Administrative monks lacked training in preparation to be Buddhism 
disseminators, 3)Administrative monks should recruit more personnel 
4) Administrative monks should coordinate with involved state and private agencies 
and  5) Administrative monks should follow-up and evaluation of Buddhism 
disseminators.   
Keywords:  Management, the Buddhism Propagation.  
 
1. บทน า

 
 
วัดในพระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการพัฒนาจิตใจ และเป็นที่พ่ึงทางใจของ

ประชาชนโดยทั่วไป (Anuwat Krasang, 2015)  ดังนั้นสถาบันศาสนาต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาท
ของตัวเองให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงเพ่ือที่จะด ารงสถานะความเป็นผู้น าทางด้านจิตวิญญาณ
ของมนุษย์เหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา (Office The Board of Directors National Education, 
2001 :  15-22)  ปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีกุศโลบายในการเผยแผ่ได้หลายวิธี อาทิ การ
ปฏิบัติตนให้น่าเลื่อมใสของพระสงฆ์ การเป็นผู้รอบรู้ในหลักธรรมะ เป็นกระบวนการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนหันมาเข้าวัด ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา(Phrakhupechadammavijit (Jittarakorn 
Aphivaro,2015)  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ พบว่า ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังขาดแคลนพระสงฆ์ที่มี
ความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะอย่างแท้จริง ด้านการจัดการ ปัจจุบันเน้นในรูปแบบการ
เทศน์ หรือการบรรยายภาคทฤษฎีเป็นหลัก แต่ไม่มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง  ที่เป็นรูปธรรม ท าให้
การเผยแผ่ธรรมะในจังหวัดชลบุรียังไมส่ามารถเข้าถึงจิตใจของผู้ฟังอย่างแท้จริง  

จากสภาพปัญหาดั งกล่ าว ผู้ วิ จั ย เห็นว่ า  การบริหารจัดการด้ านการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในอดีตและปัจจุบันพระสงฆ์ได้รับความ
เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณอยู่แล้วจึงเป็นเรื่องง่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าไปในชุมชนให้เป็น
รูปธรรมอย่างจริงจัง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้ทราบวิธีการบริหารจัดการด้านการ



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    33  
 

เผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรค  ในการเผยแผ่ของพระสงฆ์ อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน

อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   
2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 

พระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
2.3 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากกรอบแนวคิด/แนวทฤษฎี ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
อ านวยการ ด้านการควบคุม  (Phratammagosajan (Bprayoon Tammajito) ,2006) โดยมี
ขอบเขตการวิจัย ดังนี้ ตัวแปรต้น ได้แก่ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาทาง
เปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสายสามัญ ตัวแปรตาม คือ ด้านการวางแผน  ด้านการจัดองค์การ  ด้าน
การบริหารงานบุคคล  ด้านการอ านวยการ  ด้านการควบคุม ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้
ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ ในพ้ืนที่เขตปกครองคณะสงฆ์ ในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีจ านวน 
1,205 รูป (Office of the Secretary Primate District Chonburi Province, 2016)  ขอบเขต
ด้านพื้นที ่พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้คือ พ้ืนที่เขตปกครองคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - Methods Research) ระหว่าง 
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงส ารวจ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากพระสงฆ์ในอ าเภอเมือง  
จังหวัดชลบุรี  ได้จ านวน 300 รูป จากพระสงฆ์ทั้งหมด 1,205 รูป โดยใช้สูตรการค านวณ 
กลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ 0.713 เป็นค าถามแบบปลายเปิดและปลายปิด โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ทางสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ย  
และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 
4. สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุระหว่าง 41-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 32.67  

ผู้มีอายุพรรษา 11 – 20 พรรษา คิดเป็นร้อยละ 26.67 ผู้มีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก คิดเป็นร้อย
ละ 73.00 ผู้ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม  คิดเป็นร้อยละ 81.33 ผู้มีวุฒิการศึกษาสามัญ 
ชั้นปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.00 

4.2  ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่ มีต่อการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้าน
การจัดองค์กร ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการอ านวยการ และด้านการควบคุม  

4.3 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่ต่อการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม การศึกษาสามัญ 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

พระสงฆ์ที่ มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ 
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม 
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4 .4  ปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  พบว่า 1) พระสังฆาธิการขาดการวางแผนการเผยแผ่ 
ให้สอดคล้องกับงานวิจัยของพระสังฆาธิการ 2) พระสังฆาธิการขาดการฝึกทักษะในการท าหน้าที่เผย
แผ่พระพุทธศาสนา 3) พระสังฆาธิการขาดการสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติม 4) พระสังฆาธิการขาดการ
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน 5) พระสังฆาธิการขาดการติดตาม 
และตรวจสอบพระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่การเผยแผ่  ข้อเสนอแนะ พบว่า 1) พระสังฆาธิการควรมีการ
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วางแผนโยบายการเผยแผ่ ให้สอดคล้องงานของพระสังฆาธิการ 2) ควรมีการฝึกฝนทักษะในการท า
หน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา 3)ควรมีการสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติม 4) พระสังฆาธิการควรมีการ
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน  5) ควรมีการติดตามและตรวจสอบพระสงฆ์
ผู้ท าหน้าที่การเผยแผ่ 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

5.1 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อ“การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Wattana 
honlawakprayoon, (2015) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดท่าซุง ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี”ผลการวิจัยพบว่า  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านมีประเด็นที่จะน ามาอภิบายได้ดังนี้ 

1) ด้านการวางแผน ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ 
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   ในด้านการ
วางแผน อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Phrakhrusantithammapirat, (2014) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค  15” 
ผลการวิจัยพบว่า  ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก  

2) ด้านการจัดองค์กร ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ในด้านการจัด
องค์กร อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhrupreechathammawijit, (2015) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ  จังหวัด
สมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า  อยู่ในระดับมาก  

3) ด้านการบริหารงานบุคคล ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในด้านการ
บริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhrupaladsongsak  
khantawero, (2010) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการบริหารวัดปากน้ า
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

4) ด้านการอ านวยการ ผลการวิจัยพบว่า  พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในด้านการ
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อ านวยการ อยู่ในระดับ แสดงให้เห็นว่า พระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีการจัด
บุคลากรด้านการเผยแผ่มีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของ
ภาครัฐและในโรงเรียนของวัด เ พ่ือรักษาวัฒนธรรมในประเพณีต่างๆ ในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาเอาไว้และจะต้องให้มีความสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นด้วย  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ PhraMahaKrisda Krittisobhano (Saelee), (2015) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การสร้างความปองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเน้นการประสานงาน
ระหว่าง วัด บ้าน และชุมชน (บวร) อยู่ในระดับมาก 

5) ด้านการควบคุม ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ในด้านการควบคุม  
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhrupreechathammawijit (Jittarakorn 
Aphivaro), (2015) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิ
การ จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

5.2 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อ  “การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” จ าแนกตามสมมุติฐาน 

พระสงฆ์ที่มี  อายุ  ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Phra Mongkhon Thitamongkalo (Sangkharat). 
(2010) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
: ศึกษาเฉพาะกรณีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15” ผลการวิจัย
พบว่า ไม่พบความแตกต่าง จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

พระสงฆ์ที่มี พรรษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Phra Maha Pariwat teetawariyo. (2010) ที่
ได้ท าการวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของพระภิกษุที่มีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรมาภิบาล : 
กรณีศึกษาวัดในเขตอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

พระสงฆ์ท่ีมี วุฒิการศึกษานักธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม ไม่แตกต่าง
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กัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Phra Thawatchai Jarutammo 
(Srisuk), (2010) ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : กรณีศึกษาวัดในอ า เภอ
หนองแซง จังหวัดสระบุรี พบว่า โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

พระสงฆ์ท่ีมี วุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งสิ้น 0.05 จึงยอมรับสมมติที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
Phra-athikanwarit Ratanapanyo (Pansawat) (2016) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “บทบาทในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

พระสงฆ์ท่ีมี วุฒิการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่จั้งไว้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Phraataikan ManatPaññavaddhano 
(Ngoesawat), (2012). ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การเผยแผ่ ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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6. องค์ความรู้จากการวิจัย  
จากการศึกษาวิจั ย เรื่ อง  “การบริหารจัดการด้านการ เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

การบริหาจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

1.ด้านการวางแผน 
-การวางแผนโยบายและได้ปฏิบัติงานจริงตามแผน
นโยบายของวัด  
-การพาทีมงานไปทัศนะศึกษาเพื่อหาความรู้
เพิ่มเติมแล้วน าความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ 
-เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคได้ปฏิบัติตามแผนที่
ก าหนดไว ้
 

4.ด้านการอ านวยการ 
-การปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ 
-การจัดท าแผนเพื่อท าการ ตรวจสอบของสื่อ
ต่างๆ เพื่อใช้ในการเผยแผ่ 
 
 

5.ด้านการควบคุม 
-การติดตามตรวจสอบผู้ท าหน้าที่และดูแลระบบข้อมูลสื่อสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของทางหน่วยงาน และมีการให้ก าลังใจแก่ผู้ท าหน้าท่ีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 

3.ด้านการบริหารงานบุคคล 
-การสนับสนุน และพัฒนาให้ทีมงานให้มีความรู้
ความสามารถในการเผยแผ ่
-การจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้แก่ทีมงาน 
 

2.ด้านการจัดองค์กร 
-การจัดทีมท างานด้านการเผยแผ่ให้เป็นไปตาม
นโยบาย 
-การแบ่งหน้าท่ีให้พระภิกษุและสามเณรและ
เครื่องมืออุปกรณ ์

แผนภาพที่ 6.1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
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จากแผนภาพที่ 6.1 พบว่า การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

1) ด้านการวางแผน  
ควรมีการวางแผนงานและนโยบายต่างๆ ให้ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว 

ให้ได้ปฏิบัติงานจริงตามแผนนโยบายงานของพระสังฆาธิการ ทั้ง 6 ด้านให้สอดคล้องกับสังคม 
ในปัจจุบัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีและควรมีการวางแผนพา
ทีมงานไปทัศนะศึกษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติมแล้วน าความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้และเมื่อเกิดปัญหา 
และอุปสรรคได้ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ 

2) ด้านการจัดองค์กร   
ควรมีการจัดทีมท างานด้านการเผยแผ่ให้เป็นไปตามนโยบายโดยมีการแบ่งหน้าที่ 

ให้พระภิกษุและสามเณรให้มีความชัดเจนและควรจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเผยแผ่ 
และควรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพระภิกษุสามเณรผู้ท าหน้าที่ ในด้านการใช้สื่อ
ออนไลน์เพื่อให้ทันตามยุคสมัยของสังคมในปัจจุบันในการด าเนินงานเผยแผ่เชิงรุกและเชิงรับ 

3) ด้านการบริหารงานบุคคล   
ควรมีการสรรหาคัดกรองและแต่งตั้งบุคลากรใหม่เพ่ือเข้ารับหน้าที่อย่างเหมาะสม 

กับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลและควรมีการสนับสนุน และพัฒนาให้ทีมงานให้มีความรู้
ความสามารถในการเผยแผ่โดยมีการจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้แก่ทีมงานและพระสังฆาธิการ 
ควรมีการสั่งการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เผยแผ่พระพุทธศาสนาในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
ทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ อย่างต่อเนื่อง 

4) ด้านการอ านวยการ     
ควรมีการจัดท าสื่อด้านการเผยแผ่ส าหรับใช้ในการสอนนักเรียน และประชาชนทั่วไป

อย่างมีประสิทธิภาพและควรมีการสร้างเครือข่าย จัดทีมงาน และติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายแบบ 
มีส่วนร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนเพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

5) ด้านการควบคุม   
ควรมีการก ากับการดูแลและติดตามการท าหน้าที่และให้มีการรายงานผลการท างาน

เป็นระยะและควรมีการให้ก าลังใจแก่ผู้ท าหน้าที่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1) พระสังฆาธิการควรมีการวางแผนในการจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่ 

เป็นคณะบุคคล ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการ เพ่ือด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชลบุรี 
ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

 2) พระสังฆาธิการควรก าหนดวิสัยทัศน์และพันธ์กิจเพ่ือการจัดองค์การเพ่ือส่งเสริม 
การเผยแผ่ และมีการสนับสนุนในการฝึกอบรมบุคลากรพัฒนาองค์ความรู้แก่พระสงฆ์เพ่ือให้มา 
เป็นพระวิทยากรในรุ่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง  

 3) พระสังฆาธิการมีการควรส่งเสริมแนวทางการบริหารงานบุคคลด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทั้ง เชิงรุกและเชิงรับ  เ พ่ือให้ เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการค าสอน 
ในทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง  

 4) พระสังฆาธิการมีการควรการประสานงานประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมกันทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสนใจและหันกลับเข้ามาวัดฟังธรรมะ  และปฏิบัติธรรม  
ทุกวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา อย่างต่อเนื่อง  

 5) พระสังฆาธิการ ควรมีการควบคุมดูแลการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ให้ตั้งอยู่กฎระเบียบ 
พิจารณา ความดีความชอบแก่บุคลากรผู้ท าคุณประโยชน์ด้วยการเผยแผ่ดีเด่นในจังหวัดชลบุรี ทุกปี 

7.2 ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาวิจัยด้าน“การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ 

ในจังหวัดชลบุรี” โดยการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค ในการบริหาร
จัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในจังหวัดชลบุรี ครั้งต่อไป  

 2) ควรศึกษาวิจัยด้าน“การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
ในยุคโลกาภิวัตน์ในจังหวัดชลบุรี”  

 3) ควรศึกษาวิจัยด้าน“การบริหารจัดการวัดเพ่ือเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัด
ชลบุรี” 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการปกครองคณะสงฆ์ของ       
พระสังฆาธิการในอ าเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ  2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสภาพปัญหา อุปสรรค การ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกสถานภาพตามส่วนบุคคล 
3) เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการปกครองของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสงฆ์ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 280 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
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แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ 0.837 เป็นทั้งค าถามปลายเปิดและปลายปิด  โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถ่ีค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) และทดสอบค่าเอฟ (F-test) และ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 14 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1) พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อสภาพทั่วไปของแนวทางแก้ไขปัญหาการปกครองของพระ
สังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x¯=3.49) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อแนวทางแก้ไขปัญหาการปกครองของพระ
สังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษในด้านการปกครองตามระเบียบวัด อยู่ในระดับสูงที่สุดมี
ค่าเฉลี่ย 3.59 รองลงมาคือด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย 3.46 และด้านที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มีค่าเฉลี่ย 3.45) 
 2) ผลการเปรียบเทียบแนวทางแก้ไขปัญหาการปกครองของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอ 
ขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษจ าแนกตามสถานสภาพส่วนบุคคลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีพรรษาและ
วุฒิการศึกษาสามัญมีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการอ าเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพระสงฆ์ที่มีอายุ  
วุฒิการศึกษานักธรรมและวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 3). ปัญหาส่วนใหญ่ต่อแนวทางแก้ไขปัญหาการปกครองของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอ 
ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ คือ ขาดพระที่มีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้ในการปกครอง 
ผู้บริหารสั่งงานปฏิบัติการได้ไม่ค่อยสมบูรณ์ตามนโยบาย เลือกปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่แบ่ง
หน้าที่ให้ภิกษุสามเณรภายในวัดอย่างชัดเจน ขาดการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด และขาดการประชุม
อย่างต่อเนื่องข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาการปกครองของพระสังฆาธิการ 
ในอ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษคือ ควรปกครองให้ เป็นไปตามนโยบาย ควรปฏิบัติต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน ควรแบ่งหน้าที่ให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน ควรเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย และควรจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระยะและต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ : แนวทาง, ปัญหา, พระสงฆ์  
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ABSTRACT 
The Objectives of this research were 1. To study the general condition of 

administrative monks’ problems solution at Khunharn District, Srisaket Province, 2. To 
study problems, obstacles and commendation for administrative monks’ problems 
solution at Khunharn District, Srisaket Province and 3. To study approaches to 
administrative monks’ problems solution at Khunharn District, Srisaket Province. 
Methodology was the mixed methods:  Quantitative research  collected data using open 
and close ended questionnaires with reliability score at 0.890 from 280 samples   
Analysis of the results by using computer program in social science. Statistics used in data 
analysis. Were Frequency and percentage mean, standard deviation, F test. One-way 
analysis of variance (One-way ANOVA).  The qualitative research collected data from 14 
key informants by in-depth-interviewing and analyzed data by descriptive interpretation. 
Findings of the research were as follows: 
 1. Monks’ opinions toward problems solution of administrative monks  
At Khunharn District, Srisaket Province by overall were at high level with the average 
score at 3.49.  Monks’ opinions toward administrative monks problems solving at 
Khunharn District, Srisaket Province, Aspects of abiding by rule and regulations were at 
high level with the average score at 3.59, rules and regulations according Dhamma, 
Vinaya were at 3.46 and the aspect that has least average score were the administration 
according the Sangha rules and regulations with the average score at 3.45  
   2. Monks’ pinions comparison toward the approaches to administrative monks’ 
problems solution at Khunharn Dostrict, Srisaket Province,  classified by personal factors 
were that monks with different ages, ordained years, formal education levels,had 
different opinions toward the approaches to administrative monks’ problems solutions at 
Khunharn District, Srisaket Province, at statistical significant level at 0.05. Only monks with 
different Dhamma and Pali educational levels did not have different opinions towards 
the approaches to administrative monks’ problems solution.    
 3. Most of the problems of approaches to administrative monks’ problems  
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Solutions were that: lack of qualified monks for Sangha administration, High ranking 
monks did not command subordinates to perform according to the policies. High ranking 
make treated subordinates with bias, did not empower duties to monks and nopvices, 
lack of continuous attention and regular meetings. 
 
1. บทน า  
 การปกครองคณะสงฆ์มีความส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็ง ความปรองดอง 
หลักความถูกต้อง หลักความเหมาะสม หลักความบริสุทธิ์ หลักความยุธิธรรม หลักพรมวิหารธรรม 
(PhraMaha Krisda Krittisobhano (Saelee), 2015) จากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ให้
ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช 2484 ก าหนดให้มีมหาเถรสมาคมมีสมเด็จพระสังฆราช
เป็นประธานกรรมการมีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ให้ เป็นไปโดยเรียบร้อยและได้มี
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 ให้มหาเถรสมาคมออกข้อบังคับวางระเบียบออก
ค าสั่งมีมติและออกประกาศโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยดูแลพระสงฆ์ในขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎมหาเถรสมาคมว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ฉบับที่ 23 พ.ศ. 
2541 โดยมี พระสังฆาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบการปกครองคณะสงฆ์ 6 ประการ (Institute for the 
Promotion and Development of Religion Office of National Buddhism, 2004:27) 
1) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคมข้อบังคับ
ระเบียบค าสั่งมติประกาศพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน  2) ควบคุม
และส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ให้ด าเนินไปด้วยดี 3) ระงับอธิกรณ์
วินิจฉัยการลงนิคหกรรมวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล  4) แก้ไขข้อขัดข้อง
ของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 5) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาสตลอดถึง
พระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะน าการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 6) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการ
และพระสงฆ์ในเขตปกครองของตนจากภารกิจท้ัง 6 ประการนี้พระสังฆาธิการจึงมีบทบาทอ านาจ
หน้าที่ที่มีความส าคัญในการจรรโลงพระพุทธศาสนาและช่วยสงเคราะห์สังคมตามวิธีทางและ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาการที่จะท าให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมั่นคงยั่งยืนถาวรคู่
ประเทศไทยได้นั้นจะต้องมีพระสังฆาธิการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจรรโลงและพัฒนาพระพุทธศาสนา 
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 อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  มีวัดที่ขึ้นทะเบียนของกรมการศาสนาทั้งหมด 111 วัด 
(Primate Khukhan District Office Sisaket, 2017) มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่จะต้องปกครอง
คณะสงฆ์เป็นไปได้ด้วยดีมีความถูกต้องมีความเหมาะสมมีความบริสุทธิ์มีความยุติธรรมมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยและแนวทางแก้ไขปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคมปัจจุบันโดยหลักการพระสังฆาธิการมีหน้าที่ในการปกครอง
คณะสงฆ์หรือบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญในการบ่งชี้ใน
ความส าเร็จในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบต่อไปดังค ากล่าวที่ว่าโดยเฉพาะ 
พระสังฆาธิการทุกระดับซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนแต่เวลานี้โครงสร้างการบริหาร
และการจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ไทยส่วนภูมิภาครวมศูนย์อยู่ที่จังหวัดซึ่งเจ้าคณะจังหวัด  
จึงท างานรับผิดชอบกิจการทั้งหลายในพ้ืนที่เพียงองค์เดียวโดยเห็นได้จากการที่ไม่มีคณะท างานหรือมี
องค์กรมารองรับเพ่ือการสนับสนุนงานไม่มีองค์กรที่จะตรวจสอบการท างานอย่างจริงจังในเรื่อง
เดียวกันนี้เจ้าคณะอ าเภอเจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสมีอ านาจสูงสูดในการปกครองวัดของตนเพียงผู้
เดียวการรวมศูนย์อ านาจของการบริหารเช่นนี้เกิดจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
2505 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 จึงท าให้การท างานไม่ต่อเนื่องเป็นผลให้การปกครองคณะสงฆ์ขาด
ประสิทธิภาพเพราะขาดเครื่องมือหรือกลไกท่ีจะสนองงานอ่ืนให้ได้ผลนั้นยิ่งยากท้ังในการพระสังฆาธิ
การมีงานล้นมือและเนื่องจากไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างคณะสงฆ์ จึงท าให้เกิดปัญหาความประพฤติ
เสื่อมเสียของพระภิกษุสามเณรตามมา  
 ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าพระสังฆาธิการในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ควรจะได้รับการ
พัฒนาในด้านความรู้ให้มากขึ้นและได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ในการปกครอง ได้ทราบ
การแสดงบทบาทหน้าที่ในการเข้าใจปัญหาและอุปสรรคสาเหตุและปัจจัยอ่ืนและท าให้พระสังฆาธิ
การได้พัฒนาสังคม โดยประยุกต์หลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนสามารถใช้กลวิธี
หรืออุบายโดยใช้ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีผู้วิจัยในฐานะเป็นพระภิกษุอาศัยอยู่ในวัด
ในพ้ืนที่  อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาบทบาทการปกครอง
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือเป็นข้อมูลในแนวทางแก้ไขปัญหา
การปกครองคณะสงฆ์ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ์   
จังหวัดศรีสะเกษ 
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  2.2 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค การปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอ 
ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกสถานภาพตามส่วนบุคคล 
 2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการปกครองของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง  “แนวทางแก้ไขปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอ  
ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary Analysis) มุ่งศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยให้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอน
การด าเนินการวิจัยตามล าดับ  ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญประชากร(Population) ที่
ใช้ในการวิจัย     
 3.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ พระสงฆ์ที่สังกัดในเขตการปกครองในอ าเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ปีพุทธศักราช 2560 จ านวน 932 รูป (Primate Khukhan District Office 
Sisaket, 2017.)การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากร ทั้งหมด 280 รูป  
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) และการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured  Interview) โดยมีขั้นตอน ลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือ
แบบสอบถาม ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของแนวทางแก้ไขปัญหาการปกครอง
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3  ตอน  ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ พรรษา  
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม และวุฒิการศึกษาสามัญ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ  (Check List) 
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 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามก าหนดให้ตอบเกี่ยวกับ แนวทางแก้ไขปัญหาการปกครองคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) รวมจ านวนจ าแนกได้ 
 3.4 วิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้  สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนา 
“แนวทางแก้ไขปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ” 
สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน 
เพ่ือเปรียบเทียบ “แนวทางแก้ไขปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ”  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มข้ึน
ไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็น
ส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open ended Question) วิเคราะห์โดยการจัดระบบเนื้อหาตามประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ 
จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย แล้วท าการแปลผล
เป็นความเรียง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการ 
น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ น าข้อความจากการสัมภาษณ์
และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การ
วิจัย วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) สังเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยและรายงานผลการวิจัย 
4. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ  
ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 

4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 89 รูป  

มีพรรษา 21 พรรษาขึ้นไป จ านวน 80 รูป คิดเป็นร้อยละ 30.07 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 



50    ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562

จ านวน 77 รูป คิดเป็นร้อยละ 28.95 วุฒินักธรรมชั้นเอก จ านวน 161 รูป  คิดเป็นร้อยละ 60.53 
ไม่มีเปรียญธรรม จ านวน 227 รูป  คิดเป็นร้อยละ 85.34  
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการแก้ไขปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ใน
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการแก้ไขปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ใน
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อแนวทางแก้ไขปัญหาการปกครองคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อแนวทางแก้ไขปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การ ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในด้านการปกครองภายในวัด  รองลงมาคือ ด้านการปกครองตาม
พระธรรมวินัย และด้านที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
 (1) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อแนวทางแก้ไข
ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการปกครองตาม
พระธรรมวินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
มากและมากท่ีสุด อันดับหนึ่งคือ พระสังฆาธิการได้จัดให้มีการลงอุโบสถกรรมสวดพระปาฏิโมกข์ทุก
กึ่งเดือน อันดับสองคือ พระสังฆาธิการได้จัดให้มีการก าหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน อันดับสามคือ พระสังฆาธิการได้มีการศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของคณะสงฆ์ในเขตความรับผิดชอบของตนเพ่ือ
น าไปใช้ในการปฏิบัติ และอันดับสุดท้ายคือ พระสังฆาธิการได้มีการอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณร
ให้ตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างสม่ าเสมอ  
 (2) ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อแนว
ทางแก้ไขปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษด้านการ
ปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับน้อย ปานกลางและมาก อันดับหนึ่งคือ พระสังฆาธิการได้มีการแต่งตั้งไวยาวัจกร
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ได้ก าหนดไว้ อันดับสองคือ พระสังฆาธิการได้ปกครอง
พระภิกษุสามเณรที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และพระ
สังฆาธิการได้มีการได้มีการเข้าประชุมพระพระสังฆาธิการประจ าเดือนที่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนจัด
ประชุม อันดับสามคือ พระสังฆาธิการได้มีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดเพ่ือชี้แจง
กฎระเบียบต่างๆตามวาระให้ เป็นไปตาม พระราชบัญคณะสงฆ์ และอันดับสุดท้าย  คือ  
พระสังฆาธิการได้มีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณร เพ่ือชี้แจงกฎระเบียบตามวาระต่างๆ  
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  (3) ด้านการปกครองตามระเบียบวัด พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อแนวทางแก้ไข
ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษด้านการปกครองตาม
ระเบียบวัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
อันดับหน่ึงคือ พระสังฆาธิการได้มีการบริหารจัดการกิจการของวัด เช่น บัญชีรายรับ -รายจ่ายให้
เป็นไปด้วยดี อันดับสองคือ พระสังฆาธิการได้จัดให้พระภิกษุสามเณรมีการท าวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น 
อันดับสามคือ พระสังฆาธิการได้มีการก ากับดูแลและจัดศาสนสมบัติของวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
และมีความมั่นคงแข็งแรง และพระสังฆาธิการได้มีการออกกฎระเบียบส าหรับพระภิกษุ สามเณร
ภายในวัด อันดับสุดท้ายคือ พระสังฆาธิการได้มีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

4.3 แนวทางแก้ไขการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ   
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ แนวทางแก้ไขการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ  
ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย การบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
ยุคปัจจุบัน มีกระบวนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมน าการบริหาร
ไปสู่ความเจริญ และมีกฎหมายพระราชบัญญัติ ข้อบังคับระเบียบต่าง ๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย  
การปกครองคณะสงฆ์ตามพระธรรมวินัย ของพระสงฆ์ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  มีการดูแลกัน
อย่างใกล้ชิด เหมือนพ่อดูแลลูก มีการอบรมนิสัยของพระบวชใหม่ ให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย 
โดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆ์มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก มีรูปแบบที่ปฏิบัติชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น พระสังฆาธิการในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ได้มีการจัดการประชุมพระภิกษุสามเณรใน
พ้ืนที่ปกครองเป็นประจ า ให้พระเถระผู้มีหน้าที่โดยตรงปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ให้เป็นแบบอย่างและ
รักษาพระธรรมวินัยให้สมบูรณ์ด้วยดี เจ้าคณะผู้ปกครองไม่เอาใจใส่พระผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่แนะน าพร่ า
สอนในเบื้องต้น เมื่อมีปัญหาขึ้นมา ก็มีการตัดสินแบบไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ท าให้เกิดไม่เข้าใจในกันและ
กัน เกิดจากพระสงฆ์ย่อหย่อนพระธรรมวินัย  อ่อนต่อการศึกษาหลักพระธรรมวินัย ไม่เข้าใจวินัยอย่าง
ถ่องแท้ และอุปสรรคขนาดหนัก คือ เทคโนโลยีที่มีคุณมหันต์และมีโทษอนันต์พร้อมกันนี้ยังการ
ประเมินผลให้ความส าคัญกับการประชุม โดยสละเวลามาเข้าร่วมประชุม มีการวางกฎระเบียบให้แก่
คณะสงฆ์ด้วยการรณรงค์ ท าความเข้าในใจการบริหารงานตามจารีตพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ยังส่งเสริมการ
ปรับภูมิทัศน์ภายในอาวาสในเขตปกครองให้เป็นลานธรรม  เปิดโอกาสให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการ
ปกครอง การปกครองที่จะให้ถูกต้องตามวินัย จริงๆ แล้ว บุคคลนั้นต้องมีใจในการประพฤติปฏิบัติ  
ให้หลุดพ้นจริง ถึงจะยึดมั่นในพระธรรมวินัยได้อย่างดี พระธรรมวินัยเป็นของละเอียดอ่อน ผู้ประพฤติจึง
จะเห็นผลจริง มีการวางแผนการปกครองก่อน โดยมองถึงจุดเด่นจุดด้อยของการปกครองว่าจะปกครอง
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อย่างไรให้อยู่ในความพอดี อีกท้ังมีการรับฟังรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในวัดเพ่ือน ามาแก้ไข
ปรับปรุงอีกด้วย  

สรุปได้ว่า แนวทางแก้ไขการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัด
ศรีสะเกษด้านพระธรรมวินัย โดยพระสังฆาธิการได้แนะน าข้อวัตรปฏิบัติให้พระภิกษุ – สามเณร 
ทั้งหลายได้เข้าในต่อความหมายของหลักธรรมวินัย เพราะการประพฤติปฏิบัติต่อพระธรรมวินัยอย่าง
ละเอียดลึกซึ้ง ท าให้พระสงฆ์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความเจริญท าให้เกิดความศรัทธาต่อหมู่คณะของ
สังคม และเป็นแบบอย่างต่อการปกครองที่ดีอย่างมีระเบียบวินัย เมื่อพระสงฆ์เดินตามระเบียบพระธรรม
วินัยจึงเกิดความสามัคคีขึ้น ท าให้ญาติโยมมีความศรัทธาเลื่อมใส เป็นที่พ่ึงของญาติโยมทั้งหลายได้   
แนวทางแก้ไขการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการ
ปกครองตามพระธรรมวินัย ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
5.1 ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย พบว่า แนวทางแก้ไขปัญหาการปกครองของพระ

สังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย โดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(Phra Thep Rattana Suthi Somsak Chotinunthorn, 2010) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์การปกครองของจังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้มีมา
ตั้งแต่สมัยพุทธกาล หลักที่ใช้ในการบริหารครั้งนั้น คือพระธรรมวินัย พระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์
โดยธรรมาธิปไตย กล่าวคือ ทรงแสดงธรรมและบัญญัติพระวินัย เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการ
พระพุทธศาสนา ปัจจุบันการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เป็นไปตากฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 15 ข้อ 5 ว่าด้วย
เรื่องการ ได้แก่กิจการคณะสงฆ์จะต้องถือเป็นภาระหน้าที่ เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระศาสนา หรือ
เพราะเกี่ยวข้องกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา มี 6 ฝ่าย คือ 1) การปกครองเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม 
2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษาสงเคราะห์ 4) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 5)  การสาธารณูปการ 6) การ
สาธารณะสงเคราะห์  

5.2 ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความ
คิดเห็นต่อแนวทางแก้ไขปัญหาการปกครองของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษด้าน
การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์ในอ าเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเป็นอย่างมาก  ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ (Krisada Samakob,2011) ได้วิจัยเรื่องเกี่ยวกับ ทัศนคติของพระสงฆ์ในจังหวัด
เชียงใหม่ต่อโครงสร้างอ านาจ การปกครองวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 พบว่า
ทัศนคติของพระสงฆ์โดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอ านาจเห็นว่า  โครงสร้าง
อ านาจเดิมไม่สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองของประเทศ เจ้าอาวาสมีอ านาจ
มากเกินไปควรน าพระธรรมวินัยมายึดเป็นหลักในการตัดสินปัญหา  ควรมีการกระจายอ านาจให้
พระสงฆ์ภูมิภาคในทุกขั้นตอนของการบริหารการแต่งตั้ง และถอดถอน รัฐควรเข้ามามีบทบาท
ช่วยเหลือสถาบันศาสนามากขึ้นและนอกจากนี้ประชาชนควรเข้ามามีอ านาจในระดับที่เหมาะสม  

5.3 ด้านการปกครองตามระเบียบวัด ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาในรายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย  (Phiphat Phanornthon, 2004) ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบริหารวัดตามหลัก 
ปฏิรูปเทศ ของเจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมา” จากการศึกษาพบว่า 1. เจ้าอาวาสในจังหวัด
นครราชสีมามีพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
2. เจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมาที่มีสมณศักดิ์ต่างกัน มีพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูป
เทศโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเจ้าอาวาสที่เป็น
สัญญาบัตรมีค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศสูงกว่าเจ้าอาวาสที่ไม่เป็น
สัญญาบัตร 3. เจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมาที่มีพรรษาต่างกันมีพฤติกรรมการบริหารวัดตาม
หลักปฏิรูปเทศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า เจ้าอาวาสที่มีพรรษามาก ปานกลาง และน้อย มีค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรม การบริหารวัดตาม
หลักปฏิรูปเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกด้าน 4. เจ้าอาวาสในจังหวัด
นครราชสีมาที่อยู่วัดประเภทต่างกัน มีพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศโดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเจ้าอาวาสที่อยู่วัดประเภทพัทธสีมา 
มีค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการบริหารวัดตาม หลักปฏิรูปเทศสูงกว่าเจ้าอาวาสที่อยู่วัดประเภทส านัก
สงฆ์ 5. เจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมาท่ีอยู่วัดขนาดต่างกัน มีพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลัก
ปฏิรูปเทศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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6. สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “แนวทางแก้ไขการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ ์

จังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย ตามแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

ภาพที่ 6.1 องค์ความรู้จากการวิจัย  

แนวทางแก้ไขการปกครองคณะสงฆ์ของ 
พระสังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ ์จังหวดัศรีสะเกษ 

ด้านการปกครองตามพระ
ธรรมวินัย 

1.รับผิดชอบ กวดขันและเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย  
2. อบรมและสนับสนุนให้มีการศึกษา 
3. น าพระธรรมวินัยเป็นหลักในการตัดสินปัญหา 
4. จัดประชุมตามหลักอปริหานิยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
5. มีความเที่ยงตรงในการตัดสินความขัดแย้ง 
6. ระงับอธิกรณ์และวินิจฉัยปัญหาหรือลงนิคหกรรมอย่างเคร่งครัด 

ด้านการปกครองตาม พรบ.
คณะสงฆ์ 

 

1.ปกครองเน้นการปฏิบัติการเป็นรูปธรรม 
2.ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียม 
3.ผู้ใต้บัญชาสนองงานผู้บังคับบัญชา ตามพรบ.คณะสงฆ์ 
4.มีการกระจายอ านาจการบริหารทุกขั้นตอน 
5.วางกฎระเบียบอยู่ร่วมกัน 
6.จัดประชุมอย่างมีส่วนร่วม 
7.เปิดโอกาสสัทธฺวิหาริกมีส่วนร่วมในการปกครอง 
8.เน้นการบริหารงานแบบบูรณาการ 
 

1.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบภายในวัดอย่างชดัเจน 
2.เอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 
3.มีการจัดประชุมอยา่งต่อเนื่อและเป็นระยะ 
4.จัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามกฏ
ระเบียบอยา่งสม่ าเสมอ 
5.วางกฎระเบียบความเรียบรอ้ยตามเสขิยวัตร 
6.ประชุมอันเตวาสิกและสัทธฺวหิาริกทกุกึ่งเดือน 
7.บริหารจัดการวัดใหป้็นศาสนสถานสัปปายะ 

ด้านการปกครองตาม
ระเบียบวัด 
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 สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 
ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้  ผู้ท าหน้าที่

ในการปกครองมีความรับผิดชอบ กวดขันและเอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินัย อบรมและสนับสนุนให้มี
การศึกษา น าพระธรรมวินัยเป็นหลักในการตัดสินปัญหา จัดประชุมตามหลักอปริหานิยธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง มีความเที่ยงตรงในการตัดสินความขัดแย้ง และระงับอธิกรณ์และวินิจฉัยปัญหาหรือลง
นิคหกรรมอย่างเคร่งครัด 

ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้ 
ผู้บริหารมีการปกครองเน้นการปฏิบัติการเป็นรูปธรรม ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียม  
ผู้ใต้บัญชาสนองงานผู้บังคับบัญชา ตามพรบ.คณะสงฆ์ มีการกระจายอ านาจการบริหารทุกขั้นตอน 
มีการวางกฎระเบียบอยู่ร่วมกัน มีการจัดประชุมอย่างมีส่วนร่วม เปิดโอกาสสัทธฺวิหาริกมีส่วนร่วมใน
การปกครอง และเน้นการบริหารงานแบบบูรณาการ 

ด้านการปกครองตามระเบียบวัด มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้  มีแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบภายในวัดอย่างชัดเจน เอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด มีการจัดประชุม
อย่างต่อเนื่อและเป็นระยะ จัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่าง
สม่ าเสมอ วางกฎระเบียบความเรียบร้อยตามเสขิยวัตร ประชุมอันเตวาสิกและสัทธฺวิหาริกทุกกึ่ง
เดือนและมีการบริหารจัดการวัดให้ป็นศาสนสถานสัปปายะ 

 

7 ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1)  ควรจัดตั้งกรรมการคอยเอาใจใส่  ในเรื่องการปกครองและจัดให้อยู่ในระเบียบวินัย
ของ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 
 2) ควรมีการอบรมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาบ่อยๆ เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมี
ระเบียบเรียบร้อย  
 3) ควรจัดตั้งองค์กร เพ่ือเอาไว้ระงับเหตุหรืออธิกรณ์ ของวัดจะได้ไม่เสียหาย 
 4) ควรสร้างความสามัคคี ระหว่างเจ้าคณะผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างพ่ีกับ
น้อง หรือพ่อกับลูก 
 7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษารูปแบบการปกครองของคณะสงฆ์ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 2) ควรศึกษารูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรสีะเกษ 
 3) ควรศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาร
และหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์ และ 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์  
 การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือ
วิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.992 ในการเก็บข้อมูลซึ่งผู้วิจัย
ได้เก็บข้อมูลด้วยจากกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีจ านวน 10,543 รูปหรือคน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 รูปหรือคน ซึ่งได้มาจากการ
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สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางทางสังคมศาสตร์ คือค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ใน
ส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยสัมภาษณ์ผู้ให้ ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 18 รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10 รูปหรือคน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
นครสวรรค์ มี 3 ด้าน คือ 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมและย่อมรับร่วมกัน ต้องบริหางานที่เท่าเที่ยว
เพ่ือให้เกิดการยอมรับร่วมกัน 2) การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  ต้องปฏิบัติต่อทุก
คนภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน 3) การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม มีการจัดโครงการและกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร  
 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารและหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริม
ความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าปัจจัยด้านการ
บริหารมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าความสัมพันธ์เชิงบวกค่อนข้างสูง (r= 0.780) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ปัจจัยด้านหลักสาราณียธรรม 6 กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงมาก (r=0.874) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และปัจจัยด้านหลักอปริหานิยธรรม 7 กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์มีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงมาก (r=0.809) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
  3. รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วมและยอมรับร่วมกันแนวทางในการส่งเสริม ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน      
การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการยอมรับร่วมกันโดยการประชุมปรึกษาหารือเป็นประจ าทุกเดือน 
เปิดพ้ืนที่หรือเวทีทางความคิดให้เกิดการยอมรับและสร้างแนวทางส่งเสริมความสมานฉันท์ใน
องค์การ และไม่ใช้ความคิดเห็นตนเองเป็นใหญ่ ค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในการ
ช่วยกันตัดสินใจ 2) ด้านการบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน แนวทางในการส่งเสริม
ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้กฎหมายโดยเท่าเทียมกัน การสนับสนุนให้
ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยการถ่ายโอนภารกิจให้กับชุมชน และการ
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ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมจารีตประเพณีค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในการ
ช่วยกันตัดสินใจ 3) ด้านการรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม แนวทางใน
การส่งเสริมได้แก่ บทบาทในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน (รณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็น
แก่ประโยชน์ชาติ) ให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่าย ภาคีความร่วมมือ และส่งเสริมให้ชุมชน
สามารถจัดการตนเอง โดยคนในชุมชน ประกอบด้วย การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือ   
ผ่านกลไกการประชุมประชาคม การส่งเสริมการจัดการตนเองของคนในชุมชน ส่งเสริมกระบวนการ
ท างานร่วมกันของชุมชนและการให้ความรู้ในการจัดการชุมชน กับคนในชุมชนให้สามารถ
ด าเนินการและบริหารจัดการความขัดแย้งภายในชุมชนโดยคน ในชุมชนเอง ที่ส่งผลต่อการก าหนด
กิจกรรมและวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างตรงตามความต้องการของคนในชุมชนค านึงถึงหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและศีลธรรมในการช่วยกันตัดสินใจ 
ค าส าคัญ : การประยุกต์, หลักพุทธธรรม, ความสมานฉันท์,การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the promotion of 
reconciliation in administration of Local Administrative Organization in Nakhon 
Sawan; 2) to study the relationship between the factors in the administration and 
Buddhist principles to promote reconciliation in the administration of the Local 
Administrative Organization in Nakhon Sawan; and 3) to present the form of the 
application of the Buddhist principles to promote reconciliation in the 
administration of  the Local Administrative Organization in Nakhon Sawan. 
 The research mythology was a combination of research methods between 
quantitative research and qualitative research. For the quantitative method, 
questionnaires were taken to collect the data which provided reliability of 0.992. The 
sample size was calculated based on Taro Yamane's formula. The sampling group 
selected by Stratified Random Sampling consisted of 385 out of 10,543 officers 
working in Provincial Administrative Organization, Subdistrict Administrative 
Organization, and Municipality. The data were analyzed by Social Science Program for 
computing frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s 
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correlation coefficient. 18 key informants provided the information in in-depth 
interviews in the qualitative research method. A Focus Group Discussion composed of 
10 qualified persons. Descriptive analysis was used to describe the basic features of 
the data in the study. 
 The findings of this research were as follows:   
 1. The promotion of reconciliation in the administration of the Local 
Administrative Organization in Nakhon Sawan consists of three parts: 1) the 
participatory administration and mutual acceptance shall have equal legal force;  
2) the administration with equal legal force must apply to all of the participants, 
and; 3) a campaign in building reconciliation and an idea of common interest in the 
organization was accomplished through projects and activities. 
 2. The factors in the administration were related to the Buddhist principles 
in enhancing reconciliation in the administration of Local Administrative 
Organization in Nakhon Sawan  providing a positive correlation at a high level (r = 
0.780) with a significance level of 0.01. Saraniyadhamma VI and the promotion of 
reconciliation in the administration of Local Administrative Organization in Nakhon 
Sawan were related which contributed to a positive correlation at a very high level 
(r = 0.874) with a significance level of 0.01. The Seven Conditions of Welfare  
(Satta Aparihaniya Dhamma) and the promotion of reconciliation in the 
administration of Local Administrative Organization in Nakhon Sawan were also 
related which contributed to a positive correlation at a very high level (r = 0.809) 
with a significance level of 0.01. A null hypothesis is accepted. 
 3. The three types of forms in the application of the Buddhist principles to 
promote reconciliation in the administration of the Local Administrative 
Organization in Nakhon Sawan were as follows: 
  1) Participatory administration and mutual acceptance consist of equal 
legal force, consultation meetings monthly, space for changing ideas to build 
acceptance and the way to promote reconciliation in the organization, and 
consideration of ethical and moral principles in making decision. 
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  2) The administration using equal legal force consists of fostering the 
learning of equal legal force in community; enhancing the community to solve 
problems together by contributing duties; and encouraging tradition and customs 
by considering ethical and moral principles in making decision. 
  3) The campaign in building reconciliation consists of building ideas of 
common interest and benefits of the nation, and emphasizing the networking and 
cooperation of the parties. To encourage community self-management, it was 
accomplished through community meetings, supporting self-management, 
encouraging cooperation, and educating community self-management. As a result, 
they could handle internal conflicts by themselves which the solution appeared to 
meet the needs of the community. 
Keywords: An Application, Buddhism, Reconciliation, Local Administrative      
   Organizations. 
 

1. บทน า 
  ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475 เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน ได้มีความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับการ
ปกครองตามอุดมการณ์ของระบอบประชาธิปไตย  ความจ าเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า  มาตรฐานของชีวิตคนที่พยายามให้มีความเสมอภาคกันตาม
ระบบการปกครอง (Prasert Thilao,2018) การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย  
มีวิวัฒนาการมาจากการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ได้วางรากฐานการบริหารราชการแผ่นดิน  
โดยในส่วนกลางได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารตามหน้าที่ในรูปกระทรวง  ในส่วนภูมิภาคได้
ปรับปรุงกลไกการบริหารราชการภูมิภาคใหม่ให้สามารถกระชับอ านาจการปกครองสู่ศูนย์กลางให้
คนในท้องถิ่นได้ร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นในรูป “สุขาภิบาล” การปฏิรูปการบริหารราชการ
เป็นไปอย่างทั่วด้านทั้งในแง่โครงสร้างระบบการบริหารงานในกิจการต่าง ๆ ของรัฐ นับเป็นการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอ านาจหน้าที่และความสัมพันธ์ทางอ านาจการบริหารราชการแผ่นดิน 
นับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวนับแต่ รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นรากฐานส าคัญของการจัด
ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ในระยะต่อมาโดยเฉพาะอย่างย่ิงการบริหารราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคที่เน้นการรวมอ านาจสู่ศูนย์กลาง ในด้านการบริหารเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและขั้นตอนในตัวเอง การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นการกระจาย
อ านาจสู้ท้องถิ่นให้กับประชาชนโดยตรง การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอยู่ 2 ระบบ 
คือ ระบบทั่วไป มีอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์การบริหารส่วน
จั งหวัด  และระบบพิ เศษ  มี อยู่  2 รู ปแบบ ได้ แก่  กรุ ง เทพมหานครและเมือ ง พัทยา  
(Kovit  Puangngam, 2016) ในการบริหารท้องถิ่น เป็นการด าเนินการบริหารกิจการสาธารณะใน
พ้ืนที่เฉพาะ มีการปกรองตนเองของประชาชน ในท้องถิ่นซึ่งได้รับการกระจายอ านาจอย่างอิสระ
ภายใต้กรอบของกฎหมาย ที่เรียกว่า การปกครองท้องถิ่น  เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์การของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งโดยปกติเป็นอ านาจหน้าที่รับผิดชอบของ
ฝ่ายบริหารและคณะบริหารท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่นเป็นกระบวนการการตัดสินใจและน า
นโยบายของท้องถิ่นไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ การด าเนินการบริหารจะต้องค านึงถึงเจตจ านงของ
ประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของท้องถิ่นด้วยความเสมอภาคและ
ความยุติธรรมในสังคมด้วย และการบริหารท้องถิ่นเป็นการน าเอาทรัพยากรทางการบริหารของ
ท้องถิ่นอันได้แก่ บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
 ปัญหาที่มักเกิดขึ้นนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ แบบแผนและกฎหมายและคิดถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ปัญหา
โครงสร้างและระบบการบริหารงานยังขาดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  และยังเกิดความขัดแย้ง
หรือไม่ลงรอยกันระหว่างสภากับฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะสาเหตุจากการต่อรองในการจัดสรร
งบประมาณโครงการ การปฏิบัติงานประจ าวันยังไม่เป็นระบบและมีปัญหาเกี่ยวกับ การจัดเก็บ
เอกสารและงานสารบรรณ ปัญหาเกี่ยวกับการคลัง พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานคลัง
และงบประมาณมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดฐานข้อมูล ในการประมาณรายการรายได้และตั้ง
งบประมาณรายจ่าย ระบบฐานสถิติต่าง ๆ ส่งผลให้การจัดท างบประมาณล่าช้า (School of 
Management Science, 2014)  จังหวัดนครสวรรค์เป็นหนึ่งในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างภาคกลาง
ตอนบน ซึ่งมีเนื้อที่  9,597 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 1,071,686 คน แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็นอ าเภอ 15 แห่ง  ต าบล 128 แห่ง หมู่บ้าน 1,437 แห่งและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
143 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 
แห่ง เทศบาลต าบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 121 แห่ง ซึ่งในรอบ 10 ปีผ่านมา 
จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีปัญหาความขัดแย้งในการบริหารงานท้องถิ่นมากที่สุดพ้ืนที่หนึ่ง  
(Akkaradecha Brahmakappa, 2014) โดยปัญหาการมีส่วนร่วมของบุคคลโดยทั่วไปยังไม่เข้าใจทั้ง
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โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนมากยังขาดการมีส่วนร่วมในการควบคุม 
ตรวจสอบ ติดตามการท างาน และปัญหาการบริหารภายใต้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่มีมาก
ยุ่งยาก ซับซ้อนไม่สามารถสร้างความเข้าใจกับกฎระเบียบต่าง ๆ ได้ เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานมี
ความบกพร่องและผิดกฎหมาย ผิดระเบียบในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการเงิน การบัญชี การ
พัสดุ (Kovit Puangngam, 2016) และเป็นเหตุสมควรอย่างยิ่งที่จะมีการส่งเสริมความปรองดอง
สมานฉันท์นั้นให้เกิดขึ้น ซึ่งได้รับหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วนจาก
กระทรวงมหาดไทย ถึงสาเหตุความขัดแย้ง แตกแยก คือ ความคิดความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่าง
กัน ไม่เชื่อถือศรัทธากระบวนการยุติธรรม การปลุกปั่น ยุยง  สร้างความเกลียดชังต่อกัน ตอกย้ า 
ขยายความขัดแย้งเกลียดชัง จนมีแนวโน้มพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มเห็นต่าง เป็นต้น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกจังหวัด มีการจัดตั้งศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูประดับท้องถิ่น เพ่ือประสานงานหรือบูรณาการการท างาน      
 ปัญหาทุกปัญหาที่สังคมไทยก าลังเผชิญอยู่นั้น เป็นบทเรียนที่แลกมาด้วยมูลค่ามหาศาลที่
ทุกคนได้รับ  สาเหตุที่แท้จริงของทุกปัญหานั้นมาจากเหตุเพียงเหตุเดียว คือ ความด้อยคุณภาพของ
ประชากร ทั้งระดับครอบครัว ระดับสังคม ระดับชาติ จ านวนประชากรที่มีคุณภาพต่ าเป็นจ านวน
มากในสังคมเหล่านั้น (Ratthaphon Yenjaima,2018) ดังนั้นการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือ
การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือ
ส่งเสริมความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นและสามารถน ามาเป็นแนวทางให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์
กับองค์กรปกครองท้องถิ่นได้อย่างไรซึ่งผลการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ให้
เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสังคมต่อไปได้ 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษาการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครสวรรค์ 
 2.2  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารและหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริม
ความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ 
 2.3  เพ่ือน าเสนอรูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
  รูปแบบการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ประกอบด้วย 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จ านวน 18 รูป/คน ได้แก่ (1) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (2) ผู้แทนจากเทศบาล 
(3) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบล (4) ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด (5) นักวิชาการ (6) พระภิกษุสงฆ์  
2) การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ คือกลุ่มประชากร จ าแนกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (2) เทศบาล  (3) องค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวนบุคลากร
ทั้งหมด 10,543 ด้วยการสุ่มตัวอย่างตามวิธีการของยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 385 คน  การวิจัยเชิงคุณภาพ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก  
การวิจัยเชิงประมาณ มีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม 
 3.2 การรวบรวมข้อมูล 
  1) การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก  
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ด าเนินการสัมภาษณ์  ด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 18 รูป/คน ได้แก่ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนจาก
เทศบาล ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด นักวิชาการ พระภิกษุสงฆ์ 
    2) การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแจกแบบสอบถาม ผู้วิจัยอธิบายวิธีการเก็บข้อมูลและกรอกข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  กล่าวคือ 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 385 คน  
 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล     
  1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้แบบการ
สัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวบรวมข้อมูลน ามาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบและจ าแนกข้อมูลที่มี
ความหมายเดียวกันอยู่ในเรื่องเดียวกัน เชื่อมความสัมพันธ์ สรุปข้อมูลที่รวบรวมได้ตามความคิดเห็น
ภาพรวมของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการส ารวจใช้แบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
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ตัวแปรกับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้การทดสอบ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation)  
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
นครสวรรค์  มี 3 ด้าน คือ 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมและย่อมรับร่วมกัน จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกที่มีระดับความถี่มาก พบว่า การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบริหารานเท่าเที่ยมกัน
เพ่ือให้เกิดการยอมรับกัน 2) การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน พบว่า การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ต้องปฏิบัติต่อทุกคนภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน 
3) การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์มีการจัดโครงการและกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายใน
องค์กร 
 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารและหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยการบริหารและหลักพุทธธรรมกับการ ความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ (1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการ
ส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  พบว่า ปัจจัย
ด้านการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 
0.780   การบริหารบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า บุคลากรได้รับ
มอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน   และการบริหารงบประมาณในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า มีการตรวจสอบงบประมาณตามระเบียบที่ก าหนดไว้ อีกทั้งการบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีการจัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี   และการบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีใช้ในการบริหารจัดการอย่างชัดเจน 
 4.3 รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  ปัจจัยการบริหาร คือ 1) การบริหารบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ รัฐเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีอิสระในการพัฒนา
บุคลากรของท้องถิ่นเอง  2) การบริหารงบประมาณในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
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นครสวรรค์ มีการวางแผนถึงการประหยัดใช้โดยก าหนดกระบวนการงบประมาณ มีการตรวจสอบ
งบประมาณ ตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ 3) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนครสวรรค์ ยึดตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าเป็นการบริหารภายใต้กฎหมาย
มิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของ 4) การบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครสวรรค์ มีการวางแผนในการบริหารงานโดยพ่ึงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมีมีกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับท่ีใช้ในการบริหารจัดการอย่างชัดเจน 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครสวรรค์ การวิเคราะห์การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า 1) ปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์       
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารการจัดการ          
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านวัสดุอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
บุคลากรมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ  Sirirat Klangyen, (2014) ได้วิจัยเรื่องการ
บริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ การให้บริการ การพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนด้านบุคลากรมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากรต้องได้รับการพัฒนา 
 5.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารและหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริม
ความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  พบว่าปัจจัยด้านการ
บริหารมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าความสัมพันธ์เชิงบวกค่อนข้างสูง (r= 0.780) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  สอดคล้องกับ Akkaradecha Brahmakappa, (2014) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัย
พบว่า ส าหรับความขัดแย้งระดับบุคคลในภาพรวม พบว่า ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีเพียงสาเหตุความขัดแย้งที่
เกิดจากความเชื่อ ค่านิยม เท่านั้นที่อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนด้านอ่ืน ๆ นั้นอยู่ในระดับมาก ส่วน
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ความขัดแย้งระดับองค์กรในภาพรวม พบว่า ปัญหาความขัดแย้งระดับองค์กรในสังคมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 5.3 แนวทางการพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  แนวทางที่เหมาะสมคือ        
1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับร่วมกันแนวทางในการส่งเสริม 2) การบริหารโดยบังคับใช้
กฎหมายที่เท่าเทียมกัน 3) การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในท้องถิ่น  สอดคล้องกับ Sutthaya Aobaom, (2014) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา  ผลการวิจัย 
พบว่า แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นตามแนว
พระพุทธศาสนา ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ จะต้องเร่ิมจากกระบวนการหรือวิธีการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ใน 3 ด้าน คือ T (training) การฝึกอบรม, E (education) การศึกษา และ   D 
(development) การพัฒนาน ามาบูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนา  คือ หลัก ไตรสิกขา คือ     
ศีล สมาธิ และปัญญา จะก่อให้เกิดศักยภาพของบุคลากร ใน 3 ด้าน คือทางด้านความรู้ ด้านทักษะ 
และด้านพฤตินิสัยที่พึงประสงค ์
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ด้านปัจจัยการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ควรมีนโยบายใน
การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านบุคลากร โดยส่งเสริมให้
บุคลากรได้น าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 6.2 ด้านหลักสาราณียธรรม 6 กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีนโยบาย
ในการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านหลักเมตตาวจีกรรม
ในทุกองค์กร 
 6.3 ด้านหลักอปริหานิยธรรม 7 กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีนโยบาย
ในการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง    ส่วนท้องถิ่น  ด้านหลักหมั่นประชุม
กันเนืองนิตย์ในทุกองค์กร 
 6.4 ด้านการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ควรมีนโยบายในการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้านการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับอย่างต่อเนื่อง 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนา
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. เพ่ือศึกษากระบวนการการจัดการความรู้และหลักพุทธ
ธรรมในการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3.เพ่ือน าเสนอรูปแบบจัดการความรู้
ตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสานวิธีด้วยเชิงคุณภาพมีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจงจ านวน  26 รูป/คน การสนทนา
กลุ่มเฉพาะจ านวน  11  รูป/คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิจัยเชิง
ปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  385 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน 
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ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า  1. สภาพปัญหาทั่วไปในการ
จัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาบุคลากรยังขาดผู้มีประสบการณ์ ขาดความสนใจต่อกิจกรรมในองค์กร 
ขาดการจัดระบบข้อมูลขาดแรงกระตุ้นในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 2. ส าหรับการประยุกต์ใช้หลัก
พุทธธรรม พบว่า ด้านการปฏิบัติ (ศีล) จะมาในรูปแบบของนโยบาย งบประมาณ และโครงสร้างการ
บริหารก่อให้เกิดการจัดการความรู้ ด้านทางจิตใจ (สมาธิ) เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีและการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดความสนใจในการจัดการความรู้ ส่วนด้านความรอบรู้ (ปัญญา)เป็นการน าความรู้ที่ได้
รวบรวมไว้น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ   3. รูปแบบจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรม
เพ่ือการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การจัดการ
ความรู้ตามหลักพุทธธรรมในด้านองค์กร 2.รูปการจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรมในด้านบุคคล 3. 
การจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรมในด้านเทคโนโลยี 4. การจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรมใน
ด้านการเรียนรู้ 
ค าส าคัญ : รูปแบบ, การจัดการความรู้,การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 
  หลักพุทธธรรม   
 
 

ABSTRACT 
 The research objectives are 3: 1. To study the state of human resource 
development problems of local government organizations. 2. To study the 
processesknowledge management and the principles of Buddhism in personnel 
development. local administration organizations and 3. To present the 
model.Knowledge management in accordance with Buddhist principles for 
personnel development of local administrative organizations. A total of 26 
individualized interviews were used. The focus group was 11 individuals / group. 
The data were analyzed using content analysis technique. And quantitative 
research. Data were collected from 385 samples. Data were analyzed by using basic 
statistics such as percentage. mean and standard deviation. Lack of experience.Lack 
of interest in corporate activities. Lack of information systems lack of motivation to 
seek additional knowledge For the application of the Buddhist doctrine.the practice 
(the precepts) comes in the form of budgetary policy and management 
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structure.which leads to the management of mental knowledge (concentration). 
creating good attitudes and motivating. The interest in knowledge management. 
The knowledge (wisdom) is the knowledge that has gathered to apply to the work. 
The model of knowledge management in accordance with Buddhist principles for 
the development of personnel of local government organizations are four types. 1. 
The model of knowledge management in accordance with Buddhist principles in 
the organization. 2. The model of knowledge management in Buddhism. In terms of 
the person. 3. The knowledge management model in Buddhism in technology. 4. 
The model of knowledge management in Buddhism in the field of learning. 
Keywords: Model. Knowledge Management,Personal Development Local       
   Administrative Oganizations,Buddha Dhamma. 
 
 
1. บทน า 
  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ในมาตรา 11 ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้” อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารสามารถประมวลผลความรู้ใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคลากรในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาเพ่ือให้ส่วนราชการสามารถตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของพระราช
กฤษฎีกาฯ ดังกล่าวและสามารถน าองค์ความรู้ที่จ าเป็นมาใช้ในการปฏิบัติราชการเองและของ
ประเทศได้ผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่คาดหวังอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงได้ก าหนดแนวทางด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้กับ
ส่วนราชการในแต่ละช่วงเวลาของปีงบประมาณสรุปได้ ดังนี้ 1) ปีงบประมาณ 2548 ส่วนราชการ
เริ่มต้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 2) ปีงบประมาณ 2549 ก าหนดกลยุทธ์การจัดการ
ความรู้ในส่วนราชการและด าเนิน.การให้ส่วนราชการและด าเนินการให้ส่วนราชการเรียนรู้และ
เริ่มต้นจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นระบบ 3) ปีงบประมาณ 2550ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
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ความรู้มนส่วนราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่ส าคัญที่มีผลต่อการปฏิบัติ
ราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและผลักดันการพัฒนาการจัดการความรู้
ในส่วนราชการให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป4) ปีงบประมาณ 2551 พัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ในส่วนราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่สามารวัดความส าเร็จในการจัดการ
ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ 
 จากแนวความคิดดังกล่าวที่มีผลบังคับใช้ในการปฏิบัติราชการซึ่ งสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่นิยมกันในยุคปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แนวความคิดของปีเตอร์ เซ็งก้ี (Peter Senge) ซึ่งเชื่อว่าการท างานในโลกปัจจุบันจะเต็มไปด้วยการ
เรียนรู้มากข้ึน หากบุคลากรในองค์กรใดสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าบุคลากรคู่แข่งองค์กรนั้นจะมีความ
ได้เปรียบในภาวะที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งในหนังสือ The Fifth Discipline ได้อธิบายความหมายของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ว่าเป็น “องค์กรที่มุ่งขยายขีดความสามารถของคนในองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย
การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกันได้ เรียนรู้ถึงสภาพการณ์ในปัจจุบันขององค์กรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
และสร้างความคิดที่เป็นระบบให้กับบุคลากรทุกคนในองค์กร”ได้น าเอาความรู้ และประสบการณ์
ออกมาสู่กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า
หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมา
จากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ  องค์วิชาในแต่ละสาขา 
(Royal Academy,2011232) นอกจากนี้ความรู้หมายถึงการผสมผสานอย่างลื่นไหลของ
ประสบการณ์คุณค่าความรอบรู้ในเนื้อหาสาระและความเชี่ยวชาญที่ท าให้กรอบการท างานมีการ
ประเมินและเกิดการรวมเข้ากับประสบการณ์และสารสนเทศที่ได้รับ ใหม่ (Thomas H. 
Davenport,2000) ความรู้เป็นสารสนเทศที่สามารถท าให้บางอย่าง หรือบางคนเปลี่ยนแปลงได้
อาจจะเป็นเรื่องที่กลายมาเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ท าให้คนหรือสถาบัน มี
ความสามารถแตกต่างจากเดิม (Boston.Massachusetts,2000:5)  
 หลักการและวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาได้มีขยายขอบเขตไปสู่การด าเนินการใน
มิติต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นทั้งในด้านความเชื่อ พิธีกรรม และการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาจิตใจและปัญญา 
(Busakorn Watthanabut,2018) การจัดการความรู้ในมิติพระพุทธศาสนามีวิธีการศึกษาใกล้เคียง
กันแต่มีเป้าหมายในการศึกษาที่แตกต่างกันกล่าวคือการจัดการความรู้ตามแนวคิดและทฤษฎี
ตะวันตกท าการศึกษาเรื่องความรู้ส่วนการจัดการความรู้ในพระพุทธศาสนาท าการศึกษาเรื่องความ
ประพฤติ จิตใจ และปัญญา (ในฐานะความรู้) หลักการจัดการความรู้ตามแนวคิดและทฤษฎี
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ตะวันตกมีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนางานคนและองค์กรในขณะที่การจัดการความรู้ทางพระพุทธศาสนา
มีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์สุขในปัจจุบันความสุขในอนาคตและความสุขในการบรรลุธรรมทั้งสอง
ศาสตร์มีลักษณะร่วมกันคือการกล่าวถึงการจัดการความรู้และมีวิธีการศึกษาใกล้เคียงกัน เพียงแต่มี
เป้าหมายในการศึกษาที่แตกต่างกันเท่านั้นเอง หากน าความรู้จากทั้งสองศาสตร์มาศึกษาร่วมกันใน
เชิงบูรณาการย่อมน ามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์เพื่อเพ่ิมเติมให้การศึกษาเกิดความสมบูรณ์ 
ซึ่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้เรียกองค์ความรู้ใหม่นี้ว่า “การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักพุทธธรรม” และ ส่วนส าคัญที่ช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุข ความ
มั่นคงแก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยมี “พระสงฆ์” เป็นกลจักรส าคัญในการเผยแผ่และถ่ายทอด
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ในชุมชนแต่ละชุมชนจะ
มีวัดเป็นศูนย์กลาง ความสัมพันธ์ระหว่างวัด พระสงฆ์และประชาชนเป็นไปอย่างใกล้ชิด (Surapon 
Suyaprom, 2015) 
 ผู้วิจัยตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management Models) ที่เหมาะสม มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรโดยในระยะแรกจะเป็นการศึกษา
และพัฒนารูปแบบของการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนใน
ระยะที่ 2 จะเป็นการน ารูปแบบของการจัดการความรู้ไปปฏิบัติจริงเป็นกรณีศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ถึง
ข้อดี ข้อเสีย ปรับแก้ไข เพ่ือค้นหารูปแบบของการจัดการความรู้ที่เหมาะสมอย่างแท้จริง และ
ประเมินผลการน าการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะเป็น
ข้อมูลทพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศต่อไปดังนั้นผู้วิจัยคาดหวังว่าผลของการวิจัยจะช่วยท า
ให้การจัดการความรู้ตามแนวคิดและทฤษฎีนี้ประสบความส าเร็จได้จากการน าจุดเด่นของการ
จัดการความรู้ในพระพุทธศาสนามาบูรณาการเพ่ือท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
สนใจใคร่ศึกษาและหาความรู้ตลอดจนเชื่อมโยงเข้าสู่การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการการจัดการความรู้และหลักพุทธธรรมในการพัฒนาบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
เป็นการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจง  จ านวน  26 รูปคน การสนทนากลุ่มเฉพาะ  จ านวน  11  
รูป/คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique)และ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้แก่กลุ่มตัวอย่างจ านวน  385 ตัวอย่าง โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

4. สรุปผลของการวิจัย 
 4.1 สภาพปัญหาทั่วไปในการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พบว่า จากการศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปในการจัดการความรู้ยังขาดความต่อเนื่องของ
นโยบายขาดกลไกการจัดเก็บความรู้จากผู้มีประสบการณ์ขาดผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า การจัดการ
ความรู้ ขาดกลไกและกระบวนการจัดท า KMขาดการน าผลการประเมินผลไปแก้ไขปัญหาในองค์กร
ภาระงานของบุคลากรประจ าค่อนข้างมากความร่วมมือในองค์กรไม่เต็มที่การดูแลรักษาบุคลากรที่มี
ทักษะมีน้อยขาดการประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ผนวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ขาดแรงกระตุ้นในการ
แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมขาดการส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่องของบุคลากรและบุคลากรขาด
แรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  4.2 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า  ด้านที่ 1 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการจัดการความรู้ด้าน
องค์กรนั้น ในส่วนของการปฏิบัติ (ศีล) ก็จะออกมาในรูปแบบของนโยบาย งบประมาณ โครงสร้าง
และการบริหารที่สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ ส่วนของทางจิตใจ  (สมาธิ) เป็นการสร้าง
ทัศนคติที่ดีและการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจในการจัดการความรู้ ส่วนของความรอบรู้  
(ปัญญา)เป็นการน าความรู้ที่ได้รวบรวมไว้น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อน ามาใช้ก็ต้องมีการ
ประเมินผลเพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา โดยการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้
ร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขพัฒนาต่อไป 

ด้านที่ 2 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการจัดการความรู้ในด้านบุคคล เป็นการน า
หลักพุทธธรรมมาใช้กับการจัดการความรู้ของบุคลากร ซึ่งการที่บุคลากรจะเกิดการเรียนรู้เพ่ือให้
ได้มาซึ่งความรู้นั้นจะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไร การพัฒนาความรู้หรือเพ่ิมเติมความรู้ของ
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บุคลากรท าให้เกิดการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานได้
หลากหลายมากขึ้น ซึ่งปัจจัยที่ท าให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ก็คือ ความเข้าใจในข้อมูลความรู้
เหล่านั้นและน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ มนุษย์ย่อมมีพฤติกรรมร่วมกันในอันที่จะกระท า
การต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบุคลากรในองค์กรมากที่สุด มีการแบ่งงานกันท าช่วยเหลือ
เกื้อกูล การปรับปรุงการบริหารของกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเป็นระเบียบมากขึ้น 

ด้านที่ 3 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสามารถท า
ได้โดยในส่วนของการปฏิบัติ (ศีล) เป็นการหมั่นน าเทคโนโลยีมาจัดระบบข้อมูล ซึ่งการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาช่วยในการจัดการความรู้จะช่วยเพ่ิมความสะดวกทั้งในการจัดเก็บข้อมูลและการค้นหา
ข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรในการใช้เทคโนโลยีก็จะท าให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในองค์กร 
ในส่วนของจิตใจ (สมาธิ) จ าเป็นต้องท าความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้รู้ว่าควรจะใช้อย่างไร 
จะได้ไม่เป็นสาเหตุให้เกิดอุปสรรคในการน าเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี นอกจากนั้น
ทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกที่ดีซึ่งปราศจากอคติในการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ในองค์กร ซึ่งจะท าให้เกิดความสนใจและตั้งใจที่จะน าเทคโนโลยีมา
ใช้ ส่วนความรอบรู้ (ปัญญา) ปัจจัยที่จะท าให้เกิดความรอบรู้คือ การพัฒนาทักษะความรู้ให้มีความ
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ในการใช้เทคโนโลยีอย่าเหมาะสมรู้ว่าต้องใช้เวลา
ไหนอย่างไร และการประยุกต์ใช้ร่วมกับประสบการณ์ที่จะท าให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ๆ อันจะส่งผลให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั่นเอง 

ด้านที่ 4 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการจัดการความรู้ด้านการเรียนรู้ที่จะท าให้
เกิดการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นไปตามหลักพุทธธรรมอันประกอบไปด้วย การปฏิบัติ
ดี (ศีล) ที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้คือ การรับถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ และการส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้  จิตใจ (สมาธิ) เป็นการสร้างแรงกระตุ้นในการแสวงหาความรู้ และการสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความรอบรู้ (ปัญญา) เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ทั้งการปฏิบัติ จิตใจ และความรอบรู้ จะเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง จนน าไปสู่การจัดการความรู้ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
 4.3 รูปแบบจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่า รูปแบบการจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรมในด้านองค์กร พบว่า  มี 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) นโยบายองค์กรที่ให้การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ เพ่ือเกิดความ
ต่อเนื่องในการน านโยบายไปใช้คนเก่งได้รับการสนับสนุนในการเข้ามาท าหน้าที่  มีการน าผลการ
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ประเมินไปใช้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 2) วัฒนธรรมองค์กร สร้างให้เกิดความเท่า
เทียมภายในองค์กร มอบโอกาสให้ผู้มีความสามารถได้เข้ามาท างานในลักษณะกระบวนการในการ
สร้างความผูกพันของบุคลากร 3) การมีส่วนร่วมท าให้องค์กรแสดงออกในการเอาใจใส่ต่อบุคลากร
มากขึ้น และเกิดการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร และ  4) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบ
การจัดการความรู้ ก่อเกิดผู้เชี่ยวชาญในการจัดการความรู้เกิดกระบวนการในการจัดการความรู้ และ
เกิดกลุ่มหรือส่วนงานในการจัดการความรู้ 
 รูปแบบการจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรมในด้านบุคคล พบว่า  มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้บริหารและบุคลากรเกิดความเข้าใจในการจัดการ
ความรู้ รวมทั้งผู้บริหารเปิดโอกาสให้มีการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ที่
หลากหลาย 2) การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรทุกระดับเกิดความสนใจในการจัดการความรู้เพ่ือ
เกิดแรงกระตุ้นที่ท าให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมหรือกิจกรรมที่ให้ความรู้ 3) การสร้างความสัมพันธ์
ที่ด ีส่งเสริมคนเก่งได้รับการสนับสนุนในการเข้ามาท าหน้าที่เพ่ือเกิดความร่วมมือที่ส่งผลให้เกิดความ
สามัคคี 4) การสนับสนุนการประสานงานที่ดีช่วยลดภาระงานประจ าของบุคลากรและเพ่ือเกิดการ
ร่วมมือกันปฏิบัติงานมากกว่าการแข่งขันกัน และ 5) การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้พร้อมแนว
ทางการประยุกต์ใช้ความรู้ที่หลากหลายเพ่ือบุคลากรได้รับประโยชน์ท าให้เกิดการเปล่ียนทัศนคติ
เดิม 

รูปแบบการจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรมในด้านเทคโนโลยีพบว่า มี 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้เพ่ือเป็นการสนับสนุนงบประมาณที่
เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นก่อให้เกิดการจัดระบบ
ข้อมูลความรู้ 2) การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีให้บุคลากรมีทักษะที่ดีมีจนน าไปสู่
ความช านาญและคณะผู้บริหารเกิดความสนใจในเทคโนโลยี 3) การประเมินและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีท าให้ผู้บริหารและบุคลากรเกิดมุมมองใหม่ๆในการจัดการความรู้ผ่านเทคโนโลยี  และ
บุคลากรน าประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีท าให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ 
 รูปแบบการจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรมในด้านการเรียนรู้ พบว่า  มี 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่  1) การส่งเสริมการเรียนรู้โดยเฉพาะมีงบประมาณส าหรับการศึกษาต่อเนื่องของบุคลากร
เพ่ือให้บุคลากรได้รับการศึกษาและพัฒนาตนเอง รวมทั้งบุคลากรได้รับโอกาสในการศึกษางาน
ต่างประเทศ 2) การสร้างระบบถ่ายทอดความรู้โดยเฉพาะการท างานร่วมกันและเป็นเวลานานใน
องค์กรที่ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ของสมาชิก ในทุกๆ ระดับเพ่ือเกิดกระบวนการแบ่งปันความรู้ที่
ถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปยังอีกคน 3) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ท าให้เกิดแรงกระตุ้น
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หรือแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และ 4) การเรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือเกิดการน าความรู้ที่หลากหลายมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ร้อยเอ็ดที่มีต่อการรูปแบบจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค่าเฉลี่ยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การพัฒนาบุคลากรในขั้นศีล (ด้านพฤติกรรม) มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด รองลงมาคือ การพัฒนา
บุคลากรในขั้นสมาธิ (ด้านจิตใจ) ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การพัฒนาบุคลากรในขั้นปัญญา (ด้าน
ปัญญา.สติปัญญา.ความรู้ความสามารถ)  
 ส าหรับองค์ความรู้จากการวิจัยการจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่1) แบบแผนการปฏิบัติ (Method)  จะเกิดการ
ปฏิบัติตามแบบแผนที่ได้วางไว้ซึ่งน าไปสู่การจัดการความรู้ แบบแผนการปฏิบัติเป็นการสร้าง
นโยบายที่เป็นตัวก าหนดให้เกิดกรอบในการปฏิบัติเพ่ือการจัดการความรู้ 2) แรงกระตุ้น (Impulse)  
การสร้างแรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายในตัวบุคคล ที่จะกระตุ้นให้บุคคลนั้นเกิดการกระท า แรงขับจาก
ความต้องการพื้นฐาน แรงผลักดัน หรือความปรารถนา อันเนื่องมาจากสิ่งล่อใจ ความคาดหวัง หรือ
การตั้งเป้าหมาย 3) การสนับสนุน (Support) เป็นการเพ่ิมความเป็นไปได้ในการท าให้เกิดการ
จัดการความรู้ มีการปฏิบัติและมีความตั้งใจในการจัดการความรู้แล้วย่อมจ าเป็นต้องมีการสนับสนุน 
ในองค์กรจึงต้องมีการสนับสนุนท าให้เกิดการจัดการความรู้ และคุณค่าให้กับบุคลากรและองค์กร ให้
กระตุ้นให้เกิดเป็นการแสดงออกความสามารถท่ีหลากหลาย  4) การพัฒนาความรู้ Development) 
เป็นกระบวนการน าเอาความรู้ที่หาได้มาจากการพิจารณา และเลือกสรรความรู้ มาฝึกกระท า หรือ
ลองท า และประยุกต์ใช้ความรู้ในทางปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้เกิดการน าความรู้ไปลองท า และประยุกต์ใช้
ความรู้แล้วมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยน กระจาย และถ่ายโอนความรู้ร่วมกัน และ5) การถ่ายทอด 
(Communication) เป็นการแบ่งปันความรู้ที่ถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปยังอีกคน กลุ่มหนึ่งไปยังอีก
กลุ่ม หรือจะเป็นจากองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กร   
 นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะผลการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 11 รูป/คน พบว่าการ
ปรับปรุงในประเด็นที่ 1. ความชัดเจนระหว่างพุทธธรรมกับการน าไปใช้ในการบูรณาการเพ่ือการ
จัดการความรู้การปรับปรุงในประเด็นที่ 2.การปรับปรุงและเพ่ิมเติมกระบวนการจัดการความรู้ ทั้ง 4 
ด้าน คือด้านองค์กร ด้านบุคลคล ด้านเทคโนโลยี ด้านการเรียนรู้ ภายใต้หลักธรรมไตรสิกขา คือศีล 
สมาธิ ปัญญาการปรับปรุงในประเด็นที่ 3.งานวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรม
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เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการปรับปรุงประเด็นที่ 4.การปรับปรุงข้อความ/
และค าศัพท์ต่างๆ เช่น  การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเอาหลักไตรสิกขาไปจับ
การปรับประเด็นที่ 4 ปรับรูปแบบที่สามารถจะเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้ง 4 ด้านกับหลักไตรสิกขา และ
น ามาประยุกต์ให้เห็นภาพในปัจจุบันให้มากที่สุด และการปรับปรุงรูปแบบการการจัดการความรู้
ตามหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ งผู้วิจัยจะได้สังเคราะห์
ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าเพ่ือให้เกิดความชัดเจนซึ่งอยูใ่นรูปของกระบวนการจัดการความรู้ผ่านการ
สร้างเวทีแลกเปลี่ยนภายในรวมทั้งการสร้างระบบการเรียนรู้และการฝึกอบรมไปพร้อมๆ กัน 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 สภาพปัญหาทั่วไปในการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่า การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้สิ่งที่
ควรพัฒนาและปรุงไปตามการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกโดยเฉพาะบุคลากรควรได้รับการเอาใจใส่
ในด้านขวัญและก าลังใจ การมีโอกาสที่จะประสบผลส าเร็จในหน้าที่การงานที่ผู้บริหารองค์กรเห็น
คุณค่าอย่างสูงสุด แต่กระนั้นที่ผ่านมาท าให้ทราบว่าการจัดการความรู้ยังคงมีอุปสรรคและปัญหา
หลายประการโดยเฉพาะปัญหาด้านงบประมาณปัญหายึดถือระบบอาวุโส ปัญหาระบบอุปถัมภ์ 
ปัญหาขาดความสามัคคี ขาดการยอมรับคนเก่งในการท างาน ขาดแรงกระตุ้นในการท างาน 
บุคลากรขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมไปถึงปัญหาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อีกทั้ง
ปัญหาที่เกิดจากทัศนคติของคนในองค์กรทุกระดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Boonsong 
Hanpanich, (2003) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีความต้องการพัฒนาในระดับมากขณะที่สภาพ
ความเป็นจริงในปัจจุบันเกิดข้ึนในระดับค่อนข้างน้อยจึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดการความรู้ 
 5.2 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่า ด้านองค์กรควรมีการสื่อสารนโยบายเชิงสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการจัดการ
ความรู้ได้ด้วยตนเองจนสามารถปรับพฤติกรรม เจตคติ และเพ่ิมพูนความรู้จากประสบการณ์ของ
ตนเองเพ่ือการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบุคลากรให้มีการจูงใจและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติที่ดีต่อน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผู้บริหารเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญที่จะผลักดัน
ให้เกิดการน าความรู้ในองค์กรไปใช้แต่จะต้องมีความเข้าใจในปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ เช่น มีการ
ฝึกฝนและพัฒนาพฤติกรรมในการเรียนรู้ ให้มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอย่างถูกต้อง มีการ
สร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ มีการท าให้เกิดความคิดที่มีการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เกิดเป็นความรู้
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ใหม่ๆ ในการน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสามารถท าได้โดยการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาช่วยในการจัดการความรู้จะช่วยเพ่ิมความสะดวกทั้งในการจัดเก็บข้อมูลและการค้นหา
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมก าหนดกลไกการพัฒนาทักษะความรู้ให้มีความสอดคล้อง
กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และด้านการเรียนรู้ที่
จะท าให้เกิดการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการรับถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
 5.3 รูปแบบจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่า การจัดการความรู้ด้านองค์กรโดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมความผูกพันระหว่าง
บุคลากรด้วยกันวัฒนธรรมองค์กรสร้างระบบที่ก่อให้เกิดความเท่าเทียมภายในองค์กรสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Boonsong Hanpanich,  (2003)  ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย” พบว่า ด้านนโยบาย คือให้มีการแบ่งปันความรู้อย่างทั่วถึงทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันจะช่วยให้การสร้างโอกาสให้ผู้มีความสามารถได้เข้ามาท างาน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Ueamon  Chonlawon, (2006) ได้ท าการศึกษา “การจัดการความรู้เชิงพุทธ 
บูรณาการ”โดยเห็นว่าหลักธรรมที่โดดเด่นในพระพุทธศาสนาที่ท าให้เกิดกระบวนการสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาได้ยาวนานมีการใช้หลักไตรสิกขา ในการจัดสร้างสังคมให้เข้าใจซึ่งกันและกันท าให้
องค์กรแสดงออกในการเอาใจใส่ต่อบุคลากรมากขึ้นเกิดการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร  
รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้เกิดผู้เชี่ยวชาญในการจัดการความรู้เกิด
กระบวนการในการจัดการความรู้ และเกิดกลุ่มภายในหรือส่วนงานในการจัดการความรู้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Anurak  Panyanuwat, (2006) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้
และกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืนเครือข่ายความร่วมมือ”พบว่า หน่วยงาน
หลักและหน่วยงานเสริมที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้และกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้แก่ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 การจัดการความรู้ด้านบุคลากร ควรเปิดโอกาสให้มีการจัดการความรู้ที่สามารถก่อให้เกิด
การประยุกต์ใช้ความรู้ที่หลากหลายการสร้างแรงจูงใจที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับเกิดความ
สนใจสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chalard  Chantarsobat, (2005) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู้ขององค์กรชุมชน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ 8 องค์กร 
ชุมชนในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย 2หมู่บ้าน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า (1) รูปแบบการจัดการความรู้องค์กร
ชุมชนที่พัฒนาประกอบด้วย ขั้นเตรียมชุมชน เช่น การสร้างแรงจูงใจ และสร้างจิตส านึกในการ
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ท างานร่วมกันของคนในชุมชน มีการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ที่
หลากหลายที่บุคลากรได้รับประโยชน์ท าให้เกิดการเปลี่ยนทัศนคติเดิมและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Nattawut Rojaritutikul, (2009) ไดศึกษาเรื่อง“สุขภาพองค์การและการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ” ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมในคณะต่าง ๆของ
มหาวิทยาลัยของรัฐอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาพองค์การมากที่สุด
คือนโยบายด้านการให้รางวัลและให้ค่าตอบแทน   
 การจัดการความรู้ด้านการเรียนรู้ให้การศึกษาต่อของบุคลากรบุคลากรได้รับการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องบุคลากรได้รับโอกาสในการศึกษางานต่างประเทศสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chakkris 
Suriyophakhan,  (2011)   ได้วิจัยเรื่อง "รูปแบบและกระบวนการพัฒนาครูตามหลักพุทธบูรณา
การ" พบว่าครูจะต้องมีการพัฒนาด้านภาวะผู้น าการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้น าทางวิชาการ และการ
เปลี่ยนแปลง มีการสร้างระบบถ่ายทอดความรู้การท างานร่วมกันของคนในองค์กรที่ร่วมกันถ่ายทอด
ความรู้ของสมาชิก ในทุกๆ ระดับเกิดกระบวนการแบ่งปันความรู้ที่ถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปยังอีกคน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Boonsong Hanpanich, (2003)   ศึกษาเร่ือง การพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีความต้องการใน
ระดับมากโดยเฉพาะด้านวิสัยทัศน์ คือ การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ด้านภารกิจ คือ การผลิต ถ่ายทอด และบริการความรู้ ด้านนโยบาย คือให้มีการ
แบ่งปันความรู้อย่างท่ัวถึงท้ังภายในและภายนอกสถาบัน อีกทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ท าให้เกิดแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการเรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้ความรู้เกิดการน าความรู้ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ Karl M. Wiig, (1993) ศึกษาการประยุกต์ใช้การจัดการ
ความรู้ส าหรับการบริหารองค์การภาครัฐ (Public Administration) ในนครไทเป ประเทศไต้หวัน 
การศึกษา พบว่า หน่วยงานด้านการจัดการความรู้มีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้ให้
บรรลุความส าเร็จ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบประสิทธิผลของการด าเนินงาน คือ ผลิตภัณฑ์และบริการ
ดีกว่า มีประสิทธิผลของความส าเร็จที่สูงกว่า ลดต้นทุนได้ดีกว่า เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันใน
ผู้ปฏิบัติงาน  
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีนโยบายในการสร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจ

ให้กับบุคลากรเพื่อน าความรู้อันเป็นพลังสร้างสรรค์ออกมาใช้ให้มากท่ีสุด 
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2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีนโยบายการสร้างเวทีสาธารณะการเรียนรู้ส าหรับ
บุคลากรภายในองค์กรทั้งหมดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพ่ือให้เกิดการสังเคราะห์องค์ความรู้ในการ
ท างานในรอบปีที่ผ่านมาก 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพที่
ดีในกลุ่มบุคลากรเกิดความร่วมมือที่ส่งผลให้เกิดความสามัคคีลดภาระงานประจ าของบุคลากรและ
เพ่ือเกิดการร่วมมือกันปฏิบัติงานมากกว่าการแข่งขันกัน 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเพ่ิมแผนการพัฒนาแรงจูงใจ ก าลังใจและสวัสดิ์การ

แก่บุคลากรให้มากที่สุดโดยเฉพาะการระบุขั้นการตอนการน าความรู้มากใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
สร้างสรรค์ 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเพ่ิมแผนการจัดการเวทีสาธารณะเพ่ือการเรียนรู้ใน
แต่ละปีเพ่ือการก าหนดผลงาน สมรรถนะ และประสิทธิภาพเชิงการแก้ไขและการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเพ่ิมแผนงานส าหรับการสร้างบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีสัมพันธภาพให้มากที่สุด ลดความขัดแย้ง ลดภาวการณ์แข่งขันที่
สามารถปรับทัศนคติ พฤติกรรม และน าทักษะของแต่ละบุคคลมาใช้อย่างเหมาะสม 

6.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาวิจัยในเชิงกระบวนการจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนา

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามผลการวิจัย 
2) ควรมีการศึกษาวิจัย“รูปแบบจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนา

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ด้วยหลักพุทธธรรมอ่ืนๆ เช่น หลักอิทธิบาทธรรม  
หลักภาวนา เป็นต้น 
       3) ควรมีการศึกษา“รูปแบบจัดการความรู้ตามหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ด้วยการวิจัยเชิงทดลอง เชิงปฏิบัติการหรือเชิงการมีส่วน  
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บทคัดย่อ 
  บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของ
พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2  2) เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2   3) เพ่ือบูรณาการหลักพุทธธรรมใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  ชองพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 การ
วิจัยนี้ เป็นการการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) คือ 
พระสังฆาธิการผู้ปกครองคณะสงฆ์ภาค 2  มี 3 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และอ่างทอง 
จังหวัดละ 3 รูป จ านวน  9  รูป และ ตัวแทนของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดละ 20 รูป/คน รวม 3 
จังหวัด จ านวน 60 รูป/คน   

 ผลการวิจัยพบว่า 
 พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 มีบทบาทในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 6 ด้านอย่างครบถ้วน มีบทบาทในด้านสังคม เศรษฐกิจ การพ่ึงพาตนเอง 
คุณธรรมและจริยธรรม วัฒนธรรม  สุขภาพพลานามัย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม รูปแบบที่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 เสริมสร้างชุมชนให้เข็มแข็ง    
3 ด้าน คือ  1.  การท าเป็นตัวอย่างแก่ชุมชน เช่น เป็นที่พ่ึงทางจิตใจของผู้มีทุกข์ให้มีความสงบ 
เยือกเย็นสะอาด  ช่วยเหลือประชาชน ปลอบขวัญให้ก าลังใจ แนะแนวทางแก้ปัญหาชีวิตให้             
2. การร่วมมือกับชุมชน เช่น ร่วมมือกับชุมชน  ในการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆ   
3. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เช่น  การให้ชุมชนมีสิทธิที่จะตัดสินใจเพ่ือตนเอง และมีวิธีการที่จะ
ด าเนินการตามที่ตัดสินใจ  ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ   
ค าส าคัญ: บทบาท, ชุมชน, พระสังฆาธิการ  
 

ABSTRACT 
 The aims and objectives of the research topic (1) To study the duty and 
the prosperity of Community on the role of the ecclesiastical monk in monastical 
section II (2) to study the process of strength of community on the role of the 
ecclesiastical monk in monastical section II) (3) to integrate the main Dhamma of 
strength of community on the role of the ecclesiastical monk in monastical section 
II Methodology was the Mixed method and Key informants are Phrasangha 
Administrators, Guardians of the Sangha Region, 3 provinces, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya, Saraburi and Ang Thong, 3 pictures per province, 9 images and 
representatives of local communities, 20 pictures per province / person, total 3 
provinces, 60 pictures / person 
 Findings of this research were as follows:  
 Ecclesiastical monk in monastical section II had the role Strength of 
Community following by the rule (P.R.B.) of sixth sections of monk in perfection. 
They had the role in the society, Economy,  Selfreliance, Moral and ethical 
conduct, culture, good health, Conservation of natural resources, and environment 
of Community. The plan of ecclesiastical monk in monastical action II, it consists of 
three main  
 development, as following: To create the example for community such as: 
He must be the dependence on action, word and mind of people to eradicate 
from social suffering to happy life.he must help people on giving the good 
consolation, to improve the resolution of human issues. Collaboration of 
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community such as: he would be the Collaboration  with community on the 
exhibition dealing with the important days.Supporting on the social activities such 
as: The community would have the privilege to make itself the decision and to 
have the technique on its decision that it deals with the public activities and 
advantage for the variety of the development. 
Keywords: Prosperity, Community, Ecclesiastical monk 
 
1. บทน า  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 จนถึงฉบับปัจจุบัน 
คือฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม  ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความอ่อนแอของชุมชนในชนบทที่ถูกดึงดูดและ
ผลักเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ในฐานะเป็นฐานสนับสนุนและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศเต็มรูปแบบ ท าให้ชุมชนขาดความเข้มแข็งในการสร้างสรรค์และพัฒนาตนเอง  
ไม่มีความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอยู่ภายในชุมชน และไม่มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการตนเอง ประเด็นเรื่องชุมชนเข้มแข็ง จึงได้รับการหยิบยกข้ึนมากล่าวถึงในฐานะที่เป็นทางเลือก
อีกทางหนึ่ง ที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นมิได้เกิดขึ้นเพียงล าพังหรือขาด
ความเชื่อมโยงกับภายนอกแต่อย่างใดไม่ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน   
  การที่คนแต่ละคนมาอยู่ร่วมกัน แต่ได้สร้างความสัมพันธ์กันโดยมีหลักการ เงื่อนไข กติกา 
ซึ่งเราเรียกโดยรวมว่าระเบียบบรรทัดฐานของการอยู่ร่วมกันกลายเป็นชุมชน ชุมชนจึงมีลักษณะเป็น
องค์กรทางสังคมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตประจ าวันของสมาชิก และสามารถช่วย
ให้สมาชิกสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆที่มีและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 
  การที่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชน โดยมี
การเรียนรู้ การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนแล้วถึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการ
พัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน ท าให้เป็นชุมชนที่
เข้มแข็ง  กลุ่มบุคคลที่ศีลเสมอกันและการมีทรรศนะที่ถูกต้องตรงกัน  นี่คือเป็นคุณสมบัติของ
พระสงฆ์ หน้าที่หลักของพระสงฆ์ก็คือการศึกษาพระปริยัติและประพฤติปฏิบัติธรรม ส่วนหน้าที่ที่มี
ต่อสังคม พระภิกษุสงฆ์ยังคงมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนหลักธรรมให้แก่ประชาชน เพ่ือน าไป
ประพฤติปฏิบัติตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม 
 พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เริ่มต้นบทบาทเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสาวก 60 รูป       
ไปประกาศพระศาสนา ดังใจความที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป  เพ่ือประโยชน์สุข
แก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์
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ทั้งหลาย จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง” (วิ.มหา. 
(ไทย) 4/32/40) โดยมีพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวก  เป็นผู้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่
บัดนั้นเป็นต้นมา จึงกล่าวได้ว่าพระสงฆ์ซึ่งมีหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น เผยแผ่เน้น
ความสุขที่ได้เข้าถึงธรรมอย่างมีสติและปัญญาพัฒนาชีวิตและสังคม (PhrakhruPhaladteranuwat,  
2017) พระสงฆ์จึงต้องเป็นนักพัฒนาในทุกๆด้าน  ส่วนทางด้านการปกครองนั้นต้องยึดหลักพระ
ธรรมวินัยเป็นหลักการส าคัญ 

บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมในอดีต หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพระบัญญัติคือ เป็นผู้ให้
ธรรมเป็นทาน คือการให้ธรรมะ โดยการชี้แจงแนะน าในเร่ืองหลักความดีงาม  หรือหลักการที่จะ
ช่วยให้สังคมมนุษย์ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม  จึงกล่าวได้ว่า “พระสงฆ์ในอดีต จึงมีความเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งมีความผูกพันและเกี่ยวข้อง
กับชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะพระสงฆ์ด ารงอัตภาพได้ด้วยอาศัยประชาชนในชุมชน  และทั้ง
ฐานะของพระสงฆ์ท่ีเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของคนในชุมชน จึงต้องมีบทบาทต่อชุมชนและสังคมใน
ด้านต่างๆ” (Phrarachworamuni (P.A.Payutto,1984)   

พระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ในฐานะท่ีมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการบริหารองค์กร
สงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ได้น้อมน าไปปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งด้านพระธรรมวินัย ด้านค าสอน
ทางพระพุทธศาสนา และด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน เพ่ือเป็นบรรทัดฐานทาง
พระพุทธศาสนาสืบต่อไป (Kiettisak   Suklueang,2018) เมื่อกล่าวถึงบทบาท (Role) ของ
พระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาจะเห็นได้เด่นชัด มีความเกี่ยวเนื่องกันกับสังคมไทย ตอนเกิดก็มี
ความเกี่ยวเนื่องกับพระสงฆ์เพราะว่าต้องมีการตั้งชื่อ โกนผมไฟหรือว่าใส่บาตรท าบุญวันเกิดก็ต้อง
นิมนต์พระ  พระสงฆ์จึงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับสังคมไทยทั้งงานมงคลและอวมงคล  นอกจากนี้ 
พระสงฆ์ต้องมีบทบาทตามภารกิจ กล่าวคือ “พระสงฆ์ท่ีเป็นพระสังฆาธิการในปัจจุบันมีบทบาทตาม
ภารกิจ   6 ประการของคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติ  คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
กล่าวคือ บทบาทด้านงานปกครองคณะสงฆ์ งานศาสนศึกษา  งานศึกษาสงเคราะห์   งานเผยแผ่ศา
สนธรรม งานสาธารณูปการ และงานสาธารณสงเคราะห์” (Prapaipan Poogsavat,1997) พระ
สังฆาธิการจึงมีหน้าที่ที่จะต้องท าเพ่ือประโยชน์ของประชาชน   มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ต่อวิถี
ชีวิตของคนในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งมีความผูกพันและเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะพระสงฆ์ด ารงอัตภาพได้ด้วยอาศัยประชาชนในชุมชน และทั้งฐานะของ
พระสงฆ์ท่ีเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของคนในชุมชน จึงต้องมีบทบาทต่อชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ
ด้วยโดยปริยายนั่นเอง 
 บทบาทของพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการมีบทบาทต่อสังคมในปัจจุบัน  กล่าวได้ว่า 
“พระสังฆาธิการมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น ทั้งด้านการพัฒนาสังคม มีการพัฒนาด้าน
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จิตใจของคนในชุมชน  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  เพ่ือการผลิต  
และส่งเสริมกิจกรรมร้านค้าในชุมชน เพ่ือส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง   ด้านการพัฒนา
วัฒนธรรม ได้จัดตั้งศูนย์รวมแหล่งความรู้แขนงต่างๆ เพ่ือปลูกฝัง ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมใน
รูปแบบต่างๆ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”(Phrakhruphisitprachanat (Prayoon Nantiyo),2017) ใน
ยุคโลกาภิวัฒน์  พระสังฆาธิการต้องมีการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีการแสดง
ธรรมเทศนา การบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม  การสอนสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐาน 
ซ่ึงเป็นรูปแบบการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับยุคสมัย 
 กล่าวได้ว่า บทบาทที่พึงประสงค์ของพระสงฆาธิการกับการพัฒนาสังคมเสริมสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็ง ด้วยการท าตามภารกิจ 6 ประการของคณะสงฆ์ พร้อมทั้งมีบทบาททางด้านสังคมด้าน
เศรษฐกิจ การพ่ึงพาตนเอง ด้านจริยธรรม ด้านวัฒนธรรม  ด้านสุขภาพพลานามัย และด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
           2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งของพระสังฆาธิการ ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 2 
            2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 2  
  2.3. เพ่ือน าหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของพระสังฆาธิการ
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2  
 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 

บทความวิจัยนี้เป็นการเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method research) ระหว่าง 
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research)   โดยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก   (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
group discussion) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  เพ่ือศึกษาบทบาทของพระ
สังฆาธิการในการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
: ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 2  ได้แก่ พระสังฆาธิการ
ผู้ปกครองคณะสงฆ์ภาค 2  มี 3 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และอ่างทอง จังหวัดละ 3 
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รูป จ านวน  9  รูป และ ตัวแทนของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดละ 20 รูป/คน รวม 3 จังหวัด จ านวน 
60 รูป/คน   
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 บทบาทการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งของพระสังฆาธิการ  ในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 2 ดังนี้ คือ 
 ด้านสังคม พบว่า  พระสังฆาธิการมีบทบาทในการอ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล
ต่างๆแก่ประชาชน ใช้วัดเป็นสถานที่ฝึกอบรมกิจกรรมของชุมชน  เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย
เกี่ยวกับศีล 5 ให้แก่องค์กรต่างๆในชุมชน  พัฒนาพ้ืนที่ของวัดให้เป็นลานวัด ลานใจ ลานกีฬาของ
เยาวชนและประชาชนและใช้วัดเป็นสถานที่จัดเวทีประชาคม  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มหรือ
องค์กรชุมชนต่าง ๆ 
 ด้านเศรษฐกิจ การพ่ึงพาตนเอง พบว่า พระสังฆาธิการมีบทบาทในการเทศนา  
ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการพ่ึงพาตนเองและการประกอบอาชีพที่สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การด าเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธแก่ชุมชน ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งองค์กรชุมชน และกองทุนใน
การช่วยเหลือในการด ารงชีวิตแก่ประชาชนในชุมชน และเป็นวิทยากรบรรยายให้กับองค์กรชุมชน
ต่างๆรวมพลังกันเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข 
 ด้านจริยธรรม พบว่า พระสังฆาธิการมีบทบาทในการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนยึดมั่น
ในความถูกต้องและความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนยึดถือประโยชน์
ส่วนรวม  มีการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริตและความ
รับผิดชอบ และมีความเสียสละเอ้ืออาทรต่อกันในยามปกติและยามเดือดร้อน  
 ด้านวัฒนธรรม พบว่า พระสังฆาธิการมีบทบาทในการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางการ
ติดต่อประสานงานทางศิลปวัฒนธรรม มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆของสถาบัน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และมีการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณวัตถุในชุมชน  
 ด้านสุขภาพพลานามัย  พบว่า พระสังฆาธิการมีบทบาทในการส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพจิตที่ดี ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน        
ละ เลิกสิ่งเสพติดให้โทษ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
ในชุมชนได้คะแนนน้อยที่สุด 
 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า พระสังฆาธิการมีบทบาทใน
การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี การปลูก
จิตส านึกให้คนในชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างประหยัดและรู้คุณค่า และให้ความร่วมมือ
กับชุมชนในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม  
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 4.2 กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของพระสังฆาธิการในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 2 พบว่า  การท าเป็นตัวอย่างแก่ชุมชน พบว่า พระสังฆาธิการท าเป็นตัวอย่างแก่
ชุมชน  ในด้านความดีงาม  เป็นผู้น าทางคุณธรรม โดยเฉพาะความเป็นระเบียบวินัยและความมี
ความเป็นอยู่พอประมาณ เป็นที่พ่ึงพักพิงทางจิตใจของผู้มีทุกข์ให้มีความสงบ เยือกเย็นสะอาด ท า
วัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาให้ความร่วมมือสนับสนุนให้เกิดการรวมพลังแก้ปัญหาต่างๆ 
ช่วยเหลือประชาชน ปลอบขวัญให้ก าลังใจ ชี้แนะแก้ปัญญาชีวิตให้ 
 การร่วมมือกับชุมชน  พบว่า  พระสังฆาธิการมีบทบาทในการท าวัดให้เป็นศูนย์กลางของ
การศึกษาด้านต่างๆ ทั้งด้านหลักธรรมของพระศาสนา และการอาชีพ การปฏิรูปจิตใจของประชาชน 
ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆ ให้ความร่วมมือกับ
ชุมชนในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านต่างๆ และให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดประชุม 
สัมมนาแก้ปัญหาให้แก่ชุมชน สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน พบว่า พระสังฆาธิการมีบทบาทในการ
จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน ให้ความร่วมมือกับชุมชนสร้างสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ให้กับ
ชุมชน เช่น ห้องสมุด  ศาลาที่พัก สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น เป็นต้น ให้ทุนการศึกษาให้กับเด็ก
และเยาวชนที่บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและได้บริจาคปัจจัยร่วมปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับ
ชุมชน เช่น โรงเรียน ห้องสมุด ศาลาที่พัก สวนสาธารณะ  สนามเด็กเล่น เป็นต้น  
 4.3 หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 คือ หลักธรรมที่พระสังฆาธิการน ามาเสริมสร้างชุมชนให้เข็มแข็ง  6 ด้าน 
    1) หลักธรรมเสริมสร้างชุมชนด้านสังคม  ด้วยสังคหวัตถุธรรม 4 ประการ คือ                 
(1) ทาน การแบ่งปัน เป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะมีการเอ้ืออาทรต่อกัน  (2) ปิยวาจา  การพูดด้วยค า
อันเป็นที่รัก มุ่งไปที่การสื่อสารกันในระดับต่าง ๆ เพ่ือมีความเข้าใจร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว              
(3) อัตถจริยา  การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์   การด ารงตนให้มีประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน หรือ           
(4) สมานัตตตา  การท าตนให้เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย การประพฤติตนเองที่วางตัวตนให้เสมอ
ต้นเสมอปลาย หรือการเป็นผู้ประสานงานที่ดีต่อสังคม ชุมชนองค์กรที่ตัวเองสังกัดอยู่ ไม่เป็นคนยุยง
ท าให้คนในสังคมแตกแยกกัน 
   2) หลักธรรมเสริมสร้างชุมชนด้านเศรษฐกิจ การพ่ึงพาตนเอง แบ่งออกเป็น 3 หลัก 
ได้แก่ (1)  หลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความสันโดษ คือ ความพอใจในสิ่งที่ตนมี ตนได้ ตนเป็น 
(2) หลักอิทธิบาท 4  ได้แก่ ความพอใจ  ความพากเพียร ความตั้งใจแน่วแน่น และการพินิจ 
พิเคราะห์ ใคร่ครวญ (3) หลักทิฏฐธัมมิกัตถะ 4 ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน อันอ านวย
ประโยชน์สุขข้ันต้น เพ่ือประโยชน์สุขสามัญที่มองเห็นกันในชาตินี้ ที่คนทั่วไปปรารถนา มี ทรัพย์ ยศ 
เกียรติ ไมตรี เป็นต้น 4 ประการ คือ  (1) อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น ขยันหมั่นเพียร 
เลี้ยงชีพด้วยการหมั่นประกอบการงาน เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้น (2) อารักขสัมปทา   
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ถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรม (3) กัลยาณมิตต
ตา คบคนดี ไม่คบคบชั่ว  (4) สมชีวิตา อยู่อย่างพอเพียง รู้ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภค
ทรัพย์ แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไม่ให้สุรุ่ยสุร่ายนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ด้วยคิดว่า รายได้จักต้องเหนือ
รายจ่ายและรายจ่ายจักต้องไม่เหนือรายได้ 
  3) หลักธรรมเสริมสร้างชุมชนด้านจริยธรรม ด้วยหลักเบญจศีลหรือศีลห้า คือข้อก าหนด
อย่างต่ าที่สุดในการควบคุมความประพฤติของมนุษย์  กล่าวคือ (1) ไม่ท าลายชีวิต ด าเนินชีวิตโดย
ปราศจากการเบียดเบียนผู้ อ่ืนทางด้านชีวิตร่างกาย (2) ไม่เอาของที่เขามิได้ให้ ด าเนินชีวิตที่
ปราศจากการเบียดเบียนผู้อ่ืนทางด้านทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์  (3) ไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย 
ด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อ่ืนทางด้านคู่ครอง บุคคลที่รักหวงแหน ไม่ผิดประเพณี     
ทางเพศ ไม่นอกใจคู่ครองของตน (4) ไม่พูดเท็จ ด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อ่ืนด้วย
วาจาเท็จ โกหก หลอกลวง ตัดรอนประโยชน์หรือแกล้งท าลาย (5) ไม่เสพของมึนเมา ด าเนินชีวิตที่
ปราศจากความประมาท เนื่องจากการใช้สิ่งเสพติดที่ท าให้เสียสติสัมปชัญญะ  เบญจศีลและเบญจ
ธรรม เป็นธรรมคู่กันส่งเสริมเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน กล่าวคือ เบญจศีลเป็นหลักที่ควรงดเว้น เบญจ
ธรรมเป็นหลักธรรมที่ควรปฏิบัติ เบญจศีลและเบญจธรรมเป็นหลักธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ขั้นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ท าให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และส่งผลที่ดีต่อสังคม    
 4) หลักธรรมเสริมสร้างชุมชนด้านวัฒนธรรม ด้วยสัปปุริสธรรม 7 ประการ คือ  (1) รู้จัก
เหตุ รู้หลักการ กฎเกณฑ์ (2) รู้จักผล รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ (3) รู้จักตน ว่ามีความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด มีคุณธรรมเช่นใด  (4) รู้จักประมาณ รู้จักพอดี พอเหมาะ พอควร          
(5) ความรู้จักกาล รู้เวลาอันเหมาะสม เช่น ตรงต่อเวลา ทันเวลา และพอเวลา (6) รู้จักชุมชน รู้จัก
การประพฤติต่อชุมชน รู้จักการวางตัว การแต่งกาย และกริยามารยาทให้ถูกต้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี (7) การรู้จักบุคคล เข้าใจลักษณะของบุคคล รู้จักการปฏิบัติต่อบุคคลได้เหมาะสม  
หลักสัปปุริสธธรม เป็นหลักในการท างานเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็ง ท าให้การท างานของพระสงฆ์
นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความสุข ในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างความเข็มแข็งให้กับพระสงฆ์นักพัฒนาให้มีแนวทางการ
ท างานที่เป็นรูปธรรม   มีกฎเกณฑ์ในการท างานมีจุดหมายที่ชัดเจนตลอดจนยอมรับสิ่งใหม่หรือการ
เปลี่ยนแปลง บุคคลผู้มีสัปปุริสธรรม 7 ประการ จะท าให้รู้จักหลักแห่งการด ารงชีวิต เป็นผู้ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอ่ืน โดยไม่คิดว่าตนเองวิเศษหรือฉลาดกว่าคนอ่ืน เป็นผู้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้
เจ็บเพราะไม่ท าอะไรหักโหมเกินก าลังของตน ท าให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ
ได้ดี และยังด ารงชีพอยู่ได้ด้วยความไม่ประมาท  เพราะรู้จักคบสมาคมกับคนในชุมชน เป็นชุมชน
พ่ึงพากันไปสู่ความดีงาม  
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  5) หลักธรรมเสริมสร้างชุมชนด้านสุขภาพ  เสริมสร้างชุมชนด้านสุขภาพด้วยการรักษาศีล 
คือ การควบคุมกายใจและวาจา  ให้อยู่ในทางที่ดี คือ  มีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจ นอกจาก
การรักษาศีลแล้ว  ยังมีหลักธรรมอ่ืนๆอีกที่ช่วยส่งเสริมการมีชีวิตยืนยาว  เสริมสร้างชุมชนด้าน
สุขภาพด้วยอิทธิบาท 4  อิทธิบาท แปลว่า บาทฐาน  แห่งความส าเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม 
เครื่องให้ลุถึงความส าเร็จตามที่ตนประสงค์   ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ ด้วย
สิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจ าแนกไว้เป็น 4 คือ (1) ฉันทะ คือความพอใจในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือว่าดี
ที่สุด ที่มนุษย์เรา ควรจะได้ ข้อนี้เป็นก าลังใจ อันแรกที่ท าให้เกิดคุณธรรมข้อต่อไปทุกข้อ (2) วิริยะ 
คือความพากเพียร หมายถึง การการะท าที่ติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาวจนประสบความส าเร็จ  
ค านี้  มีความหมายของความกล้าหาญเจืออยู่ด้วยส่วนหนึ่ง (3) จิตตะ หมายถึง ความไม่ทอดทิ้งสิ่ง
นั้นไปจากความรู้สึกของตัว ท าสิ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์นั้นให้เด่นชัดอยู่ในใจเสมอ (4) วิมังสา 
หมายถึง  ความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเร็จเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  ให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไป 
  6. หลักธรรมเสริมสร้างชุมชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลัก
สันโดษ พระพุทธองค์ทรงสอนให้ท าตนเป็นผู้มักน้อย ใช้สอยของกินของใช้อย่างประหยัด เท่าที่มี
ความจ าเป็นแก่ชีวิตเท่านั้น ซึ่งที่ส าคัญๆก็คือ ปัจจัย 4 อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 
และยารักษาโรค ท าให้ทรัพยากรของโลกถูกใช้อย่างประหยัด สัตว์และพืช ตลอดจนแร่ธาตุต่างๆ จะ
ไม่ถูกใช้จ่ายไปอย่างฟุุมเฟือย ทรัพยากรธรรมชาติจึงจะเหลืออยู่มาก ไม่เกิดความขาดแคลน  ข้อ
ประพฤติปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงพาน าชาวโลก ให้ก้าวเข้าสู่ระบบนิเวศวิทยา อันจะช่วยปูองกัน
ไม่ให้เกิดมลภาวะ ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ซึ่งถือได้ว่า เป็นทั้งการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของโลก 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย  
  1) พระสังฆาธิการจะต้องพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของชุมชนเพ่ือสร้าง
กัลยาณชนให้เกิดข้ึนในสังคม  
  2) พระสังฆาธิการจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมพุทธศาสนิกชนร่วมกับ
องค์กรต่างๆ ภายในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม  
 6.2  ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการจัดท าวิจัยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างวัดกับองค์กร
ต่างๆ ในชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดการศึกษาการพัฒนาแบบองค์รวม  
  2)  ควรมีการศึกษาวิธีการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่างๆในวัด โดยอาศัยการ
เปรียบเทียบระหว่างชนบทกับในเมือง  
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคขององค์การปกครอง 
ท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลจากอดีตถึงปัจจุบัน 2) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการปฏิรูปเทศบาล
สู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และ3) เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิรูปเทศบาลสู่
ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ที่มุ่งศึกษาการปฏิรูปเทศบาลตามนโยบายรัฐบาลในยุค คสช. ที่ต้องให้
เทศบาลเป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 3 กลุ่ม, รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการ
สังเกตผลการวิจัยมีข้อค้นพบโดยสรุป ดังนี้  

ประการแรก เทศบาลต้องมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ (Financial Sustainability) จากการ
เก็บข้อมูล พบว่าปัญหาส าคัญที่ท าให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ไม่สามารถจัดบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพได้เป็นเพราะปัญหาด้านงบประมาณขององค์การปกครองท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากข้อจ ากัด
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ด้านนโยบายการคลัง ทั้งในด้านความเป็นอิสระในการจัดหารายได้ และข้อจ ากัดจากการจัดสรร
งบประมาณ  

ประการที่สอง เทศบาลต้องมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
(Changes) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นหรือเทศบาลเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อการจัดบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพโดยการเปลี่ยนแปลงในเทศบาลประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร,
การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงด้านการขยายตัวของเมือง  

ประการที่ ส าม  เทศบาลต้ อ ง มีคว าม รับผิ ดชอบต่ อสั ง คมจากผลการท า ง าน 
(Accountability) เนื่องจากการด าเนินงานของเทศบาลมีลักษณะการด าเนินงานในรูปแบบการ
จัดบริการสาธารณะ หรือการให้บริการสาธารณะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น ดังนั้นการก าหนดนโยบายสาธารณะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วน
ร่วมทั้งการร่วมคิด , การร่วมท า , และการร่วมเป็นหุ้นส่วน  

ประการที่สี่เทศบาล ต้องมีความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของหน่วยงานภาครัฐมีความส าคัญ เพราะมีผลต่อรูปแบบการให้บริการ
และมีผลต่อระบบการจัดบริการสาธารณะโดยการจัดบริการสาธารณะต้องเป็นประโยชน์ เหมาะสม
คุ้มค่าและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในพ้ืนที่   
ค าส าคัญ:  การปฏิรูปท้องถิ่น , องค์กรสมรรถนะสูง, เทศบาล 
 

ABSTRACT 
The research of  “Municipal reform towards excellence under strategic 

Thailand 4.0”  has  three  purposes ;  first to study the problem and obstacles of 
Municipality from past to present;  second  to study factors that lead to 
municipality reform to excellence under Thailand 4.0 strategy ; and lastly  to study 
the guidelines for municipality reformation towards organization of excellence 
under Thailand 4.0 strategy. 

This study is a qualitative research aiming to study the phenomenon under 
the policy of the government under National Council for Peace and Order (NCPO) 
which seeks to reform the municipal as a governmental organization to become 
organization of excellent performance and abide by the Thailand 4.0 strategy. This 
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research adonten various methods and means to collect data from the three main 
informants are documented and observed, which are summarized as follows: 

Firstly, the municipal should have financial sustainability; it has been found 
that the major problem that municipality cannot provide effective public services is 
because of the budget problem of the municipality. All of these are caused by 
fiscal policy constraints, both in terms of revenue independence and budgetary 
constraints that are not consistent with the mission. 

Secondly, the municipal must be able to respond to changes in local or 
municipal issues, which are major problems affecting quality public services. By the 
changes in the municipality include population change, environmental change and 
changes in the expansion of the city. 

Thirdly, the public service provided must be rendered on the basis of social 
accountability. Because the municipality's operation is characterized by its 
operation in the form of public service or public service to improve the quality of 
life of the people for a better life. Therefore, public policy must provide 
opportunities for local people to participate, including co-thinking, co-operation, 
and partnership. 

Fourth, the municipality must be competitiveness. Increasing the 
competitiveness of government agencies is important because it affects the form of 
service and affects the public service delivery system. By providing public services, 
it must be useful, appropriate, cost-effective and adequate to improve the quality 
of life of the population in the area. 
Keyword:  Local Reformation, High performance organization, Municipality 
 

1. บทน า 
การปฏิรูปองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกลายเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่กลางปี พ.ศ.2558 เหตุ

เกิดจากข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ให้การรับรองรายงานผลการศึกษาของ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการกระจายอ านาจและการ
ปกครองท้องถิ่น ในด้านการจัดโครงสร้างและการก าหนดอ านาจหน้าท่ีขององค์การปกครองท้องถิ่น 
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(Information Center & Investigative News for Citizen Right,2015) นอกจากนี้ยังเสนอให้ท า
การควบรวมองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กจนกลายเป็นประเด็นท าให้เกิดความเห็นทั้งเห็น
ด้วยและเห็นต่างเพราะรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนแต่ปัญหา
ส าคัญขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพบว่าการด าเนินงานไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคมได้อย่างเต็มที่ท าให้ เกิดกระแสต้องการองค์การ
ปกครองท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาครัฐที่มีนโยบายปฏิรูปองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติมีข้อเสนอให้ท าการปรับปรุงโครงสร้างองค์การปกครองท้องถิ่นเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการท างานเบื้องต้นมีการก าหนดแนวทางการปฏิรูปท้องถิ่น เป็น 2 รูปแบบ คือ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล (Political News Team,Post Today,2016) สอดคล้อง
กับข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยเรื่องข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอ านาจที่ เคย
แถลงไว้แล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554 ว่า “ในอนาคตควรยกระดับองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มีอยู่ให้เป็นเทศบาล” 

การปฏิรูปแนวทางการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาท าให้เทศบาล
จ านวนมากมีผลการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับของประชานเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับนโยบายกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ต้องการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูงด้วยการยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาลมุ่งเน้นความเข้มแข็งด้านบริการ , เพิ่มศักยภาพการให้บริการสาธารณะ และเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม (Department of Local Administration, 
2007) โดยแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับข้อเสนอ
เชิงนโยบายโครงการติดตามประเมินผลลัพธ์ผลกระทบการด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่าย
โอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีข้อเสนอให้ท าการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ
360 องศา คือการประเมินตนเองจากภายในองค์กรและการประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก
องค์กร ทั้งภาคประชาชน หน่วยงานภาคี การประเมินดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รู้ศักยภาพขององค์กรและสามารถวางแผนพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมมีศักยภาพดีได้ 
(Sompong, S.,2014) จากแนวทางการปฏิรูปองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ( สปท.) เห็นชอบ ท าให้เกิดประเด็นที่น่าสนใจว่า การปรับโครงสร้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล แล้วรูปแบบเทศบาลที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ดี ควรมีรูปแบบการด าเนินงานอย่างไร และ
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 20 ปี คือ การยกระดับความสามารถของท้องถิ่น
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ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง(High Performance Organization : HPO)จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะท าการศึกษาแนวทางการปฏิรูปเทศบาลสู่การเป็นองค์การที่เป็นเลิศ จะมีแนว
ทางการด าเนินงานอย่างไร สอดคล้องกับสภาพปัญหาของท้องถิ่นที่เป็นอยู่และสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างไร 
 

2. วัตถุประสงค์ของวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค ขององค์การปกครองท้องถิ่นจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการปฏิรูปเทศบาลสู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์

ประเทศไทย 4.0  
 2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางหรือรูปแบบการปฏิรูปเทศบาลสู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์

ประเทศไทย 4.0 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุ่งศึกษาการ
ปฏิรูปเทศบาลตามนโยบายรัฐบาลในยุค คสช. ที่ต้องให้เทศบาลเป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงาน
เป็นเลิศและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary Research)  

  3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1) การสังเกตการณ์ (Observation)  เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้ออกแบบ

ก าหนดแนวทางด้านการสังเกตการณ์เป็น 2 ลักษณะ คือ (1) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
(Participant Observation) โดยผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้น เช่นการเข้าร่วมประชุมการยกระดับเมืองต้นแบบอาเซียน 
หรือ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุข สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (2) การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation)  โดยผู้วิจัยท าการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกข้อมูลตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสังเกตโดยผู้วิจัยไม่มีส่วน
ร่วมในปรากฏการณ์ นั้นๆ เช่นการสังเกตโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบบริการสาธารณะของ
หน่วยงานเทศบาล ฯลฯ  

2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ( key informant )โดยผู้วิจัยท าการออกแบบค าถามส าหรับผู้ให้ข้อมูลตอบ



98    ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562

หรือบอกเล่าแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ได้แก่ค าถามหลัก ( main questions ) 
ส าหรับประเด็นหลักของงานวิจัย  องค์ประกอบที่  2 ส าหรับการถามเพ่ือ ขอทราบรายละเอียดและ
ความชัดเจน ( probes ) ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  และ องค์ประกอบที่ 3   ส าหรับถามเพ่ือติดตาม 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ( follow –up questions ) แนวทางการเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ผู้วิจัยจะค านึงถึง
ความรู้ความความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปท้องถิ่นตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  เป็นการเลือกอย่างเจาะจงท่ีค านึงถึงจุดหมายส าคัญในการวิจัยเป็นหลัก  

 3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  ผู้วิจัยไปด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงานของเทศบาล เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการมีส่วนร่วม 
(Public Participation) เพราะเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานเทศบาล ที่ต้องจัดบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการและการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการ โดยหลักการดังกล่าวมีความส าคัญเป็นไปตามหลักการพัฒนาระบบราชการเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบต่อประชาชนและต้องการผลส าเร็จตามนโยบาย โดยข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มช่วย
ยืนยันผลการวิจัยให้มีความน่าเชื่อถือ และการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะท าให้
ทราบผลการด าเนินงานของหน่วยงานเทศบาลมีความสอดคล้องเป็นไปตามหลักความต้องการของ
ประชาชนตามแนวทางการด าเนินงานของท้องถิ่นที่คาดหวัง 
 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากเอกสารข้อมูลผลการด าเนินงาน เอกสาร
วิชาการ ผลงานวิจัยบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องจากการสืบค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ สื่อทางเว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาความ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการและน าข้อมูลมาสังเคราะห์ให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ครอบคลุมเรื่องท่ีท าการศึกษาวิจัยโดยผู้วิจัยให้ความส าคัญเกี่ยวแหล่งที่มาของข้อมูล  
และท าการตรวจสอบความเชื่อถือได้ด้านข้อมูลในเอกสารหรือหลักฐานที่ได้มา 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 ปัญหาการด าเนินงานของเทศบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

พ้ืนที่ได้ เกิดจากปัจจัยหลายประการ ตั้งแต่ปัญหาประชาชนขาดความเข้าใจรูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนและ
ภาคีในพ้ืนที่ สอดคล้องกับแนวคิด Charoenmuang, T, (2007) กล่าวว่าการให้ความรู้เรื่องการ
ปกครองท้องถิ่นเน้นการท่องจ ามากกว่าการสร้างความตระหนักรู้รวมทั้งการจัดบริการสาธารณะที่
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มุ่งเน้นแต่กลุ่มผลประโยชน์ขาดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้ขาดการมีส่วน
ร่วมสอดคล้องตามข้อเสนอแนะของ Lukkhansook, E., (2015) ว่าราชการต้องมีความชัดเจนใน
การตัดสินใจ การออกกฎระเบียบต่างๆหรือการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าร่วมตัดสินใจในการบริหารงานภาครัฐ โดยภาครัฐยอมรับบทบาทของประชาชน ให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและนอกจากนี้รูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่ใช้ในประเทศไทยเป็น
รูปแบบรวมศูนย์อ านาจ (Centralism)ท าให้เกิดการกระจายอ านาจแบบผูกขาด 

ปัญหาการด าเนินงานของเทศบาลจากการศึกษาแยกปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของปัญหาได้ 5 
ปัจจัย คือปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน, ปัญหาด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น,ปัญหาการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย, ปัญหาการจัดบริการด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต,ปัญหาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม, ซึ่งปัญหาดังกล่าว
เป็นปัญหาพ้ืนฐานที่เกิดจากการขาดความเข้าใจในบริบทการปกครองท้องถิ่นอย่างจริงจัง ซึ่งถ้าทุก
คนเข้าใจรูปแบบการปกครองท้องถิ่น ปัญหาดังกล่าวจะไม่กลายเป็นปัญหาส่งผลกระทบด้านความ
ต้องการของประชาชนสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ Puangngam, K., (2006) กล่าวว่า  
การปกครองท้องถิ่นเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ใช้หลักการกระจายอ านาจทางการ
ปกครอง (decentralization) ที่มุ่งให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองร่วมกัน  

นอกจากนี้ผลการศึกษาการปฏิรูปเทศบาลสู่การเป็นองค์การที่เป็นเลิศ ตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 มีข้อค้นพบ 4 ประการ คือ1. เทศบาลต้องมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ(Financial 
Sustainability) 2. เทศบาลต้องมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (Change)  
3. เทศบาลต้องด าเนินงานบนพ้ืนฐานหลักความรับผิดชอบของสังคม (Accountability) และ  
4. เทศบาลต้องมีความสามารถในการแข่งขัน(Competitiveness)ซ่ึงข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ 
Vecchio and Appelbaum, (1995) ว่าองค์การHPO จะบรรลุผลการปฏิบัติงานสูงอย่างยั่งยืนได้
จะเกิดจากพนักงานและผู้บริหารต้องผูกพันมุ่งมั่นท างานร่วมกันตามเป้าหมายอย่างเดียวกันมีการ
เลื่อนไหลของข้อมูลในองค์การและมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีและการที่จะบรรลุถึงองค์การที่
เป็นเลิศหน่วยงานเทศบาลต้องมีความใส่ใจในความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ด าเนินงาน ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม สอดคล้องตามแนวคิดของ Denhardt and Denhardt, (2000) ชี้ให้เห็นว่าการน า
แนวคิดแบบองค์การภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาใช้ในการจัดการภาครัฐ ท าให้การบริหารงานมี
วัตถุประสงค์แค่เห็นประชาชนกลายเป็นเพียงลูกค้า (Customers) ผู้รอรับบริการจากภาครัฐที่
จัดบริการแบบรอรับ-ตั้งรับ (Passive) ท าให้ภาคประชาชนรู้สึกว่ามีบทบาทน้อยไม่สามารถ
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ตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์การด าเนินงานของรัฐได้การไร้การตรวจสอบย่อมที่จะเป็นที่ระแวงสงสัยใน
ความโปร่งใส สุดท้ายประชาชนขาดการมีส่วนร่วม  
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่าการบริหารงานของเทศบาล ในปัจจุบันยังมีข้อจ ากัดในด้าน

การบริหารจัดการมีความจ าเป็นจะต้องพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านการบริหารงานโดย ต้องให้ความส าคัญการเลือกผู้บริหารที่มีคุณภาพดี มีภาวะผู้น า เพราะจะมี
ผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายการบริหารเมือง , ต้องมีทีมท างานที่ดีเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
หรือยุทธศาสตร์ ,จัดระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีคุณภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Kokphon, A. &Parisuttiyarn, C. (2009) พบว่าการบริหารงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ประจ าปีพ.ศ. 2552 มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 3 ประการ คือ 1. ผู้น าองค์กร(ผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งฝ่ายราชการการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า) มีบทบาทเป็นผู้เริ่มและ
สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม 2.ทีมงานและองค์กรเพราะปัจจัยแห่งความส าเร็จเกิด
จากทีมงานและวัฒนธรรมองค์การที่ดี 3.การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพราะจะช่วยพัฒนา
ความส าเร็จขององค์การ  

ส าหรับแนวทางการปฏิรูปเทศบาลสู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดย
แนวทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศถือเป็นเป้าหมายหลักที่องค์กรชั้นน าทั่วโลกต้องการ  
ซ่ึงระบบราชการไทยมีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้หน่วยราชการมีการพัฒนาตนเองสู่การ
เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและจากการศึกษาได้ข้อค้นพบแนวทางการปฏิรูปเทศบาลสู่ความเป็น
เลิศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย  

1) เทศบาลต้องมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Financial Sustainability) จากการศึกษา
พบว่าปัญหาที่ท าให้เทศบาลไม่สามารถจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เกิดจากปัญหาด้าน
งบประมาณของเทศบาลโดยมีสาเหตุหลัก คือความไม่ชัดเจนของนโยบายภาครัฐในด้านการจัดหา
รายได้ของเทศบาล และความไม่ชัดเจนภารกิจตามการจัดสรรงบประมาณจากรัฐและการจัดสรร
งบประมาณไม่สอดคล้องภารกิจ 
 2)  เทศบาลต้องมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (Change) พ้ืนที่ใน
เขตเทศบาลเป็นสังคมเมืองเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
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ซึ่งการเปล่ียนแปลงที่เทศบาลต้องมีความพร้อมในการรองรับ ประกอบด้วย 2.1) การเปลี่ยนแปลง
ด้านประชากร 2.2) การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม 2.3) การเปล่ียนแปลงด้านการขยายตัว
ของเมือง 
 3)  เทศบาลต้องด าเนินงานบนพื้นฐานหลักความรับผิดชอบของสังคม (Accountability) 
เนื่องจากรูป แบบการด าเนินงานของเทศบาลเป็นรูปแบบการให้บริการสาธารณะเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้น เทศบาลต้องมีความรับผิดชอบผลการ
ด าเนินงาน  

4)  เทศบาลต้องมีความสามารถในการแข่ งขัน  (Competitiveness)  การเ พ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของหน่วยงานภาครัฐ มีความส าคัญเพราะความสามารถในการแข่งขัน
ดังกล่าว คือ ความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคมส่วนรวมได้ดี  โดยการจัดบริการสาธารณะต้องเกิดประโยชน์คุ้มค่าและเหมาะสมเพียงพอต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในพ้ืนที่  

นอกจากนี้ยังพบว่าการน าข้อค้นพบดังกล่าวทั้ง 4 ด้านไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาเทศบาล ให้
เป็นองค์การที่เป็นเลิศต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข 4 ประการ คือ1) ผู้น าเทศบาลต้องมีภาวะผู้น าและมี 
ธรรมาภิบาล 2) มีทีมท างานที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  3) การมีส่วน
ร่วมของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ความเป็นหุ้นส่วน4.การท างานร่วมกับพ้ืนที่อ่ืนแบบเครือข่าย  
และระบบสารสนเทศที่เหมาะสมสอดคล้องกับ Buytendijk, (2006) พบว่าสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กร
ที่สามารถแข่งขันได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 
5 ประการคือ (1) มีการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และการมุ่งไปสู่เป้าหมาย (2) การร่วมมือระหว่างผู้มี
ส่วนได้เสียภายใน(พนักงาน) และภายนอกองค์กร(ลูกค้า Supplier และผู้มีส่วนได้เสีย) (3) มีการ
ก าหนดกลยุทธ์และสื่อสารให้ทราบแนวทางด าเนินงาน (4) มีความสามารถปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลง (5) มีการจัดองค์กรเรียบง่ายที่สามารถประสานงานได้ตลอดเวลาและ สอดคล้อง
กับข้อเสนอของ Bevir, (2009)องค์กรต้องความส าคัญเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในรูปแบบที่เป็น
ประชาธิปไตยที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบตัวแทนโดย Bevir ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดอ่อนของ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ไม่สามารถท าให้เกิดการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลได้อย่างสมบูรณ์ 
รัฐควรปรับรูปแบบการบริหารโดยใช้ระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วน 

สรุปได้ว่า จากการศึกษาวิจัย การปฏิรูปเทศบาลสู่องค์การที่เป็นเลิศซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยแม้จะมีข้อค้นพบว่า องค์การที่เป็นเลิศจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆ หลายประการแต่ใน
ความเป็นจริงข้อค้นพบที่ได้ไม่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานและส่วนตัวผู้วิจัย มีความเห็นว่าการที่
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เทศบาลจะเป็นองค์การที่เป็นเลิศนั้นเพียงแค่ “เทศบาลกลับมาท าหน้าที่ตามภารกิจที่มีให้เต็มที่ เช่น 
สามารถจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพสอดคล้องต่อความต้องการของสังคมและเป็นที่พ่ึงของ
ประชาชนในยามที่ต้องการได้อย่างเต็มที่ โดยสามารถเข้าไปนั่งในหัวใจของประชาชนในพ้ืนที่ได้ 
เทศบาลนั้นจะเป็นเทศบาลที่เป็นเลิศ” ทั้งนี้เพราะเป้าหมายการกระจายอ านาจการปกครองสู่
รูปแบบการปกครองท้องถ่ิน คือ รูปแบบการปกครองที่ประชาชนสามารถก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินงานตามที่ต้องการ  
 

6. ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการศึกษาวิจัย การปฏิรูปเทศบาลสู่การเป็นองค์การที่ เป็นเลิศตามยุทธศาสตร์

ประเทศไทย 4.0 นั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ดังนี้ 
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) รูปแบบการท างานของเทศบาลที่ผ่านมามีปัญหาและข้อจ ากัดจากกฎหมายระเบียบ ที่ไม่

ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติงานตามหลักการกระจายอ านาจในระบอบประชาธิปไตย ควร
ท าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบ และขั้นตอนการด าเนินงานทั้งในส่วนของบทบาท และ
อ านาจหน้าที่  

2) ควรสนับสนุนและให้ความเป็นอิสระในด้านการสร้างความมั่นคงการคลังท้องถิ่นทั้งใน
ด้านการจัดหารายได้จากการให้บริการเช่น ค่าธรรมเนียมที่จ่ายเป็นเงิน และค่าธรรมเนียมที่จ่ายจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ช าระค่าธรรมเนียม  

3) ควรพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลจากระบบเดิมให้สามารถตรวจสอบชี้วัดถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการจัดบริการสาธารณะ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงาน  

4) ควรสนับสนุนพัฒนาศักยภาพเทศบาล ให้เป็นหน่วยงานที่มีความสามารถในการแข่งขัน 
โดยตรวจสอบผลการจัดบริการสาธารณะ  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่และภารกิจได้ดีอย่างไรทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนรู้สึกความเป็นหุ้นส่วน ท าให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมแท้จริง  

5) ควรสนับสนุนให้เทศบาลมีการวางระบบการจัดท าฐานข้อมูลที่ชัดเจน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร, การเปลี่ยนแปลงด้าน
สิ่งแวดล้อม, การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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6) ควรปรับปรุงรูปแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นในลักษณะการศึกษาแบบองค์รวมในบริบท
นี้ผู้วิจัยไม่ได้จ ากัดความหมายเฉพาะการจัดการศึกษาในระบบ แต่ผู้วิจัยหมายถึงรูปแบบการจัด
การศึกษาตามความสนใจ และไม่จ ากัดเฉพาะการจัดการศึกษาในโรงเรียน  

6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
1) แนวทางแก้ไขปัญหาการคลังเทศบาลควรปรับปรุงนโยบายการกระจายอ านาจทางการ

คลังด้านรายได้ โดยผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้มี
รูปแบบวิธีการด าเนินงานที่หลากหลายช่องทาง เพ่ือให้องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถจัดหารายได้
เพ่ิมข้ึนลดการพ่ึงพิงภาครัฐและมีความเป็นอิสระทางการคลังในด้านรายจ่าย  

2) แนวทางแก้ไขปัญหาความสามารถของเทศบาลในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
(Change) มีข้อสังเกตเกี่ยวกับหน้าที่ของเทศบาล คือ การที่เทศบาลจะท าภารกิจใดๆ ที่กฎหมาย
ไม่ได้ก าหนดชัดเจนจะมีปัญหาในการใช้ดุลพินิจของหน่วยตรวจสอบ และหากภารกิจดังกล่าว มี
หน่วยงานอื่นหรือมีกฎหมายก าหนดให้เป็นอย่างอ่ืนจะท าให้เทศบาลมีข้อจ ากัดในการด าเนินงานขัด
กับหลักกระจายอ านาจ ดังนั้นควรท าการปรับปรุงกฎหมายให้ชัดเจนและการตรวจสอบที่ใช้ดุลพินิจ 
ควรต้องมีการก าหนดมาตรฐานการใช้ดุลพินิจและที่ส าคัญควรมีการท าความเข้าใจบริบทการท างาน
ของท้องถิ่น กับหน่วยงานภาคี และหน่วยงานตรวจสอบ  

3) การจัดบริการสาธารณะควรอยู่บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบของสังคม (Accountability) 
ปัญหาหลักของการจัดบริการสาธารณะ คือความไม่ชัดเจนของนโยบายภาครัฐ ทั้ งในด้านการ
ก าหนดนโยบาย, การก าหนดอ านาจหน้าที่ดังนั้นรัฐบาลควรมีความชัดเจน เปิดโอกาสให้ประชาชน
ในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการเสนอนโยบาย การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และการ
ตรวจสอบการให้บริการสาธารณะของเทศบาล ซึ่งในหลักการนี้มีการด าเนินการตามเอกสารแล้วแต่
ยังขาดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน   

4) การพัฒนาศักยภาพของเทศบาลให้มีความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) 
มีความส าคัญ เพราะจะท าให้รูปแบบการให้บริการและระบบการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 
สามารถอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ดีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ดีปัจจุบันมีเทศบาลหลายแห่งมีการพัฒนารูปแบบ
การจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ  
 6.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ได้ข้อค้นพบหลายด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีความส าคัญส่งผล
ต่อการพัฒนาศักยภาพ หรือ รูปแบบการท างานของเทศบาล หรือ การท างานขององค์กรปกครอง
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ท้องถิ่น รูปแบบอืน่ๆ ซึ่งในความคิดเห็นของผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้อค้นพบดังกล่าว สามารถน าไปต่อ
ยอดเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป เช่น การศึกษาด้านปฏิรูปการจัดรูปแบบองค์การเทศบาลที่ค านึงถึง
ศักยภาพของเทศบาลในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ, ด้านความสามารถในการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง, ด้านความรับผิดชอบของสังคม (Accountability). และ ต้องมีการเ พ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน Competitiveness 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้ศึกษาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่าง การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พฤติกรรม

การสร้างเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ บุคคลากรวัยท างานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ตลอดไปจนถึงระดับหัวหน้างาน จ านวน 
392 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 4 ฉบับ ได้แก่ (1) แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล  
(2) แบบสอบถามพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพทางกายและทางจิตรวม 6 ด้าน คือ ด้านความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านการออกก าลังกาย ด้านโภชนาการ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
ด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ และด้านการขจัดความเครียด (3) แบบสอบถามการถ่ายทอด
ทางสังคมในองค์การ ประกอบด้วยการถ่ายทอดทางสังคมใน 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นบรรจุเข้าท างาน 
ขั้นเรียนรู้ ขั้นยอมรับ ขั้นด ารงรักษา และขั้นลาออกและจดจ า (4) แบบสอบถามพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย 5 ด้าน คือ ด้านการให้ความช่วยเหลือ 
ด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน ด้านความอดทนอดกลั้น ด้านการให้ความร่วมมือ และด้านความส านึกใน
หน้าที่ แบบสอบถามฉบับที่ 2 ถึง 4 ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา และวิเคราะห์
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ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยพบว่ามีค่าความเชื่อมั่นได้ของแบบสอบถาม (Cronbach’s 
alpha coefficients) เท่ากับ .883, .914 และ .891 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า (1) พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (2) การถ่ายทอด
ทางสังคมในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
(3) การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ นอกจากนี้พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การขั้นต่าง ๆ สามารถท านาย
พฤติกรรมการสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การขั้นการเรียนรู้ 
ผลที่พบท าให้เสนอแนะได้ว่า องค์การควรมุ่งเน้นการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การโดยเฉพาะใน
ด้านการเรียนรู้ทักษะการท างาน ค่านิยม ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยเกี่ยวข้องที่ท าให้บุคลกรมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิต รวมทั้ง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเพ่ิมขึ้นพร้อมกันไปด้วย  
ค าส าคัญ: การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ, พฤติกรรมองค์การ, การสร้างเสริมสุขภาพ, 
     พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
 

ABSTRACT 
This research was aimed at studying the inter-correlation among 

organizational socialization, physical and psychological health promotion 
behavior, and organizational citizenship behavior. Sample included 392 working 
personnel, from operational to management level. Data were collected using 4 
questionnaires: (1) personal information questionnaire; (2) physical and 
psychological health promotion behavior scale, consisting of 6 health promotion 
subscales: health responsibility, physical activity, nutrition, interpersonal relation, 
spiritual growth and stress management subscales; (3) organizational socialization 
scale, consisting of 5 stages of socialization: entry, learning, acceptance, 
maintenance and exit and remembrance subscales; (4) organizational citizenship 
behavior scales, consisting  of 5 subscales: altruism, courtesy, sportsmanship, 
civic virtue, and conscientiousness subscales. Reliabilities of the 3 scales were 



108    ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562

 
 

computed, their Cronbach’s alpha coefficients were .883, .914 and .891 
respectively 

The results of this study revealed that: (1) physical and psychological 
health promotion behaviors were positive related with organizational citizenship 
behavior; (2) organizational socialization were positive related with health 
promotion behavior and (3) organizational socialization were related with 
organizational citizenship behavior. In addition, organizational socialization at all 
stages could predict health promotion behaviors and organizational citizenship 
behavior as well, particularly socialization at learning stage. The results found in 
this study could provide suggestion to the organization as to focus more on the 
organizational socialization particularly in the learning stage as to increase work 
skills, work values, and culture of the organization, then the health promotion 
behavior and organizational citizenship behavior will also increase. 
Keywords: Organizational Behavior, Health Promotion, Organizational  
      Socialization. 
 

1. บทน า 
ประชาชนชาวไทยจ านวนมาก มีการละเลยการดูแลสุขภาพของตนเอง ส่งผลให้ร่างกาย

มีสุขภาพอ่อนแอ เป็นเหตุท าให้เกิดการสะสมโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (2555) มีข้อมูลเชิงประจักษ์ชี้ให้เห็นถึงการขาดความใส่ใจในการดูแลสุขภาพของคน
ไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2551-2552 โดยพบว่า มีสภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน (BMI 25 กก./
ตร.ม) ร้อยละ 34.7 (17.6 ล้านคน) อ้วนลงพุง (รอบเอว ≥ 90 ซม. ในชาย และ ≥ 80 ซม. ใน
หญิง) ในร้อยละ 32.1 (16.2 ล้านคน) จากสถิติการเป็นโรคอ้วนในข้างต้น ท าให้ทราบถึงการขาด
การดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพร่างกายของตนเอง ท าให้เป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บต่าง  ๆ โดย
พบว่ามีการเข้ารับการรักษาจากการเจ็บอันเกิดจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง 
เบาหวาน และความดันโลหิตสูงเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2548-2551 เป็น 1.2-1.6 เท่า ปัญหาเหล่านี้
น าพามาซึ่งความเจ็บป่วย ภาวะโรคแทรกซ้อน พิการ อันจะส่งผลกระทบต่อหน่วยธุรกิจ รวมถึง
ท าให้บุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานลดลงจากสภาวะการเจ็บป่วยต่าง  ๆ 
Chaisit Suriyajan (2011) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า 
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องค์การทุกแห่ง เมื่อมีการพัฒนาความรู้ ทักษะในการท างานของบุคลากรในองค์กรแล้ว ก็มี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรใน
องค์กรให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดปัญหาความเจ็บป่วย และเป็นแนวปฎิบัติในการด าเนินชีวิตให้
บุคลากรในองค์การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพกายและสภาพจิตใจที่ความสมดุลและมี
ความสุข 

การรักษาหรือสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต (Health and 
Mental Health Establishment Behaviors) Pender (1996) อาจารย์และนักวิจัยทางด้าน
การพยาบาลได้เสนอแนวทางใน โดยใช้หลัก 6 ประการ คือ (1) ด้านความรับผิดชอบต่อร่างกาย 
(2) ด้านกิจกรรมออกก าลังกาย (3) ด้านโภชนาการ (4) ด้านสัมพันธภาพ (5) ด้านการพัฒนา
ทางด้านจิตวิญญาณ และ (6) ด้านการจัดการกับความเครียด ซึ่งหลัก 6 ประการดังกล่าว หาก
บุคลากรวัยท างาน ยึดถือปฏิบัติก็จะท าให้เกิดผลดีต่อสุขภาพร่างกายของตนเอง และเกิดผลบวก
ทางด้านจิตใจด้วย การสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพฯ ดังกล่าวมานี้ จึงเป็นหน้าที่ประการ
หนึ่งของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ซึ่งควรใส่ใจและหาวิธีการส่งเสริมให้บุคลากรวัย
ท างานยึดถือปฏิบัติ 

หน้าที่หลักของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Bang-On Sorod, (1995) ระบุไว้ว่า คือ การ
สร้างเสริม ป้องกัน และแก้ไข ด้านทักษะ ลักษณะทางจิต และพฤติกรรม เพ่ือให้บุคลากรของ
องค์การมีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวได้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป หากพิจารณาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน กล่าวได้ว่า ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้มนุษย์จ าเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไปด้วย Marquardt Marquardt, (2005) ได้สรุปไว้
ว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ตลอดจนการคมนาคมที่ทันสมัย ท าให้โลกมี
การพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ท าให้มนุษย์จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และท าให้ตนเอง
สามารถปรับตัวให้เข้ากับกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไป Wichai Toesuwanjinda (2011) 
ได้กล่าวถึงประเด็นทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือท าให้เกิดความสามารถในการปรับตัว
ให้ทันกับกระแสโลกาภิวัฒน์ ว่าหลาย ๆ องค์การต่างมีการให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะมนุษย์เป็นปัจจัยที่ท าส าคัญที่สุด และมีคุณค่าในการท าให้
องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป้าหมายส าคัญของหลาย ๆ องค์กร คือ 
การส่งเสริมและสร้างศักยภาพที่พึงประสงค์ เพ่ือท าให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรนั้น 
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สามารถมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และต าแหน่ง รวมไปถึง
ความรับผิดชอบของตน เพ่ือท าให้ให้งานที่ได้รับมอบหมายมามีประสิทธิภาพสูงสุด 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เน้นเป้าหมายไปที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างาน
ที่สูงสุด นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มักให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมการ
ท างาน รวมถึงพฤติกรรมนอกเหนือการท างานที่เรียกว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ (Organization Citizenship Behaviors: OCB) ซึ่ง Organ (1991) เป็นผู้หนึ่งที่ได้
แสดงถึงแนวคิดทางด้าน “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ ดีขององค์กร (Organization 
Citizenship Behaviors : OCB)” ว่าประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย 5 พฤติกรรม คือ (1) 
พฤติ กรรมการ ใ ห้ความช่ วย เหลือ  ( Altruism)  (2)  พฤติกรรมความส านึ ก ในหน้ าที่ 
(Conscientiousness) (3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) (4) พฤติกรรม
การค านึงถึงผู้ อ่ืน (Courtesy) และ (5) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue)  
ซึ่งพฤติกรรมที่กล่าวมานี้เป็นพฤติกรรมที่อยู่นอกเหนือจากการที่สมาชิกในองค์กรหรือบุคลากร
ได้รับมอบหมายในการท างาน แต่เป็นปัจจัยที่จะท าให้บุคลากรในองค์กรสามารถน ามาใช้ในการ
สนับสนุน และท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการท างาน เพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานที่
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้นอกจากสนใจศึกษาพฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต จึงเห็นว่าควรศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การพร้อมกันไป เพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคล้องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสองประเภทนี้ 

ส าหรับวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบหนึ่งที่มีการกล่าวถึง เรียกว่า  
การถ่ายทอดทางสังคมในองค์กร (Organization Socialization) ซึ่งเป็นกระบวนการที่องค์กรมี
การจัดหรือส่งเสริมให้บุคลากรวัยท างานเกิดการเรียนรู้ และส่งต่อความรู้ร่วมกัน เช่น การสอน
งาน การเป็นพี่เลี้ยงให้กัน เพื่อให้บุคลากรวัยท างานมีทักษะ เจตคติ ค่านิยม ตลอดจนวัฒนธรรม
การท างานที่ดี (Bang-On Sorod, 1995) ซึ่งการถ่ายทอดทางสังคมนั้น เกิดขึ้นได้ทั้งทางตรงจาก
การจัดอบรมต่างๆ (Training) หรือ ทางอ้อมจากการซึมซับผ่านตัวแบบ (Role Model) การ
ถ่ายทอดทางสังคมจะเริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าท างาน ( Investigation) จากการได้ยินค าบอกเล่าต่อๆ
กันมาตลอดไปจนถึงขั้นจดจ าความหลัง (Remembrance) จากการบอกเล่าพฤติกรรมอันดีให้
เป็นตัวแบบแก่บุคลากรยุคหลัง และท าให้บุคลากรในองค์กรมีการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงแนวทาง
การประพฤติปฎิบัติ ทัศนคติต่างๆ อย่างมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ทิศทางขององค์กร โดยเป็นไปตามล าดับขั้น คือ ขั้นบรรจุเข้าท างาน ขั้นเรียนรู้ และขั้นยอมรับ
และด ารงรักษา ทั้งนี้การถ่ายทอดทางสังคม เป็นกระบวนการหลายขั้นตอนที่เปิดให้สมาชิกใน
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กลุ่มสังคมหรือองค์กร สามารถฝึกฝนและพัฒนาตนเอง รวมถึงการส่งต่อภูมิความรู้เพ่ือท าให้
สมาชิกคนอื่น หรือผู้ที่ท างานร่วมกันได้รับความรู้ อันจะเกิดประโยชน์ในการท างานได้ เช่น การ
ฝึกอบรม การสอนงาน การมีพ่ีเลี้ยงส าหรับพนักงานที่มาปฏิบัติงานใหม่ รวมไปถึงการน า
บุคลากรวัยท างาน ไปศึกษาดูงานเพ่ิมเติม ท าให้เกิดการส่งเสริมความรู้ และทักษะในการท างาน
ที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเกิดความผูกพันกับกลุ่มสังคมที่ เกี่ยวข้อง (Deaux and 
Wrightsman, 1988, quoted in Bang-On Sorod 1995) ในท านองเดียวกัน Baron and 
Greenberg (1990, quoted in Ajana Temee, 2011: 23) อธิบายว่า การถ่ายทอดทางสังคม
ในองค์การ ท าให้พนักงานหรือบุคลากรวัยท างานเกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์การ และท า
ให้เกิดการปรับตัวเพ่ือให้สามารถเข้าสังคม และกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในองค์การได้ ซึ่งส่งผล
ท าให้เกิดพฤติกรรมองค์การที่ดี  ทั้งในด้านพฤติกรรมการท างาน พฤติกรรมทางสังคม  
และพฤติกรรมอื่น ๆ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ของบุคลากรวัยท างาน  
2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พฤติกรรมการ

สร้างเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของบุคลากรวัยท างาน 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามจ านวน 4 ฉบับ 
เพ่ือเก็บข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ โดยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถาม
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ แบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ และแบบสอบถาม
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับพนักงานในองค์การต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฯ และจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานไปจนกระทั่งเกษียณออก
จากองค์การ จ านวน 392 คน โดยใช้วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างของ Cochran (1977) และใช้
วิธีการแจกแบบสอบถามให้กับผู้ที่ใช้สถานบริการการออกก าลังกายต่าง ๆ และเพ่ือนของบุคคล
เหล่านี้ที่ออกก าลังกายเป็นประจ าและไม่ได้ออกก าลังกาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
สถิติพรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือแจกแจงลักษณะ
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ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และสถิติอนุมานเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน โดยการวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีศึกษา และการวิเคราะห์
ความถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมทีละตัวแปร เพ่ือหาค่าร้อยละในการพยากรณ์ของตัวท านาย 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีในองค์การ ผลการวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิต กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบว่า พฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .30, p < .01) โดยพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทั้ง
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอย่างชัดเจน (r > .40, ps < .05) ผลที่พบสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 
ที่ว่า “พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของบุคลากรวัยท างาน” 

4.2 การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ผลการ
วิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกับพฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .422, p < .01) โดยพบ
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การโดยรวมกับพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิตรายด้านทุกด้าน (rs > .205, ps < .05) และพบว่าการถ่ายทอดทาง
สังคมในองค์การขั้นต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตรายด้านเกือบทุกด้าน (rs > .10, ps < .05) ยกเว้นการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ
ขั้นบรรจุเข้าท างาน และขั้นเรียนรู้ ที่ไม่พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
กายด้านความรับผิดชอบเพียงด้านเดียว ผลที่พบโดยรวมและรายด้านโดยส่วนใหญ่จึงสนับสนุน
สมมติฐานที่ 2 ที่ว่า “การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพฯ ของบุคลากรวัยท างาน” 

4.3 การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมีส่วนช่วยให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ผลการวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมใน
องค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ขององค์การ พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมี
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ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(r = .299 , p < .01) โดยพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ
โดยรวมกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การรายด้านทุกด้านที่ถึงระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ (rs > .11, ps < .05) โดยพบว่าการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การขั้นยอมรับ ขั้นด ารงรักษา 
และข้ันลาออกและจดจ า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
รายด้านทุกด้าน (rs > .10, ps < .05) แต่การถ่ายทอดทางสังคมในขั้นบรรจุเข้าท างาน และขั้น
เรียนรู้ ไม่พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  (rs < .10, ps 
> .05)  อย่างไรก็ตามผลที่พบส่วนใหญ่สนับสนุนสมมติฐานที่ 3 ที่ว่า “การถ่ายทอดทางสังคมใน
องค์การ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรวัยท างาน” 

4.4 การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การส่งผลให้เกิดพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยการถ่ายทอด
ทางสังคมในองค์การ พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 5 ขั้น สามารถท านายพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพได้ร้อยละ 19.9 โดยพบว่าขั้นเรียนรู้สามารถท านายได้มากที่สุด ร้อยละ 14.9 
และข้ันบรรจุเข้าท างาน สามารถท านายได้ ร้อยละ 5 ส าหรับผลการวิเคราะห์อ านาจในการ
ท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พบว่า 
การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 5 ขั้น สามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีได้ร้อยละ 
45.2 โดยพบว่าขั้นเรียนรู้สามารถท านายได้มากที่สุด ร้อยละ 36.2 และรองลงมาคือ ขั้นบรรจุ
เข้าท างานสามารถท านายได้ ร้อยละ 4.8 ขั้นยอมรับท านายได้ร้อยละ 2.6 และขั้นด ารงรักษา
ท านายได้ร้อยละ 1.6 

4.5 การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การจะมีมากในกลุ่มพนักงานที่อายุน้อย แต่พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจะมีมากในกลุ่มคนที่มีอายุมาก ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พบความแตกต่างเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
แตกต่างกัน โดยพบว่ากลุ่มอายุน้อยรายงานว่าได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมากกว่า
กลุ่มอายุมาก (t = 3.33, p < .001) และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมากกว่า
กลุ่มอายุมากด้วย (t = 2.03, p < .05) ส่วนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพไม่พบว่าแตกต่างกัน
ชัดเจน 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้นนี้บ่งชี้สอดคล้องชัดเจนว่า บุคคลากรวัยท างานที่มี

ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้งทางกาย
และทางจิต กับมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมากตามไปด้วย และการถ่ายทอดทาง
สังคมในองค์การขั้นเรียนรู้สามารถท านายหรือมีความส าคัญต่อการเพ่ิมขึ้นของพฤติกรรมทั้ง 2 
ประเภทอย่างเด่นชัด โดยพบด้วยว่า บุคลากรที่พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพทางกายและทางจิต
มาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมากพร้อมกันไปด้วย ท าให้เสนอแนะใน
เชิงการประยุกต์ใช้หรือในเชิงพัฒนาพฤติกรรม 2 ประเภทนี้ ได้ว่า องค์การควรจัดให้มีการ
ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในขั้นของการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาหรือระยะที่บุคลากรที่เข้ามาท างานใหม่ เรียนรู้ทักษะในการท างาน เรียนรู้ค่านิยมใน
การท างาน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒธรรมในองค์การ ตลอดจนการศึกษาถึงอุปนิสัยใจคอ
ของเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน และบุคลากรที่ตนเองจะต้องมีส่วนร่วมในการท างานขององค์การ 
ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องให้บุคลากรมีพฤติกรรมทั้ง 2 ปะเภทนี้มากตามไปด้วย 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาต่อหรือศึกษาเพ่ิมเติม คือ ควรท าการศึกษาที่คล้ายคลึงนี้ใน

องค์การประเภทหนึ่งๆ เพ่ือให้ปรากฏผลที่ชัดเจนเฉพาะกลุ่ม และศึกษาเพ่ือให้ทราบว่าการ
เรียนรู้ในส่วนใด เช่น ทักษะความรู้ในการท างาน หรือค่านิยมวัฒนธรรมในการท างาน ที่จะเป็น
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือท านายผลไปที่พฤติกรรมได้มากกว่า เพ่ือน าผลท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาให้
ตรงประเด็นต่อไป นอกจากนั้นแล้วปัจจัยผลกระทบต่อพนักงาน หรือบุคลากรที่เกิดจาก
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ขององค์การก็ยังเป็นอีกปัจจัยที่ไม่ควรละเลย จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่
ควรศึกษาเพ่ิมเติม 
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บทคัดย่อ  
 บทความนี้มีวัตถุประสงคก์ารวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์นโยบายการ
พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล ในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางของประเทศ และ 2) เพ่ือเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการ
พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล ในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางของประเทศ ในการวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ  
และการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการโดยศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 3 คน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3 คน และผู้น าชุมชน
จ านวน 6 คน รวมจ านวน 12 คน ซึ่งที่มาโดยการเลือกแบบเจาะจงและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา  ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ศึกษากลุ่มตัวอย่าง ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 400 
คน ที่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตจังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดภาคกลางของประทศ โดยก าหนดขนาดกลุ่ม
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ตัวอย่างตามค านวณด้วยสูตรของทาโร ยามาเน่ และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายข้ันตอนตามสัดส่วน และการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามมาตรตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีเชื่อมั่น 0.85 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหูคุณแบบขั้นตอน 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1) ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์นโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางของประเทศโดยรวม ใน
การวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า มี 3 ปัจจัยคือ (1) ปัจจัยด้านนโยบาย คือ การสร้างชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เข็งแข็ง (2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียง คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ โดยค านึงถึงภูมิคุ้มกันการเปล่ียนแปลงของโลก (3) ปัจจัย
ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น 
ส่วนการวิจัยเชิงประมาณ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางของประเทศ 
ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ (1) ปัจจัยด้านนโยบาย (β =  0.779)  มี 1 ตัวแปร คือ ด้านวัดผลได้จริง 
(2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียง (β = 0.879)  มี 3 ตัวแปร  คือ ด้านความมีเหตุผล ด้านภูมิคุ้มกัน 
และด้านความรู้ความเข้าใจ (3) ปัจจัยด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ (β = 0.841) มี 2 ตัวแปร คือ 
ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม ด้านความร่วมมือของชุมชน ซ่ึงทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าว สามารถอธิบายความ
ผันแปรของผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางของประเทศ ได้ร้อยละ 80.90  (R = 0.809) อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2) แนวทางที่เหมาะสมการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยการปฏิบัติที่ส าคัญ 4 ประการ คือ (1) ภาครัฐควรการ
สนับสนุนวัสดุการผลิตทางเกษตรครบวงจรและโรงเรือนการเกษตรแก่ชุมชน ซึ่งโรงเรือนและ
อุปกรณ์ดังกล่าวนั้น สามารถช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพทัดเทียมกับหลายประเทศที่เจริญ
แล้วในตะวันตกและเอเชีย (2) ภาครัฐควรพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว เพ่ือเพ่ิมพลังของ
ชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการสนับสนุนให้นโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเข้มแข้งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชนทั้งปัญหา
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรงในสังคมได้ (3) ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งองค์กรในการสร้างความร่วมมือกันพัฒนาสถาบันครอบครัวในทุกมิติให้เกิดภูมิคุ้มกันความ
รุนแรงจากปัญหาต่าง ๆ ในสังคมและ (4) ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ที่ทันสมัยให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่เกษตรกร สนับสนุนการขนส่งผลผลิต และที่ส าคัญยิ่งคือ  
ควรช่วยจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพให้แก่ชุมชน  
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ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์นโยบายการพัฒนาชุมชน, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the factors affecting the 
achievement community development policy based on the Sufficiency Economy 
Philosophy of Sub-district Administrative Organizations in the area of central 
provinces of Thailand and 2) propose appropriate guidelines for improving the 
achievement community development policy. This research was a mixed methods 
research which combined qualitative and quantitative approaches. The qualitative 
research was conducted by studying relevant document and theory as well as 
conducting in-depth interviews with 12 key informants consisted of 3 persons of 
community development policy formulations, 3 executives of Sub-district 
Administrative Organizations and community leaders and they were purposively 
selected. The data were analyzed using content analysis. The quantitative was 
conducted by studying a sample of 400 people who were project participants living 
in the area of Prathum Thani, Saraburi and Aungthong provinces, which were in the 
central provinces of Thailand. They were selected by proportional muti-stage 
random sampling and simple random sampling. The sample size was obtained by 
calculations with Taro Yamane’s formula. The research tool for collecting the data 
was a 5 –level rating scale questionnaire with a reliability of 0.85. The data were 
analyzed using percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple 
regression analysis.    
 The research results were as follows:  
 1) The factors affecting the achievement community development policy 
based on the sufficiency Economy Philosophy of Sub-district Administrative  
Organizations in the area of central provinces of Thailand, derived from qualitative 
study consisted of 3 factors, (1) policy component, strong sufficiency economy 
community creation, (2) sufficiency economy component, the creation of knowledge and 
understand in economic foundation in various dimensions by considering of the immune in 
global changes and (3) policy implementation component, the community participation on 
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more networks creation for being sufficiency economy. The quantitative research 
revealed that factors affecting the achievement community development policy, 
consisted of 4 factors: (1) policy factor (β =0.779) with 1 variable of being able to evaluate, 
(2) sufficiency economy factor (β=0.879) with 3 variables, reasonable, immunization, 
knowing and understanding, (3) policy implementation factor (β = 0.841) with 2 variables; 
appropriate leadership and community participation. These 3 factors explain 80.90 percent 
of the variance (R2=0.809) of the achievement community development policy based on 
the Sufficiency Economy Philosophy of Sub-distract Administrative Organizations at the 
statistical level of significance of 0.05. 
 2)  The appropriate guidelines for improving the achievement community 
development policy based on Sufficiency Economy Philosophy composed of 4 key 
practices : (1) the government should help support the community with the new 
products and provide more production housing. These supports could help         
the agriculturists to produce the higher quality products as in various developed 
countries in Asia and other western countries, (2) the family institution should be 
strengthened to increase the capabilities of the communities by conducting various 
activities based on the policy of Sufficiency Economy Philosophy to protect and 
solve the criminal problems, narcotics problems and social violence problems, (3) 
the government should support up in setting necessary organizations for creating 
cooperation. There organization should help develop the family institution in all 
aspects in protecting social violence problems and (4) the governmental sectors 
should support the agriculturalists in modern product processing to get more value 
added. Most importantly, the effective marketing supports from the government are 
most beneficial to the communities. 
Keywords:  The Achievement Community Development Policy, the Sufficiency  
                 Economy Philosophy. 
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1. บทน า 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) มีพระราช
ด ารัสตั้งแต่ปี 2517  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นปรัชญาแนวทางใน
การด าเนินชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึง
ระดับประเทศ ทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสที่เกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงพระราชด ารัสในพิธีต่าง  ๆ 
ทั้งในพระบรมราโชวาทที่ประทานแก่บัณฑิตหรือพสกนิกรที่ได้เข้าเฝ้างานพิธีต่าง  ๆ จากพระราช
ด ารัสในโอกาสต่าง ๆ เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระราชทานกระแสพระราชด ารัสเก่ียวกับปรัชญาการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
และทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ณ สวนดุสิดาลัย นักคิด นักพัฒนา ทั้งภาครัฐและเอกชน
ต่างก็ได้น้อมน าเอาแนวพระราชด าริไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งความจริงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หรือเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองนั้นมิใช่สิ่งที่เพ่ิงจะเกิดขึ้นในสังคมไทย หากแต่เป็นวันธรรมการ
ด ารงชีวิตดั้ งเดิม เป็นภูมิปัญญาที่สมาชิกชุมชนได้ เรียนรู้และสั่ งสมกันมาเป็นเวลานาน   
(Surakiat Satienthai, 1999)   
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้น าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ก าหนดกรอบลักษณะเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตน
ในทางท่ีควรจะเป็นโดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา และการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย
และวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา (National Economic and Social 
Development Committee Office, 2007) โดยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการ
พัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุมีผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม 
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท า (Aphichai Punsen and Editor, 2007). และ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ปรัชญานี้
ประกอบด้วยแกนหลัก 6 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน การรู้เท่า
ทันโลก การมีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต และความสมานฉันท์ ชุมชนต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดภาค
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กลางตอนล่าง ได้มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้
เป็นอย่างด ี(Uraiwan Thanasathit, 2012) 
 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 จนถึง
ปัจจุบัน โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564)ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพ่ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ในการ
พัฒนาชุมชนเป็นขบวนการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น (Pisan Sansorvisuth and 
et. al., 2005) ซึ่งการพัฒนาชุมชนเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลเพ่ือปรับปรุงความเป็นอยู่และ
มาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้มีความเสมอภาคกัน ซึ่งใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ. 2552 โดยให้กรมการพัฒนา
ชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุนให้มี
การจัดท าและใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาการศึกษา การวิเคราะห์วิจัย (Community 
Development Department, 2011) การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการ
ด าเนินการตามโครงการหรือนโยบายต่าง ๆ นั้นจะทราบว่าบรรลุผลส าเร็จเพียงใดจ าเป็นต้องมีการ
ประเมินประสิทธิผลถึงความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
พิจารณาจากผลลัพธ์ของการบรรลุวัตถุประสงค์ (Goal Attainment) และการประเมินผลโดย
ประชาชน (Public Evaluation of Policy Effectiveness) ซึ่งประเมินจาก ความพึงพอใจของ
ประชาชน ซึ่งโครงการที่นิยมประเมินประสิทธิผลนั้น มักเป็นโครงการที่เกี่ยวกับด้านสังคม (Rojrek 
Tovanich, 2007) โดยมีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่
น ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารงานภาครัฐไปจากเดิมที่
ให้ความส าคัญต่อทรัพยากรหรือปัจจัยน าเข้า (Input) และอาศัยกฎระเบียบเป็นเคร่ืองมือในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง สุจริตและเป็นธรรมโดยที่หันมาเน้นวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผล
ของการด าเนินงานทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และความคุ้มค่าของ
เงิน (Value Worthiness)  
 จังหวัดภาคกลางของประเทศเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสนองพระราชด าริ โครงการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นให้บุคคล และครอบครัวตลอดจนผู้ร่วมงาน อยู่ร่วมกันอย่างมี
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ความสุขทั้งทางกายและทางใจ พ่ึงพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
โดยกรมการพัฒนาชุมชน ก าหนดพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง เพ่ือขับเคลื่อน
กิจกรรม การจัดการความรู้ของชุมชน ด้วยเหตุผลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจึงท าผู้วิจัย
มีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์นโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางของประเทศเป็นอย่างไร มีปัญหา
และอุปสรรคอะไร แล้วมีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์นโยบายการ
พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล ในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางของประทศ 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ  
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ผู้ก าหนดนโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้น าชุม ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางของ
ประเทศ ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี จ านวน 12 คน คือ ผู้ก าหนด
นโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน  3 คน นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 3 คน และผู้น าชุมชน จ านวน 6 คน และกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิง
ปริมาณ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางของ
ประเทศ ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี จ านวน 400 คน ประกอบด้วย 
อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี อ าเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง และอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
 3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  1) ตัวแปรต้น ประกอบด้วย 3 ประการ 
   1.1) ปัจจัยด้านนโยบาย ได้แก่ วัตถุประสงค์ชัดเจน ความต่อเนื่อง น าไปปฏิบัติได้
จริง  และวัดผลได้จริง 
   1.2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ พอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน  
ความรู้ความเข้าใจ และคุณธรรม 
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   1.3) ปัจจัยด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ ภาวะผู้น าที่เหมาะสม การบริหารที่
เหมาะสม ความพร้อมของทรัพยากรบริหาร และความร่วมมือของชุมชน 
  2) ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศ  ได้แก่ 1) การ
บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 2) ความพร้อมในการพ่ึงตนเอง 3) การมีสัมมาอาชีพ และ 4) การมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.4 เครื่องมือการวิจัย 
  1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดการวิจัยตามแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือใช้เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์  
  2) การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณดังนี้  2.1) ศึกษา
จากต ารา เอกสาร ที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และประยุกต์จากแนวคิดงานวิจัยที่ใกล้เคียงกัน โดยได้จัดล าดับ
เนื้อหาแบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ  2.2) ศึกษาวิธีสร้างเครื่องแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) ตามแนวของลิเคอร์ท   2.3) สร้างแบบสอบถามตามที่ศึกษาในข้อ 1 
และข้อ 2 ให้ครอบคลุมเนื้อหาผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางของประเทศ 2.4) น าแบบสอบถาม
เสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือวิจัยแนะน าและปรับปรุงแก้ไข โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ   2.5) น าผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ มาบรรจุลงในตารางเพ่ือ
ค านวณหาค่าความตรงด้านเนื้อหาโดยค่าที่ยอมรับได้ต้องมากกว่า 0.5   2.6) เมื่อได้แบบสอบถามที่
ปรับปรุงแล้ว ผู้วิจัยได้น าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา น ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา α 
ส าหรับหาค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นครอนบาค (Cronbach) สรุปผลค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือตามตัวแปรดังนี้  (1) ปัจจัยด้านนโยบาย ค่าความเชื่อมั่น Alpha เท่ากับ 
0.951 (2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียง ค่าความเชื่อม่ัน Alpha เท่ากับ 0.948  (3)  ปัจจัยด้าน
การน านโยบายไปปฏิบัติค่าความเชื่อมั่น Alpha เท่ากับ 0.981 (4) ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการ
พัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
ภาคกลางของประเทศ ค่าความเชื่อมั่น Alpha เท่ากับ 0.982  2.7) จัดเตรียมแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัย 
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 3.5 การรวบรวมข้อมูล 
  1) การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยแนะน าเพ่ือเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์กับผู้ก าหนด
นโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และผู้น าชุม ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางของประเทศ ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดอ่างทอง และ
จังหวัดสระบุรี  
  2) วิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม การวิจัย ไปขอความร่วมมือถึง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางของประเทศ ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดอ่างทอง และ จังหวัดสระบุรี  
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 400 คน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ตอบแบบสอบถาม แล้วน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 3.6 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
  1) การวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดย
การอ่านสรุปเนื้อหาและน าเสนอข้อมูลแต่ละประเด็น โดยการสังเคราะห์เนื้อหา และพรรณนา
เนื้อหา 2) การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน  
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์นโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางของประทศ  พบว่า ในขั้น
ที่ 1 เมื่อตัวแปรด้านความร่วมมือของชุมชน เป็นตัวแปรพยากรณ์ สามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
นโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล ในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางของประเทศ ได้ร้อยละ 66.6 (R2= 0.666) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในการ
พยากรณ์เท่ากับ 0.344 ในขั้นที่ 2 เมื่อตัวแปรด้านความมีเหตุผล เป็นตัวแปรพยากรณ์  
สามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางของประเทศ ได้ร้อยละ 76.3 (R2= 0.763) โดยมี
ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ 0.290 ซึ่งลดลงจากเดิม  ในขั้นที่ 3 เมื่อตัวแปรด้าน
ความรู้ความเข้าใจ เป็นตัวแปรพยากรณ์ สามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการพัฒนาชุมชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางของ
ประเทศ ได้ร้อยละ 78.9 (R2= 0.789) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ 0.273  
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ซึ่งลดลง   จากเดิมในขั้นที่ 4 เมื่อตัวแปรด้านภูมิคุ้มกัน เป็นตัวแปรพยากรณ์ สามารถอธิบาย
ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางของประเทศได้ร้อยละ 80.0 (R2= 0.800) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน
ในการพยากรณ์เท่ากับ 0.267 ซ่ึงลดลงจากเดิม  ในขั้นที่ 5 เมื่อตัวแปรด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม 
เป็นตัวแปรพยากรณ์ สามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางของประเทศ ได้ร้อยละ 
80.6 (R2= 0.806) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ เท่ากับ 0.263 ซึ่งลดลงจากเดิม  
และในขั้นที่ ๖ เมื่อตัวแปรด้านวัดผลได้จริงเป็นตัวแปรพยากรณ์ สามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ของ
นโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล ในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางของประเทศได้ร้อยละ 80.9 (R2= 0.809) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในการ
พยากรณ์ เท่ากับ 0.261 ซึ่งลดลงจากเดิม 
 เม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างด้านความร่วมมือของชุมชน ด้านความมีเหตุผล ด้าน
ภูมิคุ้มกัน ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม ด้านวัดผลได้จริง กับผลสัมฤทธิ์ของ
นโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล ในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางของประเทศ พบว่า ในแต่ละขั้นตอนมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และเม่ือเพ่ิมตัวแปรพยากรณ์ท่ีเหลือเข้าไปในสมการครั้งละ 1 ตัว คือ ด้านวัตถุประสงค์
ชัดเจน  ด้านความต่อเนื่อง ด้านน าไปปฏิบัติได้จริง ด้านพอประมาณ ด้านคุณธรรม ด้านการบริหาร
ที่เหมาะสม ด้านความพร้อมของทรัพยากรบริหาร และด้านความร่วมมือของชุมชน ปรากฏว่า ค่า 
R2 เพ่ิมขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงถูกน าออกจากสมการที่ดีที่สุด และผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความร่วมมือของชุมชน ความมีเหตุผล ความรู้ความเข้าใจ 
ภูมิคุ้มกัน ภาวะผู้น าที่เหมาะสม และวัดผลได้จริง มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการพัฒนา
ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางของ
ประเทศ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 276.826, P = 0.000) โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 
0.899 (R = 0.899) และสามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางของประเทศ ได้ร้อยละ 
0.809 (R2 = 0.809) 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการอภิปรายตัวแปรอิสระประกอบไปด้วย ความร่วมมือของชุมชน ความมีเหตุผล 
ความรู้ความเข้าใจ ภูมิคุ้มกัน ภาวะผู้น าที่เหมาะสม และวัดผลได้จริง มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของ
นโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในกลุ่ม
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จังหวัดภาคกลางของประเทศ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 276.826, P = 0.000) โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.899 (R = 0.899) และสามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการพัฒนา
ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางของ
ประเทศ ได้ร้อยละ 0.809 (R2 = 0.809) ทั้งนี้อาจเนื่องจากปัจจัยด้านน านโยบายไปปฏิบัติ ในความ
ร่วมมือของชุมชนนั้นภาครัฐนั้นสนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมและโอกาสในการพัฒนามากขึ้นตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระบบและนอกระบบเพ่ือสร้างศักยภาพของชุมชน ให้มีการ
จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิควิชาการของสถาบันและกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ
อย่างแพร่หลาย และมีเหตุผลในการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียง ในการแผนงานหรือ
โครงการพัฒนาชุมชน โดยต้องค านึงถึงหลักการความมีเหตุผลเป็นหลักการที่จะท าให้โครงการ     
ต่าง ๆ ในความมีเหตุผลนั้น เป็นการใช้ความรู้และเหตุผลในการตัดสินใจ เพ่ือเกิดความรอบคอบ 
และยังรู้จักปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมภายนอก โดยชุมชนต้องเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมองทุกอย่างแบบพลวัตต่อการเปลี่ยนของยุคโลกาภิวัตน์  
เพ่ือความรอดของชุมชนเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ แล้วจึงค่อย
เป็นค่อยไปเพ่ือจะได้ประสบความส าเร็จ โดยมีความมีความเชื่อมั่นในตนเองก่อน และค านึงถึงความ
เหมาะสม ปราศจากความเสี่ยง โดยศึกษาจากบุคคลประสบความส าเร็จมาก่อน สอดคล้องกับ
งานวิจัย (Schneider, 2009) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการเรียนรู้เชิงสังคมในการป้องกันดิน
พังทลายของสวิตเซอร์แลนด์จากชาวนาสู่โครงการของชาวนา  
 ผู้วิจัยได้ชี้ถึงแนวทางการเรียนรู้เชิงสังคมในปัจจุบันได้กลายเป็นจุดเน้นที่แพร่หลายซึ่ง
สัมพันธ์กับเกษตรกรแบบยั่งยืน (Sustainable) จุดมุ่งหมายของการวิจัยคือเพ่ือความเข้าใจที่ถ่องแท้
ในศักยภาพของการเรียนรู้เชิงสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งประเมินกระบวนการ ผลลัพธ์ และ
องค์ประกอบของปฏิสัมพันธ์ของมาตรการต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้เชิงสังคมตามสภาพบริบท
ของโครงการ รวมถึงโครงการเชิงนวัตกรรมจากชาวนาสู่ชาวนานี้ด้วย ผลการศึกษาพบว่า การเรียนรู้
เชิงสังคมมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานของแบบแผนปฏิสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม การ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนจะแสดงนัยของการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
เชิงสถาบันในองค์การที่ใช้กระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวหรือใกล้ชิดกันระหว่างท างาน 
ผลการศึกษาคือ องค์ประกอบของการตัดสินใจของตัวแทนองค์การได้รับการแปลความไปสู่การ
เรียนรู้เชิงองค์การด้วย โครงการนี้บรรลุผลผ่านความร่วมมือของสถาบันรวมถึงการจัดตั้งและ
เชื่อมต่อโดยใช้พ้ืนที่ที่มีขอบเขต ส าหรับรูปแบบใหม่ของความร่วมมือร่วมใจมีจุดมุ่งคือ การเรียนรู้
เชิงสังคมและการร่วมกันผลิตองค์ความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัย (Valbuena, 2010) ได้รายงานการ
ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้กรอบแนวทางใช้หน่วยงานเป็นฐาน เพ่ือสืบค้นผลลัพธ์ของกลไกสมัครใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน (Rural Land use Changes, LUC) กรณีศึกษาชนบท 
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รัฐควีนแลนด์ ออสเตรเลีย วัตถุประสงค์การวิจัย คือ วิเคราะห์และค้นหากลไกแบบสมัครใจที่มี
อิทธิพลต่อกระบวนการ LUC ในภูมิภาคชนบทในพ้ืนที่ที่รัฐมุ่งการพัฒนาการเกษตร วิธีการศึกษาคือ
ประวัติการใช้ที่ดิน รวมถึงการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพ่ือน าไปใช้เป็นพารามิเตอร์ ส าหรับตัว
แบบหน่วยงานเป็นฐาน และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถและความตั้งใจในการมีส่วน
ร่วม รวมถึงกระบวนการการน านโยบายไปปฏิบัติโดยกลไกที่แตกต่างกัน ย่อมมีผลต่อโครงสร้างภูมิ
ทัศน์ของภูมิภาค ข้อค้นพบ คือมีความหลากหลายของการตัดสินใจของเกษตรกรมีผลต่อโครงสร้าง
การใช้ที่ดิน  
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ควรพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว เพื่อเพ่ิมพลังของชุมชนในการด าเนินกิจกรรม            
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้นโยบายการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเข้ม
แข้งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชนทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความ
รุนแรงในสังคม โดยภาครัฐสามารถให้การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรในการสร้างความร่วมมือ
กันพัฒนาสถาบันครอบครัวในทุกมิติให้เกิดภูมิคุ้มกันความรุนแรงจากปัญหาต่าง ๆ ในสังคมโดยมี
เป้าหมายสุดท้ายคือ การสร้างสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นให้แก่ชุมชนทั้งยังสร้างพลังขั้นพ้ืนฐานของ
ชุมชนที่สามารถช่วยให้การพัฒนากิจกรรมอ่ืน ๆ ของชุมชนให้ประสบความส าเร็จได้มากยิ่งขึ้นด้วย  
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องอบรมแนะน าให้ชุมชนพ่ึงตนเองเป็นหลัก โดยไม่รอความช่วยหรือ
จากภาครัฐเพียงอย่างเดียว เพ่ือให้ชุมชนสามารถท ากิจกรรมร่วมในการพัฒนาตนเองให้อย่างเป็น
รูปธรรม ได้แก่ การท าการเกษตรแบบผสมผสานการไม่ใช้สารเคมี การบริโภคผลผลิตที่ชุมชนผลิตให้
เหลือกินหรือใช้จึงแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่น 
 6.2 ควรบูรณาการการท างานในพ้ืนที่เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ชุมชนหรือหมู่บ้านต่าง ๆ ซึ่งจะด าเนินการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคชุมชน และภาควิชาการ 
เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชนในพ้ืนที่ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของตนเอง โดย
ใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
 6.3  ควรปรับการเรียนรู้ ให้มีหลักสูตรการเรียนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการแก้ปัญหาในชุมชนอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน และการสร้างมาตรการทางสังคมที่
เน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นตามนโยบาย 
 6.4 ผู้น าและชุมชนควรรวมพลังกันในการผลิต การตลาด การจัดการ สวัสดิการ
การศึกษา โดยการสร้างเครือข่ายทุกอาชีพเพ่ือขยายเศรษฐกิจให้มีความหลากหลาย   
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติการเชิงรุกของกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงรุก ให้สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0  
2) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่ส่งเสริมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงรุก ให้สอดรับกับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และ 3)เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาบทบาทของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เป็นวิธีการเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงองค์การด้านกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม โดยใช้วิธีการหลากหลายเพ่ือเก็บข้อมูลส าหรับผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อค้นพบโดย
สรุป กล่าวคือ  

ประการแรกด้านข้อกฎหมายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คือ ต้องมีการปรับแก้ข้อ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการพัฒนากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพราะหากยังไม่มีการปรับแก้
ในลักษณะดังกล่าว การเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัลจะเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ การปรับแก้
กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อให้สามารถด าเนินต่อไปได้ด้วยดีนั้น ไม่ใช่เพียงแต่ต้องแก้กฎหมายและ
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กฎระเบียบเท่านั้นแต่ยังคาบเกี่ยวไปถึงกฎหมายและกฎระเบียบด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการ
ทบทวนไปพร้อม ๆ กัน 

ประการที่สองด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน คือ จะต้องปรับปรุงรูปแบบ
และวิธีการท างานของภาครัฐ ให้เกิดการบูรณาการการท างานในลักษณะข้ามกระทรวง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ต้องบูรณาการการท างานร่วมกันในลักษณะที่เป็นองค์รวมแทนที่
การท างานแบบแยกส่วนดังที่เคยปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาเพ่ือให้กลไกต่าง ๆ สามารถท างานได้อย่าง
สมดุลและมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดเจ้าภาพรับผิดชอบในแต่ละภารกิจเมื่อมีการท างาน
ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

ประการที่สามด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี คือ ต้องมีการท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ
การสร้างสรรค์การพัฒนาต่อยอดการเปล่ียนแปลงทางความคิดการจัดการการผลิตกระบวนการ
ระบบโครงสร้างองค์กรรูปแบบธุรกิจเพ่ือที่จะสร้างมูลค่าใหม่ๆ ส าหรับลูกค้าและผลตอบแทน
ทางการเงินให้กับธุรกิจโดยเป็นที่ยอมรับต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ขัดต่อหลั กศีลธรรม 
จรรยาบรรณ ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ทั้งนี้มักมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจน
ระหว่างการประดิษฐ์คิดค้นความคิดริเริ่มและนวัตกรรม 

ประการที่สี่ด้านการพัฒนาคนแนวใหม่ คือ ต้องมีการพัฒนาคนแบบ Inside Out 
Approach ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาคนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาจากภายใน (ทัศนคติ แรงจูงใจ 
อุปนิสัย) สู่การพัฒนาภายนอก (ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม) การพัฒนาสิ่งที่อยู่ภายในใจของคนได้ 
การพัฒนาความรู้ทักษะ และพฤติกรรมของคนก็สามารถท าได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอน 
ค าส าคัญ : บทบาทของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ,นโยบายของรัฐบาล 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were the role of the Department of 

Industrial Promotion in driving Strategic 4.0 under this government policy is there 
are three primary areas of study: first, to explore the proactive actions of the 
Department of Industrial Promotion to drive the industry aggressively. To be in line 
with Thailand policy 4.0. To drive the industry aggressively. To comply with 
Thailand policy 4.0 and finally. Guidelines for developing the role of the 
Department of Industrial Promotion to drive the strategy of Thailand. 
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This study was qualitative research to describe the phenomenon of 
organizational structure change in accordance with current government policy.  

Findings were as follows: 
1. Law of the Department of Industrial Promotion is to amend the laws 

and regulations that facilitate the development of the Department of Industrial 
Promotion. Because there is no such adjustment. Transitioning to the digital 
government will be difficult, and legislative and regulatory reforms can continue to 
work. Not only the law and the rules have to be amended. It also overlaps with 
other relevant laws and regulations, which must be reviewed at the same time. 

2. Development of competitiveness is the need to improve the way the 
government works. To integrate the work across the ministry. In particular, public 
agencies need to integrate their work in a holistic manner, instead of the 
fragmented work they have been doing in the past, so that the mechanisms can 
work in a balanced manner and Effective the host is responsible for each task when 
working together or systematically. 

3. Development of technological innovation is the need to do things. In a 
new way, creation, development, change, thought change. Production 
Management, Process, Organizational Structure Business model to create new 
value. For customers and financial returns to the business, it is acceptable to 
society and the environment. It does not conflict with morals, ethics, traditions, and 
customs. During the invention Initiatives and Innovation. 

4. Development of new people requires the development of a person with 
an internal outlook, which is a human development strategy, focusing on internal 
development (attitudes, motives, habits) to external development (knowledge, 
skills, behavior). In the mind of the people already developing people's knowledge, 
skills and behaviors is certainly easier.  
Keywords:  Roles of Department of Industries, Policy Thailand 4.0, Government  
     Policy. 
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1. บทน า 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐบาลที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการ

ก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการและเป็นระบบ สนับสนุน ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาเจริญรุดหน้าสู่สากลอันน าไปสู่การแข่งขันในตลาดโลก รวมทั้งการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับ
ตามแนวนโยบายของรัฐเพ่ือการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นที่ยอมรับในสังคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในอนาคต (Ministry of Industry, 2011) 
 ในปี พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีเป้าหมายการด าเนินงานด้ านการส่งเสริม
อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้ประเทศไทยก้าวพ้น
การติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีรายได้สูง โดยได้มีนโยบายให้
กระทรวงอุตสาหกรรมปรับภารกิจจากเดิมท่ีรองรับเพียง 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล 
ซึ่งยังไม่ครอบคลุมอุตสาหกรรมท้ังหมด โดยจะเพ่ิมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และอุตสาหกรรม
บริการไปสู่การสร้าง 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ประกอบด้วย ลัสเตอร์เกษตร คลัสเตอร์สุขภาพ 
คลัสเตอร์ไฮเทค คลัสเตอร์ดิจิทัลและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์  (Online Manager, 
2016, 30 September) 
 ส าหรับประเทศไทยมีความจ าเป็นที่จะต้องพ่ึงพาภาคอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ การก าหนดยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานแนวคิดหลักคือ เปลี่ ยน
จากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น เช่น เปลี่ยนจากการเกษตร
แบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart 
Farming) หรือเปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง (Prachachat Business 
Online, 2016, 24 May) 
 ดังนั้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมนับได้ว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการเชิงรุกในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม 4.0 ให้สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เพ่ือเป็นต้นแบบให้หน่วยงานที่สนใจน าไป
เป็นข้อมูลปรับปรุงการการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ของวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาการปฏิบัติการเชิงรุกของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเชิงรุกให้สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 
 2.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่ส่งเสริมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงรุก ให้สอดรับกับ
นโยบายประเทศไทย 4.0 
 2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาบทบาทของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ที่มุ่งศึกษาปรากฏการณ์
ตามความเป็นจริง โดยใช้วิธีการหลากหลาย เพ่ือรวบรวม แปลความ และการสังเคราะห์ข้อมูล 
(Inductive Approach) โดยได้ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) และใช้
เครื่องมือวิจัยเป็นแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informant) และหลักฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องน ามาด าเนินการบรรณาธิกรณ์ (Edit) และวิเคราะห์เพ่ือ
หาข้อสรุปการวิจัย ดังนี้ 1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ได้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
โดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ด าเนินการศึกษาจากเอกสารทาง
วิชาการ ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการต่างๆ รวมถึงจากการสืบค้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อ
ทางเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ต้องการและจัดท าข้อมูลใหม่ให้ครอบคลุมกับความเป็นจริง
มากที่สุด 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยใช้เทคนิคในการสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – Structured Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มี
การออกแบบโครงสร้างของข้อค าถามต่างๆที่น าไปใช้ในการสัมภาษณ์ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
ค าตอบที่ได้ และลดทอนข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้องและคงสาระส าคัญสรุปเป็นของผลการศึกษาในที่สุด 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 เพ่ือความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ (Reliability and Credibility) ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดแต่ละกลุ่ม 
ซึ่งตรงตามต าแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ท่ีอยู่ในองค์การหรือเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี 1 เป็นกลุ่มผู้บริหารระดับนโยบายของประเทศ/หรือผู้แทนที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, อธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม, ประธานสภาอุตสาหกรรม   

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 2 เป็นกลุ่มผู้บริหารระดับนโยบายองค์การ/หน่วยงาน/หรือผู้แทนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่  ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรม, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด   

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ 3  เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญภาคประชาสังคม (Stakeholders) 
ได้แก่  ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม, สภานายจ้าง 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต การทดลอง การ

ทดสอบหรือการวัดจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
เป็นกระบวนการสร้างข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เป็นการเลือกอย่างเจาะจงโดย
ค านึงถึงจุดมุ่งหมายในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก  

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลต่างๆ ที่มีผู้เก็บหรือรวบรวมไว้ก่อนแล้ว เช่น 
สถิติจากหน่วยงาน และเอกสารทุกประเภท กระบวนการวิจัยโดยการศึกษาวิจัยจากเอกสาร 
(Documentary Research) หรือรายละเอียดที่ผู้อ่ืนรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ มีการให้รหัสข้อมูล 
โดยการแตกข้อมูลออกเป็นส่วนๆ ตามความหมายเฉพาะของแต่ละส่วน และน าข้อมูลที่ใส่รหัสเข้า
รวมกลุ่มตามประเด็นการวิเคราะห์ เพ่ือตีความผลการวิจัย การสร้างข้อสรุปและยืนยันผลการวิจัย 

3.4 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
เป็นวิธีการเพ่ือหาความน่าเชื่อถือ (Credibility) ของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ทั้งความ

เที่ยงตรง (Reliability) และความถูกต้อง (Validity) ดังนั้นในการตรวจสอบข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ 
นั้น ผู้วิจัยได้ใช้เวลาในการสังเกตและศึกษา ปรากฏการณ์ในการปฏิบัติงานของพ้ืนที่ที่ศึกษาด้วยการ
สังเกตอย่างต่อเนื่อง (Persistent Observation) มีการตรวจสอบกับแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้
(Referential Adequacy) และการตรวจสอบแบบสามเส้าเชิงวิจัยคุณภาพ (Triangulation) ซึ่งเป็น
การเปรียบเทียบจากมุมมองหลายๆ ด้านในหลายมิติ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
ผลการวิเคราะห์ตลอดจนผลของการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้   

การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง 
โดยเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง (Triangulation of Data Sources) เป็นการศึกษา
จากผู้ให้ข้อมูลในประเด็นเดียวกันซึ่งให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในแต่ละราย โดยผู้วิจัยน าข้อมูล



136    ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562

ดังกล่าวมาเทียบเคียงว่ามีความคล้ายคลึงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่สอดคล้องตรงกับความจริงมากที่สุด    

การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือ การ
ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กันเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน หรือการเปรียบเทียบจากการใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายๆ วิธี (Triangulation of Methodological) การวิจัยครั้งนี้มีการ
เก็บ รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่ม จึงเป็น
การอุดช่องว่างในการเก็บข้อมูลซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละวิธี 

 
4. สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการศึกษาในช่วงที่ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการ
ยึดอ านาจเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมแบ่งฝ่ายในช่วงยึดอ านาจการปกครองประเทศไทยมีปัญหาการ
แบ่งแยกทางความคิดท าให้เกิดรัฐบาลที่มาจากการยึดอ านาจและน าไปสู่การมีคณะรักษาความสงบ
สุขเรียบร้อยแห่งชาติภายใต้การน าของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการยึดอ านาจในปี 2557 ซึ่ง
ท าให้มีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานรวมถึงกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 
ในการศึกษาของผู้วิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องบทบาทของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล หลังจากการเข้าบริหารประเทศรัฐบาลได้
ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปีหรือไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของประเทศและในปัจจุบันมีการประกาศใช้แผนที่ 12 ซึ่งมีวาระ 5 ปี แต่ได้มีการวางกรอบการ
พัฒนาต่อเนื่องถึง 20 ปี และมีการประกาศรัฐธรรมนูญปี 2547 ซึ่งเป็นฉบับชั่วคราว ก าหนดให้มี
สภาปฏิรูปแห่งชาติท าหน้าที่ศึกษา เสนอแนวทางให้น าไปสู่การปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ถึง 11 ด้าน 
จึงเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในด้านแนวคิดด้านการพัฒนาซึ่งน าไปสู่ความสนใจ
ของผู้วิจัยในภาคอุตสาหกรรมซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงระบบราชการ ผู้วิจัย
ได้ศึกษาข้อมูลของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเครื่องยนต์ส าคัญ มุ่งสู่การน าประเทศไทยใน
การเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยได้มีโมเดลการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งมุ่งสู่การเพ่ิมขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมอันเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 บทบาทของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับแนวทางการพัฒนาด้านข้อกฎหมายของกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ความสามารถในการแข่งขันแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและแนว
ทางการพัฒนาคนแนวใหม่ ดังนี้ 
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 4.1 แนวทางข้อกฎหมายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปัญหาในเรื่องการยอมรับการใช้
แรงงานให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ย นแปลงไป 
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติต่างๆ เกี่ยวกับการใช้แรงงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การให้อ านาจแก่
รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่การใช้แรงงานบางประเภทเป็นพิเศษกว่า
การใช้แรงงานทั่วไป การห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ การให้ลูกจ้าง
ซึ่งเป็นเด็กมีสิทธิลาเพ่ือศึกษาอบรม การให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ของลูกจ้างใน
กรณีท่ีนายจ้างหยุดประกอบกิจการ การก าหนดเงื่อนไขในการน าหนี้บางประเภทมาหักจาก
ค่าตอบแทนการท างานของลูกจ้าง การจัดตั้งกองทุนเพ่ือสงเคราะห์ลูกจ้างหรือบุคคลซึ่งลูกจ้างระบุ
ให้ได้รับประโยชน์หรือในกรณีที่มิได้ระบุให้ทายาทได้รับประโยชน์จากกองทุนเพ่ือสงเคราะห์ลูกจ้าง
ของลูกจ้างที่ถึงแก่ความตาย ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน   
 4.2 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านแล้ว ไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าอินเดีย 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ในขณะที่ด้อยกว่าสิงคโปร์ จีนและมาเลเซีย ซึ่งจุดแข็งของประเทศไทย 
อยู่ทางด้านขนาดของตลาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน และประสิทธิภาพของ
ตลาดแรงงาน ในขณะที่ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสถาบันเสถียรภาพทางการเมือง การศึกษาและ
โครงสร้างพื้นฐานคือจุดอ่อนของไทยแนวนโยบายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของไทยจะต้องน าเอาจุด
แข็งและจุดอ่อน โอกาสและปัจจัยเสี่ยงของความสามารถในการแข่งขันของไทยมาพิจารณากลยุทธ์
ส าหรับแนวนโยบายดังกล่าว เช่น การขยายการส่งออกโดยเฉพาะสินค้าเกษตรไปสู่ตลาดใหม่ที่มี
ศักยภาพ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีการเพ่ิมมูลค่า ในขณะเดียวกัน ควรเร่งสนับสนุนการศึกษาและวิจัย
การน าสินค้าเกษตรที่ล้นตลาดมาใช้เป็นพลังงานทดแทน  การพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้ทันสมัย
ขึ้น เช่น น ารถไฟความเร็วสูงมาใช้วิ่งระหว่างเมืองใหญ่ๆของแต่ละภาค เพ่ือให้เป็นทางเลือกส าหรับ
การเดินทางและขนส่งภายในประเทศในขณะเดียวกันก็หันมาศึกษาการใช้พลังงานแนวใหม่ส าหรับ
การขนส่งทางราง เพ่ือลดการพ่ึงพาพลังงานรูปแบบเก่า อีกทั้งใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือจูงใจการใช้
พลังงานทางเลือก การส่งเสริมและให้ความรู้การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก
แก่ผู้ประกอบการ และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับเวทีโลก เพ่ือขจัดการกีดกัน
ทางการค้าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมืองไทย 
ท าให้ผู้ประกอบการ SMEs จ าเป็นต้องหันมาให้ความส าคัญในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต 
คุณภาพสินค้า การบริหารการเงิน กลยุทธ์การตลาดและขยายสินค้าส่งออกของไทยให้สามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งทั้งภายในและภายนอกประเทศให้มากยิ่งขึ้น และเพ่ือเป็นการปรับปรุงศักยภาพใน
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การแข่งขันของธุรกิจ SMEs ให้สามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ และเป็นการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการแข่งขัน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้จัดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือ
ยกระดับความสามารถการแข่งขัน (Manufacturing Development to Improve 
Competitiveness Programme - MDICP) มีเป้าหมายหลักคือ การพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs 
ของไทยให้เข้าสู่ระบบการค้าสากลและสามารถสร้างสมรรถนะในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ก าหนด
แผนงานหลักไว้ดังนี้ คือ (1) แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงส่วนของการผลิตให้ทันสมัย (2) 
แผนงานยกระดับมาตรฐานกิจการผลิตภัณฑ์ให้เป็นระบบสากล ( ISO, QS หรืออ่ืนๆ) (3) แผนงาน
เพ่ิมความสามารถทางการวางแผนและจัดการเทคโนโลยี (4) แผนงานเสริมสร้างความสามารถ
ทางการบริหารการเงินและการลงทุน และ (5) แผนงานเพ่ิมสมรรถนะการจัดการเชิงกลยุทธ์และ
การตลาดในและต่างประเทศ 
 4.3 แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี การน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาการ
ผลิตให้มีผลิตภาพเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้สามารถสร้างสมรรถนะในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การพัฒนา
ระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นการลดต้นทุนและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ นวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้นนี้จะมีอยู่ในส่วนของการผลิตภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องจักรที่ในการผลิต กระบวนการผลิต
หรือวิธีการท างานซึ่งข้ึนอยู่กับความพร้อมของกิจการ การพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม
เป็นการเพ่ิมความสามารถของสถานประกอบการในการวิเคราะห์ความต้องการ การวางแผนการ
เลือกใช้และการจัดการเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและการพัฒนาทางเทคโนโลยีการผลิต โดยมุ่งเน้น
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเชิงรุกและมีศักยภาพโดดเด่นในการเพ่ิมอัตราการผลิต การลดต้นทุน 
และการลดของเสียผู้ประกอบการจะมีทักษะความรู้ในการวางแผนและจัดการเทคโนโลยีเชิง
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
กระบวนการผลิต เทคโนโลยีอัตโนมัติและเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เป็นต้น เพ่ือยกระดับ
ความสามารถของสถานประกอบการในระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาผู้ประกอบการให้มี
ศักยภาพทางด้านประสิทธิภาพการผลิตและระบบเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมการผลิตในระดับสากล
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ทายาทและหุ้นส่วนโดยต้อง
อาศัยความร่วมมือสามฝ่ายคือ ภาครัฐ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจโดยผู้ประกอบการ
และสถาบันการศึกษา ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเน้นการสร้างนวัตกรรมและการจัดการ
เทคโนโลยีในการผลิต เพ่ือผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ในด้านการเพ่ิมอัตราการผลิต การลดต้นทุนและ
สร้างมูลค่า โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและมีพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน าการท างาน
ให้เป็นไปตามแผนงาน เพ่ือผลักดันและเพ่ิมแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมุ่งเน้นสู่ความส าเร็จ โดยการ
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เรียนรู้ตัวเองทางด้านทัศนคติและการบริหารธุรกิจตลอดจนเชื่อมโดยให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจ
ภายในรุ่น รวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเชิงนวัตกรรมในการผลิตที่
เหมาะสมกับองค์กรและจัดท าแผนที่เส้นทางเทคโนโลยี เป็นต้น 
 4.4 แนวทางการพัฒนาคนแนวใหม่ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคนไทยการ
ยกระดับสมรรถนะเพ่ือรองรับอนาคตและเป็นแนวทางในการพัฒนาก าลังคน ตอบโจทย์ประเทศไทย 
4.0 การสร้างโอกาสให้ก าลังคนสามารถปรับตัวและส่งเสริมให้เกิดการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตอบ
โจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไทย 4.0 เป็นส่วนที่ส าคัญในการ
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจตามโมเดลประเทศไทย 4.0 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
การพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะสูงสามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีโครงสร้างแบบใหม่ตลอดจนสามารถส่งเสริมการบริการท่ีสร้างมูลค่าสูงถือ
เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งนอกจากนี้การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจตามโมเดลประเทศไทย 4.0 
ซึ่งมุ่งการพัฒนาไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี  (Smart Farming) 
การเปลี่ยนแปลงเป็นวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และการสร้างบริการมูลค่าสูงจะส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมลักษณะงานลักษณะการจ้างงานรวมถึงสมรรถนะที่อุตสาหกรรม
คาดหวังอันจะส่งผลกระทบต่อก าลังคนในภาคส่วนต่าง การพัฒนาก าลังคนของประเทศ เพ่ือ
สนับสนุนและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะโอกาสและความท้าทายในอนาคตที่จะส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ เพราะยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไทย 4.0เป็นส่วนส าคัญในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ดังกล่าว การพัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะสูงสามารถสนับสนุนการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
โครงสร้างแบบใหม่ตลอดจนสามารถส่งเสริมการบริการที่สร้างมูลค่าสูงขึ้น ลดความเหลื่ อมล้ าและ
สร้างรายได้ทางสังคม 
  
5. อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปการวิจัยจากการศึกษา โดยแบ่งข้อมูลจากผลการวิจัยเพ่ือ
อธิบายปรากฏการณ์บทบาทของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4.0 ตาม
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยที่ใช้วิธีการหลากหลายเพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบมุมมองจากหลายๆด้าน เพ่ือความถูกต้องของ
การตีความปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนส าหรับผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อค้นพบโดยสรุปดังนี้ 
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5.1 ด้านข้อกฎหมายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คือ ต้องมีการปรับแก้ข้อกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการพัฒนากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพราะหากยังไม่มีการปรับแก้ในลักษณะ
ดังกล่าว การเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัลจะเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ การปรับแก้กฎหมายและ
กฎระเบียบเพ่ือให้สามารถด าเนินต่อไปได้ด้วยดีนั้น ไม่ใช่เพียงแต่ต้องแก้กฎหมายและกฎระเบียบ
เท่านั้น แต่ยังคาบเกี่ยวไปถึงกฎหมายและกฎระเบียบด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการทบทวนไป
พร้อม ๆ กัน 

5.2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน คือ จะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ
ท างานของภาครัฐ ให้เกิดการบูรณาการการท างานในลักษณะข้ามกระทรวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ต้องบูรณาการการท างานร่วมกันในลักษณะที่เป็นองค์รวมแทนที่การท างาน
แบบแยกส่วนดังที่เคยปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาเพ่ือให้กลไกต่าง ๆ สามารถท างานได้อย่างสมดุลและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดเจ้าภาพรับผิดชอบในแต่ละภารกิจเมื่อมีการท างานร่วมกันหรือ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

5.3 ด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี คือ ต้องมีการท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆการ
สร้างสรรค์การพัฒนา ต่อยอด การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การจัดการการผลิต กระบวนการ 
ระบบ โครงสร้างองค์กร รูปแบบธุรกิจเพ่ือที่จะสร้างมูลค่าใหม่ๆ ส าหรับลูกค้าและผลตอบแทน
ทางการเงินให้กับธุรกิจโดยเป็นที่ยอมรับต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม 
จรรยาบรรณ ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ทั้งนี้มักมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจน 
ระหว่างการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม 

5.4 ด้านการพัฒนาคนแนวใหม่ คือ ต้องมีการพัฒนาคนแบบ Inside Out Approach  
ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาคนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาจากภายใน (ทัศนคติ แรงจูงใจ อุปนิสัย) สู่การ
พัฒนาภายนอก (ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม) การพัฒนาสิ่งที่อยู่ภายในใจของคนได้แล้ว การพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมของคนก็สามารถท าได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอน 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

6.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
1) ต้องยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การสร้าง

อุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมกับการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม 
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2) ในการด าเนินงานต้องเชื่อมโยงเครือข่ายก าลังคนนวัตกรรม ริเริ่มช่องทางการ
แลกเปลี่ยนและการรวมกลุ่มของนักวิจัย นวัตกรรม ผู้ประกอบการ และนักลงทุน พร้อมสร้างการ
เข้าถึงองค์ความรู้และสิทธิบัตรสู่ภาคอุตสาหกรรม ในรูปแบบดิจิทัล 

3) ควรเพ่ิมการพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมที่กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมควรสนับสนุนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติ ฉบับที่ 12 ควรต้องมุ่งเน้นให้ความรู้กับ
ผู้ประกอบการ SME 

4) ควรเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่โลกธุรกิจที่มีการ
พัฒนาของเครื่องจักรที่ทันสมัยให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้แก่ SME ของประเทศให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล 

6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
1) ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

ของธุรกิจไทย และเพ่ิมบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกขั้นตอนการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
2) ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนท้ังในและ

นอกนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และรองรับการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3) ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการ
ส่ ง เส ริมการวิ จั ยและพัฒนาการสร้ า งนวัตกรรม การสร้ า งมูลค่ า เ พ่ิมของภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการของเสีย เพ่ือวิเคราะห์
ปัจจัยการบริหาร และปัจจัยการจัดการของเสียท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงาน
อุตสาหกรรม และเสนอแนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการจัดการของเสียในอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างด้วย
แบบสอบถามจ านวน 210 บริษัท และเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร ผู้จัดการและ
หน่วยงานภาครัฐจ านวน 20 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันในการจัดการของเสียใน
โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกของไทย ยังคงมีการใช้เครื่องมือในการจัดการของเสียตามแนวคิดตาม
นักวิชาการจากทวีปเอเชียและทวีปอเมริกา 2) ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ปัจจัย
การบริหารโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวมสามารถร่วมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลการ
จัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม ได้ร้อยละ 60.1 (Adjusted R2 = .601)  ในขณะที่
ปัจจัยการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมด้านค่านิยมร่วม ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการของเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปัจจัยการจัดการของเสียใน
โรงงานอุตสาหกรรมสามารถร่วมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิผลการจัดการของเสีย
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โรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม ได้ร้อยละ 45.7 (Adjusted R2 = .457)  ในขณะที่ปัจจัยการจัดการ
ของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการแปรรูปมาใช้ใหม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการของเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) แนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลการจัดการของเสียในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยประกอบด้วย (1) มาตรการในการลด
ปริมาณของเสีย (2) มาตรการในการป้องกันของเสีย (3) มาตรการในการแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดของเสีย 
และ (4) มาตรการการมีส่วนร่วมในการจัดการของเสีย 
ค าส าคัญ : การจัดการ, ประสิทธิผล, อุตสาหกรรมพลาสติก. 
 
 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research paper is to study the current status of waste 

management, Analyze the factors of management and factors of waste 
management that affecting the effectiveness of waste management industry and to 
propose guidelines to increase the effectiveness of plastic industry waste 
management in Thailand. The research use mixed method of qualitative and 
quantitative by collected questionnaire with a sample of 210 companies and by in-
depth interview with executives, managers and government agencies with total of 
20 people found that 1) the current state of plastic waste management in Thailand 
still use the tools to waste management according to the concept from Asia and 
America 2) the results of multiple regression analysis found that factors to the 
overall industrial management together can explain the changes the effectiveness 
to waste management by 60.1% (Adjusted R2 = .601). Whereas the shared value 
factor of the industrial management affect the effectiveness of waste management 
industries of the overall statistically significant at .01 and factor of waste 
management industries can together explain the effectiveness to overall waste 
management by 45.7% (Adjusted R2 = .457) While the factor of processed waste 
management affect the effectiveness to the overall waste management statistically 
significant by .01  3) management approach to increase the effectiveness of plastic 
waste management in Thailand consist of (1) measure to reduce quantity of waste 
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(2) measure to prevent waste (3) measure to prevent waste and (4) measures of 
participation in waste management. 
Keywords: Management, Effectiveness, Plastic Industry.  
 

1. บทน า 
พลาสติกผลิตครั้งแรกขึ้นเมื่อปี 2450 แต่มีการใช้มากและผลิตเพ่ิมเป็น 20 เท่าเมื่อเทียบ

กับ 2 ทศวรรษก่อนหน้านี้ในปี 2493 จนพลาสติกกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันมนุษย์ 
ยาวนานจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงในทางกลับกันผลกระทบต่อมนุษย์ในด้านสุขภาพอนามัย ระบบนิเวศ
ธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศต่างเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติ โดยสารตั้งต้นผลิตพลาสติกมาจากน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันพลาสติกถูกผลิต
ออกมามากกว่า 9,100 ล้านตันทั่วโลก แล้วกลายเป็นขยะพลาสติก 6,900 ล้านตัน แต่กลับพบว่าถูก
น าไปรีไซเคิลเพียงร้อยละ 9 ถูกน าไปเผาร้อยละ 12 และสะสมในหลุมฝังกลบและในสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติสูงถึงร้อยละ 79 ของขยะพลาสติก หรือประมาณ 5,500 ล้านตัน และแนวโน้มการผลิต
พลาสติกและการจัดการขยะพลาสติกหากยังใช้ระบบและเทคโนโลยีอย่างในยุคปัจจุบันนี้คาดการณ์
ว่าในปี 2593 โลกจะมีพลาสติกถูกทิ้งในหลุมฝังกลบและในสิ่งแวดล้อมมากกว่า 13,200 ล้านตัน 
สาเหตุหลักจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติก  (National News 
Bureau of Thailand, 2018) 

อุตสาหกรรมพลาสติกของไทย ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนในหลายอุตสาหกรรม ไม่
ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์ 
จะใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบอย่างที่ทราบกัน และทิศทางการใช้งานในอนาคตจะเพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากคุณสมบัติที่ตอบสนองความต้องการการใช้งาน ในปี 2557 มีมูลค่าการแปรรูปพลาสติก
ประมาณ 522,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) 
แต่ถ้าหากคิดรวมถึงมูลค่าของเม็ดพลาสติกจะท าให้มูลค่าของอุตสาหกรรมพลาสติกสูงถึง 830,000 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) มีการใช้เม็ด
พลาสติกประมาณ 4.5 ล้านตัน ส่วนใหญ่ใช้เม็ดพลาสติกจากผู้ผลิตในประเทศ แต่ก็มีการน าเข้ามา
บางส่วน เนื่องจากต้องการคุณสมบัติที่ทางบริษัทเจ้าของสินค้าเป็นก าหนด หรือบางครั้งเม็ด
พลาสติกชนิดนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด อุตสาหกรรมหลักที่พลาสติกเข้าไปมีส่วนใน
การผลิต คือ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 44 ของปริมาณเม็ดพลาสติกที่ใช้ มีมูลค่า 
177,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งประเทศไทยก็ถือว่ามี
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วัตถุดิบทางด้านการเกษตร ที่จะแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมอาหารได้หลากหลาย จึงถือได้ว่าพลาสติก
จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส่วนอุตสาหกรรมที่รองลงได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างและยานยนต์ ซึ่งใน 4 อุตสาหกรรมหลัก มีการสัดส่วนการใช้เม็ดพลาสติก
ประมาณร้อยละ 80 ของการใช้เม็ดพลาสติกท้ังหมด (Petroleum Institute of Thailand,2015) 

มูลค่าการน าเข้าและส่งออกของผลิตภัณฑ์พลาสติก (3916-3926) เป็นอันดับที่ 1 ของ
อาเซียน ในปี 2557 มีมูลค่าการส่งออก 122,514 ล้านบาท ส่งผลิตภัณฑ์พลาสติกไปประเทศที่มาก
ที่สุด คือประเทศญี่ปุ่นร้อยละ 17 รองลงได้แก่สหรัฐอเมริการ้อยละ 10 ออสเตรเลียและมาเลเซีย
ร้อยละ 6 และประเทศอ่ืนๆ มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 127,951 ล้านบาท ไทยมีการน าเข้าจากกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด โดยหลายปีที่ผ่านมามีการน าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสูง
ที่สุด มีมูลค่าการส่งออก 130,656 ล้านบาท และจนมาถึงปี 2560 มีปริมาณการส่งออก 1,121,447 
ตัน หรือมูลค่าส่งออก 130,656 ล้านบาท ส่วนมีปริมาณการน าเข้า 750,982 ตัน หรือมูลค่าน าเข้า 
140,576 ล้านบาท (The Customs Department,2017) ถือว่ายังขาดดุลการค้าผลิตภัณฑ์
พลาสติก (3916-3926) ยังมีการน าเข้าสูงกว่าการส่งออก แต่ถ้าในด้านปริมาณการส่งออกนั้นสูงกว่า
ปริมาณน าเข้า นั่นคือมูลค่าต่อหน่วยส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกเฉลี่ยยังคงต่ ากว่าน าเข้า 
อุตสาหกรรมพลาสติกของไทย มีผู้ประกอบการ 3 ,000 ราย มีทั้งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและผู้ที่
เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น รีไซเคิล คอมพาวด์ ผู้ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งนี้ผู้ประกอบการเป็น SMEs ถึง
ร้อยละ 80 โดยมีพ้ืนที่ตั้ งโรงงานอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลกว่าร้อยละ 85 เนื่องจากเหตุผล
ทางด้านตลาดและการขนส่งที่อยู่ใกล้กับผู้บริโภค แต่จะสังเกตได้ว่าเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย
จะมีโรงงานพลาสติกอยู่ อาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย เช่น เป่าถุง เป่าขวด หรืออย่างน้อยจะมี
โรงงานรีไซเคิลตั้ งอยู่  ส่วนกระบวนการผลิตที่ใช้หลักคือ กระบวนการฉีดขึ้นรูป ( Injection 
Molding) รองลองมาคือ Film Process และมีจ านวนแรงงานในอุตสาหกรรมพลาสติกประมาณ 
380,000 คน (Office Of Industrial Economics, 2017)  

สรุปได้ว่า จากความต้องการใช้พลาสติกในปัจจุบันยังคงมีความจ าเป็นและมีความส าคัญ
อย่างต่อเนื่องดังนั้นผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลาสติกให้เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการควรค านึงถึงกระบวนการผลิตที่เหมาะสม 
และหามาตรการหรือแนวทางในการจัดการของเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกของไทย 
โดยผู้บริหารควรออกแบบ โครงสร้างหน่วยงาน วางยุทธศาสตร์ จัดระบบงาน ก าหนดหน้าที่ของ
บุคลากร รูปแบบการบริหาร ก าหนดทักษะที่จ าเป็นแต่ละส่วนงาน และสร้างค่านิยมร่วมกัน ในการ
จัดการของเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกด้วยมาตรการ 5Rs ประกอบด้วย การลดการ
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ปริมาณของเสีย (Reduce) การหลีกเลี่ยงการสั่งสินค้าสร้างปัญหา (Reject) การส่งคืนผู้ผลิต 
(Return) การใช้ซ้ า (Reuse) และการแปรรูปมาใช้ใหม่ (Recycle) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการจัดการ
ของเสียโรงงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย การผลิต (Production) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) การปรับตัว (Adaptiveness) และการพัฒนา (Development เป็น
สิ่งที่พนักงานในองค์กรทุกคนใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความเข้าใจให้สอดรับกับวิธีการ
หรือขั้นตอนตามกระบวนการผลิตของหน่วยงาน ตามประเภทของอุตสาหกรรมพลาสติก และ
สามารถจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตต่างๆให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลการจัดการของเสียในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย เนื่องการจัดการของเสียในโรงงาน
อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นกระบวนการที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์การผลิตขององค์กรโดยการค้นหามาตรการในการลดปริมาณของเสียจากกระบวนการ
ผลิต หามาตรการในการป้องกันของเสียให้ลดน้อยลง หามาตรการในการแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดของเสีย 
และหามาตรการการมีส่วนร่วมในการจัดการของเสียอย่างเหมาะสมทั้งในระดับกิจกรรม และระดับ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพจะน าไปสู่ความสูญเสียในด้านต้นทุนและทรัพย์สินดังเจตนารมณ์ของ
องค์กรต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
2.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการของเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก

ของไทย 
2.2 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม และปัจจัยการจัดการของเสียใน

โรงงานอุตสาหกรรมทีส่่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรม 
2.3 เพ่ือวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการจัดการของเสียใน

อุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้วิธีการ

ผสมผสาน ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative 
research) โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาถึงระบบการจัดการของเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรม
พลาสติกของไทยปัจจุบัน โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ดังนี้ 
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ประชากร คือผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกขนาดใหญ่โดยมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 
200 ล้านบาทข้ึนไป  Office of Small and Medium Enterprise Promotion. (2017) โดย
ผู้แทนเป็นผู้บริหาร/ผู้จัดการ ที่ยังคงปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย ซึ่ง
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมพลาสติกทั่วประเทศจ านวน 337 โรงงาน Petroleum Institute of 
Thailand (2017) 

กลุ่มตัวอย่าง (เชิงปริมาณ) ผู้วิจัยใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูป
ของ Krejcie & Morgan (1970) ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเท่ากับ 0.5 ระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง 181 โรงงาน 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เก็บ
ตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 210 โรงงาน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ (แบบสอบถาม) จากการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารต ารา และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็น
ค าถามแบบตรวจรายการให้เลือกค าตอบ (Check List) จ านวน 85 ข้อ โดยน าแบบสอบถามที่ได้
สร้างขึ้นมาหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนเป็นผู้ประเมินแบบสอบถามโดยได้ผลการประเมิน IOC 0.84 และผู้วิจัยได้
น าเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try Out) จ านวน 30 บริษัทเพ่ือตรวจสอบความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใช้วิธีวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น 
0.89 

กลุ่มตัวอย่าง (เชิงคุณภาพ) ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) จากผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant Person) ด้วยการเจาะจงเลือก 
(Purposive Sampling)จากผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐจากกระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชน
เช่นผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยจ านวน 20 คนเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน
ในการจัดการของเสีย นโยบายการส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการของเสีย ปัจจัยการบริหารโรงงาน
อุตสาหกรรม ปัจจัยการจัดการของเสีย ประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรม และ
เสนอแนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการจัดการของเสียในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยที่
เหมาะสมต่อไป  
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4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการของเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก

ของไทย 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันในการจัดการของเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกของ

ไทย ผู้ประกอบการมีความตระหนักในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดย
ของเสียส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตตั้งแต่ข้ันตอนในการขนส่ง การจัดเก็บ การเตรียมผลิต 
การผลิต การบรรจุ การจัดเก็บ การส่งมอบให้กับลุกค้าซึ่งจากการสัมภาษณ์ล้วนเป็นหัวใจหลัก
ส าคัญในการเกิดของเสียในข้ันตอนหรือของเสียในประเภทต่างๆตามมา ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรม
จึงมีระบบการควบคุมมาตรฐานในการผลิตเพ่ือให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุดตาม
นวัตกรรมและความสามารถของพนักงานฝ่ายผลิต ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกจึงใช้
เทคโนโลยี ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการป้องกัน การน ากลับไปใช้ซ้ า การก าจัดแก้ไขของเสีย
ต่างๆ เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการผลิต และโดยส่วนใหญ่พบว่าจะนิยมใช้รูปแบบการจัดการของ
เสียที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เนื่องจากวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันดังนั้นจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและหน่วยงาน
ภาครัฐสามารถสรุปได้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะนิยมใช้แนวคิดการจัดการของเสียเช่น  1. 
การแยกประเภทของเสียในหน่วยการผลิตย่อย 2. การก าจัดของเสียโดยวิธีการน าวัสดุบางส่วนหรือ
ทั้งหมดกลับมาใช้ใหม่  3. การส่งให้หน่วยงานภายนอกมารับกลับไปด าเนินการของเสีย 4. การ
ก าจัดกากของเสียด้วยวิธีการฝังกลบเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 5. การเลือกใช้เครื่องมือ
ควบคุมคุณภาพ 6. การเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของแต่ละของเสีย 7. วิธีการเก็บ
ข้อมูลในเชิงคุณภาพ เช่นสนทนากลุ่ม ประชุมระดมสมอง การสัมภาษณ์เชิงลึก และ  8. วิธีการ
ปรับปรุงขั้นตอนการท างานเพ่ือลดปริมาณกากของเสียเช่น การลดขั้นตอนการท างาน การ
บ ารุงรักษา การจัดท าคู่มือในการท างานอย่างเป็นระบบมาตรฐาน และการอบรมให้ความรู้ถึงวิธีการ
ท างานที่มาตรฐาน 

4.2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม และปัจจัยการจัดการของเสีย
ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรม 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ปัจจัยการปัจจัยการบริหาร โรงงาน
อุตสาหกรรมโดยรวมสามารถร่วมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยรวม ได้ร้อยละ 60.1 (Adjusted R2 = .601)  ในขณะที่ปัจจัยการปัจจัยการบริหาร
โรงงานอุตสาหกรรมด้านค่านิยมร่วม ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรม
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โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักของผลกระทบของตัวแปร
อิสระที่มีผลต่อประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม พบว่า ด้านค่านิยมร่วมมี
น้ าหนักมากสุด (Beta = .530) ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรม
โดยรวม 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ปัจจัยการจัดการของเสียในโรงงาน
อุตสาหกรรมสามารถร่วมกันอธิบายการเปล่ียนแปลงของประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยรวม ได้ร้อยละ 45.7 (Adjusted R2 = .457)  ในขณะที่ปัจจัยการจัดการของเสียใน
โรงงานอุตสาหกรรมด้านการแปรรูปมาใช้ใหม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักของผลกระทบ
ของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม พบว่าด้าน
การแปรรูปมาใช้ใหม่มีน้ าหนักมากสุด (Beta = .388) ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการของเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม 
 

4.3. แนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการจัดการของเสียในอุตสาหกรรม 
พลาสติกไทย 

สรุปผลจากการวิจัยในภาพรวม ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอในวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่ามีแนว
ทางการจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลการจัดการของเสียในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยประกอบด้วย (1) 
มาตรการในการลดปริมาณของเสีย เช่นการปรับเปลี่ยนขั้นตอนของกิจกรรมบางส่วนที่น าไปสู่การ
ลดปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการโดยไม่จ าเป็น ลดโอกาสที่จะเกิดของเสียต่างๆที่จะเกิดขึ้น
ในกระบวนการตั้งแต่การวางแผนการผลิต การผลิต การจัดเก็บ การส่งมอบผลิตภัณฑ์พลาสติก
ให้กับลูกค้า (2) มาตรการในการป้องกันของเสีย องค์กรควรมีการจัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรม
ที่สนับสนุนกิจกรรมการลดของเสีย การหามาตรการป้องกันของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ การหา
วิธีการใหม่ๆในการลดปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต (3) มาตรการในการแก้ไขเพ่ือ
ไม่ให้เกิดของเสีย  และ (4) มาตรการการมีส่วนร่วมในการจัดการของเสียการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือ
ลดของเสียโดยมีตัวแทนของแต่ละฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการลดชองเสียโดยมีผู้บริหารระดับสูงให้
การสนับสนุน 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
5.1 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบันในการจัดการของเสียในโรงงาน

อุตสาหกรรมพลาสติกของไทย ยังคงมีการใช้เครื่องมือในการจัดการของเสียตามแนวคิดตาม
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นักวิชาการจากทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาด้วยความรู้เชิงขั้นตอน (know-how) ของประเทศต่างๆ
ในทวีปเอเชียและอเมริกา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thapanan & Suparatchai, (2012) ได้
ศึกษาเรื่อง การลดของเสียในกระบวนการผลิตการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติก  Defectives 
Reduction in Vacuum Forming Production Process พบว่า ลดของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QC Tool) การใช้ใบ
ตรวจสอบ (Check Sheet) การแจกแจงปัญหาด้วยแผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart) การใช้กฎ 
80:20 ในการเลือกแก้ไขส่วนที่มีของเสียมากที่สุด ใช้แผนภูมิก้างปลา (Fish-Bone Diagram) และ
การระดมความคิด (Brainstorms) ซึ่งเป็นแนวคิดนักวิชาการจากทวีปเอเชียและทวีปอเมริกา  

5.2 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2  พบว่า ปัจจัยการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม
สามารถร่วมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม 
ได้ร้อยละ 60.1 ในขณะที่ปัจจัยการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมด้านค่านิยมร่วม ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kongwut, (2008) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการของเสียอุตสาหกรรมของ
โรงงานอุตสาหกรรมเคมีในนิคมอุตสาหกรรมบางปู กรณีศึกษาบริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จ ากัด 
พบว่าลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบบางชนิด นอกจากนี้ยังน าเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการผลิตพยายามลดของเสียจากแหล่งก าเนิดมากที่สุด ส่งผลให้เกิดของเสียอุตสาหกรรมที่
จะต้องก าจัดโดยวิธีในการน าไปฝังกลบหรือท าลายมีจ านวนไม่มากและท าให้ลดการเกิดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถร่วมกันอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม ได้ร้อยละ 45.7 
(Adjusted R2 = .457) ในขณะที่ปัจจัยการจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการแปรรูปมา
ใช้ใหม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Duangsamorn, (2012)  ได้ศึกษาเรื่อง หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในชุมชนเขตดุสิตของกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผลการวิจัยพบว่าการจัดการขยะตามหลักการ  5 R มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานใน
การลดปริมาณขยะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

5.3 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่าแนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการ
จัดการของเสียในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยประกอบด้วย (1) มาตรการในการลดปริมาณของเสีย 
เช่นการปรับเปลี่ยนขั้นตอนของกิจกรรมบางส่วนที่น าไปสู่การลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการโดยไม่จ าเป็น ลดโอกาสที่จะเกิดของเสียต่างๆที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการตั้งแต่การวาง
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แผนการผลิต การผลิต การจัดเก็บ การส่งมอบผลิตภัณฑ์พลาสติกให้กับลูกค้า (2) มาตรการในการ
ป้องกันของเสีย องค์กรควรมีการจัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนกิจกรรมการลดของ
เสีย การหามาตรการป้องกันของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ การหาวิธีการใหม่ๆในการลดปริมาณของ
เสียที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต (3) มาตรการในการแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดของเสีย  และ  
(4) มาตรการการมีส่วนร่วมในการจัดการของเสียการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือลดของเสียโดยมีตัวแทน
ของแต่ละฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการลดชองเสียโดยมีผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน สอดคล้อง
กับ Department of Industrial Works (2015) ได้ศึกษาเรื่อง แผนการจัดการกากอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2558-2562 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. โรงงานจ าพวกที่ 3 ที่แจ้งประกอบกิจการแล้ว เข้า
สู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมโดยด าเนินการแจ้งการขนส่งกากอุตสาหกรรมออกไปบ าบัด 
ก าจัด รีไซเคิล เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี 2. มีการควบคุม ก ากับ ดูแล ยานพาหนะ
ขนส่งกากอันตรายทุกคัน โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานราชการเครือข่าย และระบบการ
ติดตามยานพาหนะโดยใช้เทคโนโลยีผ่านสัญญาณดาวเทียม 3. โรงงานรับบ าบัด ก าจัด รีไซเคิลกาก
อุตสาหกรรม ได้รับการตรวจสอบ โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 สภาพปัจจุบันในการจัดการของเสียในโรงงาน
อุตสาหกรรมพลาสติกของไทย ยังคงมีการใช้เครื่องมือในการจัดการของเสียตามแนวคิดตาม
นักวิชาการจากทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาด้วยความรู้เชิงขั้นตอน (know-how) ของประเทศต่างๆ
ในทวีปเอเชียและอเมริกาดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการ ดังนี้  1) ผู้บริหารองค์กรควร
พิจารณาเลือกเครื่องมือในการจัดการของเสีย พร้อมก าหนดมาตรการลดของเสีย พร้อมทั้งหา
แนวทางในการป้องกัน/ควบคุม และแก้ไขของเสียบรรจุลงมาตรการและแนวทางลงในแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 2) การน าเครื่องมือจากที่ใช้จัดการของเสียลงในแผนปฏิบัติการการจัดการ
ของเสียเป็นหมวดหมู่และหน่วยงานการผลิตย่อย 

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า ปัจจัยการปัจจัยการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม
โดยรวมสามารถร่วมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรม
โดยรวม ได้ร้อยละ 60.1 ในขณะที่ปัจจัยการปัจจัยการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมด้านค่านิยมร่วม 
ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ด าเนินการ ดังนี้ 1) ผู้บริหารองค์กรควรก าหนดนโยบายการจัดการกากของเสียในโรงงาน
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อุตสาหกรรม และจัดให้มีการส่งเสริมค่านิยมร่วมในการจัดการกากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
ในทุกส่วนงานการผลิต และปัจจัยการจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถร่วมกันอธิบาย
การเปล่ียนแปลงของประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม ได้ร้อยละ 45.7 
ในขณะที่ปัจจัยการจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการแปรรูปมาใช้ใหม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการจัดการของเสียโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม โดยผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรมควร
ที่จะหามาตรการและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า แนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการจัดการ
ของเสียในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยประกอบด้วย 1) มาตรการในการลดปริมาณของเสีย 2) 
มาตรการในการป้องกันของเสีย 3) มาตรการในการแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดของเสีย และ 4) มาตรการ
การมีส่วนร่วมในการจัดการของเสีย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการ ดังนี้ ผู้บริหาร
องค์การควรก าหนดนโยบายและมาตรการในการลดปริมาณของเสีย มาตรการในการป้องกันของ
เสีย มาตรการในการแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดของเสีย และหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขในบริษัท
เพ่ือให้ได้ประสิทธิผลในการจัดการของเสียภายในหน่วยงานผลิตย่อยทุกส่วนงานภายในองค์กร  
 6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป   
 1) ควรเพ่ิมเติมการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือวิธีการ
ประชุมระดมสมอง  (Brainstorming Session) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการในการลด การ
ควบคุม การป้องกัน และการแก้ไขไม่ให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต 
 2) ควรท าการศึกษาวิจัยโดยการทดลองใช้กับหน่วยงานย่อยในโรงงานอุตสาหกรรม
พลาสติกเนื่องจากในแต่ละโรงงานต่าง ๆ จะมีหลายหน่วยผลิตย่อยที่มีคุณลักษณะเฉพาะจึงควร
ศึกษาอันจะพัฒนาการจัดการของเสียจากระดับองค์กรไปสู่ระดับหน่วยงานย่อยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการพัฒนารูปแบบ

ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ 2) เพื่อพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการพัฒนา
รูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ส าหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเทคนิคเดลฟาย จ านวน 21 คน และ
การสนทนากลุ่ม จ านวน 7 คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบาย และพรรณนาความ ส่วน
การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 184 คน ด้วยแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเทคนิคเดลฟาย พบว่า เห็นด้วยกับการพัฒนาองค์ประกอบ

รูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 ด้านคือ 1) ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร  
2) ด้านทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา3) ด้านบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา และ  
4) ด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและตัวชี้วัดขององค์ประกอบทั้ง 24 ข้อ 
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2. ผลการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาทั้ง 7 คน ต่างเห็น
สอดคล้องกันว่าองค์ประกอบและตัวชี้วัดของรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความ
เหมาะสมดีแล้ว 

3. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูในพื้นที่จังหวัดนนทบุ รีทั้ง 184 คน 
พบว่า ทุกคนเห็นด้วยกับองค์ประกอบรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้งโดยภาพรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, รูปแบบ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ศตวรรษที่ 21 
 
 

ABSTRACT 
The purposes of the research were to study the factors and indicators of 

school administrator model in 21st century, and to develop factors and indicators 
of school administrator model in 21st century.  

Research methodology was Mixed Method research between qualitative and 
quantitative methods.  The qualitative research collected data from analyzing 
documents, in-depth interviewing a group of 21 school administrator experts by 
Delphi technique, and gathering data from 7 experts by group discussion technique. 
The quantitative research collected data from 184 samples with questionnaires and 
analyzed data with descriptive statistics; percentiles mean, standard deviation, 
median and interquartile ranges. 

Research findings 
 1) The group of 21 school administrator experts strongly agreed with the 
factors and indicators of 21st century school administrator model which included 1) 
characters 2) skills 3) roles and 4) responsibilities.  
 2) By group discussion, all 7 experts concurred with the 4 factors and 24 
indicators of 21st century school administrator model. 
 3) The evaluation of 184 administrators and teachers’ opinions of factors 
and indicators of 21st century school administrator model were at high level. 
Keywords: Development, Model, Educational Administrator, 21st Century 
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1. บทน า 
 ศตวรรษที่ 21เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลันในหลายๆด้าน ทั้งด้าน
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ การคมนาคม การสื่อสาร ด้านวิทยาศาสตร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตของคน
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการด ารงชีวิตของคนในสังคม และก่อให้เกิดการแข่งขันทางด้าน
เศรษฐกิจกับนานาประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความส าคัญของการพัฒนาประเทศ จึงไม่ได้ขึ้นอยู่ที่
ระบบทุนหรือทรัพยากรอ่ืนๆ หากแต่ขึ้นอยู่กับศักยภาพและคุณภาพของคนในชาติเป็นส าคัญ  
การเตรียมคนให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในศตวรรษ
ที่ 21 จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายในสังคมไทยต้องให้ความส าคัญ ดังนั้นการพัฒนาด้าน
การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างรีบเร่ง เพื่อสร้างประชากรของประเทศให้มีคุณภาพและ
ศักยภาพทั้งนี้เพื่อให้คนในชาติสามารถด ารงชีพได้อย่างเป็นสุขในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง  
และเป็นก าลังส าคัญในการน าพาประเทศให้สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 นั้น ได้เสนอแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาในยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายหลายด้าน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินี้ให้ความส าคัญกับ 
การปฏิรูปในด้านต่างๆ คือ ปฏิรูประบบการศึกษาให้สอดรับซึ่งกันและกันทั้งระบบปฏิรูปแนวการจัด
การศึกษาโดยการเน้นให้ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center) ปฏิรูปหลักสูตรและเนื้อหาสาระให้
สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น 
และเอกชนโดยเน้นเรื่องการกระจายอ านาจและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิรูประบบครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้นให้มีการยกระดับสถานภาพของ
วิชาชีพครู การพัฒนาคุณภาพครู ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุน เพื่อระดมทรัพยากรในการ
จัดการศึกษา ปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา และให้มีการรับรองและประเมินผลมาตรฐาน
จากองค์กรภายนอก และปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ (Office of 
Educational Reform, 2002) 
 การพัฒนาทางการศึกษา มุ่งให้เกิดคุณภาพ ทั้งในด้านผลผลิต กระบวนการจัดการ และ
ปัจจัยต่างๆ โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาพัฒนาทั้งระบบ ปฏิเสธไม่ได้ว่าบุคคลที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้บ ริหาร
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สถานศึกษาถือเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ส าคัญที่สุดในสถานศึกษาที่จะสามารถขับเคลื่อนให้การ
ปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนเกิดข้ึนได้ส าเร็จอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนในกระบวนการ ผู้บริหารโรงเรียน 
คือ ผู้น า ที่จะชี้น า สั่งการ และวางกรอบทิศทางการบริหาร ควบคุม ติดตามดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ
ภายในสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อน าพาสถานศึกษาไปสู่
จุดหมายปลายทางตรงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Suphon Wangsin, 
2010) 
 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นต าแหน่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จของสถานศึกษา  
ถ้าสถานศึกษาใดมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มาด้วยความรู้ ความสามารถ เก่ง ดี  มีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้น
คุณธรรมก็มีแนวโน้มว่าสถานศึกษาจะมีอนาคตสดใสเปรียบเสมือนกัปตันที่จะน าพาเรือล าน้อยใหญ่ 
ควบคุม ก ากับทิศทางเพื่อเดินทางมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกับลูกเรือของตนได้ส าเร็จ  แต่หากกัปตันไม่มี
ประสิทธิภาพเรือล าน้อยใหญ่ก็มีอันต้องจมหายไปในท้องทะเลหรืออาจต้องเสียเวลาอย่างมากมาย
เพื่อการเดินทางมุ่งสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ด้วยด้วยความยุ่งยากและมากด้วยอุปสรรคในการบริหาร
จัดการตนเองและลูกเรือ แม้ว่าในบางครั้งการจัดการสถานศึกษาจะไม่เรียบร้อยถูกต้องอยู่บ้าง   
แต่หากผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถ ผลลัพธ์ของงานก็อาจมีประสิทธิภาพสูงได้ ในทางตรงกันข้าม
หากผู้บริหารหรือผู้น าในสถานศึกษามีคุณลักษณะของผู้บริหารไม่ดีหรือไม่พึงประสงค์ แม้การจัด
องค์กรจะถูกต้องหรือดีเพียงใดก็ตาม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรย่อมสมบูรณ์ได้ยากและอาจไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรหรือประสิทธิภาพต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็น
จะต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสายตาของบุคลากรในหน่วยงาน มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพื่อขับเคลื่อนงานขององค์การให้น าไปสู่ความส าเร็จ 
 ด้วยความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเป็น “หัวเรือใหญ่” ขับเคลื่อนสถานศึกษา
ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายและโดยเฉพาะเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมโลกในศตวรรษที่  21 ที่ซึ่งความ
เจริญก้าวหน้าด าเนินไปอย่างก้าวกระโดด ผู้บริหารสถานศึกษาเองจะต้องมีลักษณะอันพึงประสงค์
ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นผู้วิจัยจึง
ท าการศึกษาเรื่อง “รูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21” ซึ่งผลของการวิจัยจะเกิด
ประโยชน์ต่อวงการการศึกษาของประเทศชาติต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย และสามารถตอบปัญหาของการวิจัยให้ชัดเจน 
ผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
 2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
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 2.2 เพื่อน าเสนอรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัย ได้ติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 21 คน และสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
จากแบบสอบถาม จ านวน 184 ชุด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 21 คน และสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 
คน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 184 ชุด 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย โดยศึกษาจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดองค์ประกอบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อก าหนดเป็น
กรอบรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดองค์ประกอบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคนิค (Delphi Technique) โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 น ากรอบซึ่งได้จากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างเป็น
รูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 ขั้นตอนที่ 3 เสนอแนะเพิ่มเติมตัวชี้วัดองค์ประกอบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มาจัดกลุ่มสนทนา 
(Focus Group Discussion) เพื่อเสริมให้ตัวชี้วัดองค์ประกอบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
มีความเหมาะสม และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 4 สอบถามผู้ปฎิบัติงานจริง เพื่อศึกษาระดับการปฎิบัติตามองค์ประกอบของ
การพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากขั้นตอน
ที่ 1 - ขั้นตอนที่ 3 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 รูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบ ด้วยองค์ประกอบหลัก 4 
ด้าน และ 6 องค์ประกอบย่อยในแต่ละด้าน ได้แก่ 1. ด้านทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา มี 6 
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 2) ผู้บริหารมี
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ความสามารถในการก าหนดทิศทางองค์กร 3) ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา 
แก้ปัญหา และการตัดสินใจ 4) ผู้บริหารมีความสามารถในการท างานเป็นทีม 5) ผู้บริหารมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ดิจิตอล และนวัตกรรม และ 6) ผู้บริหารมีความสามารถในการ
สร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 2. ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร มี 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  
1) ผู้บริหารเป็นนักวิเคราะห์สถานการณ์ 2) ผู้บริหารเป็นผู้มีความพร้อมด้านข้อมูลสารสนเทศ  
3) ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 4) ผู้บริหารเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิก กล้าได้กล้าเสีย รู้ จักการ
วางแผนเชิงรุก 5) ผู้บริหารเป็นนักสร้างความร่วมมือทั้งในและนอกสถานศึกษา และ 6) ผู้บริหาร
เป็นผู้มีภาวะผู้น าในการบริหารองค์กร 3. ด้านบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  
มี 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ผู้บริหารเป็นผู้อ านวยความสะดวกทางด้านวิชาการ ตลอดจนด้าน
การให้บริการและการจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 2)  ผู้บริหารเป็นผู้น าด้าน
การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา 3) ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษา 4) ผู้บริหาร
ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและพัฒนา 5) ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาและ 6) ผู้บริหารสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 4. ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา มี 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ผู้บริหารปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2) ผู้บริหารบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม  
3) ผู้บริหารยึดหลักการประชาธิปไตย และใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน 4) ผู้บริหารเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในงาน 5) ผู้บริหารใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดและ 6) ผู้บริหารมีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
 4.2 การสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เห็น
สอดคล้องกันว่า องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยของรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 นั้น เหมาะสมดี พร้อมได้แสดงค าแนะน า และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ผู้บริหารควรมี
ความพร้อมด้านข้อมูลสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big data ทั้งนี้เพื่อใช้
เป็นมูลในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร 2) ผู้บริหารควรมีทักษะการ
สร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และมีความสามารถในการท างานเป็นทีม 3) ผู้บริหารควรมีภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กรก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมิอาจคาดการณ์ ได้ในศตวรรษที่ 
21 4) ผู้บริหารสถานศึกษาควรบริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ 5) ผู้บริหารควรเป็น
ผู้น าทางวิชาการ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งควรสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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 4.3 การประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน พบว่าทุกคนมีความ
พึงพอใจต่อองค์ประกอบการพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับได้ดังนี้ ด้าน
ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร ด้านบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามล าดับ 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 
 5.1 จากการศึกษาพบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 คน เห็นด้วยกับองค์ประกอบหลัก ทั้ง 4 ด้าน 
คือ 1) ด้านทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร 3) ด้านบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษา และ 4) ด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาและตัวชี้วัดของ
องค์ประกอบหลัก ทั้ง 24 ข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Magnuson, (2001) ได้วิจัยเรื่อง
คุณลักษณะของผู้จัดการโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์
ที่สอนในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซึ่งจ าแนกคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
คุณลักษณะด้านอาชีพ และคุณลักษณะส่วนตัว พบว่า ในส่วนของคุณลักษณะด้านวิชาชีพนั้น 
ประกอบด้วย คุณลักษณะที่ส าคัญคือ การมีความสามารถติดต่อและเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี มีความรู้ใน
สาขาวิชาชีพตนถ่องแท้สามารถมอบหมายงานได้เหมาะสม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เปิดโอกาสให้
ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นมิตร น่าเข้าใกล้  มีเวลาให้กับผู้ร่วมงาน มีความสนใจผู้อ่ืน 
สามารถวางแผนและจัดระบบงาน รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และใช้อ า นาจของตนได้อย่าง
เหมาะสม และในส่วนของคุณลักษณะส่วนตัวนั้น ประกอบด้วยคุณลักษณะที่ส า คัญ คือ  
การมีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ มีความรอบรู้ เป็นผู้มีความจริงใจ ไม่ใช้อารมณ์ 
เป็นมิตรอารมณ์ขัน เปิดเผย มีความเสมอต้นเสมอปลาย และมีความเมตตา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Bennis (2000) เสนอว่า ผู้ที่จะเป็นผู้น าได้จะต้องมีคุณลักษณะบุคลิกภาพพิเศษกว่าคนทั่วๆ  
ไป ได้แก่ มีความเฉลียวฉลาด มีความกล้าหาญ มีความกระตือรือร้น มีลักษณะท่าทางดี สง่างาม  
น่าเลื่อมใส มีความยุติธรรม ผู้น าที่ดีนั้นจะต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง ผู้น าไม่ใช่คนที่ต่างไปจากคน
ธรรมดาอ่ืนๆ อย่างน้อยผู้น าจะต้องมีลักษณะพื้นฐานเช่นเดียวกับมนุษย์เดินดินทั้งหลาย ได้แก่ 
จะต้องมีความซื่อสัตย์ การอุทิศตน ความไม่พยาบาทมาดร้าย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ใจกว้าง และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีภาระหน้าที่ส าคัญท่ีสุดในองค์การสังคมทั้งกิจกรรมที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการทั่วไป เวลาราชการและนอกราชการ ด้านสุขภาพร่างกาย จึงต้องมีความ
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แข็งแรง เพราะถ้าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงแล้ว การด า เนินงานก็จะบกพร่องซึ่งส่งผลต่อ
ความส าเร็จของงานได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bass (1998) ได้ศึกษา ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้บริหาร โดยจ าแนกออกเป็นกลุ่มตามผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้ 
1) บุคลิกภาพและพฤติกรรม จากผลการวิจัยมากกว่า 15 เรื่อง พบว่า ผู้บริหารควรมีบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมเหนือบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องต่อไปนี้ คือ มีเชาวน์ปัญญาดี มีนิสัย การศึกษาค้นคว้า ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ มีความรู้ทันสมัย และกว้างขวาง ชอบกิจกรรม และงานสังคม  
มีมารยาทสังคมดี มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 2) บุคลิกลักษณะของผู้บริหารที่ได้รับการยืนยันจาก
ผลการวิจัยมากกว่า 10 เรื่อง พบว่า ผู้บริหาร จะมีบุคลิกลักษณะ ดังนี้ คือ มีความสามารถในการ
เข้าสังคม รู้จิตวิทยาในการเจรจา มีมารยาททางสังคมดี มีความคิดริเริ่มท าสิ่งใหม่ๆ เพื่อน าไป
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ มีความอดทนต่อความยากล าบาก อดทนต่อปัญหารอบด้าน
โดยไม่เสียก าลังใจ รู้หลักและวิธีท างานมีความเชื่อมั่นในตนเอง หมั่น ศึกษาหาความรู้เพื่อเสริม
คุณค่าของตนให้เป็นผู้มีความสามารถ มีความเชื่อมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ มีความสามารถในการ
คาดการณ์ข้างหน้าได้  ให้ความร่วมมือกับหมู่คณะในการท า งานเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมี
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและคิดสิ่งใหม่ ๆ เป็นผู้มีความสามารถในการพูดและสามารถ
เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 3) คุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์สูงกับการเป็นผู้บริหาร คือ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นที่นิยมของปวงชน มีความสามารถในการเข้าสังคม มีความสามารถใน
การตัดสินใจ มีความปรารถนาที่จะท า ดีที่สุด มีอารมณ์ขัน มีความร่วมมือกับผู้ อ่ืนและมี
ความสามารถในทางกีฬา 
 5.2 การสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 7 
คน เห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบหลัก และตัวชี้วัดรูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 
21 นั้น เหมาะสมดี พร้อมได้แสดงค าแนะน า และข้อเสนอแนะสอดคล้องกับงานวิจัยของ Permsuk 
Permphrayun (2008) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี พบว่า คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาลพบุรี โดยภาพรวม 3 ด้าน อยู่ในระดับมากเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านทักษะ และด้านการจูงใจ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี 
จ าแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนเมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และขนาด
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สถานศึกษา มีความคิดเห็นไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lukhua Sekuaw (2008) ได้
ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในทัศนะของบุคลากรครูโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัด
เชียงใหม่ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่วนตัวของผู้บริหาร ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 
ด้านบุคลิกภาพ ผู้บริหารควรมีความกระตือรือร้นในการท างาน ในด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารควรมี
เหตุผลและจริงใจ  ส่วนด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารควรมีความซื่อสัตย์โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
ส าหรับด้านความเป็นผู้น าผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล และด้านคุณสมบัติทั่วไปนั้น
ผู้บริหารควรมีประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ส่วนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่วนวิชาชีพของ
ผู้บริหาร ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับงาน ผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบงาน และขอบข่ายงานในหน้าที่รับผิดชอบในด้านทักษะความสามารถ ผู้บริหารควรมี
ทักษะความสามารถในการวางแผนและจัดระบบงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Wanchai 
Sutrisand (2009) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 พบว่า 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความเป็นผู้น าด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และด้านความสามารถในการบริหาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.3 การประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ทั้ง 184 คน พบว่า 
ทุกคนมีความพึงพอใจการพัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sudawan Tempeam (2010) ได้ศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมและทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และความ
เป็นผู้น า และผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน จ าแนกตามเพศ  
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้าน ทุก
ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thitima Ama (2011)  
ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก เรียงตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  



164    ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562

ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความสามารถในการบริหารงาน ด้านผู้น า  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านวิชาการ และผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sununtha Paungtong, 
(2011) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในทัศนะของครูสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านภาวะผู้น า อยู่ในระดับมาก 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
  6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่งผลต่อการพัฒนา
รูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ (1) ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร ผู้บริหารควรมี
นโยบายการบริหารที่แสดงถึงแนวทางการพัฒนาผู้บริหารที่ชัดเจนเพื่อการ ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ(2) ด้านทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้พร้อมกับ
การปฏิบัติหน้าที่ในทุกมิติ (3) ด้านบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรแสดง
บทบาทให้ตรงไปตรงมาในการปฏิบัติงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และ (4) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีธรรมภิบาลในการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริหารงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
 6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการส่งผลต่อการ
พัฒนารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ (1) ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร ผู้บริหาร
ควรมีความพร้อมด้านข้อมูลสารสนเทศ (2) ด้านทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารควรมี
ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  (3) ด้านบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษาผู้บริหารควรสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และ (4) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรจะท าการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง (1) 
ควรท าการวิจัยสภาพปัญหารูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อจะทราบว่าในปัจจุบัน
มีปัญหาและความต้องการในประเด็นใดที่ส าคัญ และ (2)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับจังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อหาแนวทางพัฒนารูปแบบผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีความทันสมัยต่อการบริหารต่อไป 
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บทคัดย่อ  
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) ศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีและรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เสนอแนวทาง
การปรับปรุ งระบบการจัดเก็บภาษีของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา วิธีการวิจัยใช้การวิจัยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาได้แก่พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจัย  พบว่า ปัญหาด้านรายได้จากการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่ให้อ านาจในการจัดเก็บภาษีซึ่งเพียงไม่กี่
ประเภท ท าให้มีผลต่อปริมาณรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังล้าสมัยไม่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและปัญหาวิธีการในการบริหารจัดการในการ
จัดเก็บภาษี ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ยังมีระบบการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ แนวทางแก้ไขควรมีการ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องที่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสภาพ

                                                           
 Pranakhon Si Ayutthaya Rajaphat University . 
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เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนด าเนินการปรับปรุงระบบและกลไกการตรวจสอบและก ากับดูแลให้
การบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ :  ภาษีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล การปรับปรุง 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) Study problems of revenue and 
income collection under the management of provincial administrative organizations, 
municipalities and sub-district administrative organizations in Phranakhon Si Ayutthaya 
Province; and  2) Suggest guidelines for improving a revenue collection system for 
provincial administrative organizations, municipalities and sub-district administrative 
organizations in Phranakhon Si Ayutthaya Province.  The instrument used for this 
qualitative research is an in-depth interview. The content analysis technique is used for 
data analysis.  The study area is located in Phranakhon Si Ayutthaya Province. The 
results indicate that the problems of revenue and income collection under the 
management of provincial administrative organizations, municipalities and sub-district 
administrative organizations in Phranakhon Si Ayutthaya Province include ineffective 
revenue collection laws which have an impact on the amount of income earned; the 
laws concerned found not to keep pace with the economic and social changes; 
insufficient revenue collection systems; and a lack of fiscal self-reliance. The suggested 
guidelines are as follows: The laws concerning local maintenance revenue should be 
improved to be in accordance with the area and changing economic conditions. The 
effective systems and mechanisms for monitoring and supervising the fiscal 
administration under the management of local administrative organizations should be 
also improved.        
Keywords:  Local Revenue, Provincial Administrative Organization, Municipality, Sub- 
  District Administrative Organization, Improvement. 
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1. บทน า  
 การปรับปรุงรายได้ท้องถิ่นให้เพียงพอต่อการจัดท าบริการสาธารณะ เป็นปัญหาส าคัญ
ระดับชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ทุกจังหวัด(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) และมีความส าคัญในฐานะเป็นหน่วยงานหลักของรัฐ ที่กฎหมาย
ก าหนดให้จัดท าภารกิจทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ทั้งในเขตเมืองซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
ส าคัญของประเทศ และเขตชนบทซึ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม นอกจากนั้นยังมีภารกิจตามนโยบายรัฐบาล 
ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นจ านวนมาก ของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของตน ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ ท าให้ไม่สามารถท าภารกิจให้
เป็นที่ยอมรับของประชาชนได้  
  รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งเป็น 5 
ประเภทคือ ภาษีอากรที่ท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บเอง ภาษีอากรที่ท้องถิ่นร่วมเก็บกับรัฐบาลกลาง 
(surcharge taxes) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ยืมและเงินสะสม และรายได้อ่ืนๆของ
ท้องถิ่น  
 1. ภาษีอากรที่ท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บเอง แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เป็นภาษีท่ีเรียกเก็บจากผู้เป็นเจ้าของโรงเรียนและที่ดินที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือน โดยค านวณจากค่า
เช่ารายปีในอัตราร้อยละ12.5 โรงเรือนที่เจ้าของอยู่เองได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี (2) ภาษีบ ารุง
ท้องที่เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินส่วนที่ไม่ได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
โดยค านวณจากราคาที่ดินในอัตราต่างๆ สุดแล้วแต่มูลค่าของที่ดิน เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะ
ได้รับการยกเว้นส่วนหนึ่งของที่ดิน ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันไปสุดแล้วแต่ว่าที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในเขต
ปกครองท้องที่อะไร โดยได้รับการยกเว้นจ านวนน้อยในเขตเทศบาลนคร และมากส าหรับที่ดินนอกเขต
เทศบาล (3) ภาษีป้ายเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากป้ายที่เป็นรายชื่อของธุรกิจ เครื่องหมายการค้าหรือรูป
สินค้าต่างๆ ทั้งที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในการแจ้งความหรือในการโฆษณา โดยผู้เป็นเจ้าของป้ายเป็นผู้มี
หน้าที่เสียภาษี อัตราภาษีท่ีแตกต่างกันไปสุดแล้วแต่ขนาดของป้ายและภาษีท่ีใช้   (4 )  อากรฆ่ าสั ตว์ 
เป็นภาษีเรียกเก็บในอัตราต่างๆ จากผู้ที่น า โค กระบือ แพะ หมู และสัตว์อ่ืนๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
กระทรวง ไปฆา่ที่โรงฆ่าสัตว์ในเขตการปกครองท้องถิ่น 
 2. ภาษีอากรที่ท้องถิ่นร่วมเก็บกับรัฐบาลกลาง  (surcharge taxes) กรณีของประเทศไทย
รัฐบาลกลางเป็นผู้ก าหนดและบังคับใช้กับท้องถิ่นทุกประเภทและทุกขนาดพ้ืนที่ โดยหน่วยงานของ
รัฐบาลเป็นผู้จัดเก็บและแบ่งให้กับท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 
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 3. เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน หมายถึง เงินเงินที่รัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณ
แผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์การจัดสรร เงินอุดหนุนมี 2 ประเภทคือ เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเพ่ือใช้ด าเนินการตามโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐานซึ่ง
รัฐบาลกลางจะอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการตามโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเป็นกรณี
พิเศษตามนโนบาย  
 4. เงินกู้ยืมและการใช้เงินสะสม ในกรณีที่ท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น สามารถขอกู้ยืมเงินจากเงินกองทุนที่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีรายรับจากการรับฝากเงินสะสม
จ านวนหนึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถตั้งจ่ายจากเงินสะสมที่สูงเกินขีดก าหนด อัน
เป็นผลจากปัจจัยบางประการ เช่นจากการจัดเก็บภาษีได้เกินเป้าหมายเป็นต้น 
 5. รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วยรายได้จากแหล่งต่อไปนี้  (1) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและ
ค่าปรับ เป็นรายได้ของท้องถิ่นที่ไม่ใช่ภาษีอากรเป็นการจัดเก็บจากบริการและการอนุญาต ที่ท้องถิ่น
ให้แก่ประชาชนในท้องที่โดยอาศัยฐานอ านาจจากกฎหมายต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติสาธารณสุ ข 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติการพนัน พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และการ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ เป็นต้น รายได้ประเภทนี้ประกอบด้วย เช่น ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ค่า
ใบอนุญาตประกอบการค้าที่สังคมรังเกียจ ค่าใบอนุญาตแต่งผมและใช้สถานที่แต่งผม ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตการพนัน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา เป็นต้น  (2) รายได้ จากทรัพย์ สิ นและการ
ประกอบกิจการของท้องถิ่น หมายถึงรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินและดอกเบี้ยจากเงินสะสมใน
ธนาคารเป็นส าคัญในกรณีที่ท้องถิ่นประกอบกิจการเทศพาณิชย์ท้องถิ่นก็จะมีรายได้จากกิจการเหล่านี้
เช่น ผลก าไรจากโรงรับจ าน า เป็นต้น 
 ปัจจุบันรายได้หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล
มาจากภาษีอากรที่ท้องถิ่นร่วมเก็บกับรัฐบาลกลาง (Surcharge Taxes) และเงินอุดหนุนจาก
งบประมาณแผ่นดินเป็นหลักโดยเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 80 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพ่ึงพิงทางการคลังใน
ระบบการคลังท้องถิ่นอย่างมีนัยส าคัญ (Phahol Koweint, 2014) ซึ่งในทางวิชาการด้านการคลัง 
ความเข้มแข็งทางการคลังหมายถึงสัดส่วนของความแตกต่างระหว่างขีดความสามารถในการหารายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความจ าเป็นในการใช้จ่าย (Ladd, Helen F., and John Yinger, 
1989 Miller and Gerald J, 2001) หมายถึงการหารายได้ด้วยตนเองอย่างเพียงพอส าหรับการท า
ภารกิจตามแผนงานและโครงการต่างๆ โดยไม่ต้องพ่ึงพิงงบประมาณจากรัฐบาล  
 ในขณะที่รัฐบาลกลางมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายงบประมาณในนโยบายสาธารณะสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Societies) ในสังคมไทยซึ่งเป็นปฏิภาคกับ
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รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขณะเดียวกัน ในระบบบริหารราชการแผ่นดินกลับพบว่า  
แม้ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่มุ่งเน้นให้เกิดการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง โดยให้มีการถ่ายโอน คน เงิน งานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่
ตลอดระยะเวลา 2 ทศวรรษท่ีผ่านมากลับพบว่าระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคไม่ได้ลดขนาดลง 
ในทางตรงกันข้ามกลับพบว่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้การจัดสรร
งบประมาณให้กับระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีข้อจ ากัดอย่างยิ่ง เนื่องจากงบประมาณแผ่นดิน
อย่างน้อย 1ใน 3 ต้องถูกจัดสรรแบ่งปันให้กับระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค (ในขณะที่ระบบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีการขยายตัวจ านวนมากและแต่ละแห่งมีแนวโน้มขยายโครงสร้าง กรอบ
อัตราก าลังและงบประมาณด้านการบริหารสูงมากเช่นเดียวกัน)  
 นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาลบางอย่างได้สร้างภาระทางการคลังให้กับท้องถิ่น เช่นการจ่าย
เบี้ ยยั งชีพผู้สู งอายุ  เบี้ยยั งชีพคนพิการ โครงการแก้ปัญหาที่อยู่ อาศัยเป็นต้น ( Achakorn 
Wongpreedee, 2012)  ดังนั้นจึงคาดหมายได้ว่าระบบการคลังและงบประมาณท้องถิ่นมีแนวโน้มที่จะ
ประสบปัญหาอย่างรุนแรงในอนาคต ซึ่งอาจกระทบต่อคุณภาพในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นอย่าง
มาก  ภายใต้ข้อจ ากัดของเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สิ่งที่ควรพิจารณาและด าเนินการศึกษาอย่างเร่งด่วน 
คือการพ่ึงตนเองทางการคลังของท้องถิ่น ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในการหา
รายได้จากทรัพย์สินและการประกอบกิจการของท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม รวมถึงการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม ่ตลอดจนร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะมากขึ้น  
 การวิจัยนี้มุ่งศึกษาสาเหตุของปัญหาและศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการคลังของ
องค์การบริหารส่ วนจั งหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยใช้ พ้ืนที่ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรณีศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในปี 2559  จ านวน 691,641 ล้านบาทซึ่งสูงเป็นล าดับ
ที่ 4 ของประเทศ โดยมาจากภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 84.6 อันดับที่ 2 คือ สาขาการขายส่ง การขาย
ปลีกฯ ร้อยละ 7.6 อันดับที่ 3 คือ สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ ร้อยละ 1.4 รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อ
ปีของประชากรปี 2559 เท่ากับ 797,416 บาท (Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Office. 
2017) เมื่อพิจารณาจากศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมพบว่า มีโอกาสในการเพิ่มศักยภาพทางการ
คลังของท้องถิ่นได้อีกมาก แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวม องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองทางการคลังได้ 
มีรายได้ที่มาจากการจัดเก็บเองในเกณฑ์ที่ต่ า รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนจาก
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งบประมาณแผ่นดิน ท าให้ส่งผลกระทบต่อการจัดบริการสาธารณะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนี้ 
(Witchugon Nakthon, 2016) 
 

ตารางที่ 1 สัดส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนครจัดเก็บ/ 
     รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

รายไดจ้ัดเก็บเอง รัฐบาลจัดสรรให้ เงินอุดหนุน 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

84,429,234 
ร้อยละ 7.23 

901,499,606 265,784,646 

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 

23,628,352 
ร้อยละ 5.54 

185,464,321 241,309,433 

 
ตารางที่ 2 สัดส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บ/รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้กรณี

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อบต. รายได้จัดเก็บเอง รัฐบาลจัดสรรให้ เงินอุดหนุน 

ท่าหลวง 162,213 
 ร้อยละ 0.79 

9,654,655 10,823,721 

คลองสะแก 3,482,489.17 
ร้อยละ17.55 

10,835,346.02 9,009,065 

บ้านกลึง 343,703.72 
ร้อยละ1.71 

11,794,584 8,357,823 

พระขาว 480,859.24 
ร้อยละ1.99 

13,323,547 10,808,868 

เกาะเกิด 336,239.63 
ร้อยละ 1.91 

10,995,004 ๖,๖๐๓,๒๐๓ 

คลองน้อย 75,201.99 
ร้อยละ 0.37 

11,188,066 9,275,628 
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ตารางที่  3 สัดส่วนของรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ/รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้กรณี
เทศบาลต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เทศบาลต าบล รายได้ที่จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินอุดหนุน 
ท่าเรือ 2,867,787 

ร้อยละ 2.49 
37,447,473 77.634.851 

ท่าหลวง 2,657,596 
ร้อยละ 3.87 

32,962,444 35,766,659 

นครหลวง 2,269,363 
ร้อยละ3.65 

32,962,444 29,287,918 

อรัญญิก 5,330,779 
ร้อยละ 11.66 

29,733,430 16,001,762 

บางซ้าย 304,898 
ร้อยละ 0.72 

29,733,430 12,483,013 

บางบาล 304,898 
ร้อยละ 0.37 

43,296,838 39,024,222 

มหาพราหมณ์ 1,256,161 
ร้อยละ 1.87 

37,646,361 29,662,306 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่ารายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดหามาได้เอง คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีการจัดหารายได้เองด้วยวิธี
อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ หรือการด าเนินการในรูปสหการ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 ศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีและการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.2 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บภาษีและการพัฒนารายได้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพ่ือการพ่ึงตนเองทางการคลังอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   
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3. วิธีด าเนินการวิจัย   
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In - depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับสูงด้านการคลังท้องถิ่น จ านวน 25 คนและวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาได้แก่พ้ืนที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ปัญหาการจัดเก็บภาษีและการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปได้ดังนี้ 
 1) ปัญหาการจัดเก็บรายได้จากภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล เกิดจากปัญหาเก่ียวกับกฎหมายที่ให้อ านาจท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีเพียง  
3 ประเภทคือ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย ซึ่งเป็นฐานภาษีที่แคบเกินไป ท าให้
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถจัดท าบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ปัจจุบันมีการเพ่ิมบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลประชาชนมากขึ้น นอกจากนั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังล้าสมัย
ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เช่นภาษีบ ารุงท้องที่ยังคงจัดเก็บโดยใช้
อัตราของปี 2524 ซึ่งระยะเวลากว่า 30 ปี สภาพการณ์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปมากท าให้ท้องถิ่นส่วน
ใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมายก าหนด เช่นในส่วนของภาษีบ ารุงท้องที่
ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส าหรับที่นา กฎหมายก าหนดให้จัดเก็บได้ในอัตราไร่ละ 5 บาท 
ที่สวนเก็บในอัตราไร่ละ 12.50 บาท (แต่ถ้าปล่อยให้เป็นที่ว่างเปล่าก็เก็บในอัตรา 25 บาท) ซึ่งเป็น
อัตราตั้งแต่ปี 2524 แต่การปรับฐานภาษีเพ่ิมอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่มี
รายได้น้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่สามารถเพ่ิมรายได้จากการเพ่ิมภาษี อีกทั้งยังไม่มีการ
เพ่ิมฐานภาษีประเภทต่างๆให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตชนบท ไม่สามารถเก็บภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนได้อย่างเพียงพอ ปัญหาการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตร รายได้ในส่วนนี้ (ซึ่งเป็นรายได้หลัก) จึงมีไม่มากนัก ส่วนภาษีป้ายมีน้อย
มากเพราะส่วนใหญ่เป็นบ้านอยู่อาศัยมีร้านค้าเพียงไม่กี่ร้าน และส่วนใหญ่เป็นร้านเล็กๆในหมู่บ้าน
ซึ่งไม่สามารถเก็บภาษีได้ ทั้งนี้พบว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีท้องถิ่นส่วนใหญ่มีผลบังคับใช้มา
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เป็นเวลานาน และมีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเช่นเช่นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
ธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เป็นต้น 
 รายได้อ่ืนนอกจากภาษี ได้แก่ปัญหารายได้จากค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับ
ซึ่งเป็นรายได้เพียงเล็กน้อย ซึ่งหากกรณีที่ในท้องถิ่นนั้นไม่ใช่พ้ืนที่ธุรกิจ ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม
หรือบริษัทห้างร้านท้องถิ่นนั้นก็ยิ่งได้ภาษีน้อยจนไม่เพียงพอกับการท าหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้  
 2) ปัญหาเกิดจากวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีไม่เหมาะสม เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วนมีวิธีการการประเมินภาษีโรงเรือนที่ด าเนินการให้ตรงกับความ
เป็นจริงได้ยาก เนื่องจากระเบียบที่เกี่ยวข้องมีช่องว่างในทางปฏิบัติ ท าให้เกิดปัญหาด้านการ
ตรวจสอบให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ประกอบการที่ถูกต้องชัดเจนได้ในทุกประเภทกิจการ จึงจ าเป็นต้องใช้การผ่อนปรนกับผู้เสียภาษี 
ส่งผลให้รายได้จากการจัดเก็บท าได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย อีกทั้ง เอ้ือต่อการหลีกเลี่ยงภาษี หรือ
แม้กระทั่งการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ประเมินกับผู้เสียภาษีได้โดยง่าย นอกจากนั้นเป็น
ปัญหาด้านการเมืองท้องถิน่ เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นบางส่วนเกรงว่าจะกระทบต่อฐานเสียงในการ
เลือกตั้ง การประเมินภาษีบางประเภทจึงต่ ากว่าที่ควรจะเป็นค่อนข้างมาก ปัญหาท่ีเกิดจากตัว
เจ้าหน้าที่ท่ีจัดเก็บภาษี ขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการใช้ระบบแผน
ที่ภาษีและสภาพปัญหาด้านการให้บริการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่  
  3) ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกรณีไม่ช าระภาษีที่ก าหนดให้ท้องถิ่นต้องบังคับ
ช าระหนี้ด้วยการยึดอายัดทรัพย์กับประชาชนตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 ซึ่งเป็นเรื่องท่ียากล าบากในการปฏิบัติและเป็นการสร้างปัญหาให้แก่เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลมาก ปัญหาอีกประการหนึ่งคือปัญหาการค้างช าระภาษีซึ่งกรณีนี้กฎหมาย
ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการเร่งรัดไม่ให้มีภาษีค้างช าระโดยการให้ใช้มาตรการทางปกครองคือให้
ท้องถิ่นด าเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างช าระเพ่ือมาหักเงินที่ค้างช าระ (พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539) ในทางปฏิบัติ ด าเนินการได้ยากเป็นการสร้างปัญหาให้แก่ผู้
ปฏิบัติค่อนข้างมาก และผู้ที่คุ้นเคยกับวิธีการลักษณะนี้ อาจเป็นการสร้างปัญหาให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและมีความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดให้กับผู้ปฏิบัติปัญหาส าคัญที่มี
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ผลกระทบต่อการจัด เก็บภาษีของ เทศบาลและองค์การบริหารส่ วนต าบลในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยาค่อนข้างมาก  ได้แก่ วิธีการในการบริหารจัดการในการจัดเก็บภาษีซึ่งพบว่าส่วน
ใหญ่ยังมีระบบการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวข้อง 
 4) ผู้บริหารท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังขาดการด าเนินการในแผนงานหรือโครงการที่จะเป็นการ
สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะกิจการเชิงพาณิชย์ซึ่งกฎหมายก าหนดให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่นทุกรูปแบบสามารถด าเนินการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการที่มีลักษณะ 
เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ หรือเป็นการต่อยอด หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
หรือบริการในระดับท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือ 
ยุทธศาสตร์ที่มีการร่วมมือหรือร่วมทุนกับภาคเอกชนเช่นสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม หรือการ
ร่วมทุนกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันเองในรูปสหการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความเหมาะสมในการด าเนินการหลักคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีความพร้อมด้าน
งบประมาณ บุคลากรและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
 4.2 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บภาษีและการพัฒนารายได้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพ่ือการพ่ึงตนเองทางการคลังอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พบว่า 
 1) ควรปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน
ระหว่างระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ควรมีการทบทวน
ภารกิจการจัดบริการสาธารณะท้ังระบบว่าภารกิจใดควรเป็นหน้าที่ของระบบบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค ภารกิจใดควรเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดให้ชัดเจน  มิฉะนั้นใน
ระยะยาวรัฐจะประสบปัญหาการจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่นอย่างมาก เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้
ในการจัดบริการสาธารณะในส่วนของรัฐบาล ในขณะท่ีงบประมาณของระบบบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่สามารถ
พ่ึงตนเองทางการคลังได ้
 2) ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคลังและงบประมาณ
ท้องถิ่นทั้งระบบให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรม และทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยพิจารณาให้สอดคล้องกันระหว่างภารกิจและงบประมาณ นอกจากนั้นควร
เร่งด าเนินการในรูปของประมวลกฎหมายการคลังและงบประมาณท้องถิ่น เพ่ือให้มีการบริหารงาน
คลังและงบประมาณท้องถิ่นท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
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 3) ปรับปรุงวิธีการเก็บภาษี อากรและรายได้อ่ืนๆของท้องถิ่นให้ทันสมัย และสะดวก
รวดเร็วส าหรับประชาชน โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการด าเนินการ เช่นเดียวกับ
ภาคเอกชน เพ่ือเป็นการลดความผิดพลาดและขาดประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้อง 
 4) รัฐบาลควรสนับสนุนและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแผนยุทธศาสตร์  
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเชิงรุก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารายได้ ในรูปของกิจการเชิง
พาณิชย์ สหการ หรือความร่วมมือด้านการลงทุนร่วมกับภาคเอกชนให้มากขึ้น และลดการพ่ึงพิง
งบประมาณจากรัฐบาลลง ทั้งนี้ภายใต้กฎหมาย ระเบียบที่ยืดหยุ่น ผ่อนปรน ที่จะสามารถกระตุ้ น
หรือสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการในลักษณะดังกล่าว เช่นการน าหลักการ
การบริหาร หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆมาปรับใช้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ันควรมีการปรับลดจ านวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กโดยการควบรวมและยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลเพ่ือลด
งบประมาณรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายประจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณด้านบุคลากร   
 

5. อภิปรายผลการวิจัย  
 ข้อค้นพบจากการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยอื่นๆที่พบว่าพบว่ารายได้ทั้งหมดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องที่จัดหาเองได้นั้นค่อนข้างน้อยมากเมื่อเปรียบกับรายได้ของรัฐบาล จึงแสดงให้
เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังพ่ึงพาตนเองไม่ได้ในทางภาษีอากร ดังนั้น รัฐบาลควรมีการ
ก าหนดให้มีการเพ่ิมอ านาจในการจัดเก็บภาษีอากรให้กับท้องถิ่นและต้องส่งเสริมขีดความสามารถในการ
จัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากข้ึน การก าหนดอ านาจในจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น ตามที่เป็นอยู่ในกฎหมายปัจจุบัน อยู่ในภาวะที่ไม่เป็นระบบ สับสน ไร้หลักการ และใน
บางกรณีก็ไม่เหมาะสม (Rawiwan Intha rawicha, 2017)  ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีข้อบกพร่อง การพ่ึงตนเองทางการคลังมีค่อนข้างต่ าและประชาชนใน
ท้องถิ่นมีการหลบเลี่ยงภาษี ค่อนข้างมาก ควรปรับปรุงสมรรถนะทางการคลังของท้องถิ่น แก้ไขกฎหมาย
ที่ยังคงใช้อยู่หรือตรากฎหมายใหม่ จัดท าเกณฑ์การจัดสรรรายได้ใหม่พร้อมทั้งขยายฐานภาษีใหม่
ตลอดจนจัดการปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ่ึงตนเองทางการคลังและการหลบเลี่ยงภาษีของประชาชนใน
ท้องถิ่น (Worapit  Meemak, 2011)  สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยโดยรวมยัง
ไม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นเท่าที่ควรนัก รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาอาจยังมิใช่กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าทวีคูณ (Multiplier effects) อย่างไรก็ตาม มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่เห็นถึงความส าคัญและด าเนินกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นของตน 
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ตัวอย่างการน ากลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นไทยเช่น
เทศบาลนครภูเก็ตได้มีการจัดผังเมืองและพัฒนาบริเวณชุมชนย่านเมืองเก่าเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือกรณีสนามบินหรือท่าอากาศยานสุรินทร์
ภักดี (Surin Royal Airport) ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
และเปิดให้บริการด้านการบินพาณิชย์เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2545 ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
(logistics) และโครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง (Cargo Distribution Center - Thungsong) 
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอของตัวแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการ
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการส่งเสริมความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจ เอกชน  
และประชาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านต้นทุนการขนส่ง ส่งเสริมให้อ าเภอทุ่งสง
เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าของภาคใต้เป็นต้น (Sikarn Issrachiyos, 2016) กรณีที่น่าสนใจคือการ
พัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่นในการพัฒนาเป็นนครไอซีที โดยการน าไอซีทีมาใช้ในการบริหารและ
พัฒนาจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม การก้าวสู่ความเป็นเลิศของจังหวัด แบบมีส่วนร่วมจาก
ภาคประชาชนและเอกชน ร่วมลงทุนกับเทศบาล (Apisak Pattanajak and Kultida Tuamsuk, 2016) 
 

6. ข้อเสนอแนะ  
 6.1 ควรมีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องที่ให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นภาษีโรงเรือนให้ทันสมัยและลด
การใช้ดุลพินิจของผู้ประเมินให้น้อยลง ตลอดจนด าเนินการปรับปรุงระบบและกลไกการตรวจสอบ
และก ากับดูแลให้การบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดย
พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสมรรถนะทางการบริหารและการปฏิบัติงาน
แบบมืออาชีพ (Professional)  
 6.2 เพ่ิมจ านวนประเภทภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองเพ่ิมขึ้นเช่นภาษีที่พักอาศัยภาษี
สิ่งแวดล้อมและภาษีจากการท่องเที่ยวเป็นต้น 
 6.3 ด าเนินการปรับปรุงระบบและกลไกการตรวจสอบและก ากับดูแลให้การบริหารงาน
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีสมรรถนะทางการบริหารและการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ (professional) 
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 6.4 ปรับลดจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กโดยการควบรวมและยก
ฐานะเป็นเทศบาลต าบลเพ่ือลดงบประมาณรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายประจ า โดยฉพาะอย่างยิ่ง
งบประมาณด้านบุคลากร 
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อิทธิพลของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวต่อความพึง
พอใจแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางอารยธรรมขอม 
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บทคัดย่อ  
 บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวต่อความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางอารยธรรมขอม และ  
2) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการท่องเที่ยวต่อปัจจัยด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว และความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางอารยธรรมขอม  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ รวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์ในแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางอารยธรรมขอมในเขตพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ จ านวน 500 ตัวอย่าง โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบไม่
ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota 
Sampling) ของแต่ละจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ากัน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ผลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง    
 ผลการศึกษาพบว่า  

1) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางอารยธรรมขอมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้รูปแบบการ
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ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความแตกต่างกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  โดยพบว่าพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวมากกว่ารูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  2) การสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวบน
เส้นทางอารยธรรมขอมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเน้นการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น   
ค าส าคัญ :  พฤติกรรมนักท่องเทีย่ว, การบริหารจัดการการท่องเที่ยว,  ความพึงพอใจ 

 
ABSTRACT 

 This study aims 1) to study the influence of tourist behavior and tourism 
management on tourist satisfaction of Khmer civilization route and 2) to compare 
the differences in traveling patterns on tourist behavioral, tourism management and 
tourist satisfaction on the Khmer civilization route. The data were collected from 
tourists visiting ecological and historical sites in Khmer civilization area in Nakhon 
Ratchasima, Chaiyaphum, Buriram and Surin. The questionnaire was used as a tool 
to collect data. The results were analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation. Then, the hypotheses were tested by structural equation 
modeling. The results indicated that tourist behavior and tourism management 
significant influence on tourist satisfaction on Khmer civilization route tourism. In 
addition, there are a difference between the historical tour and the ecotourism 
tour. It was found that historical tourist behavior was higher associated with tourism 
management than that of ecotourism. In order to satisfy tourists and promote 
tourism on the path of civilization, the relevant agencies should focus on 
continuously developing a systematic tourism management and public relations. It 
will enhance the tourism potential. 
Keywords: Tourist Behavior, Tourism Management, Tourist Satisfaction 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันการท่องเที่ยวของโลกมีแนวโน้มมุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้นนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มให้ความส าคัญกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่ท าลาย
ธรรมชาติและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (The official site of Tourism Authority 
of Thailand, 2017) รวมถึงการน าเอาศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และประเพณีมาเป็นส่วน
หนึ่งในตัวสินค้าหรือบริการเพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งซึ่งสอดคล้องกับกระแสเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Economy) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จึง
เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่น าเอาธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และประเพณีมา
เป็นจุดขายเพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวชาติที่สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรมและมรดกประเพณีทางประวัติศาสตร์ส าหรับประเทศไทยเป็นประเทศท่ี
มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Resources)  มากเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค
เอเชีย  ทั้งนี้โดยมีแหล่งธรรมชาติและประวัติศาสตร์จ านวนมากกระจายอยู่ตามภาคต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศซึ่งแสดงให้เห็นถึง วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์ วิถีการด าเนินชีวิต
และความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชนบท (The official site of Tourism Authority of Thailandม 
2009  ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีศักยภาพในการท า
รายได้ให้กับประเทศไทยสูง (Management system certification institute (Thailand), 2007) 
 “นครชัยบุรินทร์”ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์เป็นกลุ่ม
จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่มีความได้เปรียบในด้านพ้ืนที่ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาศิลปะ 
วัฒนธรรมมรดกประเพณีทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายและมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยการจัดท า 
Application บนมือถือเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการค้นหาแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก 
ร้านอาหาร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการตลาดหรือ Road Show ท าให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ ยวและพักผ่อนในกลุ่ มจั งหวัดนครชัยบุ รินทร์มีแนวโน้มเ พ่ิมมากขึ้น 
(https://nakhonchaiburin.wordpress.com/) และจากผลการส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยว   
ปี พ.ศ. 2557 พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ร้อยละ 98.20 และเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร้อยละ 1.80 โดยจังหวัดนครราชสีมามี
นักท่องเที่ยวมากที่สุด  ร้อยละ 65.97 รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 12.50 จังหวัดบุรีรัมย์ 
ร้อยละ 11.61 และจังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 9.92 ตามล าดับ จากข้อมูลสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐ
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เล็งเห็นถึงความส าคัญในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัดดังกล่าว
เนื่องจากเป็นงานที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและประชาชน  โดยภาครัฐได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติและวิถีชีวิตควบคู่
กับการจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก ซึ่งมีโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและ
แหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอมด้วยการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา
เส้นทางคมนาคมของแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว เช่น ลานจอดรถ ลานกางเต้นท์ ห้องน้ า ตลอดจนโครงการพัฒนาศักยภาพ
และการรักษาความปลอดภัยเพื่อเพ่ิมความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยวด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด CCTV อย่างไรก็ตามการขยายตัวของการท่องเที่ยวที่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยวหรือการแสวงหา
รายได้จากการท่องเที่ยวท าให้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเกิดความเสื่อมโทรมและขาดการบริหาร
จัดการที่ดีโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งปัญหาดังกล่าว
เป็นปัญหาส าคัญ ที่ส่งผลให้ความได้เปรียบและรายได้ของประเทศลดลง (Department of 
Tourism, 2015: 1) 
 จากที่มาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวต่อความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวบน
เส้นทางอารยธรรมขอมโดยให้ความส าคัญกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่น ามาสู่ความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยว
บนเส้นทางอารยธรรมขอม  2 ปัจจัย ได้แก่ 1) พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และ 2) การบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝงที่มีต่อ
ความพึงพอใจจึงได้น าแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) มา
ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจ าลองที่ พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์เพ่ือยืนยันความสอดคล้องของทฤษฎีกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างที่
ท าการศึกษาและหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร (Suksawang, 2014) 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ต่อความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางอารยธรรมขอม  
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการท่องเที่ยวต่อปัจจัยด้านพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยวและความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางอารย
ธรรมขอม  
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางอารยธรรมขอม โดยการเลือกพ้ืนที่ส าหรับการศึกษาแบบ
เจาะจง ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักท่องเที่ยว 2) รูปแบบ คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
จ านวน 250 คน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จ านวน 250 คน เท่ากัน 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 500 คน ซึ่งการก าหนดกลุ่มตัวอย่างข้างต้นเป็นไปตามเกณฑ์การวิเคราะห์
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Kline, 2015) โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ของแต่ละจังหวัดใน
สัดส่วนที่เท่ากัน 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบสอบถามโดยผ่านการทดสอบความ
น่าเชื่อถือ (reliability) ของข้อค าถามท่ีมีลักษณะเป็นมาตรวัดอันตภาค 5 ระดับ โดยทุกกลุ่มตัวแปร
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (coefficient Alpha’s Cronbach) อยู่ในช่วง 0.953–
0.963  ซึ่งมากกว่า 0.7 จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ (Santos, 1999) สามารถ
น าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนต่อไปได้ ส าหรับการทดสอบความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้าง (content validity) โดยการทดสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของแบบจ าลอง
การวัดพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย แบบจ าลองการวัดการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และ
แบบจ าลองการวัดความพึงพอใจ พบว่าแบบจ าลองการวัดทั้ง 3 แบบจ าลองมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาค่าดัชนีอัตราส่วนไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2 /df) น้อยกว่า 3 (Hair, et 
al., 2010) หรือน้อยกว่า 5 (Schumacker & Lomax, 2004) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
เปรียบเทียบ (CFI) และค่าดัชนี Tucker-Lewis (TLI) มากกว่า 0.90 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) น้อยกว่า 0.08 (Kline, 2015) จึงสรุปได้ว่าตัว
แปรแฝงที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 3 ตัวแปรมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสามารถน าไปวิเคราะห์
แบบจ าลองสมการโครงสร้างได้อย่างเหมาะสม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องของแบบจ าลองการวัด 
แบบจ าลองการวัด  

(Measurement Model) 
ค่าดัชนี 

วัดความสอดคล้อง 
แบบจ าลองการวัดพฤติกรรมท่องเที่ยว 2 /df = 1.202; CFI = 0.999; TLI = 0.997; RMSEA 

= 0.020 
แบบจ าลองการวัดการบริหารจัดการ 2 /df = 2.400; CFI = 0.981; TLI = 0.973; RMSEA 

= 0.053 
แบบจ าลองการวัดความพึงพอใจ 2 /df = 2.529; CFI = 0.989; TLI = 0.981; RMSEA 

= 0.055 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง ในการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นโดย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการทดสอบการแจกแจงของข้อมูล พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทุกคู่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .230 ถึง .890 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 โดยค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าไม่เกิน 0.9 ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับที่ยอมรับ
ได้ (Field, 2005) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ าลองสมการโครงสร้างความพึงพอใจ 
พบว่า แบบจ าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาเกณฑ์ดัชนีวัดความ
สอดคล้องได้แก่ ค่าดัชนีอัตราส่วนไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2 /df) เท่ากับ 3.706 ซึ่งน้อยกว่า 5 
(Schumacker and Lomax, 2004) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 
0.946 และค่าดัชนี Tucker-Lewis (TLI) เท่ากับ 0.929 ซึ่งมากกว่า 0.900 ค่ารากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.074 ซึ่งน้อยกว่า 
0.080 (Kline, 2015) เมื่อพิจารณาค่าขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.890 (p<.001 
จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 
0.230 (p<.001) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2  และพบว่าการบริหารจัดการการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.620 (p<.001) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 รายละเอียดดัง
ภาพที่ 1 
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Chi-square = 429.925, df = 116, chi-square/df = 3.706, CFI = 0.946, TLI = 0.929, RMR 
= 0.025, RMSEA = 0.074 

ภาพที่ 1  ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างความพึงพอใจ 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจ าลองสมการโครงสร้าง การวิเคราะห์

ความไม่แปรเปลี่ยนภายใต้สมมติฐานย่อย 4 สมมติฐานซึ่งเป็นหลักการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนที่
มีความเข้มงวดน้อยที่สุด (least restriction) ไปจนถึงการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนที่มีความ
เข้มงวดมากที่สุด (most restriction) ได้แก่ 1) การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบ
แบบจ าลอง (model form) ( formΗ ) 2) การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (


H ) 3) การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปร

สังเกตได้ (


Η ) และ 4) การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของความแปรปรวนขององค์ประกอบ (
 

Η ) พบว่า แบบจ าลองสมการโครงสร้างความพึงพอใจมีความไม่แปรเปลี่ยนระหว่างรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พิจารณาจากค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง 
และค่าผลต่างของดัชนีวัดความสอดคล้อง df /2  น้อยกว่า 3 ค่าCFI TLI และ RMSEA 
มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ .01 (Byrne, 2008; Chen, Sousa, & West, 2005)  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
แบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับรูปแบบการท่องเที่ยวทั้ง 2 ประเภท จึง
ยอมรับสมมติฐานข้อที่ 2 รายละเอียดดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2  ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องและผลต่างของดัชนีวัดความสอดคล้องในการวิเคราะห์ความ

ไม่แปรเปลี่ยนของแบบจ าลองสมการโครงสร้างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการองเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ 
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ดัชน ี เกณฑ ์ formΗ  


H  


Η   

Η  
Chi-square - 633.774 745.871 797.210 904.921 
Df - 206 221 227 247 
Chi-square/df <5 3.077 3.375 3.512 3.664 
CFI >0.90 0.923 0.906 0.897 0.882 
TLI >0.90 0.886 0.869 0.862 0.853 
RMSEA <0.08 0.065 0.069 0.071 0.073 

df /2  <3 - -0.298 -0.137 -0.152 
 CFI <0.01 - 0.017 0.009 0.015 
 TLI <0.01 - 0.017 0.007 0.009 
 RMSEA <0.01 - -0.004 -0.002 -0.002 

 

 เมื่อพิจารณาค่าขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปรของโครงสร้างที่ท าการศึกษาโดย
เปรียบเทียบแบบจ าลองของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  พบว่า 
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.001 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
พึงพอใจ ขณะที่พฤติกรรมนักท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ  ส าหรับรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตัวแปรด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.001  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจ  และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
รายละเอียดดังภาพที่ 2  

    
ภาพที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงจ าแนกตามประเภท 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการบริหารจัดการท่องเที่ยวต่อความ
พึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางอารยธรรมขอม พบว่า  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางอารยธรรมขอม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้านช่องทางการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากเป็นล าดับแรก ทั้งนี้เนื่องจากท าเลที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางได้สะดวกสบายรวมถึงเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด สวยงามและเป็นระเบียบ ลานจอดรถมีความ
ปลอดภัย ห้องสุขาสะอาด มีถังขยะที่เพียงพอ มีป้ายแสดงแผนที่และป้าย  บอกทางเข้า-ออกที่
ชัดเจน และล าดับสุดท้ายคือ ด้านแหล่งท่องเที่ยว  มีทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงามมีเอกลักษณ์ที่
โดดเด่นและมีพ้ืนที่กว้างขวางเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Suksanchananun (2016) ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการ
บริการโฮมสเตย์ในเกาะยอ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านด้านช่องทางการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว และด้านแหล่งท่องเที่ยว
ส่งผลต่อความพึงพอใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Songsuk 
(2014) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเกาะพีพีดอน พีพีเล จังหวัดกระบ่ี พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเกาะพีพีดอน 
พีพีเล จังหวัดกระบี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ Sripairoj and Silanoi 
(2015) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค : กรณีศึกษา
ตลาดเกาะกลอย อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยว พบว่า ด้านศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากเป็นล าดับแรก กล่าวคือ 
แหล่งท่องเที่ยวมีภูมิทัศน์ที่สวยงามรวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง 
ลานจอดรถ ห้องสุขาได้รับการปรับปรุงและดูแลรักษาเพ่ือปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รองลงมาได้แก่ 
ด้านการจัดการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ พบว่า แหล่งท่องเที่ยวได้ค านึงถึงความสามารถในการรองรับ
จ านวนนักท่องเที่ยวให้พอเหมาะกับพ้ืนที่ด้วยการแบ่งพ้ืนที่เป็นเขต (Zoning) ส าหรับบริเวณ
ท่องเที่ยวและบริเวณอนุรักษ์ เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามและสมบูรณ์คงสภาพตาม
ธรรมชาติ และล าดับสุดท้ายได้แก่ ด้านการจัดการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกโดยแหล่งท่องเที่ยวมี



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    189  

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เช่น ข้อปฏิบัติและเส้นทาง
เดินทางท่องเที่ยว ป้ายเตือนห้ามขีดเขียนผนัง ห้ามทิ้งขยะทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและไม่ให้
เกิดความเสียหายแก่แหล่งท่องเที่ยว  นอกจากนี้ยังพบว่าระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ringkananong (2018) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพ้ืนที่อ าเภอวังน้ า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การบริหารจัดการท่องเที่ยวด้านศักยภาพในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านการจัดการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ และด้านการจัดการให้ความรู้และสร้างจิตส านึก
ส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 จากการศึกษาขนาดอิทธิพลของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการบริหารจัดการท่องเที่ยว
ต่อความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางอารยธรรมขอม โดยมีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเว ศ
และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความแตกต่างกับรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  กล่าวคือ  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีความสัมพันธ์
กับการบริหารจัดการท่องเที่ยวมากกว่ารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สามารถอธิบายได้ว่า
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและมี
โบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีความส าคัญทางวัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์ดังจะเห็นได้
จากการที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นเขตส าหรับการอนุรักษ์สิ่งปลูก
สร้างอันทรงคุณค่า  โดยค านึงถึงความสามารถและความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการรองรับจ านวน
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด้วย  อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังให้ความส าคัญ
กับการได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพ่ือ
เป็นการสร้างจิตส านึกและไม่ให้เกิดความเสียหายแก่แหล่งท่องเที่ยว  
  
6. ข้อเสนอแนะ 
  6.1 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีประเด็นที่แหล่งท่องเที่ยวควรน าไปพิจารณาเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ แหล่งท่องเที่ยวควรพิจารณาถึง
จ านวนเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ค าแนะน าหรืออธิบายข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอต่อ
จ านวนนักท่องเที่ยวและสอดคล้องกับขนาดพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยวทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความพึง
พอใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที  
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 6.2 ด้านวิธีให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว ควรพิจารณาถึงจ านวนและขนาดของป้าย
แนะน าขั้นตอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ป้ายเตือนเก่ียวกับระบบรักษาความปลอดภัย และป้ายข้อควร
ปฏิบัติ ต่าง ๆ เช่น การแต่งกาย การงดสูบบุหรี่ หรือการงดใช้เสียงในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ให้มีจ านวนที่
เพียงพอและมีขนาดที่เหมาะสมและชัดเจน รวมถึงควรมีการตรวจสอบป้ายที่ช ารุดหรือสูญหายอยู่
เสมอซึ่งในกรณีนี้จะท าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถทราบถึงขั้นตอนต่างๆ และข้อควรปฏิบัติในการ
เดินทางท่องเที่ยว 
 6.3 ด้านการส่งเสริมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว  แหล่งท่องเที่ยวควรพิจารณาถึง
ค่าธรรมเนียม  การเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวช่วง
เทศกาล  และควรเน้นและเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบว่าการบริหารจัดการการท่องเที่ยวยังมีประเด็นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวควรน าไปพิจารณาเพื่อใช้ในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว คือ ด้านการจัดการให้ความรู้และ
สร้างจิตส านึก แหล่งท่องเที่ยว ควรพิจารณาถึงการปลูกจิตส านึกของนักท่องเที่ยวด้วยการจัด
กิจกรรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการจัดการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถน าไปปฏิบัติและ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ (1) ศึกษาบริบทการเมืองไทยช่วง ค.ศ. 1962-2016 ที่

มีผลต่อปราสาทพระวิหารจ าลองที่ผามออีแดง  (2) วิเคราะห์การสื่อสารการเมืองในกรณีนี้ การวิจัย
นี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ภายใต้กรอบแนวคิดสื่อสารการเมืองของของไบรอัน แมกแนร์  
(Brian McNair) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อความของ“ข่าวออนไลน์” จาก
สื่อในกัมพูชาและไทย ผู้วิจัยพบว่า (1) บริบททางการเมืองไทยช่วง ค.ศ. 1962-2016 มีอิทธิพล
อย่างมีนัยส าคัญต่อโครงการนี้ (2) ส่ือในภาษาอังกฤษ และสื่อในภาษาไทยมีการสื่อสารการเมืองใน
กรณีนี้แตกต่างกัน โดยสื่อในภาษาอังกฤษมองว่าเป็นความพยายามของกลุ่มชาตินิยมที่อยากได้
ปราสาทพระวิหารคืนมา แต่สื่อในภาษาไทยมองว่าชาวศรีสะเกษต้องการสร้างปราสาทพระวิหาร
จ าลองเพ่ือเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยว แม้จะถูกคัดค้านจากรัฐบาลไทยและกัมพูชา แต่
ประชาชนศรีสะเกษยืนยันทีจ่ะหาทางเปิดปราสาทพระวิหารจ าลองที่สร้างเสร็จแล้วผามออีแดงให้ได้  
ค าส าคัญ: การสื่อสารการเมือง; ปราสาทพระวิหาร; ปราสาทพระวิหารจ าลอง 
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ABSTRACT 
This article,entitled “Political Communication Concerning Preah Vihear 

Replica”, has two objectives: (1) to study the political contexts from 1962 to 2016 
that influenced the Preah Vihear temple replica project at Pha Mor E-Daeng; and (2) 
to analyze the political communication involved. This is a qualitative research 
under the framework of Brian McNair’s Political Communication Model. The 
research techniques employed are documentary research and content analysis of 
on-line news reports from various media sources both from Thailand and 
Cambodia. First, it was found that the political contexts in Thailand and Cambodia 
from 1962 to 2016 did significantly influence the Preah Vihear temple Replica 
project at Pha Mor E-Daeng. Because the Preah Vihear temple is situated near to 
the Cambodian-Thai border, the two neighbors were involved in the ownership 
dispute of Preah Vihear temple. The International Court of Justice decided twice in 
favor of Cambodia in 1962 and 2013. Following border clashes in 2008, Cambodia 
has closed the gate to Preah Vihear temple from Thailand. This prompted the 
peoples of Si Saket to come up with the Preah Vihear temple replica project at Pha 
Mor E-Daeng. Second, concerning the analytical study of political communication of 
the political actors involved, it was found that the Thai mass media in English and 
those in the Thai language did convey different political messages. Whereas the 
media in English saw it as another attempt by the ultra-nationalists to reclaim 
ownership of the Cambodian Preah Vihear temple; however, those in the Thai 
language saw the project as an effort to revive the local economy through tourism 
promotion. Despite negative responses from both governments, the peoples of Si 
Saket challenged, resisted to obey their orders to tear down the said replica. 
Keywords: Political Communication; Preah Vihear Temple; Preah Vihear Temple  
      Replica. 
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1. บทน า  
การสื่อสารการเมือง คือ การสื่อสารทุกรูปแบบที่ด าเนินการโดยนักการเมือง และผู้ที่

เกี่ยวข้องทางการเมืองโดยมีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง หรือ เป็นการสื่อสารที่สื่อมวลชนน าเสนอ
เกี่ยวกับการเมือง หรือ เป็นกิจกรรมการสื่อสารที่สื่อมวลชนน าเสนอเกี่ยวกับการเมือง เช่ น การ
รายงานข่าว บทบรรณาธิการ (McNair, 2003)  เนื่องจากไทยและกัมพูชาได้มีกรณีพิพาทแย่งชิง
ปราสาทพระวิหารกันมายาวนานจนคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลโลกถึงสองคร้ัง ในปีค.ศ. 1962 
และ 2013   และศาลได้ตัดสินว่าเป็นของกัมพูชา  การก่อสร้างปราสาทพระวิหารจ าลองท่ีผามอ- 
อีแดง ต าบลเสาธงชัย อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งตั้งอยู่ห่างปราสาทพระวิหารในกัมพูชา
เพียง 700 เมตร  กรณีการสร้างปราสาทพระวิหารจ าลองที่ผามออีแดง ในช่วงเดือนเมษายน -
พฤษภาคม ค.ศ. 2016 จึงดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่อาจจะกระทบความสัมพันธ์กัมพูชา-ไทย 
และเกิดความตึงเครียดที่ชายแดนอีกครั้ง  สื่อสารมวลชนในทั้งในกัมพูชาและไทยก็ได้สื่อสาร
การเมืองในเรื่องนี้อย่างน่าสนใจยิ่ง 

ก่อนหน้านี้มีการก่อสร้างปราสาทพระวิหารจ าลองครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1963 ที่เมือง
โบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือปลอบใจท่ีคนไทยต้องสูญเสียเขาพระวิหารไป  แม้แต่กลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยก็เคยมาอ่านอ่านแถลงการณ์ทวงคืนแผ่นดินไทยที่ปราสาท  
พระวิหารจ าลองที่เมืองโบราณแห่งนี้ (Prachatai, 2009)  มีผู้พยายามจะสร้างประสาทพระวิหาร
จ าลองแห่งที่ผามออีแดง มาตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธ์ แต่รัฐบาลกัมพูชาได้ตอบโต้อย่างทันควัน
และขู่ว่าอาจร้องเรียนไปยังองค์การยูเนสโก (Phnom Penh Post, 2009) ด้วยเหตุนี้โครงการนี้ 
จึงเงียบหายไป  

ตราบจนกระทั่งในปี 2015 มีรายงานครึกโครมอีกครั้ง เมื่อสื่อไทย พาดหัวข่าวว่า “ไทยจะ
พิจารณาเลียนแบบสร้างปราสาทพระวิหารท่ีเคยเป็นข้อพิพาท" (Khaosod English, 2015)  
เกือบหนึ่งปีต่อมาหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เมื่อ 24 เม.ย. 2016 พาดหัวข่าวว่า “ทหารพรานไทยได้
สร้าง‘ปราสาทพระวิหารจ าลอง’ บนผามออีแดง” วันต่อมาสื่อกัมพูชาระบุว่า“รัฐบาลกัมพูชาไม่
พอใจที่ทหารไทยสร้างปราสาทพระวิหารจ าลอง” (The Phnom Penh Post, 2016b) ต่อมา
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ก็พาดหัวข่าวว่า “ประยุทธต าหนิการสร้างปราสาทพระวิหารจ าลอง” 
(Bangkok Post, 2016b) ในวันเดียวกัน หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ก็รายงานว่า “ปราสาทพระวิหาร
จ าลอง‘ถูกเก็บเข้ากรุ’เรียบร้อยแล้ว” (Nation Multimedia, 2016a)  อย่างไรก็ตาม เพียงหนึ่ง
สัปดาห์ต่อมา สถานการณ์พลิกกลับว่ามีการอนุญาตให้เปิดปราสาทพระวิหารจ าลองได้แล้ว 
(Bangkok Post, 2016)  
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ประเด็นการสร้างปราสาทพระวิหารจ าลองที่ผามออีแดงจึงเป็นที่สนใจอีกครั้ง ของ
นักวิชาการท่ีติดตามประเด็นความขัดแย้งปราสาทพระวิหาร ดังจะเห็นว่า Lilja-Baaz (2018) เสนอ
แนวคิดว่า ปราสาทพระวิหารจ าลองนั้น เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านอ านาจรัฐของทั้งรัฐไทยและ
กัมพูชาที่เป็นคู่ขัดแย้งในกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร และก่อให้เกิดสภาวะสงครามที่พรมแดน
ไทย-กัมพูชา  การสร้างปราสาทพระวิหารจ าลองเป็น‘การผลิตซ้ า’ (repeats) ที่แสดงว่าประชาชน
ต่อต้านแนวคิดที่ว่า ต้องมีของจริงแท้เพียงอย่างเดียวไม่อาจท าเลียนแบบได้  ในทางการเมืองเป็น
การแสดงว่า ประชาชนต้องการสันติภาพ ไม่ต้องการสงครามเพ่ือแย่งชิงปราสาทพระวิหารกันอีก
ต่อไป   

ผู้วิจัยได้พบว่า เหตุใดการก่อสร้างปราสาทพระวิหารจ าลองคร้ังที่สองในปี  ค.ศ.2016 นี้  
จึงกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่อาจน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศอีกครั้งหนึ่ง  
ซึ่งประเด็นการเมืองเรื่องชาตินิยมทั้งในไทยและกัมพูชามีอิทธิพลต่อปราสาทพระวิหารทั้งในอดีต
และปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ Ngoun (2017) ที่ระบุว่า ปราสาทพระวิหารได้ถูกใช้เป็น
เครื่องมือของนักการเมืองกัมพูชาในการรวมชาติสมัยสีหนุและในการเสริมฐานการเมืองของตน
สมัยฮุนเซ็น ส่วนในไทยลัทธิชาตินิยมถูกน าไปใช้ในการโค่นนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม ลัทธิชาตินิยม
ได้ถูกน าไปใช้จนเกิดการปะทะกันที่ชายแดนระหว่างสองประเทศระหว่างปี 2008-2013 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เพ่ือศึกษาบริบทการเมืองไทยช่วงปี ค.ศ.1962-2016 ที่มีผลต่อโครงการปราสาทพระ
วิหารจ าลองท่ีผามออีแดง   
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์การสื่อสารการเมือง เรื่องปราสาทพระวิหารจ าลองท่ีผามออีแดง 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย  

บทความวิจัยเรื่องนี้ เป็นการน าเสนอการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือความ 
(content analysis) ซ่ึงหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit Of Analysis) คือ“รายงานข่าว” ในรูปแบบ
ของ “ตัวบท” (texts) ที่ได้มาจากเว็บไซต์ต่างๆในรูปของ “ข่าวออนไลน์”  จากสื่อสารมวลชนใน
ประเทศกัมพูชาและประเทศไทย โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องการสื่อสารทางการเมืองของของไบรอัน 
แมกแนร์ เพ่ือศึกษาถึงผู้เล่นทางการเมือง (Political Actors) ที่เกี่ยวข้อง (McNair,2003).ในกรณี
ปราสาทพระวิหารจ าลองที่ผามออีแดง   
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4. สรุปผลของการวิจัย 
 4.1 บริบททางการเมืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 1962 ถึง 2016 ที่มีผลต่อการก่อสร้างปราสาท 
พระวิหารจ าลองที่ผามออีแดง  

ช่วงแรกค.ศ. 1962 ถึง 2013 ศาลโลกสองครั้งตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา  
ศาลโลกเมื่อ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา  แต่ทั้งนี้ศาลไม่ได้
พิพากษาชี้ขาดเรื่องเส้นเขตแดน รัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ยอมถอนก าลังออกมาจากปราสาทพระวิหาร 
แต่ได้ขีดเส้นเขตปราสาทพระวิหารและก้ันรั้วลวดหนามรอบปราสาทตามมติคณะรัฐมนตรี (Ministry 
of Foreign Affairs (2013)  

ต่อมาในสมัยรัฐบาลชาติชาย ชุณหะวัน  มี สส.จากภาคอีสานเสนอให้ไทยเจรจากับกัมพูชา
เพ่ือเปิดปราสาทพระวิหารเป็นแหล่งท่องเที่ยว (Nawin Boonseth, 2013: 44-46) ในสมัยรัฐบาล
อานันท์ ปันยารชุนได้มีการตกลงกันให้ข้ึน “ปราสาทจากฝั่งไทยตรงเชิงบันไดด้านเหนือ และไทย
เป็นผู้คุมทางขึ้น มีป้ายเป็นภาษาไทยและใช้เป็นทางเข้าออกหลักของปราสาท” (Borwornsak 
Uwanno, 2013: 63). ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัยมีการ“ทดลองเปิดจุดผ่านแดน ณ เขาพระ
วิหาร” โดยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ โดยฝ่ายกัมพูชาเก็บค่าผ่านแดนและกองก าลังสุรนารี
ช่วยเก็บกู้ระเบิด (Borwornsak Uwanno, 2013: 63). 

ในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร มีการลงนามใน“ข้อตกลงท่ีจะร่วมพัฒนาปราสาทพระวิหาร
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 7 ข้อ” (Watcharin Yongsiri, 2011: 31).แต่ทว่าเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.
2549 กัมพูชาได้ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกโดยไม่แจ้งให้ไทยทราบ 
สาเหตุอาจเพราะกัมพูชาไม่ไว้ใจไทย จึงมองว่าการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกนั้น
ท าให้ไทยมีสิทธิในเชิงสัญลักษณ์เหนือปราสาทพระวิหาร (Puangthong Pawakapan,2013:90) ใน
สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ กัมพูชาได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นครั้งที่สองกับยูเนสโก 
โดยได้แนบแผนที่ซึ่งล้ าเข้ามาในพ้ืนที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกม.รัฐบาลสุรยุทธจึงได้เห็นชอบเฉพาะใน
หลักการ แต่ท้วงติงว่าแผนที่ที่กัมพูชาแนบมานั้นได้ล้ าเข้ามาในพ้ืนที่ทับซ้อน 4.6 ตาราง กม. 
(Noppadon Pattama, 2016:53)  

ในสมัยรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช กัมพูชาได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นครั้งที่สาม 
โดยได้แนบแผนที่ประกอบซึ่งไม่รุกล้ า‘พ้ืนที่ทับซ้อน ไทย-กัมพูชาจึงลงนามใน“ข้อตกลงร่วม”(Joint 
Communiqué) แต่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาล นายสมัครได้ปลุกกระแสชาตินิยมและท าการประท้วงจน
ต้องยกเลิกข้อตกลงนี้ หลังจากยูเนสโกมีมติเอกฉันท์ให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนให้ตัวปราสาทพระวิหาร
เป็นมรดกโลกในวันที่ 8 กรกฎาคม 2008  กรณีนี้ได้กลายเป็น“จุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง” 4. สรุปผลของการวิจัย 
 4.1 บริบททางการเมืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 1962 ถึง 2016 ที่มีผลต่อการก่อสร้างปราสาท 
พระวิหารจ าลองที่ผามออีแดง  

ช่วงแรกค.ศ. 1962 ถึง 2013 ศาลโลกสองครั้งตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา  
ศาลโลกเมื่อ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา  แต่ทั้งนี้ศาลไม่ได้
พิพากษาชี้ขาดเรื่องเส้นเขตแดน รัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ยอมถอนก าลังออกมาจากปราสาทพระวิหาร 
แต่ได้ขีดเส้นเขตปราสาทพระวิหารและก้ันรั้วลวดหนามรอบปราสาทตามมติคณะรัฐมนตรี (Ministry 
of Foreign Affairs (2013)  

ต่อมาในสมัยรัฐบาลชาติชาย ชุณหะวัน  มี สส.จากภาคอีสานเสนอให้ไทยเจรจากับกัมพูชา
เพ่ือเปิดปราสาทพระวิหารเป็นแหล่งท่องเที่ยว (Nawin Boonseth, 2013: 44-46) ในสมัยรัฐบาล
อานันท์ ปันยารชุนได้มีการตกลงกันให้ขึ้น “ปราสาทจากฝั่งไทยตรงเชิงบันไดด้านเหนือ และไทย
เป็นผู้คุมทางขึ้น มีป้ายเป็นภาษาไทยและใช้เป็นทางเข้าออกหลักของปราสาท” (Borwornsak 
Uwanno, 2013: 63). ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัยมีการ“ทดลองเปิดจุดผ่านแดน ณ เขาพระ
วิหาร” โดยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ โดยฝ่ายกัมพูชาเก็บค่าผ่านแดนและกองก าลังสุรนารี
ช่วยเก็บกู้ระเบิด (Borwornsak Uwanno, 2013: 63). 

ในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร มีการลงนามใน“ข้อตกลงท่ีจะร่วมพัฒนาปราสาทพระวิหาร
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 7 ข้อ” (Watcharin Yongsiri, 2011: 31).แต่ทว่าเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.
2549 กัมพูชาได้ยื่นเอกสารขอข้ึนทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกโดยไม่แจ้ งให้ไทยทราบ 
สาเหตุอาจเพราะกัมพูชาไม่ไว้ใจไทย จึงมองว่าการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกนั้น
ท าให้ไทยมีสิทธิในเชิงสัญลักษณ์เหนือปราสาทพระวิหาร (Puangthong Pawakapan,2013:90) ใน
สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ กัมพูชาได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นครั้งที่สองกับยูเนสโก 
โดยได้แนบแผนที่ซึ่งล้ าเข้ามาในพ้ืนที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกม.รัฐบาลสุรยุทธจึงได้เห็นชอบเฉพาะใน
หลักการ แต่ท้วงติงว่าแผนที่ที่กัมพูชาแนบมานั้นได้ล้ าเข้ามาในพ้ืนที่ทับซ้อน 4.6 ตาราง กม. 
(Noppadon Pattama, 2016:53)  

ในสมัยรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช กัมพูชาได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นครั้งที่สาม 
โดยได้แนบแผนที่ประกอบซึ่งไม่รุกล้ า‘พ้ืนที่ทับซ้อน ไทย-กัมพูชาจึงลงนามใน“ข้อตกลงร่วม”(Joint 
Communiqué) แต่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาล นายสมัครได้ปลุกกระแสชาตินิยมและท าการประท้วงจน
ต้องยกเลิกข้อตกลงนี้ หลังจากยูเนสโกมีมติเอกฉันท์ให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนให้ตัวปราสาทพระวิหาร
เป็นมรดกโลกในวันที่ 8 กรกฎาคม 2008  กรณีนี้ได้กลายเป็น“จุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง” 
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ทางการเมืองระหว่างสองประเทศ  จนเกิดมีการตรึงก าลังตามแนวชายแดน และการปะทะกัน
รุนแรงหลายครั้งในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จนกัมพูชาได้น าประเด็นพิพาทนี้ไปร้องเรียน
ต่อศาลโลก ซึ่งศาลโลกเมื่อ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  ยืนยันให้กัมพูชาเป็นเจ้าของ‘ชะง่อน
ผา’(promontory)ซึ่งปราสาทพระวิหารตั้งอยู่  แต่ให้ไทยและกัมพูชาไปตกลงกันเองเกี่ยวกับพ้ืนที่
ทับซ้อน 4.6 ตร.กม. (Songphorn Tajaroensuk, 2016). 
 4.2 ช่วงที่สองค.ศ. 2014 ถึง 2016 กรณีปราสาทพระวิหารจ าลองที่ผามออีแดง  
 หลังจากมีการปะทะตามชายแดนกันรุนแรง ฝ่ายกัมพูชาได้ปิดด่านชายแดนด้านปราสาท
พระวิหารท าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถขึ้นไปชมได้จากฝั่งจังหวัดศรีสะเกษ  หนึ่งปีต่อมา มี
ภาคเอกชนเสนอจะสร้างปราสาทพระวิหารจ าลองที่ผามออีแดง แต่ถูกคัดค้านโดยนายก อบจ.และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษอันเป็นตัวแทนอ านาจรัฐจากส่วนกลาง ดังพาดหัวข่าว 25 พ.ค. 2009 
“ศรีสะเกษค้านสร้างปราสาทพระวิหารจ าลอง”จากกรุงเทพธุรกิจ ด้านหนังสือพิมพ์ Phnom Penh 
Post (2009) ของกัมพูชา ก็ระบุว่า รัฐบาลกัมพูชาเดือดดาลมากเมื่อทราบข่าวนี้  หลังจากนั้นข่าว
คราวเกี่ยวกับโครงการปราสาทพระวิหารจ าลองก็เงียบหายไป 

เจ็ดปีต่อมาชาวศรีสะเกษจึงเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังจากศาลโลกมีค าตัดสินครั้งที่สองใน
ปี พ.ศ. 2556 ยืนยันอีกครั้งว่าปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา    ส านักข่าว INNNewsได้พาดหัว
ข่าวเมื่อ 24 ธ.ค. 2014ว่า “วอนรัฐเร่งเจรจาเปิดเขาพระวิหารหนุนท่องเที่ยว” เนื่องจากประชาชน
บ้านภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ น าโดย ก านันวีระยุทธ  ดวงแก้ว เสนอให้
รัฐบาลไทยให้เจรจากับรัฐบาลกัมพูชา เพ่ือเปิดปราสาทพระวิหารให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นชม  
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้รับการขานรับจากภาคเอกชนน าโดยดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์  ประธานสภา
อุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ  แต่ทว่าระหว่างการเยือนกัมพูชาครั้งแรกของรัฐบาล 
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เห็นได้ชัดว่ากัมพูชาไม่ต้องการให้ไทยยุ่งเกี่ยวในปราสาทพระวิหารอีก
ต่อไปทั้งนี้หนังสือพิมพ์ของกัมพูชาระบุว่า ขณะนี้ฝั่งกัมพูชามี ถนนดี มีโรงแรมหรู แล้ว นักท่องเที่ยว
จึงไม่จ าเป็นจะต้องเข้ามาเยือนปราสาทพระวิหารจากฝั่งไทย (Cambodian Daily, 2014). 

เมื่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา ไม่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องของชาวจังหวัด 
ศรสีะเกษ พวกเขาจึงแสวงหาความร่วมมือในจังหวัด 5 ส.ค. 2015 สื่อผู้จัดการออนไลน์พาดหัวข่าว
ว่า “ทหารเตรียมพัฒนา ‘ผามออีแดง’ รับ AEC เอกชนเสนอสร้างปราสาทพระวิหารจ าลอง”  
โดย ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษด้านท่องเที่ยว ระบุว่าได้หารือกับ
ทางฝ่ายทหารเพ่ือเสนอให้ทางกองก าลังสุรนารีได้เข้ามาช่วยในการสร้างปราสาทพระวิหารจ าลอง
ขึ้นบนบริเวณผามออีแดงเหมือนที่จัดสร้างไว้ที่บริเวณหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23     
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ในวันรุ่งขึ้นข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษได้รายงานว่า ทหารเห็นด้วยที่ฝ่ายเอกชน
เสนอสร้างปราสาทพระวิหารจ าลองขึ้นบนบริเวณผามออีแดง เช่นเดียวกับ สื่อข่าวสดภาค
ภาษาอังกฤษ ก็ระบุว่า ทหารไทยได้เห็นชอบที่จะท าตามข้อเรียกร้องของภาคธุรกิจ   

สี่เดือนต่อมา 18 ธันวาคม 2015 ข่าวไทยพีบีเอส พาดหัวข่าวว่า “ไทยตัดกุญแจประตูขึ้น
เขาพระวิหาร รอ ‘ประยุทธ์’ เจรจา ‘ฮุนเซน’ใช้พ้ืนที่พิพาทร่วม”  ทั้งนี้ พ.อ. ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ 
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองก าลังสุรนารี ยืนยันว่า การตัดกุญแจคล้องประตูเหล็กเป็นสิทธิที่
ไทยท าได้ เพราะกุญแจอยู่ในฝั่งไทย ทั้งนี้พ.อ.ธนศักดิ์ หวังว่าจะมีการเปิดเจรจาของทั้ง 2 ประเทศ
เรื่องนีร้ะหว่างการเดินทางมาเยือนไทยของสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา 

 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงาน ว่า นายพลเตียบันห์ และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรมต.และรมว.กลาโหมไทย ก าลังหารือกันเมื่อ 24 มีนาคม เร่ืองการเปิดด่านชายแดนที่
ปราสาทพระวิหาร แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะเปิดเมื่อไร (Bangkok Post, 2016f)   อย่างไรก็ตาม เพียงสี่
วันต่อมา นายพลเตียบันห์ ได้ปฏิเสธว่า ในการหารือกับพลเอกประวิตรว่าไม่ได้มีวาระเรื่อง ปราสาท
พระวิหาร เ พียงแต่ มีการหารือเรื่ องจะเ ปิดด่ านชายแดนบางแห่ ง  แต่ ไม่ ใช่ที่ปราสาท  
พระวิหาร (Bangkok Post, 2016)  

25 เมษายน 2016 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดย วาสนา นาน่วม ข่าวได้รายงานว่าทหาร
ช่างของกองก าลังสุรนารี ได้สร้างปราสาทพระวิหารจ าลองเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาผามออีแดง 
บนจุดสูงสุดของวนอุทยานเขาพระวิหารในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งห่างจากปราสาทพระวิหาร 700 
เมตร นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นตัวปราสาทพระวิหารในกัมพูชาได้ (Bangkok Post, 2016c) 

26 เมษายน 2016 นายพาย สีพัน โฆษกรัฐบาลกัมพูชาตอบโต้ทันควันว่าไม่เห็นด้วยกับการ
สร้างปราสาทพระวิหารจ าลอง หากจะมีการพัฒนาร่วมกับไทยในกรณีปราสาทพระวิหาร จะต้องรอ
จนกว่าประเด็นพรมแดนไทย - กัมพูชาจะได้ข้อยุติ  รัฐบาลกัมพูชาต้องการให้มีการปักเสาหลัก 
เขตแดนให้เรียบร้อยก่อน  (Phnom Penh Post, 2016a)   

แม้จะมีเสียงคัดค้านจากฝั่งกัมพูชา แต่สื่อสารมวลชนไทยต่างประสานเสียงตอบรับการสร้าง
ปราสาทพระวิหารจ าลองในทางบวก เช่น ไทยพีบีเอสที่รายงานว่า “ก าลังจะมีการเปิดเขาพระวิหาร
จ าลองแล้วที่ผามออีแดง” (Thai PBS, 2016a).  นอกจากนี้ยังมีการพาดหัวข่าวอย่างตื่นเต้นเร้าใจ 
ชวนให้ผู้คนเดินทางไปเยี่ยมชม เช่น “ฮือฮา ทหารเจ๋งสร้างปราสาทพระวิหารจ าลองที่ผามออีแดง 
พร้อมเปิดให้ปชช.เข้าชมได้”(มติชนออนไลน์ 2 พฤษภาคม 2016) และ “เหมือนจริง! เตรียมเปิดให้
ชม “ปราสาทพระวิหารจ าลอง” บนผามออีแดง ฝีมือทหารไทย”, (Online Manager,2016). 
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 สองวันต่อมา ศุภลักษณ์ กาญจนขุนดี จากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ได้สื่อสารการเมืองว่า
กรณีปราสาทพระวิหารจ าลองสะท้อนความเจ็บปวดที่ร้าวลึกของกลุ่มชาตินิยมไทย ดังที ่
จอมพลสฤษดิ์เคยให้สัญญาว่า แม้จะแพ้คดีในศาลโลกในปี 1962 แต่ก็จะเอาปราสาทพระวิหารคืน
มา ความขมขื่นนี้มาแสดงออกในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ  โดยกลุ่มนี้ได้ท าทุกวิถีทางมิให้
กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก เมื่อขัดขวางไม่ส าเร็จก็ท าให้สถานการณ์
ร้อนแรง จนเกิดปะทะตามชายแดน จนกัมพูชาต้องฟ้องศาลโลกเป็นครั้งที่สอง  และกลุ่มชาตินิยม
ไทยก็พ่ายแพ้อีกในปี 2013  ในสายตาคนภายนอกแม้ว่าการสร้างปราสาทพระวิหารจ าลองจะดู
สิ้นคิด แต่ก็เป็นการปลอบใจกลุ่มชาตินิยมไทยให้คลายความเจ็บปวด (Nation Multimedia, 2016) 
อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นได้พาดหัวข่าวต่อมาว่า  “ปราสาทพระวิหารจ าลองถูกดองเสีย
แล้ว” (Nation Multimedia, 2016). 
 6 พฤษภาคม 2016 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ระบุว่าปราสาทพระวิหารจ าลองอาจถูกสั่ง
ให้รื้อทิ้ง (Bangkok Post, 2016)  ยิ่งไปกว่านั้น สองต่อมาวันหนังสือพิมพ์ขะแมร์ไทมส์ของกัมพูชา
พาดหัวข่าวว่า “ผู้บัญชาการปราสาทพระวิหารจ าลองถูกย้าย” (Khmer Times, 2016)  นอกจากนี้
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ยังรายงานเมื่อ 9 พฤษภาคม 2016 ว่ากัมพูชาประณามการสร้างปราสาท
พระวิหารจ าลองอย่างรุนแรง โดยอ้างว่าขัดกับหลักการของชาติอารยะ และโจมตีพวกชาตินิยมไทย
ที่ยังไม่ยอมรับค าตัดสินศาลโลกว่า ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา  ตามด้วยพาดหัวข่าวว่า ประ
ยุทธต าหนิ การสร้างปราสาทพระวิหารจ าลอง” (Bangkok Post, 2016) 

9 พฤษภาคม 2016 บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้สื่อสารการเมืองว่า  
ไม่เห็นด้วยที่มีการสร้างปราสาทพระวิหารจ าลอง เนื่องจากที่ตั้งไม่เหมาะสม อยู่ใกล้กับปราสาทของ
จริงมากเกินไป  นอกจากนี้ยังวิพากษ์กลุ่มชาตินิยมไทยว่าเป็นเพียงเสียงส่วนน้อยที่ยังท าใจยอมรับ
ความจริงไม่ได้  หน่วยงานของรัฐบางหน่วยก็มีทัศนะและพฤติกรรมหลายอย่างที่แสดงว่ าไม่ยอม
รับค าพิพากษาของศาลโลกทั้งสองครั้ง คนกลุ่มนี้แหละที่ท าให้ชายแดนไทย -กัมพูชาตึงเครียด  
จนทหารบาดเจ็บล้มตายก็เพราะคล่ังชาติ  โครงการก่อสร้างปราสาทพระวิหารจ าลอง คือ ตัวอย่าง
ล่าสุด (Bangkok Post, 2016) 

ที่จังหวัดศรีสะเกษ สื่อโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 9 พฤษภาคม 2016  รายงานว่า หัวหน้า
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารที่จังหวัดศรีสะเกษไม่เห็นด้วยที่มีค าสั่งนี้ และย้ าว่าโครงการสร้างก่อ
ปราสาทพระวิหารจ าลองนี้อยู่ในแผนแม่บทของอุทยาน เพราะคนไทยข้ามไปฝั่งเขมรไม่ได้ จึงอยาก
ให้นักท่องเที่ยวยังคงเข้ามาในพ้ืนที่ เขามออีแดงเหมือนเดิม (Thai PBS, 2016)   
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นอกจากนี้ยังมีการแสดงความไม่เห็นด้วยกับการชะลอหรือทุบทิ้งโครงการปราสาทพระ
วิหารจ าลองอย่างกว้างขวาง ดังพาดหัวข่าว“เป็นเรื่อง! ชาวกันทรลักษ์ค้านปิด-ทุบทิ้ง “ปราสาทพระ
วิหารจ าลอง” ชี้ตั้งในแผ่นดินไทย”จากผู้จัดการออนไลน์  วันรุ ่งขึ้นดูเหมือนว่าทั้งนายกรมต. 
และรมต.กลาโหมไทยจะยอมรับว่าปราสาทพระวิหารจ าลองตั้งอยู่บนแผ่นดินไทยจึงจะไม่กระทบ
กัมพูชา ดังพาดหัวข่าวจากไทยรัฐออนไลน์. “นายกฯ-บิ๊กป้อม' ยันปม 'พระวิหารจ าลอง ' ไม่
กระทบสัมพันธ์ 'ไทย-กัมพูชา”   จึงจะเห็นว่าสื่อไทยรายงานตรงกันว่า จะไม่มีการทุบทิ้งปราสาท
พระวิหารจ าลอง ดังพาดหัวข่าว “มทภ. 2 ยันไม่ทุบ 'ปราสาทพระวิหารจ าลอง' บนผามออีแดง
ทิ้ง”(ไทยรัฐออนไลน์)“มทภ.2 ยันไม่รื้อปราสาทพระวิหารจ าลอง”(เดลี่นิวส์) และ“มทภ.2 ชี้สร้าง
พระวิหารจ าลองอาจกระทบสัมพันธ์ไทย-เขมร แต่ยันไม่ทุบทิ้ง” (MGR Online,2019)  

หลังจากรัฐบาลยอมไม่ทุบทิ้งปราสาทพระวิหารจ าลอง ชาวจังหวัดศรีสะเกษก็รุกคืบหน้า 
โดยเรียกร้องให้เปิดปราสาทให้ประชาชนเข้าชมเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยว ดังพาดหัวข่าว : “ชาว
กันทรลักษ์ วอนเปิด ‘ปราสาทพระวิหารจ าลอง’ หวังกระตุ้นท่องเที่ยว”(มติชนออนไลน์) และ“ชาว
กันทรลักษ์จี้เปิด “ปราสาทพระวิหารจ าลอง” ให้ ปชช.เข้าชม หลังนายกฯ ลั่นไม่ทุบทิ้ง” (MGR 
Online,2019) “ชาวกันทรลักษ์ร้องเอาออกผ้าด าคลุม "ปราสาทพระวิหารจ าลอง" ให้นักท่องเที่ยว
ชม”(MGR Onlin) “ชาวกันทรลักษ์ วอน นายกฯ อนุญาตเปิดพระวิหารจ าลอง กระตุ้นท่องเที่ยว-
ศก.(Thairath  Online,2019) 

ผู้จัดการออนไลน์เกาะติดข่าวที่ มีการโยกย้าย พันเอกธนศักดิ์ มิตรภานนท์ ผู้บังคับการกรม
ทหารราบที่ 6 (ผบ.ร.6) มาเป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา เนื่องจากกระทรวง
การต่างประเทศร้องเรียนว่าสร้างปราสาทพระวิหารจ าลอง จะกระทบความสัมพันธ์กับกัมพูชา 
นอกจากนี้ยังเป็นการกระท าโดยพลการไม่เคยแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ ดังพาดหัวข่าว10 พ.ค. 2559 
“บานปลาย! ผบ.ทบเด้งฟ้าผ่าผบ.ร.6 ปมสร้างปราสาทพระวิหารจ าลอง หวั่นกระทบเขมร”(MGR 
Online,2019)  

นอกจากนี้ประชาชนยังมีการร้องเรียนเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพันเอกธนศักดิ์  
มิตรภานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 (ผบ.ร.6) ผู้ได้สั่งการให้ทหารไปด าเนินการก่อสร้าง
ปราสาทพระวิหารจ าลอง ด้วยเงินส่วนตัวจ านวน 5 ล้านบาท ดังพาดหัวข่าวผู้จัดการออนไลน์ 13 
พ.ค.2016 “ชาวกันทรลักษ์ร้องเอาออกผ้าด าคลุม "ปราสาทพระวิหารจ าลอง" ให้นักท่องเที่ยวชม” 
และ“สมาคมครู กศน.อุบลฯ ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอความเป็นธรรมให้ผู้การกรมทหารราบที่ 6” 
ยิ่งไปกว่าน้ันยังมีการวิจารณ์ประเด็นนี้อย่างกว้างขวางว่า รัฐบาลไทยเอาใจกัมพูชามากไปหรือไม่  
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ดังพาดหัวข่าวผู้จัดการออนไลน์ 14 พ.ค.2016  “เด้งฟ้าผ่า-สั่ง “ปิด” พระวิหารจ าลอง ย่ ายีหัวใจ
ไทย เอาใจ “ฮุนเซน”??? ” 

ในที่สุดความพยายามของชาวศรีสะเกษก็ประสบความส าเร็จ เมื่อฝ่ายทหารเห็นด้วยว่าไม่
ต้องทุบทิ้ง แต่ให้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เพราะอยู่ในดินแดนไทย  (Bangkok Post, 2016). 
หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ของกัมพูชา ก็อ้างรายงานเดียวกันนี้จากบางกอกโพสต์ว่า ไทยได้ยกเลิก
แผนการที่จะทุบปราสาทพระวิหารจ าลอง โดยในครั้งนี้ไม่มีเสียงคัดค้านจากทางฝั่งกัมพูชา   
ทั้งๆท่ีก่อนนี้ พาย สีพัน โฆษกรัฐบาลกัมพูชา ได้เคยแถลงว่า จริงอยู่ ไทยสามารถสร้างได้ในดินแดน
ไทย แต่จะกระทบความสัมพันธ์ และไม่เป็นผลดีต่อการเจรจาเรื่องพิพาทเขตแดน Phnom Penh 
Post. (2016). 
 
 4.3. วิเคราะห์การสื่อสารการเมือง เรื่องปราสาทพระวิหารจ าลอง 

  ในการวิเคราะห์การสื่อสารการเมือง เรื่องปราสาทพระวิหารจ าลองที่ผามออีแดงนี้ ผู้วิจัย
จะท าการวิเคราะห์ บทบาทของ “ผู้เล่นทางการเมือง”(political actors) ว่าใครบ้างที่มีบทบาท
หลักในการสื่อสารการเมือง เรื่องปราสาทพระวิหารจ าลอง ตามทฤษฎีของไบรอัน แมกแนร์ที่
เน้นควมสัมพันธ์ระหว่าง สื่อสารมวลชน นักการเมืองและประชาชน   ดังจะเห็นว่าในกรณีนี้
ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ เป็น“ผู้ เล่นทางการเมือง” ที่มีบทบาทน า โดยสามารถใช้
สื่อสารมวลชนมาช่วยให้เป้าหมายในการสร้างและเปิดปราสาทพระวิหารจ าลองที่ผามออีแดงให้ได้
จนส าเร็จ  ดังจะเห็นว่าหลังจากกัมพูชาได้ปิดด่านชายแดนด้านปราสาทพระวิหารในปี 2009 ท าให้
จ านวนนักท่องเที่ยวที่เคยข้ามไปชมปราสาทพระวิหารในกัมพูชาลดจ านวนลง จนกระทบต่อ
เศรษฐกิจท้องถิ่น  เริ่มแรกประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษได้ขอให้หน่วยรัฐระดับจังหวัดไปขอให้
รัฐบาลโดยกระทรวงต่างประเทศไปเจรจากับกัมพูชาที่จะขอเปิดด่านด้านปราสาทพระวิหาร เมื่อไม่
ส าเร็จเพราะกัมพูชาไม่ยอมเปิดด่านด้านนี้ ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษก็ไม่ท้อถอย  แต่เดินหน้า
ไปแสวงหาความร่วมมือจาก“ผู้เล่นทางการเมือง”ที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยทหารจากกอง
ก าลังสุรนารีโดยนายทหารท่านนี้ได้ออกทุนและด าเนินการก่อสร้างปราสาทพระวิหารจ าลองที่ผามอ
อีแดง จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ แม้ว่าจะเสี่ยงต่อการกระท าการเกินหน้าที่  

เม่ือปราสาทพระวิหารจ าลองที่ผามออีแดงได้สร้างแล้วเสร็จ  สื่อสารมวลชนหลักทั้งไทย
และอังกฤษในประเทศไทยแทบทุกสื่อ ตลอดจนสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศกัมพูชา ก็ได้เข้ามาแสดง
บทบาทเป็น“ผู้เล่นทางการเมือง”กันอย่างเต็มที่  ดังจะเห็นว่า หนังสือพิมพ์ในประเทศกัมพูชาได้ลง
มาเป็นปากเสียงให้รัฐบาลกัมพูชาในการคัดค้านปราสาทพระวิหารจ าลองที่ผามออีแดงอย่างเต็มที่  
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น่าสังเกตว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ระมัดระวังพอสมควรในการสื่อสารการเมืองประเด็นนี้ จึงใช้ระดับ
โฆษกรัฐบาลมาเป็น“ผู้เล่นทางการเมือง”โดยระดับนายกรมต.ฮุนเซ็นไม่แสดงบทบาทในเรื่องนี้  

ในด้านสื่อสารมวลชนหลักทั้งไทยและอังกฤษในประเทศไทยนั้น  จะเห็นว่า ทัศนะของ
สื่อสารมวลชนภาษาอังกฤษ แตกต่างจาก สื่อสารมวลชนในภาษาไทย  ดังจะเห็นว่า สื่อไทยส่วน
ใหญ่มักจะสื่อสารการเมืองในทางบวก รายงานข่าวโดยเฉพาะพาดหัวข่าวในเชิงสนับสนุนการ
เคลื่อนไหวเรียกร้องของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษที่ ไม่ยอมท้อถอยกันอย่างเต็มที่    
ในด้านสื่อสารมวลชนภาษาอังกฤษ จะเห็นว่า บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับ
หนึ่งได้สื่อสารการเมืองว่า ไม่เห็นด้วยที่มีการสร้างปราสาทพระวิหารจ าลองและวิพากษ์วิจารณ์ผู้
ก่อสร้างว่าฝักใฝ่ลัทธิชาตินิยม ในขณะที่อีกฉบับหนึ่งแม้ไม่เห็นด้วยแต่ก็พยายามจะมองอย่างเข้าใจ
ว่า แม้ว่าการสร้างปราสาทพระวิหารจ าลองจะดูสิ้นคิด แต่ก็เป็นการปลอบใจกลุ่มชาตินิยมให้คลาย
ความเจ็บปวดจากการสูญเสียปราสาทพระวิหารองค์จริงให้แก่กัมพูชาไป  

การสร้างปราสาทพระวิหารจ าลองที่ผามออีแดงนั้น ตามทัศนะของ Lilja-Baaz (2018)   
ถือเป็นการที่ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษยอมรับว่า ปราสาทพระวิหารนั้นเป็นของกัมพูชา และ
ปฏิเสธที่ไปแย่งชิงปราสาทพระวิหารของจริงคืนมาเป็นของไทย  การก่อสร้างปราสาทพระวิหาร
จ าลอง จึงถือเสมือนเป็นการสร้างสันติภาพ  การที่ชาวศรีสะเกษท าใจยอมให้กัมพูชาได้ปราสาทพระ
วิหารจริงไป และยอมรับปราสาทพระวิหารที่จ าลองขึ้นใหม่ ถือเป็นยุทธศาสตร์การสร้างสันติภาพ 
เพ่ือมาทดแทนความขัดแย้งทางทหารที่ชายแดน   

กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยได้น าเสนอบริบททางการเมืองในกรณีพิพาทกัมพูชา -ไทย เรื่อง
ปราสาทพระวิหาร ระหว่างปี ค.ศ. 1962-2016 อันเป็นเวลายาวนานถึง 54 ปีมีการปะทะกันหลาย
ครั้งและกัมพูชาได้ปิดทางขึ้นปราสาทพระวิหารจากฝั่งไทย จนมีผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจของ
ชาวจังหวัดศรีสะเกษที่พ่ึงรายได้จากการท่องเที่ยวปราสาทพระวิหาร และได้วิเคราะห์การสื่อสาร
การเมืองเรื่องปราสาทพระวิหารจ าลองที่ผามออีแดง ซึ่งในการนี้ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษได้
แสดงบทบาท “ผู้เล่นทางการเมือง”ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

บริบททางการเมืองในกรณีพิพาทกัมพูชา-ไทย เรื่องปราสาทพระวิหาร ระหว่างปี ค.ศ. 
1962-2016 นั้นยาวนานถึง 54 ปี มีการปะทะกันหลายครั้งและกัมพูชาได้ปิดทางขึ้นปราสาท 
พระวิหารจากฝั่งไทย จนมีผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจของชาวจังหวัดศรีสะเกษที่พ่ึงรายได้จาก
การท่องเที่ยวปราสาทพระวิหาร จากการวิเคราะห์การสื่อสารการเมืองเร่ืองปราสาทพระวิหาร
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จ าลองที่ผามออีแดง ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษได้แสดงบทบาท “ผู้เล่นทางการเมือง”ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การสร้างปราสาทพระวิหารจ าลองที่ผามออีแดงนั้น สอดคล้องกับ
ทัศนะของ Lilja-Baaz (2018) ที่ว่าประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษต่อต้านแนวคิดล้าหลังของรัฐไทย
และกัมพูชา ที่ไม่ตระหนักว่าประชาชนต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ
ยอมรับแล้วว่า ปราสาทพระวิหารนั้นเป็นของกัมพูชาและปฏิเสธที่จะไปแย่งชิงปราสาทพระวิหาร
ของจริงคืนมาเป็นของไทย  การก่อสร้างปราสาทพระวิหารจ าลอง ถือเป็นยุทธศาสตร์การสร้าง
สันติภาพ เพ่ือยุติความขัดแย้งทางทหารที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งยังถือเป็นยุทธศาสตร์การสร้าง
เสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยผ่านการท่องเที่ยว   

 
6. ข้อเสนอแนะ  

 6.1 รัฐไทยและกัมพูชาควรยุติการท าให้ประเด็นปราสาทพระวิหารจ าลองเป็นประเด็น
ความขัดแย้งการเมืองระหว่างประเทศ 
 6.2 รัฐไทยและกัมพูชาควรปฎิบัติตามมติของศาลโลกที่ให้ทั้งสองประเทศร่วมกันคุ้มครอง
ปราสาทพระวิหาร 
 6.3 รัฐไทยและกัมพูชาควรร่วมกันท าให้ชายแดนไทย-กัมพูชาด้านปราสาทพระวิหารเป็น
เขตสันติภาพ (Zone of Peace) ตามนโยบายอาเซียนเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ทั้งสองประเทศ 
 6.4 รัฐไทยและกัมพูชาควรให้การศึกษาประชาชนใหม่เกี่ยวกับลัทธิชาตินิยมสุดขั้วหรือ
การหลงชาติตนเอง เพ่ือให้อยู่ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างสันติ 
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บทคัดย่อ 
 นวัตกรรมองค์การถือเป็นความสามารถที่ส าคัญซึ่งมีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืนขององค์การ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพ
นวัตกรรมองค์การเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์ใน
ประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 228 กิจการ ผลการ
วิเคราะห์การถดถอยแสดงให้เห็นว่า ศักยภาพนวัตกรรมองค์การเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  การปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง และความสามารถในการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน ผลการศึกษาช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์การ นอกจากนี้ยังได้น าเสนอแนวทางเพ่ือขยายมุมมองส าหรับการท า
วิจัยในอนาคต  
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  Faculty of Accountancy and Management, Mahasarakham University. 
  Mahasarakham University. 
  Mahasarakham University. 
 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    207  

ABSTRACT 
 Organizational innovation has been considered as an important capability 
which influences on organizational competitiveness. The purpose of this research 
was to investigate the relationships among strategic organizational innovation 
capability and sustainable competitiveness. The data were gathered towards the 
mailed questionnaire from 228 packaging businesses in Thailand. The results of the 
Ordinary Least Squares (OLS) regression analysis revealed that strategic 
organizational innovation capability had the positive effect on new product 
development, continuous organizational improvement and sustainable 
competitiveness. The results provided the deeper understanding of the role of 
strategic innovation capabilities for organizations. This study also offered the 
suggestions for the future research. 
Keywords:  Strategic Organizational Innovation Capability; Packaging Businesses;      
      Thailand.  
 
1. INTRODUCTION 
 The intense competition resulting from the technological advancement 
and the increasing customer demand encourage many organizations to develop 
their capabilities in order to enhance their competitiveness and survival (Wong & 
Kwai-Chin, 2007). The organizational innovation capability is one of the important 
capabilities helping organizations in adapting and gaining higher performance in such 
circumstance (Henard & Szymanski, 2001). Many organizations have focused on the 
development of organizational innovation capability to achieve competitiveness 
and long-term growth (Porter, 1990; Hult, Snow, & Kandemir, 2003). However, the 
creation of organizational innovation capability has been challenging continuously. 
One of the main reasons challenge the development of the organizational 
innovation capability is due to the procedures for management of the 
development is not obvious (Adams, Bessant, & Phelps, 2006; Wong & Chin, 2007).  
According to Kickul & Walters (2002), the strategy plays a key role in defining and 
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structuring organizational process to achieve their objectives. Innovation is one of 
an organizational process that relies on strategy to identify the efficient ways to 
attain a higher level of innovation capability.  
  From this conception, it is interesting for studying the element of strategies 
that can increase organizational innovation capability in order to achieve firm 
competitiveness. Moreover, there are few studies conducted in this area, especially 
in the developing country. Therefore, the research question in this study is, "How 
does strategic organizational innovation capability influence on new product 
development, continuous organizational improvement, and sustainable 
competitiveness?" While the objective of this study was to investigate the 
relationships among the five dimensions of strategic organizational innovation 
capability and new product development, continuous organizational improvement, 
and sustainable competitiveness. The results from this study could be a guidance 
for businesses as well as the government sectors to determine the policies in 
enhancing the efficiency of firm’s innovative strategies for dealing with current 
economic conditions. 
 
2. LITERATURES REVIEW AND HYPOTHESES DEVELOPMENT 
 Strategic Organizational Innovation Capability (SOIC) 
  In this study, strategic organizational innovation capability was defined as 
the firm’s ability in applying systems, policies, processes, products, ideas and new 
services into procedures and guidelines for business conducting (Battisti & 
Stoneman, 2010; Damanpour, 1991). The elements of SOIC were derived from 
studies of Damanpour, (1991) and Battisti & Stoneman, (2010). The study of 
Damanpour (1991) emphasized on the issue of how to conduct new organization in 
term of personnel, production and product creation, meanwhile the study of 
Battisti & Stonemean (2010) focused on organizing by performing new tasks. Thus, 
SOIC is consist of five dimensions including innovativeness development 
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orientation, change willingness focus, innovative capacity enhancement, 
incremental ideas generation, and novel creativity establishment.  
  Previous research found that the innovation assisted the organization in 
enhancing the capability in competitiveness by producing distinctive goods and 
services regarding new concepts, practices or inventions which have never been 
applied to anything or were modified from something existing to be more modern 
and more effective (Pagell & Krause, 2004). Therefore, the creation of SOIC could 
increase new product development, continuous organizational improvement and 
sustainable competitiveness. The conceptual model of the relationships among SOIC 
and its consequences were presented in Figure 1. The relationship between the 
variables aforementioned above and the formulation of research hypotheses 
described below. 

 

Figure 1: Conceptual Model 
 
 1) Innovative Development Orientation (IDO)  
  In this research, innovativeness development orientation was defined as 
the firm’s ability to focuses on invention and changing management styles to 
develop the new production systems and to design the new products and the new 
services of the organization to be more efficiently (Menguc & Auh, 2006). 
Organizational innovation orientation was related to an organization’s objective 
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 - Innovativeness Development Orientation 
 - Change Willingness Focus 
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focusing on being more successful as ideas are transformed into new or improved 
products, services, or processes (Baregheh, Rowley, & Sambrook, 2009). The 
development of organizational innovativeness enabled firms to attain competitive 
advantage. (Wang & Ahmed, 2004). Indicated that formal strategic planning 
processes and innovativeness as the crucial factors for the development of 
competitive advantage. Hence, the hypothesis was proposed as follows: 
  H1: IDO has a positive influence on, a) new product development,        
b) continuous organizational improvement, and c) sustainable competitiveness.  
 

  2) Change Willingness Focus (CWF) 
     The firms usually change their strategies to find the effective ways to 
develop their performance and competitiveness. In this research, change 
willingness focus was defined as the firm supports of the variant in organizational 
practices to increase the skills in working with participation and collaboration with 
personnel in their organizations (Moreira, Guimarães, & Philippe, 2016). Pangarkar 
(2015) suggested that organizational operation improvement and high performance 
were the results of a determination to change the existing strategy continuously. 
Therefore, the hypothesis was proposed as follows: 
  H2: CWF has a positive influence on, a) new product development,      
b) continuous organizational improvement, and c) sustainable competitiveness.  
   3) Innovative Capacity Enhancement (ICE) 

   The improvement of innovative capacity has many advantage which 
effects on firm performance (Vertakova, Simonenko, & Androsova, 2015). The higher 
innovative capacity influences on the new design of products, services, new 
production method, and new market new source (Weerawardena, 2003). In this 
research, innovative capacity enhancement referred to the firm’s encourage which 
included the processes of learning, creativity, and practical application to get the 
new things or the new processes in operating continuously (Weerawardena, 2003). 
Enhancing innovative capacity enables firms’s success by creating new ideas and 
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new market opportunity by replacing existing resources (Neely & Hii, 2012). Hence, 
the hypothesis was proposed as follows:  

  H3: ICE has a positive influence on, a) new product development,           
b) continuous organizational improvement, and c) sustainable competitiveness.  

  4)  Incremental Ideas Generation (IIG) 
  Incremental ideas generation in this research referred to the firm’s 
support to the development of existing operational concepts by gathering 
systematic information and knowledge to improve products and services in 
responding the situation (Piller & Walcher, 2006). In previous research, the primary 
process to develop existing products was generated idea about new product (Craig 
& Zimring, 2000). To generate new idea of new product various sources which were 
customers, top management employees, competitor, and new technologies must 
be used (Afrouzy, Nasseri, & Mahdavi, 2016). Whereas, incremental innovations are 
essential to the sustainability in economics of firm which depend on the 
development for comparative advantage and long-term survival in competitive 
research (Koberg, Detienne, & Heppard, 2003).  Hence, the hypothesis was proposed 
as follows:   

H4: IIG has a positive influence on, a) new product development,         
b) continuous organizational improvement, and c) sustainable competitiveness. 
  5) Novel Creativity Establishment (NCE)  
   Novel creativity establishment was defined as the firm that focuses 
on generating and inventing knowledge, practices, methods, steps and the new 
processes develop the products, and services of the organization (Drazin, Glynn, & 
Kazanjian, 1999; Sternberg, 2001). In the literature review, it pointed out that 
creativity was important to achieve the goal and to develop different strategy or 
creative marketing strategy and affects performance (Suh et al., 2010). Particularly, 
novel creativity is the ability of firms to generate new and unique ideas which are 
appropriate for organization operations beyond their competitors (Sternberg, 2001). 
Therefore, the hypothesis was proposed as follows:  
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H5: NCE has a positive influence on, a) new product development,   
b) continuous organizational improvement, and c) sustainable competitiveness. 
  6) New Product Development (NPD)  
    New product development was defined as the firm which was able 
to innovate, create and change the new and modern products and services to 
respond the customers’ needs continuously (Ledwith & O’Dwyer, 2009). It is a 
comprehensive process from product design to sales along with conversion of 
market opportunities to produce the products for sale (Krishnan & Ulrich, 2001). 
Thus, it is also the tool to respond customer needs and the competitive 
environment.  Previous research found that new product development was the 
factor to achieve the goal, survival, and renewal of industrial organizations (Ewah, 
Ekeng, & Umanta, 2008). Therefore, the hypothesis was proposed as follows: 
    H6: NPD has a positive influence on sustainable competitiveness. 
  7) Continuous Organizational Improvement (COI)  
    Continuous organizational improvement was defined as the ability of a firm 
to develop the processes in systematic ways as well as the development of personnel to 
be effective in the performances of their works (Arasli & Baradarani, 2014). Continuous 
improvement is the result of learning from the previous mistakes and trying to fix the 
problem from the knowledge gained (Kanji, 2002). According to Yuen, Thai, & Wong (2016), 
a firm with the ability to continuously improvement their operations could success in 
innovativeness which was in turn to success in current competition.  Therefore, the 
hypothesis was proposed as follows: 
   H7:  COI has a positive influence on sustainable competitiveness. 
   
3. RESEARCH METHODS 
 1) Sample selection and data collection procedure 

    The packaging businesses in Thailand were selected as the population of 
this study. The packaging industry has become increasingly competitive due to the 
diverse and dynamic demands of consumers. Consequently, packaging businesses 
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need to develop their products and services to be more creative and innovative at 
all times for their survive (Garcia & Calantone, 2002). A list of 1,085 packaging 
businesses in Thailand obtained from the online database of the Packaging 
Intelligence Unit, the Division of Industrial Economics, Ministry of Industry in 
Thailand. According to Aaker et al. (2001), the response rate of questionnaire mail 
survey is about 20%. Therefore, to receive sufficient sample for data analysis, this 
study used number of populations as sample size. Questionnaire mail surveys were 
sent to managing directors or managing partners. Finally, 228 mails were returned 
which was equivalent to 21.25% of response rate. The testing of non-response bias 
was investigate the responding results after questionnaires were returned. The 
results revealed that there were no statistically significant differences between two 
groups at a 95% confidence level (Armstrong & Overton, 1977). 
 2) Validity and Reliability 

   The measurement of each variable in the conceptual model was 
developed from the definition of measuring through the use of a five-point Likert 
scale, ranging from strongly disagree = 1 to strongly agree = 5. To check the 
measurement validity and reliability, factor analysis and Cronbach’s alpha were 
conducted. In this study, factor loading value of each construct were between 0.646-
0.901 and higher than the cut-off 0.40. Meanwhile, the Cronbach Alpha coefficients 
were between 0.745 and 0.869 and higher than the standard score of 0.70 (Hair et al., 
2010). Thus, all measures seemed to produce the internally consistent results. It 
meanst that these measures were accepted both the validity and reliability for 
further analysis. 

 
  3) Statistical Techniques 
      The Ordinary Least Squared (OLS) regression analysis was used to test 

research hypotheses because it was appropriate to determine the relationships 
between dependent and independent variables which were categorical and interval 
data (Hair et al., 2010). 
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4. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION 
 Table 1 indicated the correlations among each dimension of strategic 
organizational innovation capability and its consequences which were significantly 
and strongly positive correlated to each other at  r = 0.653, p < 0.01 which the most 
correlations were less than 0.80 as suggested by Hair et al., (2010). Thus, in this 
research both correlations were not multicollinearity problems. 
 
Table 1: Descriptive Statistics and Correlation Matrix   
Variables IDO CWF ICE IIG NCE NPD COI SUC  
  Mean 4.334 4.328 4.326 4.373 4.328 4.333 4.321 4.290  
  S.D. 0.484 0.462 0.460 0.408 0.464 0.485 0.489 0.510  
  CWF .515***         
  ICE .542*** .504***        
  IIG .562*** .517*** .484***       
  NCE .556*** .570*** .564*** .471***      
  NPD .567*** .489*** .579*** .511*** .614***     
  COI .452*** .402*** .497*** .443*** .653*** .544***    
  SUC .468*** .368*** .484*** .452*** .450*** .516*** .572***   
  FA 0.045 0.028 -0.034 -0.034 0.013 0.055 -0.045 -0.070  
  FS 0.058 0.078 0.044 0,010 0.066 0.001 0.033 0.019  
***p<0.01  
 
 The results of OLS regression analysis were explained in Table 2. Firstly, 
the result indicated that innovativeness development orientation had a significantly 
positive effect on new product development (1= 0.175, p < 0.01), and sustainable 
competitiveness (22= 0.171, p < 0.05) respectively. The results also confirmed that 
focusing on creating organizational difference by developing innovativeness 
influenced on changing management styles. This was consistent with studies of 
Craig et al. (2014) and De Mello et al. (2008) who stated that a firm with 
innovativeness could increase new product development and competitive 
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advantage. Thus, Hypotheses 1a and 1c were supported. On the contrary, 
innovativeness development orientation had no significant relationship with 
continuous organizational improvement (8 = 0.041, p > 0.10).  This may due to the 
fact that the continuous organizational improvement requires more investment of 
resources along with change in product design and operation not only 
organizational innovation. Thus, continuous organizational improvement may not 
directly affect continuous organizational improvement. Therefore, Hypothesis 1b was 
not supported. 
 
Table 2: Results of OLS Regression Analysis  
 
Independent Variables 

Dependent Variables 
NPD COI SUC SUC   

H1-5a H1-5b H1-5c H6-H7   
Innovativeness Development 
Orientation (IDO) 

0.175*** 
(0.065) 

0.041 
(0.068) 

0.171** 
(0.075) 

   

Change Willingness Focus 
(CWF) 

0.056 
(0.064) 

-0.055 
(0.66) 

-0.009 
(0.073) 

   

Innovative Capacity 
Enhancement (ICE) 

0.231*** 
(0.062) 

0.145** 
(0.065) 

0.222** 
(0.073) 

   

Incremental Ideas 
Generation (IIG) 

0.142** 
(0.061) 

0.132** 
(0.064) 

0.180** 
(0.072) 

   

Novel Creativity 
Establishment (NCE) 

0.299*** 
(0.065) 

0.518*** 
(0.068) 

0.151** 
(0.075) 

   

New Product Development 
(NPD) 

   0.299*** 
(0.063) 

  

Continuous Organizational 
Improvement (COI) 

   0.406*** 
(0.063) 

  

       
Firm Age (FA) 0.114 

(0.095) 
-0.084 
(0.099) 

-0.131 
(0.110) 

-0.138 
(0.105) 

 
 

 

Firm Size (FS) -0.930 
(0.096) 

-0.010 
(0.100) 

-0.018 
(0.111) 

0.017 
(0.106) 

 
 

 



216    ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562

Adjusted R2 0.497 0.451 0.317 0.381   
VIF 1.894 1.894 1.894 1.434   
*** p < 0.01, **. p <0.05 
 Secondly, the results also showed that change willingness focus has not 
significantly affected new product development (2 = 0.056, p > 0.10), continuous 
organizational improvement (9 = -0.055, p > 0.10), and sustainable competitiveness 
(16 = -0.009, p > 0.10). This result could explain by the finding from the study of 
Nijssen et al., (2005) who suggested that when the purpose of strategic change 
focused on financial efficiency, it may affect the reduction in operating processes in 
some organizations for higher profitability. Thus, Hypotheses 2a, 2b and 2c were not 
supported. 
 Thirdly, the results suggested that innovative capacity enhancement had a 
significant positive influence on new product development (3 = 0.231, p < 0.01), 
continuous organizational improvement (10 = 0.145, p < 0.05), and sustainable 
competitiveness (17 = 0.222, p < 0.05). This was supported by the studies of De 
Mello et al. (2008) and Koc & Ceylan (2007) who explained that innovative capacity 
enhancement could improve organization ideas which differentiate from 
competitors and lead to gain the new product development, efficient operation, 
and firm sustainable in the intense competitive situation. Thus, Hypotheses 3a, 3b, 
and 3c were supported. 
 Fourthly, the results indicated that incremental ideas generation had a 
significantly positive effect on new product development (4 = 0.142, p < 0.05), 
continuous organizational improvement (11 = 0.132, p < 0.05) and sustainable 
competitiveness (18 = 0.180, p < 0.05). The finding illustrated that Idea generation 
was the important strategic innovation capability for developing new product and 
improving business model which was consistent with the studies of Wu & Fang 
(2010) and Souto (2015). Thus, Hypotheses 4a, 4b and 4c were supported.  
 Five, the finding revealed that novel creativity establishment had a 
significantly positive influence on new product development (5 = 0.299, p < 0.01), 
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continuous organizational improvement (12 = 0.518, p < 0.01) and sustainable 
competitiveness (19 = 0.151, p < 0.05). This meant that novel creativity was the 
important strategic innovations to develop firm’s success through a process of 
revaluation of product and process (Koberg, Detienne, & Heppard, 2003). Thus, 
Hypotheses 5a, 5b and 5c were supported.  
 Six, It could be seen that new product development had a significantly 
positive effects on sustainable competitiveness (22 = 0.299, p < 0.10).  This was 
consistent with the study of Wenxiao et al., (2017) who found that the development of 
new products is the point for firm sustainable development. Therefore, NPD has 
become an essential source of competitive advantage. Thus, Hypothesis 6 was 
supported. 
 Finally, the result also revealed that continuous organizational improvement 
had a positive influence on sustainable competitiveness (23 = 0.406, p < 0.01). This 
was correspondent with the study of Steady & Lee (2004) who discovered that relying 
is concerned with continuous improvement which attempts to organization for 
enhancing competitiveness. This was also confirmed by the study of Zain & Kassim 
(2012) who stated that continuous improvement was affecting the competitiveness of 
firm. Hence, continuous improvement forces had positive effects to the function of 
organization. Thus, Hypothesis 7 was supported.   
  
5. CONTRIBUTIONS 
 The finding of this study could to management practice in terms of: (a) focusing 
on encouraging a learning process that continuously generates a new operational 
process, (b) supporting personnel to attend trainings and seminars in order to gain 
new knowledge and effectively apply it in the operation of product development for 
being different from the competitors, and (c) determining the policy that 
encompasses the innovative capability development of employees in the 
organization which enhances their competency and competitiveness. These 
processes were important in producing innovative capacity enhancements, incremental 
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ideas generation and novel creativity establishment and lead to achieve firm 
sustainable.   
 
6. CONCLUSION 
  The purposes of this study was investigate the relationships between 
strategic organizational innovation capability and its consequences of packaging 
businesses in Thailand. Strategic organizational innovation capability consisted of five 
dimensions including innovativeness development orientation, change willingness 
focus, innovative capacity enhancement, incremental ideas generation, and novel 
creativity establishment. The result indicated that all dimensions, except change 
willingness focus, were essential determinants to achieve new product 
development, continuous organizational improvement, and sustainable 
competitiveness. In addition, new product development and continuous organizational 
improvement showed significant result on sustainable competitiveness. This implied 
that new product development and continuous organizational improvement may play a 
mediator role on the aforementioned relationship. As a result, strategic organizational 
innovation capability definitely benefited the firm competitiveness and achieve 
organizational goals effectively. For the future research, it should be conducted in 
other industries such as food, textile and hotel. Because of these industries also 
need to integrate knowledge, skills, and creativity into their management 
capabilities in order to create competitive advantage for improving new business 
models to meet customer satisfaction. It could also be extended the result for 
more generalization. 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ  1) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ

มหาวิทยาลัยสงฆ ์2) เพ่ือศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน และ 3) เพ่ือน าเสนอการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยใช้แบบผสานวิธี ระหว่างการ
วิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลสองขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่ง
จากผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 18 รูปและคน เลือกแบบเจาะจงจากผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือเก็บข้อมูล
ได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และขั้นตอนที่
สอง เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะจ านวน 9 รูปและคน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การพรรณนาความ  การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 331 รูปและคน วิเคราะห์
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ข้อมูลตามความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เ พ่ือรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน มีการจัดการตามนโยบายที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด จึงท าให้ทราบ 1) จุดแข็ง 
คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิถีและวัฒนธรรมเชิงพุทธ รับนิสิตต่างประเทศเข้ามาศึกษาเล่าเรียน  
ทุกระดับการศึกษา ถึงขนาดมีการจัดหลักสูตรอาเซียนศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือประชาคม
อาเซียน ยังมีหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม มีวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ใน
การจัดการเรียนการสอนอีกด้วย 2) จุดอ่อน คือ การที่ไม่เตรียมบุคลากรไว้ล่วงหน้าทางด้านภาษา 
ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ในอนาคตจะต้องมีบุคลากรที่ช านาญด้านภาษา  บุคลากรมีความ
พร้อมเข้าสู่อาเซียนยังน้อย ไม่มีแผนงานของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่อาเซียน ยังไม่มีหลักสูตรที่
รองรับ อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอตามหลักสูตรที่เปิดสอนสัดส่วนและวิทยฐานะของ
อาจารย์ประจ ายังไม่เพียงพอ 3) โอกาส คือ มีทุนจากต่างประเทศที่ติดต่อให้ส่งบุคลากรไปเรียน
ทางด้านภาษา และมีการประสานงานที่ดีต่อกัน  การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนมากขึ้น 4) อุปสรรค คือ มีการแข่งขันและพัฒนา
บุคลากรเพ่ือแย่งชิงบุคลากรจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ขาดการประสานงานที่ดีกับหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืน ๆ การเข้าเรียนของบุคลากรทางการศึกษา พระสงฆ์มีน้อยลงเรื่อยๆ 
ขาดนโยบายในระดับสูงที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

2.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ คือ การสัมภาษณ์พนักงาน
ต่อไปเน้นไปที่การตั้งค าถามจากขีดความสามารถที่ต้องการของต าแหน่งงานมากกว่าเพ่ือหาคนให้มี
ความเหมาะสมกับองค์กร และเหมาะสมกับลักษณะงาน  2) ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ คือ 
มหาวิทยาลัยจะต้องวางแผนในการพัฒนาคน ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
ที่มีอยู่ให้มีศักยภาพ สร้างคนของมหาวิทยาลัยออกไปรับใช้อาเซียน 3) ด้านการรักษาทรัพยากร
มนุษย์ คือ ความเหมาะสมกับงานและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  การควบคุมด้าน
คุณภาพงานในแต่ละด้านของโครงการ  ควบคุมด้านเวลาในการด าเนิน  โครงการให้สามารถ
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ในการใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ การควบคุมดูแลให้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดีและมีประสิทธิภาพได้ตามแผนงานที่วางไว้  4) ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ คือ  
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์เป็นไปตามระบบ จะมีหน่วยงานมีการพัฒนา มีการปรับเปลี่ยนเป็น
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วาระการท างาน เลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  มีการปรับเปลี่ยนเป็นวาระการท างาน 
เลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถของมหาวิทยาลัยสงฆ์  

3.รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  คือ 1) ด้านการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ หลักความสามารถ, หลักความมั่นคง
, หลักความเสมอ และหลักความเป็นกลาง 2) ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการในการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ ผู้มีหน้าที่วางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ต้องท าการเก็บข้อมูล ศึกษา 
วิเคราะห์ วางแนวทางปฏิบัติตรวจสอบ ปรับปรุง, การคาดการณ์ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
ต้องมีการคาดการณ์ไปในอนาคตถึงความต้องการด้านบุคลากรขององค์การว่ามีแนวโน้มหรือทิศทาง
ที่จะออกมาในลักษณะใด, วิธีปฏิบัติในการวางแผนทรัพยากร, องค์การและบุคลากรในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ 3) ด้านการรักษาทรัพยากรมนุษย์ หลักแห่งผลประโยชน์, หลักแห่งการจูงใจ,  
หลักแห่งการต้องการ ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี,  หลักแห่งการสร้างขวัญก าลังใจ 4) ด้านการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ ระบบของมหาวิทยาลัย การใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์เป็นไปตาม
ระบบ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การเพิ่มทักษะและศักยภาพด้านภาษา, การจัดโครงสร้างในการ
บริหารจัดการ  
ค าส าคัญ : การจัดการ, ทรัพยากรมนุษย์, มหาวิทยาลัยสงฆ์, ประชาคมอาเซียน 
 

ABSTRACT  
Objectives of this research were 1. to analytically study context of 

Human resourch management of Buddhist universities for asean community, 2. to 
study a model of an Human resourch management of Buddhist universities for 
asean community and 3. to propose a model of Human resourch management of 
Buddhist universities for asean community 

Methodlogy was mixed method between the qualitative and quantitative 
researches. The qualitative research collected data by two steps; first step 
collected data from 18 key informants, purposefully selected from experts with 
structured in-depth-interview by face to face interviewing. The second step, 
collected data from 9 participants in focus group discussion who were female 
inmates. The data from both steps were analyzed by descriptive interpretation. The 
quantitative research collected data from 331 samples who were manager and 
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personnel at Human resourch management of Buddhist universities for asean 
community Prison by questionnaires. Statistics used to analyze the data were 
percentage, mean, and standard deviation. 

Findings were as follows: 
1. The general context of Human resourch management of Buddhist 

universities for asean Managed by the policies of the University. That were 
commonly used so that the following conditions were known: 1) strength; 
University is a Buddhist culture and lifestyle. University students have been abroad 
to study. All levels of education. Keep an open general Even with the ASEAN 
Studies Course English courses for ASEAN The course also has a moral identity. 
Buddhism has applications in teaching and learning as well, 2) weakness; The staff is 
not prepared in advance of the language. To hire experts In the future, there must 
be a personnel specialist language. No clear roadmap People are ready to enter the 
ASEAN less. There are no plans to enter the University of ASEAN. A curriculum 
support Lecturer of course, not enough courses and qualification of faculty ratio is 
not enough, 3) opportunity; with funding from international contact to send 
personnel to learn the language. And are well coordinated with each other. The 
organization is supported by domestic and ASEAN countries more, 4) threats;  
A person who has no direct responsibility. Other universities are competing to 
develop hijacked personnel. Lack of coordination with the university authorities and 
other agencies to attend the educational personnel. Priests are less so. Lack of 
policy level to develop steadily. 

2. Human resourch management of Buddhist universities for asean 
community comprised five domains; 1) planning; Universities will have to develop a 
plan. Encourage qualified personnel there are less people working; more people 
should be funded undergraduate student exchange program with a university in the 
country. International Exchange, 2) The Organization; Personnel work according to 
ability And the University has also set up the International Buddhist College. 
Language and institutions to support, 3) the commander ordered; Human resources 
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management, the commander of the order of monks. There is substantial Place the 
chain of command to a level of command. Decentralized hierarchy provides 
comprehensive and balanced. What is the chain of command Human Resources 
Network of the chain of command, 4) Coordination; In collaboration with the Board 
of Education to play a role in this regard. Of the regulation to cover through 
personal relationships Relationships through coordinated organization Relationships 
through the policies and agents and 5) Control; should control personnel to run the 
workload. And by omitting Supervisors should work in close consultation. University 
personnel are regulated by organizing a pagoda shape. And decentralization Create 
a project to build the workload of the regulation is not clear   

3. The model of Human resourch management of Buddhist universities 
for asean community was Develop existing potential. A seminar Educate staff, 
faculty, staff of the university. Both public and ecclesiastical colleges and Library. 
ASEAN has organized courses are planned process. Placing personnel with expertise 
in the management of the language came about ASEAN. There are people who are 
able to undertake a variety of positions. Buddhist University, both should have  
a meeting to find ways to work together to make a coherent, coordinated the two 
universities easier. 
Keywords: Management, Human Resourch, Buddhist Universities, Asean Community.  

1. บทน า  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือค าว่า AEC ซึ่งมาจากค าเต็มว่า “ASEAN Economic 

Community” หลายคนอาจสงสัยว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร แล้วมีประเทศอะไรเป็น
สมาชิกบ้าง ท าไมต้องมารวมกันเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งความจริงเรื่องราวของอาเซียนนั้นมี
เอกสาร หนังสือ บทความ ที่ว่าด้วยอาเซียนให้เราศึกษาค่อนข้างมาก น าเสนอในรูปแบบให้รู้จัก
ประเทศเพ่ือนบ้านในแง่มุมต่างๆ เพ่ือที่พร้อมจะรับมือกับการเข้าร่วมอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันแต่
ทว่า จะมีหนังสือสักกี่เล่มท่ีกล่าวถึงอาเซียน และประเทศภูมิภาคนี้อย่างลึกซึ้งถึงแก่น มิเพียงรู้ว่าเรา
จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไรเท่านั้น แต่ให้รู้สภาพของภูมิภาคแห่งนี้ รู้จุดแข็ง จุดอ่อน รู้ปัญหาที่
เป็นมา และปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (Kiatichai Phongpanich, 2016) 
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ในสถานศึกษามีภารกิจหลักในการบริหารศึกษาและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาที่ดีมีคุณภาพและมีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน
สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารจัดการภายในองค์กร 
การบริหารงานบุคคลนับได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญยิ่ง เพราะความส าเร็จของงานต่างๆ ขึ้นอยู่กับ “คน” 
ถึงแม้จะมีสิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์และงบประมาณบริบูรณ์ก็จะไม่มีความหมาย ถ้า
หากคนที่ใช้สิ่งเหล่านี้ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะใช้ หรือคนขาดขวัญก าลังใจที่จะร่วมมือ
กันปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ ดังนั้นองค์กรหรือสถานศึกษา
จะต้องมีการพัฒนาตนและพัฒนาคนให้ทันสมัยอยู่เสมอ (Damrongsak Chaisanit, 2005 : 47)  

ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้ง 2 แห่งนั้น ได้มีการ
ก าหนดการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดย 
ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากร  ด้าน
การศึกษาต่อ และอีกหลายๆ โครงการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เป็นการพัฒนาบุคลากรที่ท ามาอย่าง
ต่อเนื่อง (Mahachulalongkorn rajavidyalaya University, 2011 : 64) ส่วนมหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ก าหนดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิต
บัณฑิต กลยุทธ์ที่ (7) เร่งพัฒนาบุคลากรด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ให้สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อผสม 
สื่อการเรียนการสอนทางไกล ฯลฯ ตลอดจนการใช้บุคลากรจากภายนอกที่มีคุณภาพ (8) เร่งพัฒนา
อาจารย์ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น (Mahamakutrajavidyalaya University, 
2012) 

ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งอยู่ในฐานะนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมองเห็น
ว่าการท่ีจะเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยสงฆ์นั้นต้องอาศัยระดับผู้บริหารเพ่ือให้มหาวิทยาลัย
สงฆ์มีความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะทางด้าน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีสิ่งที่เป็นปัญหาและควรพัฒนาคือจัดวางแผนพัฒนา
บุคลากรทุกระดับที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญ ส่วนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนั้นก็มีปัญหา
ทางด้านบุคลากรโดยขาดแผนในการบริหารอัตราก าลัง แนวทางในการพัฒนาบุคลา กร  
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษยข์องมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการ
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เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือสามารถน าผลการวิจัยที่ได้มาปรับปรุง และเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยได้ 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 สภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็นอย่างไร 
 2.2 ผลการศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เป็นอย่างไรบ้าง 
 2.3 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ควรเป็นอย่างไร  
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย   
3.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) คือ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และบุคลากร ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา  
คือ มหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย  
มหามกุฏราชวิทยาลัย จ านวน 18 รูปและคน  การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษา
สภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์  โดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริหารและ
บุคลากร ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย จ านวน 334 รูปและคน 

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ  

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ลักษณะการ
สัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)  

2) เชิงปริมาณ (Quantitative Research)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาสภาพและปัจจัยที่ส่งผล ในด้านการวางแผน ด้านการจัด
องค์การ ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุม  
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยด าเนินการสัมภาษณ์และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
กลับคืนด้วยตนเอง รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทั้งหมดเพ่ือน ามาประมวลผลตามวิธีการทางสถิติ  
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และรวบรวมค าให้สัมภาษณ์ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลหาประเด็นความสอดคล้อง ร่วมกับการ
สังเกต การบริหารจัดการและการด าเนินงาน เพ่ือค้นหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการการสังเคราะห์เอกสาร รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วยตัวเองตาม
ระเบียบวิธีวิจัยและตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) การสังเคราะห์เนื้อหา 
(Synthesis) ข้อมูลที่สอดคล้องกัน และน าเสนอเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซึ่งด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 1) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล  2) อ่าน ท าความเข้าใจ 
บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็น 3) พรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล (Data Reduction)  
และให้รหัส (Coding) และตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่างและความเชื่อมโยง
กับบริบท 4) สรุปผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นความเรียง และรายงานผลการวิจัย 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย

ทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาความเป็นไปได้ของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้สถิติ ดังนี้ 1.สถานภาพ
ส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการหา ค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) 2. ระดับ
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับ 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิเคราะห์โดยการหา ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 3. น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปผล และ
น าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ 

 

4. สรุปผลการวิจัย   
4.1 ทัศนคติต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ในปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมบุคลากรในด้านภาษาต่างๆ  ในการจัดการทรัพยากร
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มนุษย์ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ยังคงมีไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยพัฒนารองรับการเข้าสู่ประชาคมเอเซียน 
2 ส่วนด้วยกัน 1. ฮาร์แวร์ การจัดตั้งส านักงานเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การท าให้
มหาวิทยาลัยเป็นฐานของการจัดประชุมนานาชาติ เกี่ยวกับด้านพุทธศาสนา การจัดวันวิสาขโลก 
การจัดตั้งสถาบันภาษาเพ่ือรองรับอาเซียน การจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสนานาชาติ เพ่ือให้พระสงฆ์ทั่ว
โลกมาเรียน การจัดตั้งวิทยาลัยพระธรรมฑูต สร้างศูนย์อาเซียน 2.ซอฟแวร์ การพัฒนาคนหรือการ
ใส่เม็ดเงินเพ่ือพัฒนาคน สร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคน เพ่ือให้เป็นสังคมเปิดกว้างขึ้นมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในสังคมเพ่ือความเจริญรุ่งเรื่องของประเทศชาติต่อไป  

ก. จุดแข็งของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการ  
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ได้มีการจัดตั้งศูนย์พุทธศาสนาอาเซียน เป็นจุดแข็งที่มีพุทธศาสนาเถรวาท
ร่วมกัน ไม่ว่าจะชาติไหนก็มีพ้ืนฐานพุทธศาสนาเถรวาทอยู่แล้ว และคณะสงฆ์มีการเผยแผ่มานาน
แล้ว ก่อนจะมีการจัดโครงการ AEC พุทธศาสนาแข็งแรงในหลายประเทศ จุดแข็งของมหาวิทยาลัย
คือการที่มีนิสิตจากอาเซียนมากที่สุด คล้ายว่าเราเข้าสู่อาเซียนในแง่ของการรับนิสิตก่อนคนอ่ืน 
ก่อนที่กลุ่มประเทศอาเซียนจะเปิดประชุมอาเซียน มีนิสิตที่เป็นเครือข่าย เป็นชาวอาเซียนจ านวน
มาก มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนที่เป็นอาเซียน มีหลักสูตรสอนภาษาของสถาบันภาษาเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทางมหาวิทยาลัยสงฆ์ต้นสังกัด มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น 
ถึงขนาดมีการจัดหลักสูตรอาเซียนศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือประชาคมอาเซียน ขึ้นมาให้ได้
ศึกษาเรียนรู้กันอย่างเป็นทางการ เท่ากับว่าสนับสนุนให้บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ  

ข. จุดอ่อนของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน  จุดอ่อนของมหาวิทยาลัยคือ การที่ไม่เตรียมบุคลากรไว้ล่วงหน้าทางด้านภาษา 
ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ในอนาคตจะต้องมีบุคลากรที่ช านาญด้านภาษา  มหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยทางศาสนา ด้านสังคมทางมหาวิทยาลัยยังสู้มหาวิทยาลัยอ่ืนไม่ได้ จุดอ่อนของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอตามหลักสูตรที่เปิดสอนสัดส่วนและวิทยฐานะ
ของอาจารย์ประจ ายังไม่เพียงพอ หลักสูตรยังไม่แตกต่างกับมหาวิทยาลัยสงฆ์อ่ืน บัณฑิตที่จบจาก
มหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ัง 2 แห่ง อ่อนภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน และภาษาอังกฤษ พระนิสิตขาด
การส ารวมในอาจาระอันดีงาม ขาดการบูรณาการกลไกและเครือข่ายในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความม่ันคง มีความซ้ าซ้อนของภารกิจ อ านาจหน้าที่ และบทบาทที่ด าเนินการต่อกลุ่มเป้าหมาย  

ค. โอกาสของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน มีทุนจากต่างประเทศที่ติดต่อให้ส่งบุคลากรไปเรียนทางด้านภาษา หลาย
ประเทศเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาบุคลากร แต่บุคลากรมีน้อยท าให้ไม่สามารถส่งบุคลากรไปเรียน
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ได้  โอกาสยังมีน้อย แบบค่อยเป็นค่อยไป มีนิสิตที่จบจากมหาวิทยาลัยท าให้มหาวิทยาลัยมีการ
สื่อสารที่ต่างประเทศได้สะดวก และมีการประสานงานที่ดีต่อกัน มีผู้สนับสนุนทางด้านทุนจากผู้มีจิต
ศรัทธาทั้งฝ่ายรัฐและเอกชน เปิดโอกาสส าหรับบุคลากรทางการศึกษา (คฤหัสถ์) มากขึ้น มีนิสิตทั้ง
ฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์จากกลุ่มประเทศอาเซียนมาศึกษามากข้ึน ยังมีจ านวนพระสงฆ์และคฤหัสถ์
ในประเทศอีกมากที่ยังไม่ได้เข้ามารับการศึกษา สามารถสร้างหลักสูตรที่เป็นอัตลักษ์ของสถาบัน 
สงฆ์ได้  พระภิกษุจากประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความสนใจเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์จ านวน
มาก เช่น จากพม่า กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนลาว เป็นต้น ท าให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยสามารถ
ผลิตบัณฑิตต่างประเทศ มีภาคีเครือข่ายในการทางานทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน   

ง. อุปสรรคของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีบุคลากรไม่เพียงพอและไม่ช านาญในด้านภาษา ยังไม่มีคนที่มี
ความสามารถรับผิดชอบโดยตรงยังไม่ ใช้การสื่อสารทางด้านภาษาค่อนข้างอ่อน  แผนการท างาน 
และบุคลากรปฏิบัติงานไม่เต็มที่ ด้านการประสานงานกับส่วนภูมิภาคยังไม่ทั่วถึง เมื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน อาจจะมีอุปสรรคอย่างเช่น คู่แข่ง ที่จะเข้ามากับประชาคมอาเซียน พอเปิดประเทศเสรีแล้ว
อาจจะมีมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เข้ามาเป็นคู่แข่ง อุปสรรคของมหาวิทยาลั ย คือ การเข้าเรียนของ
บุคลากรทางการศึกษาคือ พระสงฆ์มีน้อยลงเรื่อยๆ ในอนาคต หลักสูตรที่เป็นนานาชาติยังมีไม่
เพียงพอต่อบัณฑิตที่จะศึกษาต่อ เจ้าอาวาสบางวัดยังไม่สนับสนุนพระลูกวัดได้เข้าศึกษาต่อเท่าที่ควร 
พระสงฆ์ไม่สามารถมาเรียนได้เนื่องจากวัดอยู่ห่างไกล พระสงฆ์ไม่มีที่พักเมื่อเข้ามาศึกษา ระเบียบ
มหาเถรสมาคมไม่ เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ศึกษาต่อ จัดการเรียนการสอนเป็นอุปสรรคต่อ
พระพุทธศาสนา กระแสโลกาภิวัตน์สถานการณ์ทางสังคมท าให้ปัญหาสังคมมีความหลากหลาย  

4.2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ด้านการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 

การก าหนดวิธีการสรรหาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ การคัดเลือกจากคนในองค์กรที่มีความรู้
ความสามารถโดยการสับเปลี่ยนโอนย้ายและเลื่อนต าแหน่งขึ้นมา การเลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งในสายงาน
ใดข้ึนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในสายงานนั้นหรือสายงานอ่ืน จะต้องเป็นผู้ที่ได้ผ่าน
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ส าหรับต าแหน่งนั้น ข้อก าหนดคุณลักษณะของพนักงานที่เกี่ยวกับ
งานของมหาวิทยาลัยสงฆ์  การก าหนดเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับงานเป็นผลจากการวิเคราะห์และการ
สังเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์งาน และการศึกษา ข้อคิดเห็นของผู้จัดการ ซึ่งช่วยก าหนดเงื่อนไข
ต่างๆ เกี่ยวกับพนักงาน รวมถึงการก าหนด แนวโน้มการสรรหาคัดเลือกพนักงานต่อไปนั้นมิใช่จะเน้น
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ไปที่การตั้งค าถามบนพ้ืนฐานของข้อมูลทั่วไป เนื่องจากการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้า
ท างานเป็นงานที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวในการด าเนินงานขององค์กร ดังนั้นขั้นตอน
และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจึงต้องด าเนินการอย่างจริงจัง  คุณสมบัติของทรัพยากรมนุษย์
ในมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดให้บุคลากรท างานตามความสามารถ 
วางบุคลากรที่มีความช านาญด้านภาษาเข้ามาบริหารในส่วนของงานที่เกี่ยวกับอาเซียน มหาวิทยาลัย
จะต้องระบุให้ชัดเจนว่า จะขอบุคลากรเพ่ือไปท างานในต าแหน่งอะไร จ านวนเท่าใด ต้องการเมื่อใด 
ลักษณะของงานที่รับผิดชอบมีอะไรบ้าง คุณสมบัติที่ต้องการส าหรับต าแหน่งนั้นมีอะไรบ้าง 
งบประมาณในการสรรหาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยต้องด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสรรหา เช่น การประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชน การจัดท าประกาศรับสมัคร และการเดินทางไป
ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในเงินที่ได้รับอนุมัติ มีการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างคุ้มค่าและรัดกุม มาตรการหนึ่งที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้คือการเปิดรับสมัครพร้อมกัน
หลายงาน  

4.3 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

เกณฑ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ การวางแผนของมหาวิทยาลัย
เพ่ือพัฒนาคนถือว่าดี เพราะโดนบังคับมาจาก สมศ.ที่เข้ามาตรวจประเมินให้บุคลากรเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ สมศ การวางแผนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์นั้น ก็เหมือนกับ
การวางแผนรบบนหน้ากระดาษ จะให้เลิศหรูอลังการขนาดไหนก็ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วสามารถ
ท าตามแผนได้เท่าไร วางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัย
จะต้องวางแผนในการพัฒนาคน ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ ควรวางแผนด้านอาเซียนให้มากกว่า
นี้ มีแผนเข้าคือดูแลคนที่เข้ามาเรียน มีแผนออก คือการสร้างคนของมหาวิทยาลัยออกไปรับใช้
อาเซียน การวางแผนไปเผยแผ่ที่ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยได้เตรียมความ
พร้อมด้านการวางแผนมานานแล้ว มีการวางแผนไปเผยแผ่ที่ต่างประเทศ สนับสนุนส่งเสริมพุทธ
ศาสนาในต่างประเทศ มีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นิสิตในมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียน แลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ การวางแผนที่
ด าเนินการแล้วของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ได้มีการวางแผนโดยการจัดตั้งสถาบันภาษา การจัดตั้ง
วิทยาลัยนานาชาติ สร้างอาคารเรียน อาคารพัก โรงพยาบาลเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และในอนาคตจะมีการสร้างที่ปฏิบัติธรรมนานาชาติ แผนงานที่เป็นรูปธรรมนอกจากศูนย์อาเซียน



234    ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562

และการเปิดวิทยาลัยนานาชาติ นอกนั้นยังไม่เห็นนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมของมหาวิทยาลัย ส่วน
ใหญ่เป็นแผนงานของแต่ละหน่วยงานในการพัฒนาเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน  

4.4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ด้านการรักษาทรัพยากรมนุษย์ 

ส าหรับบุคลากรในการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ค่าตอบแทน
บุคลากรไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือเป็นการเพ่ิมขวัญ
และก าลังใจให้กับบุคลากรควรด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วน มิฉะนั้น อาจส่งผลให้บุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถเปลี่ยนอาชีพหรืออาจเปลี่ยนสถานที่ท างาน  ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนที่บุคลากรได้รับไม่สมดุลกับวุฒิการศึกษาและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
สิทธิประโยชน์ของบุคลากรในการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์  ทุกหน่วยงาน
ต่างฝากความหวังไว้กับสถาบันภาษาและวิทยาลัยพุทธนานาชาติในด้านการประสานงานกับชาติ
อ่ืนๆ ต้องมีความร่วมมือกับคณะจัดการศึกษาให้มีบทบาทในเรื่องนี้ ออกระเบียบข้อบังคับให้
ครอบคลุม  ปัจจุบันพบว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีข้อเสียเปรียบบุคลากรสายวิชาการใน
เรื่องการลงเวลาปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สามารถดึงดูด และรักษาคนเก่งได้นั้น ไม่ใช่
เป็นระบบที่จ่ายสูงที่สุด แต่เป็นระบบที่สามารถจ่ายแข่งขันกับตลาดที่มหาวิทยาลัยเราแข่งด้วยได้ 
และยิ่งไปกว่านั้น ระบบบริหารจัดการเรื่องค่าตอบแทนก็จะต้องมีความเป็นธรรมด้วย สวัสดิการของ
บุคลากรในการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์  ควรมีการจัดสวัสดิการให้กับ
บุคลากรมากข้ึน เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามหาวิทยาลัยมีสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานน้อยมาก 
และควรจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรทุกคนโดยเท่าเทียมกัน การให้บริการของบุคลากรบางรายใช้
กิริยามารยาทในการติดต่อประสานงานไม่ดีเท่าที่ควร ท าให้เกิดการบั่นทอนสุขภาพด้านจิตใจ 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สวัสดิการอย่างหนึ่งที่หลาย ๆ มหาวิทยาลัยจัดท าให้พนักงาน 
คือ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ในการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
บุคลากรขององค์กรมีทั้งบรรพชิต และฆราวาส ท าให้การบังคับบัญชาสั่งการต้องมีข้อจ ากัด ควรมี
ระบบธรรมาภิบาลและธรรมวินัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องนี้ ให้ท างานตามภาระงาน และ
ตามความถนัด ในการท างานผู้บังคับบัญชาควรให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด อย่างรอให้เกิดปัญหาแล้ว
ค่อยแก้ ต้องค่อยๆ แก้ไป  

4.5 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ 
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การใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
มนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ได้ด าเนินการจัดมหาวิทยาลัยไว้แล้ว เพ่ือเป็นการรองรับเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ทุกๆ มหาวิทยาลัยสงฆ์ได้มีการพัฒนาด้านการจัดมหาวิทยาลัยไว้แล้วอยู่ครบถ้วน จึงไม่มี
ปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย การ
ส่งเสริมให้มีการอบรมบุคลากรที่มี ความเกี่ยวข้องหรือส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ความสามารถที่มีอยู่แล้ว
นั้นได้ใช้ความรู้ความสามารถนั้น อันเป็นเหตุจูงใจให้เกิดศรัทธาขึ้นมาอีกประการหนึ่ง และต้องให้ซึม
ทราบหลักธรรมค าสอนของพระพุธเจ้า การใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี
ในการท างานของมหาวิทยาลัย การใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์เป็นไปตามระบบ จะมีหน่วยงานมี
การพัฒนา มีการปรับเปลี่ยนเป็นวาระการท างาน เลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ค านึงถึง
ความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ก็สามารถจัดวางตัวบุคลากรที่เหมาะสมกับสายงานลง
ได้โดยสะดวก หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ผู้บริหารมี
ความยินดีเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี ชมเชยยกย่องผู้ที่ท าความดีอยู่เสมอมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้ร่วมงานและให้ก าลังใจในการปฏิบัติงานแสดงความยินดีชมเชยในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา
อยู่เสมอผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานและให้ความยุติธรรมต่อผู้ร่วมงานและเป็นผู้ที่ตรงต่อ
เวลามีความมั่นคงในอารมณ์และอดทนต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น  

4.6 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัย 
ได้แจกแบบสอบถามตามจ านวน กลุ่มตัวอย่าง 334 รูปและคน เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วได้
วิเคราะห์ข้อมูลตามความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

1) กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม  เพศ ผู้บริหารและบุคลากรผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 อายุ ผู้บริหารและบุคลากร
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 36-40 ปี  จ านวน 103 รูปและคน คิดเป็นร้อยละ 30.8 วุฒิ
การศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาตรี จ านวน 258 รูปและคน 
คิดเป็นร้อยละ 77.2 ต าแหน่ง ผู้บริหารและบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุคลากร จ านวน 
277 รูปและคน คิดเป็นร้อยละ 82.9  

2) ระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  ระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.12, S.D. = 0.235) และเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
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อาเซียน ด้านการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.15, 
S.D. = 0.426) รองลงมา คือ ด้านการรักษาทรัพยากรมนุษย์ ( x =3.13, S.D.= 0.401) รองลงมา 
คือ ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ( x =3.11, S.D.= 0.391) และด้านการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  ( x =3.10, S.D.= 0.394)  

 

5. อภิปรายผลการวิจัย  
การศึกษา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน มีประเด็นในการอภิปรายผลจ าแจกเป็นรายด้าน จึงสรุปการอภิปรายผลได้
ดังต่อไปนี้  

5.1 ด้านการสรรหาทรัพยากรมนุษย์  การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ให้บุคลากรท างาน
ตามความสามารถ วางบุคลากรที่มีความช านาญด้านภาษาเข้ามาบริหารในส่วนของงานที่เกี่ยวกับ
อาเซียน มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความสามารถรับหน้าที่ได้หลายต าแหน่ง และมหาวิทยาลัยยังได้
ตั้งวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ และสถาบันภาษาขึ้นมารองรับ และควรให้โอกาสเพ่ิมบุคลากร
คัดเลือกผู้ช านาญและจัดงบประมาณให้เพียงพอ ทุกๆ มหาวิทยาลัยสงฆ์ได้มีการพัฒนาด้านการจัด
องค์การไว้แล้วอยู่ครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Surangrat Phansaeng (2016) ได้วิจัย
เรื่อง “การจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์” ผลการวิจัยพบว่า ผลการจัดการความรู้
ของคณะวิทยาการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยมี
เป้าประสงค์ คือ บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมในการท างานเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการร้อยละ 80 ได้งานท าหรือศึกษาต่อภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 1.เทคนิค
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม ผลการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเด็น
ยุทธศาสตร์ คือ ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  

5.2 ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยจะต้องวางแผนในการพัฒนาคน ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ มีบุคลากร

น้อย มีคนท างานน้อยควรเพ่ิมบุคลากรให้มากขึ้น มีการให้ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มี
ศักยภาพ  มีแผนเข้าคือดูแลคนที่เข้ามาเรียน คือการสร้างคนของมหาวิทยาลัยออกไปรับใช้อาเซียน 
สนับสนุนส่งเสริมพุทธศาสนาในต่างประเทศ มีการตื่นตัวพอสมควร มีการยกร่างหลักสูตรเกี่ยวกับ
อาเซียนศึกษา ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ถ้าควรจะเป็นก็ควรจะวางแผนเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรง 
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เช่น จะเน้นวิจัย หรือจะเน้นผลิตบัณฑิต มองภาพรวมให้ชัดว่าจะไปในทางไหน มีความเป็นไปได้
เท่าไร แล้วค่อยเขียนแผนการจัดการข้ึนมารองรับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Termsak Thong-
in, Asst. Prof (2010) ได้วิจัยเรื่อง “ศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามความคาดหวังของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผลการวิจัยพบว่า ทัศนะต่อศักยภาพในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ตามความคิดหวังของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนะต่อศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านคุณลักษณะ
ทางจิตวิทยามากที่สุด รองลงมา ด้านทักษะและความสามารถ และด้านความรู้  รองลงมา  
ด้านผู้ เชี่ยวชาญการบริหาร และด้านผู้ เชี่ยวชาญทางด้านบุคลากร รองลงมา ด้านผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และสุดท้ายคือด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์   

5.3 ด้านการรักษาทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการรักษาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ มี

ความเป็นรูปธรรม วางสายการบังคับบัญชาให้เป็นระดับของการสั่งการ  มหาวิทยาลัยได้จัดสายการ
บังคับบัญชาเป็นลักษณะรูปทรงเจดีย์ กระจายอ านาจตามล าดับชั้นให้ครอบคลุมและสมดุลให้
เพียงพอ ไม่กองอยู่ที่ใดที่หนึ่ง เพ่ิมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ ควรสายบังคับบัญชา
เป็นเน็ตเวิร์ค ใช้ทรัพยากรมนุษย์สร้างเครือข่ายของสายการบังคับบัญชา  มีอยู่ในระบบของ
มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ .Fayo (Gatewood, Robert D., Taylor, 
Robert., & Ferrell, O.C., 1995) ได้ให้เสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ของการบริหารงานที่ส าคัญไว้ 
ดังนี้  หลักการที่มีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมใดๆ ควรได้รับ ค าสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคลากรในองค์การ  หลัก
ของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ กิจกรรมของกลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกันควรจะต้องด าเนินไปใน
ทิศทางเดียวกันตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้  หลักการธ ารงไว้ซึ่งสายงาน คือ สายการบังคับบัญชาจาก
ระดับสูงมายังระดับล่าง ตามหลักการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวและช่วยให้เกิดระเบียบในการส่ง
ต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน  การส่ังงานบุคลากรให้ท างานได้ตามหน้าที่หรือตามแผนงานที่องค์กร
ได้วางไว้  

5.4 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ังสองแห่งควรมีการจัดประชุมร่วมกันเพ่ือหาแนวทางในการท างานที่

สามารถสอดคล้องกัน ทุกหน่วยงานต่างฝากความหวังไว้กับสถาบันภาษาและวิทยาลัยพุทธ
นานาชาติในด้านการประสานงานกับชาติอ่ืนๆ ต้องมีความร่วมมือกับคณะจัดการศึกษาให้มีบทบาท
ในเรื่องนี้ ออกระเบียบข้อบังคับให้ครอบคลุม ท าความสัมพันธ์ผ่านบุคคล ท าความสัมพันธ์ผ่าน
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ประสานองค์กร ท าความสัมพันธ์ผ่านนโยบายและตัวแทน มีศูนย์อาเซียนเป็นแกนในการ
ประสานงานจึงเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
Phrakhru Soonthornvachakit (Boontham Thammamiko) (2014) ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี” ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการวางแผน  การสรรหา การพัฒนาและการธ ารงรักษา คือ 

กระบวนการของการก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ขององค์กร  ก าหนดแผนทั้งในระยะสั้น กลาง 

และยาว ซึ่งข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละงาน การน าแผนไปปฏิบัติให้เกิดผลด้วยการจัดท าเป็น
เอกสารที่ระบุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ด้านต่างๆ ในการด าเนินงานขององค์การหนึ่งๆ เป็น
เครื่องมือในการประสานงานและก ากับติดตามการด าเนินงานในส่วนต่างๆขององค์การให้เป็นไปใน
ทิศทาง แผนงานหลักและแผนงานอ่ืนๆ ที่จะน ามาปฏิบัติ  

 

6. ข้อเสนอแนะ  
ผลการวิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน” ผู้วิจัยมีข้อเสนอดังนี้ 
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ด้านการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารควรมีนโยบาย หลักเกณฑ์ทางด้าน
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจนมากขึ้น  

2) ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการจัดการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ต้องท าเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นแผนระยะยาว  

3) ด้านการรักษาทรัพยากรมนุษย์ สร้างนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เช่น 
ให้บุคลากรลาไปฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมีการให้ทุน และสามารถลาไป
ศึกษาต่อโดยไม่ถือเป็นการขาดราชการ 

4) ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ มีการวางระเบียบการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ของทรัพยากรมนุษย์ที่มีในองค์การได้
คุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุด 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1)  ด้านการสรรหาทรัพยากรมนุษย์  ควรยึดหลักเกณฑ์และวิธีการที่  

สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดอัตราส่วนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย 
2) ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 4 ด้าน 
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3) ด้านการรักษาทรัพยากรมนุษย์ ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้มากขึ้น 
อาท ิเช่น อัตราค่าตอบแทนสวัสดิการ รางวัลต่างๆ  

4) ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจ านวนมาก ควรมี
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  
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กลุ่มเฉพาะ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  เป็น
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 24 รูป/คน การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)   มี
ผู้ทรงคุณวุฒิ 11 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ จากนั้นน าผลวิจัยมา
สังเคราะห์เป็นรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 
 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า มีประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น คือ 1) องค์กรที่ท าหน้าที่
บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลายหน่วยงาน 2) การท างานที่ทับ
ซ้อน การจัดโครงสร้างภายในองค์กรและกรอบอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง  การสรรหาการ
บรรจุและการแต่งตั้งล่าช้า ด้านการวางคนให้เหมาะกับงาน  ผลการวิจัยพบว่า มีประเด็นส าคัญ 2 
ประเด็น คือ 1) การรับสมัครในต าแหน่งที่ต้องการ  2) ได้บุคคลที่ไม่ตรงกับความต้องการ   ด้าน
การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์  ผลการวิจัยพบว่า มีประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น คือ 1) หลักสูตร
ส่วนใหญ่อยู่ส่วนกลาง 2) หลักสูตรอบรมไม่สอดคล้องกับความต้องการที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอยากได้ เช่น ภาษาในท้องถิ่น, วัฒนธรรมท้องถิ่น  ด้านการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์  
การวิจัยพบว่า มีประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น คือ 1) ข้าราชการหรือนักงานส่วนท้องถิ่นมี
ความรู้สึกเป็นข้าราชการชั้นสอง 2) ให้ความเท่าเทียมกันกับข้าราชการพลเรือน 

2.  ผลการศึกษาการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  คือ ด้านการวางแผน การสรรหาการบรรจุและการคัดเลือก หลักธรรมที่เหมาะสม
คือหลักอคติ 4   ด้านการวางคนให้เหมาะกับงาน  หลักธรรมที่เหมาะสมคือจริต 6  ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบไปด้วยการพัฒนาและการฝึกอบรมใช้ไตรสิกขา 3  ด้านการธ ารงรักษา
ทรัพยากรมนุษย์  ให้อยู่ในองค์กรนานๆ ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 

3. รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา สรุปได้ ดังนี้  รูปแบบของด้านการวางแผน การสรรหาการบรรจุและ
การคัดเลือก ใช้หลักอคติ 4   รูปแบบด้านการวางคนให้เหมาะกับงาน ด้วยหลักจริต 6 รูปแบบด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยไตรสิกขา 3  รูปแบบของด้านการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ด้วย
สังคหวัตถุธรรม  4 
ค าส าคัญ : รูปแบบ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, พุทธธรรม 
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ABSTRACT 
 This dissertation aimed to The Model of Human Resource Management 
According to Buddhadhamma in Local Administrative Organizations in Border of 
Thailand – Cambodia. The main objective were (1) to study the general 
condition of of Human Resource Management According to Buddhadhamma in 
Local Administrative Organizations in Border of Thailand–Cambodia. (2) to study 
the idea, theory and Principles of Buddhadhamma Appropriate to Human 
Resource Management. (3) to propose The Model of Human Resource 
Management According to Buddhadhamma in Local Administrative Organizations 
in Border of Thailand – Cambodia. The tools used in the research consisted of 
document analysis. In-depth interviews and specific group discussions Major 
contributors are local administrators. Sample of in-depth interview Is a 24 figure 
expert / Focus Group Discussion with 11 experts / person. Data is analyzed by 
frequency, percentage, and then synthesized into a human resource 
management model based on Buddhist principles. Dhamma of the local 
government organization Along the Thai-Cambodian border. 
 The result of this study found that :  

1. The results of the analytical studies in the general incidents on The 
Model of Human Resource Management According to Buddhadhamma in Local 
Administrative Organizations in Border of Thailand – Cambodia were found that 
the system of the human resource administration in the local administration on 
Recruitment and Selection  has the two important issues: 1) the organizations 
administrate the human resource for the local administration has many unit and 
2) the overlapping work, the structure setting inside the organization and the 
numbers of personnel, the position setting, the selection, the approval and 
signature on the order late. Put the right man on the right job, it was found that 
1) the application in the needed position and 2) taking the men not to the right 
job. human resources development, it was found that 1) the mostly curriculums 
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was written in the central part and 2) the training curriculum did not relate with 
the needs of the local administration like the dialect language, the local culture. 
Permanent Maintenance, 1) the governmental or local officials felt the second 
class and 2) giving the equality to the civil servants.      

2. The result of studies in the integration on the concept, the theories 
and Buddhadhamma properly to the human resource administration was found. 
In Recruitment and Selection, the suitable principle of dhamma is no bias. Put 
the right man on the right job, the suitable principle of dhamma is the six kinds 
of behavior. In the human resource development, it consists of the 
development and training by Trisikkha 3. Permanent Maintenance, the principle 
is the fourfold sangahavatthu 4.     

3. The formation of The Model of Human Resource Management 
According to Buddhadhamma in Local Administrative Organizations in Border of 
Thailand – Cambodia was summarized that In Recruitment and Selection, the 
principle is the four kinds of no bias. Put the right man on the right job, the 
principle is the six kinds of behavior. In the human resource development, it is 
used the Trisikkha 3. Permanent Maintenance, it is the four kinds of 
sangahavatthu 4.   
Keywords: The Model, Human Resource Management, Buddhadhamma. 
 

1. บทน า 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติของประเทศไทย ตั้ งแต่ฉบับที่  8  
(พ.ศ.2540-2544) จนถึงฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ในทุกๆ ด้านและได้อัญเชิญ 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ รวมถึง  
มุ่งพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้  
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้ อ่ืน ควบคู่กับการ
เสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน เพ่ือพร้อมรับ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ โดยมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   
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(The Prime Minister,2017)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) การต่อยอดความรู้นี้ได้ถูกพัฒนา
เป็นเครื่องมือเพ่ือใช้เป็นแนวทางและหลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าด้วยกัน 
เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือมุ่งที่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนเพ่ือให้
สามารถสร้างผลผลิต (Productivity) เชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อกลุ่มท่ีตนอยู่ร่วมเป็นส าคัญ (Rennie, W. H..2000) 

 การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ  
ต่อองค์การต่าง ๆ ทั้งในภาคธุรกิจเอกชน หรือแม้กระทั่งในหน่วยงาน ภาคราชการเอง เพราะไม่
ว่าองค์การจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจ
กล่าวได้ว่า ตัวชี้วัดความส าเร็จ อย่างยั่งยืนขององค์การนั้นอยู่ที่ "คุณภาพของคน" ในองค์การ  
นั้น ๆ ก่อนที่องค์การต่าง ๆ จะเริ่มเห็นความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น บุคคล
เคยถูกมองว่าเป็นเพียงแค่ปัจจัยการผลิต หรือให้ความส าคัญ เป็นแค่แรงงาน หรือก าลังคน แต่
ในปัจจุบัน บุคคลได้รับการนิยามใหม่พัฒนาความส าคัญเป็น "ทรัพยากรมนุษย์" ส่วนแผนกหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับบุคคลในองค์การก็ก าลังเปลี่ยนบทบาทจาก "งานบริหารบุคคล 
และธุรการ" ไปเป็น "การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์" ซึ่งเปลี่ยนจาก การจัดการเฉพาะ
หน้า ไปเป็นการใช้กลยุทธ์เข้ารุกอย่างเต็มตัว และต่อเนื่องไปในระยะยาว 

 

2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา 
   2.2  เพ่ือศึกษาการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็น
ผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  เป็นผู้เชี่ยวชาญจ านวน 24 รูป/คน 
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การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)   มีผู้ทรงคุณวุฒิ 11 รูป/คน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ จากนั้นน าผลวิจัยมาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวชายแดนไทย -
กัมพูชา 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 สภาพทั่วไปของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชายแดน
ไทย-กัมพูชา  1) ด้านการการวางแผน การสรรหาและการคัดเลือก  ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า 
มีประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น คือ (1) องค์กรที่ท าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลายหน่วยงาน (2) การท างานที่ทับซ้อน การจัดโครงสร้างภายในองค์กร
และกรอบอัตราก าลัง  การก าหนดต าแหน่ง  การสรรหา  การบรรจุและการแต่งตั้งล่าช้า   
2) การวางคนให้เหมาะกับงาน  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น 
คือ (1) การรับสมัครในต าแหน่งที่ต้องการ  (2) ได้บุคคลที่ไม่ตรงกับความต้องการซึ่งเวลารับ
สมัครในแต่ละต าแหน่ง มีการก าหนดต าแหน่งประเภท ชื่อสายงาน  ชื่อต าแหน่งในสายงาน  
ระดับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก แต่ก็ได้คนที่ไม่เหมาะกับต าแหน่ง   3) ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า มีประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น คือ (1) 
หลักสูตรส่วนใหญ่อยู่ส่วนกลาง (2) หลักสูตรอบรมไม่สอดคล้องกับความต้องการ  4) ด้านการ
ธ ารงรักษา ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า มีประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น คือ (1) ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้สึกเป็นข้าราชการชั้นสอง (2) ให้ความเท่าเทียมกันกับข้าราชการ
พลเรือน 
 4.2 วิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรที่
เหมาะสมสอดคล้องกับการรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้ง 4 ด้าน  ดังนี้  
 1) ด้านการการวางแผน การสรรหาและการคัดเลือก ด้วยหลักอคติ 4 
  ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า มีประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น คือ 1) หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสมในการวางแผน การสรรหาและการคัดเลือก  2) การ
ประยุกต์ใช้หลักหลักอคติ 4 ในการวางแผน การสรรหาและการคัดเลือก 
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ตารางท่ี 4.1  รูปแบบวางแผนการสรรหาและการคัดเลือกที่ปราศจากอคติ 4  (ผู้วิจัย) 

หลักการ หลักคิด รูปแบบ 

การวางแผนการสรรหา 
และการคัดเลือก 
1. ไม่มีฉันทาคต ิ
 

1. เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ ากบั
บุคคลที่จะมาสมัครสอบเป็น
บุคลากร 
 
 
 

1.ประกาศรับสมัครตามระยะเวลา
ที่ก าหนด ให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ 
2. แต่งตั้งบุคคลที่มีผลงานดีเด่น
ด้านคุณธรรมเป็นกรรมการสอบ
คัดเลือก 
3 . ป ร ะ ก า ศ ผ ล ใ น วั น เ ว ล า ที่
ก าหนดให้สาธารณชนทราบ 

2. ไม่มีโทสาคติ 2. ไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัต ิ
3. ไม่มีโมหาคติ 
 

3. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
4. แยกงานจากเรื่องส่วนตัว 

4. ไม่มีภยาคต ิ 5. มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  

 
  2) การวางคนให้เหมาะกับงาน ด้วยหลักจริต 6 
 ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า มีประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น คือ 1) หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสมในการวางคนให้เหมาะกับงาน 2) การประยุกต์ใช้ด้วยหลัก
จริต 6 การวางคนให้เหมาะกับงาน  
ตารางท่ี 4.2  รูปแบบวางคนให้เหมาะกับงาน ตามหลักจริต 6  (ผู้วิจัย) 

หลักการ หลักคิด รูปแบบ 

1. หลักราคจริต 
 

1. เป็นคนท่ีละเอียดอ่อน รอบคอบ 
ตั้งใจท างาน 

1. มอบหมายงาน คือ ใช้ค าพูดที่
สุภาพ ไม่ควรบังคับให้คิด ไม่มอบ
งานท่ีใช้จินตนการ 

2. หลักโทสจริต 
 

2. เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจา
ห้วนๆ เป็นคนยอมหัก ไม่ยอมงอ 

2. มอบหมายงาน คือ ใช้ปิยวาจา 
ใช้กฎระเบียบกฏเกณฑ์คุยงาน, 
รับผิดชอบสูง, ปล่อยให้ท างาน
อิสระได้ 

3. หลักโมหจริต 
 

3. ขาดความมั่นใจในตนเอง, ลังเล
สงสัย 

3. มอบหมายงานแล้ว ต้องทวง
ถามบ่อยๆ บอกก าหนดเวลาที่
ชัดเจน, ไม่ควรดุ, ควบคุมงาน
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อย่างใกล้ชิด 
หลักการ หลักคิด รูปแบบ 
4. หลักสัทธาจริต 
 

4. เป็นคนท่ีมีหลักเกณฑ์ กลา้
ตัดสินใจ ตรงต่อเวลา อยากให้คน
อื่นเหมือนตนเอง 

4. มอบหมายงานต้องมีความชัด 
รับผิดชอบสูง อุทิศตนเอง ท าอะไร
ก็ได้ไม่มีปัญหา 

 
หลักการ หลักคิด รูปแบบ 
5. หลักพุทธิจริต 
 

5. มีสติรอบคอบ ท าอะไรวางแผน
ล่วงหน้า, มีความจ าด ี
ตัดสินใจเองได้ด ี

5 .  ว า ง แ ผ น เ ส้ น ท า ง  ค ว า ม
เจริญก้ าวหน้า  ในหน้าที่ อย่ าง
ชัดเจน รู้จักเหตุผลในการตัดสิน 

6. หลักวิตกจริต 6. พูดมากกว่าท า , ชอบพูดถึง
อนาคต , วาดวิมานกลางอากาศ 

6. มอบหมายงานที่ละงาน, อย่า
ปล่อยให้ว่าง พัฒนาสมองด้านขวา 

 
  3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยหลักไตรสิกขา 3  ผลจากการวิเคราะห์ 
พบว่า มีประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น คือ 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางกายคือ ศีล  2) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางใจ คือ สมาธิ และปัญญา เรื่องของการใช้ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา เป็นหลักการส าคัญในการพัฒนา 
ตารางท่ี 4.3  รูปแบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามหลักไตรสิกขา 3  (ผู้วิจัย) 

หลักการ หลักคิด รูปแบบ 

1. สีลสิกขา 
 

1. ให้เข้ากฎระเบยีบ กติกา 1. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
2. สอนงานให้ปฏิบัติตาม 

2. จิตตสิกขา 2. เพื่อให้มีสมาธิตั้งใจในการ
ท างาน 

3. โครงการเพิ่มศักยภาพในการ
ท างานบุคลากร 

3. ปัญญาสิกขา 
 

3. เพิ่มพูนความรู้ในงานท่ีท าอยู่   
เป้าหมายสูงสดุ ในชีวิตของการ
ท างาน  ความรู้ ความเช่ียวชาญ 

4. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ทักษะการท างาน 
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 4) ด้านการธ ารงรักษา ดัวยหลักสังคหวัตถุ 4 
   ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า มีประเด็นส าคัญ 2 ประเด็นหลัก คือ 1) หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสมในการวางคนให้เหมาะกับงาน  2) การประยุกต์ใช้ด้วย
หลักสังหวัตถุ 4  เป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจกัน   
 

ตารางท่ี 4.4  รูปแบบการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยหลักสังคหวัตถุ 4  (ผู้วิจัย) 

หลักการ หลักคิด รูปแบบ 

1. ทาน : การให ้
 

1. การสอนงานและแนะแนวทาง
ในการท างาน                
2. การเสรมิสร้างขวัญและก าลังใจ 
ให้กับบุคลากรตามโอกาส           
3. การส่งเสริมคนดีคนเก่งคนมี
ความรู้ให้ได้รับความก้าวหน้า                  
4. ให้การโอบอ้อมอารีมีน้ าใจ 
ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน 

1. พิจารณาการเลื่อนขั้น เลื่อน
เงินเดือน เลื่อนต าแหน่งตาม
ความสามารถของบุคลากร 
2. ประชุมเพื่ออธิบายและสอนงาน
ตามล าดับชั้นสายการบังคับบญัชา 
3. เพิ่มสวัสดิการและผลประโยชน์
เกื้อกูลส าหรับบุคลากร 
4. ให้เข้ารับการอบรม ศึกษาต่อ  
5. ก าหนดระเบยีบดูแลบุคลากร 

2. ปิยวาจา : การพูดจาสุภาพ
อ่อนหวาน   การให้ก าลังใจ  
 

1. การพูดคุย ให้ก าลังใจและให้
เกียรตซิึ่งกันและกัน 
2. การชี้แนะและติชมในเชิง
สร้างสรรคด์้วยน้ าเสียงท่ีเป็นมติร    
3. การประสานสมัพันธ์และสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา  
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผูม้าติดต่อ
งานนโยบายและแผนงานท่ีก าหนด
ไว ้
 

1. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทีมงาน
เพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกันและ
ประสานงานกัน  
2. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรม 
3. ปลูกจิตส านึกให้บคุลากร          
มีมารยาทท่ีดี วาจาอ่อนหวานและ
เคารพซึ่งกันและกัน โดยการกลา่ว
ทักทาย สวัสดตีอนเช้า-กลับ กล่าว
ค าขอบคุณและกล่าวค าขอโทษ    
4. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถงึ
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ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
5. เชิญชวนประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมของหน่วยงาน 

3.  อัตถจริยา : ค านึงถึงสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ ต่อส่วนรวม  
 

1. การยึดมั่นในกฎ ระเบียบและ
แบบแผนของทางราชการ           
2. การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
3. การเสียสละและอุทิศเวลาให้กับ
การปฏิบัติงาน  
4. ตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ปัญหา  
โดยใช้เหตผุล 

1. จัดอบรมให้เข้าใจหลักธรรมะ    
2. การเสียสละและอุทิศเวลาให้กับ
การปฏิบัติงาน 
3. การพิจารณาข้ันในระดับกอง    
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอ
ช่ือคนที่จะได้รับความดีความชอบ      
4. โครงการจิตอาสา              
5. โครงการท าความดีทุกๆ วัน 

4. สมานัตตตา : ความเป็นกันเอง 
เสมอต้น   เสมอปลาย  
 
 

1. การมีความยตุิธรรมในการ
พิจารณาหรือตดัสินใจ                
2. การเปิดโอกาสให้มสี่วนร่วมและ
แสดงความคดิเห็น ”ร่วมคิด       
ร่วมท า”                                     
3. การมีความรัก ความเมตตาและ
ความสามัคคี อดทนอดกลั้น เข้าใจ
และเชื่อใจกัน 
 

1. ปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยระบบ 
กฎเกณฑ์เดียวกันทั้งองค์กรและ มี
ความเสมอภาค 
2. ให้โอกาสบุคลากรเข้ารับการ
อบรม ศึกษาต่ออย่างเท่าเทียมกัน 
3.ส่งเสรมิและท าความเข้าใจกับ
บุคลากร โดยยดึการปฏิบัติงาน
ตามกฎ ระเบียบ ตามต าแหน่ง
หน้าท่ี  
4. การเสียสละและอุทิศเวลาให้กับ
การปฏิบัติงาน                                
5. มีการน าอาหารกลางวันมา
รับประทานร่วมกัน 
6. ใส่ใจในสวัสดิภาพและความ
เป็นอยู่ของบุคลากรทุกคน          
ให้ค าแนะน าปรึกษา และถาม
สารทุกข์สุกดิบเป็นประจ า            
7. ผู้บริหารทุกระดับวางตน
เหมาะสมและเปดิโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเข้าพบได้ 
โดยไม่ยาก                              
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  ผู้วิจัยได้ส ารวจการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จากนักวิชาการหลายท่านพบว่า  มีการแบ่งองค์ประกอบแตกต่างกันออกไป  กล่าวคือ พิมล
พรรณ  เชื้อบางแก้ว ได้กล่าวถึงเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าคืองานบุคคล  4 ด้านคือการ
จัดหา,  การพัฒนา,  การใช้ประโยชน์และการเก็บรักษา ส่วน เสนาะ  ติเยาว์ ได้แบ่ง
องค์ประกอบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น  11 คือการวางแผนทางด้านก าลังคน,  
การจ้างงาน,  การโยกย้ายเลื่อนต าแหน่ง,การอบรมและพัฒนา,  การบริหารค่าตอบแทน,  
สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน,ประโยชน์และบริการพนักงาน, การรักษาระเบียบวินัย,  
แรงงานสัมพันธ์,  การวางแผนและจัดองค์การ,ในขณะที่ธีรยุทธ  พึ่งเทียรและสุรพล  สุยะพรหม, 
ได้กล่าวไว้ในการบริหารงานบุคคลและวิชาความถนัดเชิงวิเคราะห์ คือการปฏิบัติการเกี่ยวกับตัว
บุคคลหรือตัวเจ้าหน้าที่  ในองค์การใดองค์การหนึ่ง  นับตั้งแต่การสรรหาคนเข้าท างาน  การ
คัดเลือก  การบรรจุแต่งตั้ง  การโอน  การย้าย  การฝึกอบรม  การพิจารณาความดีความชอบ  
การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน  การปกครองบังคับบัญชา  การด าเนินการทางวินัย  การ
ให้พ้นจากงานและการจ่ายบ าเหน็จบ านาญเมื่อออกจากงานไปแล้วด้วย เมื่อวิเคราะห์ดูแล้วจะ
พบว่า  ถึงแม้ว่าการแบ่งองค์ประกอบนั้นจะมีความแตกต่างกันแต่ยังครอบคลุมการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาท างาน  จนกระทั่งออกจากงานนั้นไปเหมือนกัน 
  5.2  ปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชานั้น ทั้งด้านโครงสร้างขององค์กรและด้านกระบวนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มนั้นพบว่า   

 ประการที่หนึ่ง เป็นไปตามกรอบที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ในหมวด  14  มาตรา  283  
วรรคหนึ่งซึ่งบัญญัติว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและ
จัดท าบริการ  บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  และย่อมมีความเป็น
อิสระในการก าหนดนโยบายการบริหาร  การจัดบริการสาธารณะ  การบริหารงานบุคคลการเงิน
และการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการ
พัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย   

 ประการที่สอง ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการบูรณาการร่วมกัน  โดยต้องมีการยุบองค์กรซึ่งท าหน้าที่จัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง  ๆ  นั้นให้เหลือเพียงรูปแบบเดียวและท าหน้าที่
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จัดการทรัพยากรมนุษย์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสามรูปแบบคือองค์การบริหารส่วน
จังหวัด,  เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้เกิดความเป็นมาตรฐานเดียวกันาซึ่งก็
สอดคล้องกับผลการวิจัยของนครินทร์  เมฆไตรรัตน์และคณะเรื่องการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน  โดยการเสนอให้มีการยุบรวมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ก. ถ.) กับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก. กลาง)เข้าไว้
ด้วยกันและยุบรวม ก. จังหวัดให้คงเหลือไว้เพียงองค์กรเดียว  นอกจากนี้  การให้อิสระแก่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่และมีศักยภาพในการบริหารงานบุคคลซึ่งสามารถจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  

5.3 กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็มีปัญหาไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องการ
วางแผนก าลังคน  การจัดโครงสร้างภายในองค์กรหรือกรอบอัตราก าลังการก าหนต าแหน่ง   
การสรรหา  การบรรจุและการแต่งตั้ง  การประเมินผลการปฏิบัติงานการโอนย้าย  การก าหนด
เงินเดือน  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  การพัฒนาและการฝึกอบรม  รวมทั้งวินัยและร้องทุกข์  
ทั้งเรื่องการใช้อ านาจของผู้บริหารที่ไม่มีคุณธรรม  การเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการ
จัดหาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์และการธ ารง
รักษาทรัพยากรมนุษย์  ทุกขบวนการใช้ทั้งกลยุทธ์และทักษะเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการวางแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือจัดการให้มีการพัฒนาขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์แต่ละคน ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยส าคัญและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดในการพัฒนา
องค์การ  

 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) ควรให้มีความเท่าเทียมกันระหว่างข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  2) ควรค านึงถึงหลักการกระจายอ านาจที่ให้ประชาชนในท้องถิ่นแก้ปัญหาด้วย
ตัวเอง  ท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้นไม่เหมือนกัน 
  3) ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตาม
ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น   
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 6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1) การสรรหาต้องมีประสิทธิภาพและเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรกลางหรือ ก. ถ. 

เพ่ือป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ และต้องปราศจากอคติ 4 
  2) การบรรจุและการแต่งตั้งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และต้องอ าเนินการภายใต้กรอบอัตราก าลัง 
  3) ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีองค์กรระบบคุณธรรมจ านวน  3-5  คน 

เพ่ือเป็นการถ่วงดุลอ านาจของผู้บริหาร 
 6.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

  1) ควรท าการวิจัยเฉพาะราย โดยเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลนคร 
และองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่  เพื่อเปรียบเทียบการน าหลักพุทธธรรมไปใช้ 
   2) ควรท าการวิจัยประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติตามหลัก
พุทธธรรม  
   3) ควรพัฒนารูปแบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือให้เกิด
ผลส าเร็จในทางปฏิบัติ 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัญหาของประชากรผู้สูงอายุในจังหวัด

สมุทรปราการ 2) ศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ 3) ศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานเทคโนโลยีของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ  

การวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ และปริมาณ ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องมีอายุ
ระหว่าง 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ใน 23 อ าเภอของจังหวัดสมุทรปราการ จ านวนทั้งหมด 181 ,703 คน 
ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล และได้เก็บข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่าง      
โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของ Taro Yamane ก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 
(Yamane, 1973) จ านวน 400 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) จากการส ารวจกลุ่มผู้สูงวัยในจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการมีจ านวน

ประชากรทั้งหมด 1,305.42 คน/ตร.กม ซึ่งมีความหนาแน่นของจ านวนประชากรเป็นอันดับ 3 ของ
ประเทศไทย (ความหนาแน่นประชากรทั่วไทย 77 จังหวัด, 2015)  

                                           
 Media Information and Communication, Shinawatra University. 
 Instructor Shinawatra University. 
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2) ความต้องการใช้งานเทคโนโลยีของผู้สูงวัย พบว่าผู้สูงวัยรู้ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ คิดเป็น
ร้อยละ 24.8 YouTube คิดเป็นร้อยละ18.0 เฟสบุค คิดเป็นร้อยละ 16.4 และ Google คิดเป็นร้อย
ละ 14.6 และเคยชินกับการใช้เทคโนโลยี จึงท าให้ทราบถึงความต้องการใช้เทคโนโลยีของผู้สูงวัยใน
แต่ะช่วงอายุของผู้สูงวัยในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะเป็นการง่ายเมื่อต้องการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การช่วยเหลือผู้สูงวัยให้ตรงตามช่วงอายุ 

3) รูปแบบทีเ่หมาะสมต่อการใช้งานเทคโนโลยีของผู้สูงวัยในจังหวัดสมุทรปราการคือ ผู้สูง
วัยที่มีอายุ 60-79 ปี ต้องการที่ให้มีการแจ้งเตือนไปยังญาติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกับตนเอง คิด
เป็นร้อยละ 4.48 ผู้สูงวัยที่มีอายุ 80-89 ปี ต้องการให้มีระบบเตือนความจ าเช่น วันเกิด  ทานยา 
ทานข้าว นัดหมาย คิดเป็นร้อยละ 4.16 และผู้สูงวัยที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ต้องการอุปกรณ์ที่มาดูแล
ตนเองเพ่ือลดภาระคนในบ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.90 
ค าส าคัญ : ผู้สูงวัย, สังคมผู้สูงวัย, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

 
 

ABSTRACT 
 The research has shown that :  1) According to the survey of the senior 
citizens in Samutprakan Province, a total population of Samutprakan Province is 
about 1,305.42 people / sq. Km.  2) The demand for technology using of senior 
citizens has indicated that older people who know how to use the application LINE 
calculated to be 24.8 percent. YouTube calculated to be 18.0 percent, Facebook 
calculated to be 16.4 percent, Google calculated to be 14.6 percent and they are 
familiar with using technology. Therefore, this help us to be able to identifies the 
age range of the senior citizens technology users in Samutprakan Province. With 
that, It will be more convenience for us to develop the technology that will be 
used to help optimize elderly people according to the following age range.  
3) The most suitable usage of elders technology using in Samutprakan Province is 
that people who are at the age of 60-79 years old are more likely to be in need to 
get cautions or notifications send directly their relatives when an emergency 
situation happen to themselves. Calculated to be 4.48 percent, People who are at 
the age of 80-89 years old also required to have a reminder system to remind them 
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some situation such as birthdays, taking medicine, eating, appointments, 
representing accounted 4.16 percent, and elders people are at least age 90 years 
need equipment to take care of themselves. To reduce the burden of people in 
the house accounted 3.90 percent 
Keywords : Aging, Aging Society, Internet of Things  
 

1. บทน า 
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoTs) ที่สามารถเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เคยอยู่ในระบบสารสนเทศ 
หรือ ในเครือข่ายให้มีความสามารถในการสื่อสาร ควบคุม และ สั่งการได้แบบอัตโนมั ติ ในระยะ
ทางไกล การใช้ระบบน าทาง และ การควบคุมระยะไกล ท าให้เกิดความคาดหวังที่จะมาช่วยในการ
แก้ปัญหาสังคมผู้สูงวัย ที่เป็นปัญหาของไทย และของโลก ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น อัตราการคงอยู่ของ
มนุษย์เดิมอยู่ที่ 60-70 ปี ไปเป็น 90-100 ปีในไม่ช้า แน่นอนว่า การเสื่อมของสังขารนั้นเป็นอนิจจัง 
การมีเครื่องช่วยในการด ารงชีวิตให้ดี มีความสมรรถนะดังเช่นเมื่อวัยรุ่นหรือวัยเยาว์จึงเป็นที่คาดหวัง
ของสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทยเช่นกัน 
 จังหวัดสมุทรปราการก็ เ ป็นจั งหวัดที่มีความหนาแน่นอันดับ 3 ของประเทศ  
(Population density throughout Thailand 77 provinces, 2015) และเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆของประเทศ ส่งผลให้จังหวัดสมุทรปราการมีการเจริญเติบโตที่
รวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ และการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ก าหนดแผนแม่บทสุขภาพฉบับสมบูรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ  ได้ก าหนด
ประเด็นจุดยืนการพัฒนาสุขภาพจังหวัด (Strategic Positioning : SP) แผนแม่บทสุขภาพ จังหวัด
สมุทรปราการ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการปัญหาสุขภาพของ
พ้ืนที่ที่ส าคัญลดลง 2) การสร้างระบบสุขภาพชุมชน โดยชุมชน เพื่อการพ่ึงตนเองทางสุขภาพ อย่าง
ยั่งยืน 3) การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง สู่เมืองอุตสาหกรรม สุขภาพดี 4) การ
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และ 5) การสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนา
องค์กรและบุคลากร  (Office, 2016)   

เอกสารวิจัยฉบับนี้ จะได้แสดงให้เห็นถึงปัญหา และแนวทางในการช่วยเหลือสังคมผู้สูงวัย 
โดยการใช้ Smart Devices ร่วมกับ Internet of Things ที่เริ่มมีการน าเข้ามาใช้ในปัจจุบัน และคาด
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ว่าจะมีมากขึ้นในอนาคต เพ่ือให้ได้ตรงตามความต้องการของผู้สูงวัย โดยใช้กลุ่มผู้สูงวัยในจังหวัด
สมุทรปราการเป็นตัวแทนในการส ารวจนี้  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาของประชากรผู้สูงวัยในจังหวัดสมุทรปราการ 
 2.2 เพ่ือศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีของผู้สูงวัยในจังหวัดสมุทรปราการ 
 2.3 เพ่ือศึกษารูปแบบที่ เหมาะสมต่อการใช้งานเทคโนโลยี ของผู้สู งวัยในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

3.1 การออกแบบงานวิจัย เป็นการแจกแบบสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงวัย  

3.2 การเก็บข้อมูล เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวน และมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 
เนื่องจากผู้ที่ท าแบบสอบถามมีอายุมากอาจจะรู้สึกเบื่อในการท าแบบสอบถาม หรืออาจจะมีปัญหา
ทางด้านการมองเห็น และด้านความเข้าใจในเนื้อหาของแบบสอบถาม ทางผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์
ร่วมกับการช่วยกรอกแบบสอบถาม เพ่ือเป็นการช่วยผู้สูงวัยในการตอบแบบสอบถามทางหนึ่ง 

3.3 ขอบเขตในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือประชากรผู้สูงวัยทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ใน 23 อ าเภอของจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 
400 คน หลังจากการสุ่มตัวอย่างจนได้มาซึ่งจ านวนประชากรผู้สูงวัยครบ 400 คนแล้ว ผู้วิจัยได้ท า
การเก็บข้อมูลโดยการลงภาคสนามเข้าไปพูดคุยการสัมภาษณ์ แจกแบบสอบถาม และการสังเกต
พฤติกรรมของผู้สูงวัยทั้ง 400 คน เพ่ือต้องการศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และ
อินเทอร์เน็ต ตามกรอบแนวคิดของการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี  

3.4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อมูลที่ได้จากตารางวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค านวณหาค่าร้อยละของ

แบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จากแบบมาตราส่วนประมาณค่าวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พิจารณาจากช่วงคะแนนดังนี้ 
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ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง  ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง  ระดับน้อย 

       ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
ข้อมูลที่เป็นค าถามแบบปลายเปิด เก็บรวบรวมเป็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
 
4. สรุปผลของการวิจัย 
 4.1 ปัญหาของประชากรผู้สูงวัยในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าจังหวัดสมุทรปราการมี
จ านวนประชากรทั้งหมด 1,305.42 คน/ตร.กม ซึ่งมีความหนาแน่นของจ านวนประชากรเป็นอันดับ 
3 ของประเทศไทย  (Population density throughout Thailand 77 provinces, 2015)  
และจากกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้ให้ ผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 
400 ได้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็นดังนี้เพศชาย 190 คน เพศหญิง 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 
และ 47.5 ตามล าดับ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุ 60-69 ปี รองลงมาคือ ผู้สูงวัยที่มีอายุ 
70-79 ปี และอายุ  80-89 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.8, 39.3 และ10.0 ตามล าดับ ข้อมูลอาชีพของผู้สูง
วัยส่วนมาก รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือ แม่บ้าน ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 32.8 และ 31.0 
ตามล าดับ รายได้เฉลี่ยของผู้สูงวัยส่วนมากอยู่ที่ 20,001-40,000บาท รองลงมาคือ น้อยกว่า 
20,000 บาท และ 40,001-60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.0, 42.5 และ 4.8 ตามล าดับ ผู้สูงวัย
ส่วนมากมีการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี รองลงมาคือผู้สูงวัยที่จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี และปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 65.3, 32.3 และ 1.5 ตามล าดับ ผู้สูงวัยส่วนมากมีสุขภาพดี และ
ส่วนมากใช้โทรศัพท์มือถือที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นคร้ังคราว และใช้แอพพลิเคชั่นไลน์มาก
ที่สุด  
 4.2 ความต้องการใช้งานเทคโนโลยีของผู้สูงวัย พบว่าผู้สูงวัยรู้ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ คิดเป็น
ร้อยละ 24.8 YouTube คิดเป็นร้อยละ18.0 เฟสบุค คิดเป็นร้อยละ 16.4 และ Google คิดเป็นร้อย
ละ 14.6 และเคยชินกับการใช้เทคโนโลยี จึงท าให้ทราบถึงความต้องการใช้เทคโนโลยีของผู้สูงวัยใน
แต่ะช่วงอายุของผู้สูงวัยในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะเป็นการง่ายเมื่อต้องการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้
ในการช่วยเหลือผู้สูงวัยให้ตรงตามช่วงอายุ 
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 4.3 รูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการใช้งานเทคโนโลยีของผู้สูงวัยในจังหวัดสมุทรปราการคือ  
ผู้สูงวัยที่มีอายุ 60-79 ปี ต้องการที่ให้มีการแจ้งเตือนไปยังญาติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกับตนเอง 
คิดเป็นร้อยละ 4.48 ผู้สูงวัยที่มีอายุ 80-89 ปี ต้องการให้มีระบบเตือนความจ าเช่น วันเกิด   
ทานยา ทานข้าว นัดหมาย คิดเป็นร้อยละ 4.16 และผู้สูงวัยที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ต้องการอุปกรณ์
ที่มาดูแลตนเองเพ่ือลดภาระคนในบ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.90 
 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย  
 5.1 ปัญหาของประชากรผู้สูงวัยในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าผู้สูงวัยในจังหวัด
สมุทรปราการมีเพศที่ท าแบบสอบถามมากที่สุดคือเพศหญิง ซึ่งเมื่อเทียบกับข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุ
จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีความสอดคล้องกับ Official Statistics Registration 
System (2017) โดยเลือกเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2561 พบว่าจ านวนผู้สูง
วัยในจังหวัดสมุทรปราการมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประชากรผู้สูงวัยที่เป็นเพศหญิงมี
จ านวนมากกว่าเพศชายมาโดยตลอด และจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑ์ เป็นเมือง
อุตสาหกรรม เป็นจังหวัดที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ในล าดับแรกๆ ของประเทศ มีโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิมีเส้นทางการคมนาคมครบทุกช่องทาง 
ด้วยเหตุน้ีประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ มีปัญหาด้านสาธารณสุข Office (2016)  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ได้ก าหนดประเด็นจุดยืนการพัฒนาสุขภาพไว้ 5 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  Nitamangkoon (2018) ได้วิจัยเรื่อง “การบริการจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้น า 
งบประมาณ บุคลากร และการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับผลการบริหารจัดการ
งานสวัสดิการผู้สูงอายุทุกด้าน (ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้าน
นันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการ
และเครือข่ายการเกื้อหนุน) ซ่ึงงานวิจัยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในแบบที่ผู้สูงวัยต้องการ : กรณีศึกษา
ผู้สูงวัยในจังหวัดสมุทรปราการ ได้สอดคล้องกับ Office (2016) ในด้านที่ 1 การจัดการปัญหาสุขภาพ
ของพ้ืนที่ที่ส าคัญให้ลดลง SP4 สร้างและพัฒนาบริการสุขภาพของจังหวัด เพ่ือเตรียมพร้อมในการ
ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ เน้นให้ผู้สูงอายุ ทุกคนให้ได้รับการคัดกรองสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การ
รักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การบริการที่เอ้ือต่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนา
ระบบบริการในสถานบริการ ทุกระดับรองรับ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมทั่วถึง 
ต่อเนื่อง และการสร้างระบบในการดูแลผู้สูงอายุระยะ ยาวทั้งในมิติครอบครัวและชุมชน โดยการมี
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ส่วนร่วมจากท้องถิ่น ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม และ SP5 ขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพให้เป็น
วาระจังหวัดสุขภาพดี ลดโรคเรื้อรัง เน้นการเข้าถึงของผู้ป่วยทุกคนอย่าง ต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเพ่ือจัดระเบียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยให้สอดคล้อง
กับสภาวะโรค ให้เกิดค่านิยมทางสุขภาพใหม่ที่สามารถพ่ึงพาตนเองทางสุขภาพได้ ให้ทุกหมู่บ้านเกิด
ระบบในการร่วมแก้ปัญหาโรคเรื้อรังแบบบูรณาการที่ยั่ งยืน โดยชุมชน ครอบครัว และ ภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสร้างสภาพแวดล้อมทางสุขภาพให้เอ้ือต่อการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรค  
เรื้อรัง จนสามารถบรรลุเป้าหมายผู้ป่วยเรื้อรังรายใหม่ลดลงในทุกหมู่บ้าน ประสิทธิภาพในการ
ควบคุม ระดับน้ าตาลและความดันโลหิตเพ่ิมขึ้น และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  thakrairach (2016) ได้วิจัยเรื่อง “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่าการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ มีวิธีการหรือแนวทางที่
หลากหลายซึ่งบริบทในแต่ละพ้ืนที่จะมีรูปแบบการดูแลสุขภาพที่ต่างกัน แต่มุ่งเน้นเรื่องเดียวกันคือ
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี ขณะเดียวกันผู้สูงอายุจะต้องให้ความตระหนักถึง
ความส าคัญในด้านการส่งเสริมสุขภาพตนเองร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการดูแลสุขภาพด้วย
การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การดูแลสุขภาพด้วยการออกก าลังกายที่เหมาะสมการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางสังคมในชุมชน    
 5.2 ความต้องการใช้เทคโนโลยีของผู้สูงวัยในจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อผู้วิจัยได้ส ารวจ
ข้อมูลจากผู้สูงวัยที่มีอายุระหว่าง 60-79 ปี และยังมีสุขภาพแข็งแรง และจ านวนผู้สูงวัยที่ใช้โทรศัพท์
และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพ่ือดูแนวโน้มในการใช้เทคโนโลยี พบว่าผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ให้
ความสนใจกับเทคโนโลยีมากที่สุด และมีการใช้โทรศัพท์เพ่ือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการโทรพูดคุย 
เล่นไลน์ รวมถึงผู้สูงวัยเข้าดูYouTube และค้นหาข้อมูลใน google ด้วยแต่ผลจากงานวิจัยนี้ไม่สอด  
คล้องกับ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission, 
(2017) ซึ่งได้ท าการส ารวจการใช้โทรศัพท์มือถือของคนแต่ละช่วงอายุ ซึ่งอายุ 51-60 ปี ใช้
โทรศัพท์มือถือ 29.26% และอายุ61 ปีขึ้นไปใช้โทรศัพท์มือถือ 22.13% และด้วยผู้สูงวัยในจังหวัด
สมุทรปราการได้มีแนวโน้มในการใช้เทคโนโลยีในทางท่ีดี และให้ความสนใจในเทคโนโลยี IoTs  
 5.3 รูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการใช้งานเทคโนโลยีของผู้สูงวัยในจังหวัดสมุทรปราการ 
หลังจากท่ีได้รวบรวมข้อมูลจากผู้สูงวัย ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงความต้องการเทคโนโลยีตามช่วงอายุของ
ผู้สูงวัยดังนี้ 1) ผู้ที่มีอายุระหว่าง 60-79 ปี ต้องการให้มีการแจ้งเตือนไปยังญาติเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินกับตนเองมากที่สุด  2) ผู้ที่มีอายุระหว่าง 80-89 ปี ต้องการให้มีระบบเตือนความจ าเช่น วัน
เกิด  ทานยา ทานข้าว นัดหมายมากที่สุด 3) ผู้สูงวัยที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ต้องการอุปกรณ์ที่มาดูแล
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ตนเองเพ่ือลดภาระคนในบ้านมากที่สุด และสิ่งที่ผู้สูงวัยเสนอแนะคือผู้สูงวัยต้องอุปกรณ์ที่มีความ
ฉลาด (AI) มากกว่า อุปกรณ์ท่ีต้องคอยสั่งการ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ปัญหาของผู้สูงวัยในจังหวัดสมุทรปราการมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น นั่นหมายถึงโรคภัยไข้
เจ็บก็จะมีตามมาด้วยเช่นกันเมื่อถึงช่วงอายุหนึ่ง และเมื่อสถานพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
แพทย์ พยาบาลมีไม่เพียงพอต่อการรักษา เทคโนโลยี IoTs ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะน ามา
ช่วยเหลือผู้สูงวัย  
 6.2 เมื่อผู้สูงวัยรู้จักใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งแอพพลิเคชั่นไลน์ YouTube เฟสบุค และ 
Google ท าให้ผู้สูงวัยได้เกิดความคุ้นเคย และเคยชินกับการใช้เทคโนโลยี จึงท าให้ทราบถึงความ
ต้องการใช้เทคโนโลยีของผู้สูงวัยในแต่ะช่วงอายุของผู้สูงวัยในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะเป็นการง่าย
เมื่อต้องการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้สูงวัยให้ตรงตามช่วงอายุ 
 6.3 เมื่อผู้วิจัยได้ทราบถึงความต้องการใช้เทคโนโลยีของผู้สูงวัยในแต่ละช่วงอายุแล้วก็ท าให้
ทราบถึงรูปแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานเทคโนโลยีของผู้สูงวัยในจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วยนั่นคือ 
ผู้สูงวันต้องการทีใ่ห้มีการแจ้งเตือนไปยังญาติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกับตนเอง ต้องการให้มีระบบ
เตือนความจ าเช่น วันเกิด  ทานยา ทานข้าว นัดหมาย และต้องการอุปกรณ์ท่ีมาดูแลตนเองเพ่ือลด
ภาระคนในบ้าน 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้สูงวัยด้วย และเสริมสร้างให้
ผู้สูงวัยเหล่านั้นได้ใช้เทคโนโลยีที่คอยช่วยเหลือตนเองเมื่อต้องอยู่ล าพังในบ้าน หรือเป็นการลดความ
ห่วงให้คนที่อยู่นอกบ้านได้คลายกังวลเมื่อต้องให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านตามล าพัง  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในแบบที่ผู้สูงวัยต้องการ สามารถน าผลการวิจัยนี้ไปต่อยอด เพ่ือพัฒนาให้
เป็นนวัตกรรมส าหรับการดูแลผู้สูงวัน ได้ตรงตามความต้องการที่เหมาะสมกับระดับอายุของผู้สูงอายุ
อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์ผลคาดหวัง ของการท่องเที่ยวแนวทางศาสนา

วัฒนธรรม ต่อวัดที่มีพระอุทเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ (พระสิงห์ใหญ่) จ าแนกตาม นักท่องเที่ยวและ 
ชาวบ้านในชุมชน ในเขตวัดม่วงชุม ในจังหวัดสิงห์บุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสาร  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ณ 
วัดม่วงชุม ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ที่มีพระอุทเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ (พระสิงห์ใหญ่) ได้แก่ 
พระ 4 รูป, นักท่องเที่ยวจ านวน 12 คน, คนในชุมชน 4 คน รวม 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
พรรณนา ผลการวิจัย พบว่า มุมมองของพระภิกษุที่มีต่อการท่องเที่ยวภายในวัด  1) ต้องการให้คน
เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจในวัด และต้องการให้เข้ามาปฏิบัติธรรม 2) ต้องการให้ชุมชนและชาวบ้าน มี
ส่วนร่วมช่วยเหลือวัด  อยากให้ปฏิบัติตามกฎของวัด  อยากให้มาท าบุญตามประเพณีและให้
สนับสนุนกิจกรรมของวัด 
 มุมมองของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวภายในวัด  แนวคิดที่ 1 เห็นด้วยว่า วัดควรเป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจ ไหว้พระ กราบพระ และวัดควรเป็นแหล่งเรียนรู้ หลักธรรม ค าสอนของศาสนา 
อยากสนทนาธรรม  แนวคิดที่ 2 ไม่เห็นด้วย เพราะวัดควรเป็นที่ประกอบศาสนกิจและศาสนพิธี
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เท่านั้น โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติ การท าสมาธิ การภาวนา ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว  ที่มีต่อ
ชุมชนและชาวบ้าน ชุมชนควรให้ความร่วมมือเมื่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว 

มุมมองของชาวบ้านในชุมชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในวัด  ชุมชนเห็นด้วยกับการ
ท่องเที่ยวแนวพุทธและท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนหย่อนใจ ความคาดหวังของชุมชนและชาวบ้านที่มีต่อ
วัด วัดควรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ของทั้งผู้ใหญ่และ
เยาวชน ความคาดหวังของชุมชนและชาวบ้านที่มีต่อนักท่องเที่ยว อยากให้นักท่องเที่ยวให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎของวัดและช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ข้อเสนอแนะในการวิจัย ควรเปิด
โอกาสให้ผู้น าและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการ ควรจัดหาสิ่งของพ้ืนบ้านที่มี อยู่ในชุมชน
เพ่ือจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและศาสนา ควรจัดแบ่งเขตบริเวณท่องเที่ยวและร้านค้าให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ควรมีการสร้างสื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น  โดยการจัดท า
วีดีโอข้อมูลประวัติสถานที่ท่องเที่ยว คู่มือการเกี่ยวกับท่องเที่ยว ควรมีมัคคุเทศก์พาชมสถานที่ และ
อธิบายประวัติความเป็นมา ประโยชน์ ความส าคัญของสถานท่ี ควรมีห้องสนทนาธรรม ให้พระ
สนทนาธรรมะด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจได้ไม่ยาก ควรให้มีห้องน้ าที่เพียงพอและเหมาะสม และวัดควร
สะอาดร่มรื่น  
ค าส าคัญ : พระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ ่, การพัฒนาชุมชน, การท่องเที่ยว 
 

ABSTRACT 
This research aims to analyze the expectations of religious tourism of 

Community Development  for Tourist : The Grand Phra Utaysiga-jaydee from 
traveler villagers and monks at Wat Moumg chum  Singburi province. A study 
conducted by documentary research and in-depth interviews. By issuing an 
interview Visitors of the 12 people interviewed 4 monks in the temple and 4 
people in a community.  And The Ethnographic research The findings showed that  

View of the monks on a tour inside the temple monks want to enter 
mainstream practice and recreation is secondary.  

Expectations of the monks on tourists  eagertourists to practice Dharma. To 
comply with the Philistines.  

The expectation of the monks want the community to contribute measure. 
Follow the observances .Want to traditional philanthropy Support the measure. 
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View of tourists on a tour Inside   the temple are two concepts is agree and 
disagree because Measurements should   be of worship, and ordinances. The 
expectations of visitors  to the temple. Measurements should be learning the 
teachings of the religion. Announcements Particularly the practice  of meditation 
and prayer. The expectations of visitors to the community.  

 The community should cooperate on tourist information and views of 
community residents to tour the temple. Buddhist communities with tourism and 
recreational tourism. The expectation of the community on the measure. 
Measurements should be a center of religious learning. history And local culture Of 
both adults and youth. The expectation of the community to the area. Visitors 
wishing to cooperate in complying with the rules of the temple and help preserve 
the environment. Suggestions for research is should provide the leadership and 
people of the community have been involved in the deal. Should any provision 
contained in the local community to exhibit museum culture and religion. Should 
the zoning area and shop tidy. Media should be in the range of public relations. 
Example The preparation of video data history, attractions. About Travel Guide 
Should a guided tour place. And explain the history of the importance of place. 
The monks should be a discussion To the Dharma talk in simple language. It is not 
hard to understand.  
Keywords: The Grand Phra Utaysiga-jaydee, Development, Tourism. 
 

 
1. บทน า 

วัด หรือ ศาสนสถาน ในปัจจุบันได้กลายเป็นอีกหนึ่งชองแหล่งท่องเที่ยว ที่ผู้คนต่างให้ความ
สนใจเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และเป็นเหตุให้วัด หรือ ศาสนสถานบางแห่งได้ปรับบทบาทใหม่เพ่ิม จากเดิมที่
เคยจ ากัดไว้ส าหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์และศาสนพิธีของชาวบ้าน หรือเป็นสถานที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกันของผู้คนในชุมชนที่  แต่ละวัดนั้นตั้งอยู่กระทั่งกลายมาเป็นสถานที่รองรับ
นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างถ่ิน มีสาเหตุมาจากการที่วัดได้ขยายบทบาทโดยอาศัยคุณสมบัติของ
ศาสนาสถานเป็นแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวซึ่งการปรับแต่งบทบาทของวัดในมิติของการท่องเที่ยว 
การไม่สูญเสียสภาพเดิมนี้ และในปัจจุบันมีการสร้างพะอุทเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ (พระใหญ่) เพ่ิม
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มากขึ้น   (1) อุเทสิกเจดีย์   คือสิ่งที่สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศแก่พระพุทธเจ้าหรือแทนองค์
พระพุทธเจ้า เช่น เจดีย์ บัลลังก์ รอยพระพุทธบาท พระพุทธรูป พระพิมพ์ เป็นต้น (Bureau of 
Archeology, Fine Arts Department. Suphattana Department of Archeology) Bangkok: 
Department of Archeology, Department of Fine Arts, 2007: 264) (2) อุเทสิกะเจดีย์  คือ
สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศถวายพระพุทธเจ้า หากนอกเหนือไปจากธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ และธรรม
เจดีย์แล้ว ให้ถือเป็นอุเทสิกะเจดีย์ทั้งสิ้น (Praphat Chuwichian,2011) พระพุทธรูปใหญ่ ท าให้เกิด
การท่องเที่ยว มากราบพระไหว้พระและจับจ่ายใช้สอยซื้อขายสินค้าในแหล่งชุมชนนั้น ดังจะเห็นได้
ว่า กรมการศาสนา เล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวสัมพันธ์กับศาสนาเพ่ือให้วัด
ต่างๆ ในเส้นทางแสวงบุญ เป็นสิ่งเชื่อมโยงศาสนากับประชาชนเข้าด้วยกัน โดยให้วัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญที่จะท าให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับเอาคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของวิถีชีวิต
แบบไทย ไปสู่การยกระดับสังคมที่มีคุณภาพ  

วัดม่วงชุม เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา โดยขุดพบเศียรพระหลวงพ่อ
ด า ที่มีอายุประมาณ 200 กว่าปี แล้วร้างไปแล้ว จึงกลับมีการสร้างวัดขึ้นใหม่ โดยรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.2482 โดยชาวบ้านบางระจันลูกหลานมาชุมนุมกันใต้ต้นมะม่วง แล้วสร้างวัด
ขึ้นใหม่จึงได้ชื่อว่าวัดม่วงชุม มีพระประธานในอุโบสถคือ หลวงพ่อขาว มีอายุเกือบ 200 ปี เป็นที่
สักการบูชา แต่ก็เป็นเพียงวัดในชุมชนเท่านั้น จวบจนได้มีการสร้างพระใหญ่ คือ พระพุทธสิหิงค์มิ่ง
มงคล หรือ พระสิงห์ใหญ่ขึ้น หน้าตักขนาด 20 เมตร สูง 37 เมตร มีพุทธศิลป์เป็นลักษณะเชียงแสน
สิงห์หนึ่ง เกศดอกบัวตูมนั่งอยู่บนฐานดอกบัวคว่ าหงาย ภายใต้มีห้องโถงส าหรับปฏิบัติธรรมจุคนได้ 
500 คน เริ่มสร้างเมื่อปี 2557 ถึงปี 2559 สิ้นงบประมาณเกือบ 50 ล้านบาท และปัจจุบันได้เป็นวัด
ท่องเที่ยว 1 ใน 9 วัด ของจังหวัดสิงห์บุรี และยังเป็นอันซีนทัวร์ไทยแลนด์  

การจัดสร้างพระพุทธสิหิงค์ม่ิงมงคล (พระสิงห์ใหญ่) และ อุทยานพระสิงห์ใหญ่ ให้เป็นวัดที่
มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติธรรม การกราบไหว้พระ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจใน
ชีวิต ควบคู่ ความรู้ เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาวัดนี้ เพ่ือกราบ
สักการะบูชา เรียนรู้ พัฒนาจิตใจ และการปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องแก่เพ่ือนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนั้นยังมีสถานที่โดดเด่นที่เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวและศึกษาประวัติของวัด  และพรรณไม้
นานาพันธุ์ อันร่มรื่นภายในวัดท าให้ 

ผู้วิจัยสนใจที่จะวิเคราะห์  ความคาดหวังที่มีต่อการท่องเที่ยวที่มีอุทเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ 
อันเป็นแนวทางของพุทธศาสนาของพระภิกษุ นักท่องเที่ยว และชาวบ้านในชุมชน ซึ่งผลการวิจัยที่
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ได้จะเป็นประโยชน์แก่การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยววัดอ่ืน  ให้เป็นการท่องเที่ยวแบบยังยืน
และอยู่คู่กับสังคมไทยได้นานสืบไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือวิเคราะห์ความคาดหวังที่มีต่อวัดที่มีพระอุทเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ (พระใหญ่) กับการ

ท่องเที่ยวแนวทางศาสนาจ าแนกตามมุมมองของพระภิกษุ นักท่องเที่ยว และชาวบ้านในชุมชน  
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทางคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษา ค้นคว้า 
รวบรวมวิเคราะห์ และวิพากย์ข้อมูลสู่การสังเคราะห์สรุปเนื้อหาต่อวัดที่มีพระอุทเทสิกเจดีย์ขนาด
ใหญ่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจงโดยการจ าแนก คือ พระภิกษุ จ านวน 4 รูป นักท่องเที่ยว จ านวน 12 คน  ผู้น าชุมชนและ
ชาวบ้านในชุมชน จ านวน 4 คน รวม 20 รูป/คน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
โดยท าการสังเกตทั้งวิถีชีวิตและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบวัด 
ที่มีพระอุทเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ ซึ่งถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
โดยท าการสัมภาษณ์พระภิกษุของวัด นักท่องเที่ยว ชาวบ้านในชุมชน บริเวณรอบวัด ที่มีพระ 
อุทเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ ที่เข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการบริหารวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ที่ก าหนดแนวทางจาก

กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ การสัมภาษณ์ถึงการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาจากนั้นรวบรวม
และประมวลผลข้อมูลทั้งหมดมาศึกษาวิเคราะห์ตามขั้นตอนกระบวนการและวัตถุประสงค์การวิจัยที่
ก าหนดไว้ โดยน าข้อมูลที่ได้จากกระบวนการศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  คือ สังเกตแบบมีส่วน
ร่วม และการสัมภาษณ์ เชิงลึก มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่ศึกษาจากเอกสารและก าหนดบทบาท
ผู้วิจัย 

 

3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การวิจัยครั้งนี้ ผู้จัยเลือกพ้ืนที่ในการวิจัยคือ วัดม่วงชุม ต าบลไม้ดัด  
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ที่มกีารสร้างพระอุทเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ (พระสิงห์ใหญ่) 
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4. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัย ความคาดหวังต่อวัดที่มีพระอุทเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ (พระใหญ่) กับการ

ท่องเที่ยวแนวทางศษสนาจ าแนกตามมุมมองของพระภิกษุ นักท่องเที่ยว และชาวบ้านสรุปผลได้ดังนี้ 
  4.1 ด้านมุมมองและความคาดหวังต่างๆ  
 มุมมองของพระภิกษุ  ที่มีต่อการท่องเที่ยว พระภิกษุมีมุมมองต่อวัด ในฐานะที่เป็น 
ศาสนสถานเพ่ือการประกอบศาสนกิจและศาสนพิธี  มากกว่าการท่องเที่ยวเชิงหรรษา เพราะ
ท่องเที่ยวเชิงหรรษาความสุขที่เกิดขึ้นเป็นสุขที่ผูกพันกับ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส สามารถ
แปรเปลี่ยนได้อย่าง รวดเร็ว แต่อยากให้เน้นการไหว้พระ การปฏิบัติธรรม เพ่ือให้เกิด ความสุข
ภายใน ที่เป็นความสงบสุข ที่สัมพันธ์กับความรู้สึกทางจิตและใจ มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และ
การปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในชีวิตมากกว่าความรู้เพื่อความบันเทิง 
 4.2 ความคาดหวังของพระภิกษุ   
 1) ความคาดหวังของพระภิกษุที่มีต่อนักท่องเที่ยว (1.1) อยากให้ผู้ปฏิบัติธรรม ได้พบกับ
ความสุขภายในที่ที่สัมพันธ์กับความรู้สึกทางจิต และใจ มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติ
ธรรม เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในชีวิตมากกว่าความรู้เพ่ือความบันเทิง  (1.2) ไม่อยากให้
นักท่องเที่ยวมามากเกินไป หรือไม่ให้บังคับกันมา วัดไม่สามารถรองรับได้กรณีมาพักค้างคืนมาก
เกินไป  (1.3) ในกรณีมาท่องเที่ยวแบบพักผ่อนหย่อนใจ ไม่ได้มาฝึกปฏิบัติธรรมก็อยากให้กลับมา
ปฏิบัติธรรมเพ่ือให้พบกับความสุขสงบ ซึ่ง เป็นความสุขภายใน (1.4 )อยากให้นักท่องเที่ยวที่มา
กราบพระใหญ่เกิดความศรัทธาในองค์พระและหันหน้าเข้ามาปฏิบัติธรรมมากกว่าการมาท่องเที่ยว
แล้วจากไป 

2) ความคาดหวังของพระภิกษุที่มีต่อชุมชนและชาวบ้าน  (2.1) อยากให้ชาวบ้านมาปฏิบัติ
ตามข้อวัตรปฏิบัติที่เคยกระท ากันมา (2.2) อยากให้ชาวบ้านและคนในชุมชนมาร่วมกันท าบุญ เพ่ือ
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เช่น ร่วมบริจาคปัจจัยสร้างวัตถุสถานภายในวัด  
เป็นต้น (2.3) อยากให้ชาวบ้านและคนในชุมชนสนับสนุนกิจกรรมของวัด เช่น บวชชีพราหมณ์   
เวียนเทียนในวันส าคัญทางศาสนา เป็นต้น (2.4) ไม่อยากให้น าสุนัขมาปล่อยภายในวัด เนื่องจาก
ภายในวัดมีสุนัขจ านวนมาก สุนัขอาจจะท าร้ายนักท่องเที่ยว หรือเป็นการรบกวนนักท่องเที่ยว 
 4.3 ความคาดหวัง มุมมองของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัด เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

 แนวคิดที่ 1 เห็นด้วยที่วัดจะเป็นที่ท่องเที่ยว ในโลกสมัยใหม่ มีความเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความลื่นไหลของผู้คนในสังคม ปัจจุบัน  มีความเปลี่ยนแปลงท าให้คน
สับสนวุ่นวายใจ ผู้คนต้องการที่พ่ึงทางใจ มีความหลากหลายทางความคิด หลากหลายปัญหา วัดจึง
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ควรเปิดโอกาสให้คนมาท่องเที่ยวในเชิงศาสนาและวัฒนธรรม วัดและ ศาสนาก็ต้องปรับบทบาท 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม เช่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่พ่ึงทางใจของผู้คน เมื่อ
เข้ามาแล้วร่มเย็น ต้องจัดการเพ่ือรองรับศรัทธาความเชื่อของคน 

 แนวคิดที่ 2 ไม่เห็นด้วยกับการจัดการวัดและศาสนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงหรรษา 
เนื่องจาก     วัดม่วงชุม เป็นวัดที่มีการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีชื่อเสียงมานาน นักท่องเที่ยวทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับวัดมาแล้วว่ามีชื่อเสียงด้านการปฏิบัติธรรม จึงมีมุมมองต่อวัดในฐานะ ที่เป็นศาสน
สถานเพ่ือการประกอบศาสนกิจและศาสนพิธี การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทางใจ มากกว่าการ
ท่องเที่ยวเชิงหรรษา เพราะท่องเที่ยวเชิงหรรษาความสุขที่เกิดขึ้นเป็นสุขที่ผูกพันกับ รูป รส กลิ่น 
เสียง สัมผัส สามารถแปรเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว 
 4.4 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว 

 1) ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัด   (1.1) วัดควรเป็นแหล่งเรียนรู้ หลักธรรม 
ค าสอนของศาสนามากกว่ามาท่องเที่ยวแบบฉาบฉวย (1.2) ไม่ได้คาดหวังอะไรมาก ขอให้ท าหน้าที่
ตามปกติ ถ้าวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพระควรท าหน้าที่คือรักษาวินัย จะต้องเกี่ยวข้อง คือ สถานที่
ต้องพิจารณาว่าจะรบกวนพระหรือไม่ ด้านความสงบ วัดต้องจัดสัดส่วนเป็นเขต   (1.2.1) เขต
พุทธาวาส คือ เขตพุทธสถาน คือ เขตอุโบสถ วิหาร เขตที่ไหว้พระ กราบพระ (1.2.2) เขตสังฆวาส 
คือ เขตของพระ ห้ามไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปยุ่งเกี่ยว(1.2.3) เขตท่องเที่ยว ของชาวบ้าน ห้องน้ า เป็น
สัดส่วนระหว่างของพระและชาวบ้าน และเป็นที่ท่องเที่ยวในมิติทางศาสนา ที่การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยสนับสนุนเพราะวัดไม่มีรายได้ รัฐต้องไปสร้างห้องน้ าจัดสถานที่ให้เป็นที่เป็นทาง (1.3) 
นักท่องเที่ยวไปวัดแล้วได้บุญได้กุศลได้ความรู้เกิดความรักท้องถิ่นภาษา วัฒนธรรมหรือศรัทธาใน
พระพุทธศาสนามากขึ้น ทุกอย่างที่ก้าวเดิน คือก าไลของชีวิตไม่ได้ไปวัดก็ได้ก าไร ที่ไปวัดได้ยิ่งได้
ก าไรจากวัด 10 เท่า ไปวัดทุกครั้งก็ได้ช าระจิตใจทุกครั้ง ได้อะไรดีๆ เยอะ อย่างน้อยก็ได้บุญได้บุญ
จัดว่าเป็นทัศนาบุญจากการเห็นการฟัง ถือว่าเป็นการยอดเยี่ยมอยู่แล้ว เป็นบุญเขตตัง เพราะฉะนั้น 
จงเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อม (1.4) อยากได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว สถานที่ส าคัญ
ภายในวัดจากพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดท่องเที่ยว (1.5) อยากพูดคุย สนทนาธรรม โดยเฉพาะเรื่องการ
ปฏิบัติ การท าสมาธิ การภาวนา (1.6) อาคารสถานที่ และบริเวณภายในวัด ควรสะอาดร่มรื่น (1.7) 
พระสงฆ์ควรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 

2) ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนและชาวบ้าน (2.1) ควรให้ความร่วมมือ เมื่อ
สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว (2.2) ชุมชนและชาวบ้าน ควรเข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติธรรมด้วย (2.3) 
ควรมีกายที่อ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน (2.4) ควรมีความชัดเจนของข้อมูล ทาง
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ประวัติศาสตร์ของวัดและชุมชนมรดกทางภูมิปัญญา (2.5) มีร้านค้าขายของที่ระลึก มีการบริการ
เต็มรูปแบบให้เป็นที่เกิดรายได้ (2.6) มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชน (2.7) อยากให้ชุมชน
น าสินค้าพ้ืนเมือง ของกินของใช้ ผักผลไม้มาขายราคาถูก 
 4.5 มุมมองของชุมชนและชาวบ้านเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในวัด  แนวคิดที่ 1 ชุมชนมี
มุมมองต่อวัดในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวว่าเห็นด้วยจะได้มาชมศาสนสถานเพ่ือระลึกถึงหลวงพ่อ
พุธและครูบาอาจารย์ และการประกอบศาสนกิจและศาสนพิธี   แนวคิดที่ 2 ชุมชนมองว่า ควรมี
การท่องเท่ียวแนวพุทธ คือ การเดินทางเพ่ือการศึกษา พัฒนาจิตใจและการปฏิบัติในแนวทางท่ี
ถูกต้องแก่เพ่ือนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ในลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสิ่ง เพ่ือให้
เกิดความสุขภายใน ที่เป็นความสุขที่สัมพันธ์กับความรู้สึกทางจิต และใจ มุ่งเน้นการส่งเสริมการ
เรียนรู้และการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในชีวิตมากกว่าความรู้เพ่ือความบันเทิง 
 4.6 ความคาดหวังของชุมชนและชาวบ้าน 

 1) ความคาดหวังของชุมชนและชาวบ้านที่มีต่อวัด (1.1) มีการปฏิบัติธรรม เช่น ปัจจุบันนี้
ซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมจริงๆ มากกว่ามาท่องเที่ยวแบบผ่อนคลายทางใจ (1.2) วัดควรเป็นที่พ่ึงของ
ชุมชน (1.3) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นของทั้งผู้ใหญ่
และเยาวชน (1.4) เป็นพิพิธภัณฑ์พูดได้  ต้นไม้พูดได้ มีชีวิต เพราะจะได้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
ด้านข้อมูล (1.5) อยากให้ติดปูายบอกทาง จากตัวเมืองกระทั่งมาถึงวัด (1.6) อยากให้เดินตามครูบา
อาจารย์ เป็นวัดก็ต้องมีปุา อีกอย่างปุาทีว่ัดถือว่าเป็นปุาสุดท้ายของเมือง เป็นปอดของคนเมือง (1.7) 
อยากให้วัดเป็นเหมือนที่พ่ึงของคนและสัตว์ โดยเฉพาะสุนัขจรจัด แต่ก็ไม่ควรน าสุนัขมาปล่อยวัด 

2) ความคาดหวังของชุมชนและชาวบ้านที่มีต่อนักท่องเที่ยว (2.1) อยากให้นักท่องเที่ยวมา
ปฏิบัติธรรมพร้อมกับ มาท่องเที่ยวแบบพักผ่อนหย่อนใจ (2.2) อยากให้นักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือ 
ช่วยกันให้วัดนี้เป็นวัดที่มีความสะอาดงดงาม (2.3) อยากให้นักเที่ยวแต่งกายให้สุภาพ เช่น ใส่
กางเกงขายาวใส่ผ้าถุง ไม่นุ่งกางเกงสั้นหรือกระโปรงที่สั้นจนเกินงาม 

ตารางเปรียบเทียบความคาดหวังที่มีต่อวัดที่มีพระอุทเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่  (พระใหญ่) กับ
การท่องเที่ยวแนวทางศาสนาจ าแนกตามมุมมองของ พระภิกษุ นักท่องเที่ยว และชาวบ้านในชุมชน  

มุมมองพระภิกษุ มุมมองนักท่องเที่ยว มุมมองชาวบ้าน 
อยากให้ผู้ปฏิบัติธรรม ได้พบ
กับความสุขภายในที่ที่สัมพันธ์
กับความรู้สึกทางจิต 

วั ด ค ว ร เ ป็ น แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ 
หลักธรรม ค าสอนของศาสนา
มากกว่ ามาท่ อง เที่ ย วแบบ
ฉาบฉวย 

อยากให้นักท่องเที่ยวมาปฏิบัติ
ธรรม 
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อยากให้นักท่องเที่ยวที่มากราบ
พระใหญ่เกิดความศรัทธาใน
องค์พระและหันหน้าเข้ามา
ปฏิบัติธรรมมากกว่าการมา
ท่องเที่ยวแล้วจากไป 

วัดต้องจัดการบริหารสถานที่ให้
เป็นสัดส่วน 

อยากให้นักท่องเที่ยวให้ความ
ร่วมมือ ช่วยกันให้วัดนี้เป็นวัดที่
มีความสะอาดงดงาม 

อยากให้นักท่องเที่ยวมาตาม
จ านวนที่วัดสามารถต้อนรับได้ 

อยากได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว สถานที่ส าคัญภายใน
วัดจากพระสงฆ์ที่ อยู่ ใ นวั ด
ท่องเที่ยว 

อยากให้นักเที่ยวแต่งกายให้
สุภาพ 

 
 

ผู้วิจัยเห็นด้วยกับการที่ วัดม่วงชุมที่มีพระอุทเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ (พระสิงห์ใหญ่) จะเป็น
แหล่งท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม ของการพักผ่อนหย่อนใจ ให้แก่ชีวิต และการ
ท่องเที่ยวในมิติของศาสนาเพ่ือสืบสานพระพุทธศาสนา คือ ช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความรัก
และผูกพันต่อบ้านเกิดของตนเอง  
 รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วนวัดก็ได้พัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจของคนไปพร้อมๆ กับการไป
ท่องเที่ยวยังวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ เกิดการเดินทางเพ่ือทัศนศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจธรรม โดยให้เหตุผลว่าในโลกสมัยใหม่ไม่ว่า
จะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงท าให้ผู้คนสับสนวุ่นวายใจ
เป็นเหตุให้คนแสวงหาที่พ่ึงทางจิตใจดังนั้น วัดจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้ามาวัดไม่ว่าจะในมิติของ
การพักผ่อนหย่อนใจ ในปัจจุบันการท่องเที่ยวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมนุษย์ เพราะมนุษย์
ต้องการเดินทางไปสู่สถานที่แปลกใหม่เพ่ือหลีกหนีชีวิตอันซ้ าซากจ าเจ กล่าวคือ ต้องการเปลี่ยน
บรรยากาศและหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว หรือต้องการเดินทางเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ 
หรือจะด้วยเหตุผลอ่ืนใดก็ตาม เมื่อมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเป็นจ านวนมาก จึงเกิดเป็น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขึ้น อันจะท าให้การท่องเที่ยวมีความส าคัญในแง่ของการเป็นผลรวมที่
แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการให้บริการและการอ านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานของรัฐบาล ที่จะต้องสนับสนุนในด้านการ
คมนาคม การเข้าออกประเทศการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ส่วนในการบริการของภาคเอกชน  
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ก็สนับสนุนในด้านที่พักแรม บริษัทน าเที่ยว ร้านอาหาร การขนส่ง สินค้าท่ีระลึก เป็นต้น ส่วนผลรวม
ในประการสุดท้ายก็คือ การต้อนรับและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ  
 ในแง่เศรษฐกิจของประเทศไทย การท่องเที่ยวยังมีความส าคัญ คือ เป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมท่ีขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เดินหน้า เนื่องจากภาพรวมของ
เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2556 แม้การขยายตัวจะชะลอลงกว่าปีก่อนๆ แต่โดยภาพรวมตลอดทั้งปี
แล้วถือได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นภาคธุรกิจที่ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของไทยที่ก าลังชะลอตัวอยู่ได้
เป็นอย่างดี (Bank of Thailand, 2013: 1-3) คนในชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว  

ด้านสาธารณสุขและการคมนาคม มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายความเครียด มี
ร้านอาหาร และ ชุมชนสามารถน าผลิตผลที่ได้จากชุมชนมาจัดจ าหน่าย ด้านคุณค่าทางวัฒนธรรม
และประเพณี การท่องเที่ยวสามารถส่งเสริมการท านุบ ารุงและการส่งต่อประเพณีและวัฒนธรรม
ดั้งเดิม รวมทั้งช่วยส่งเสริม การอนุรักษ์การปกปูองมรดกของท้องถิ่น เป็นการฟ้ืนฟูงานฝีมือ ศิลปะ 
วัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นขึ้นมาใหม่ การท่องเที่ยวส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความภูมิใจของ
ชุมชนท้องถิ่นและของชาติยังผลให้เกิดความใส่ใจในการอนุรักษ์ สิ่งเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ด้านบวกที่เกิด
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ ในทางที่เหมาะสม สิ่งจ าเป็นที่ขาดไม่ได้ คือ การมีส่วน
ร่วมของชุมชนที่มีทัศนคติเชิงบวก ย่อมก่อให้เกิดแรงสนับสนุนที่มากกว่าและโอกาสที่ดีกว่า ในการ
พัฒนาและด าเนินการทางการท่องเที่ยว ดังนั้น องค์ประกอบส าคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ 
การพัฒนาชุมชน ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการตัดสินใจเพ่ือพิจารณาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาว ระบบนิเวศน์และความเสมอภาคของชุมชน 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) ควรมีการสร้างสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยการจัดท า
วีดีโอข้อมูลประวัติสถานที่ท่องเที่ยว คู่มือการเก่ียวกับท่องเที่ยว ปูายประชาสัมพันธ์ 

  2) ควรเปิดโอกาสให้ผู้น าและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการ
จัดการท่องเที่ยวในภายในวัด 

  3)  ควรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและศาสนาพ้ืนบ้าน 
 5.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

  1) สร้างสื่อการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยการจัดท าวีดีโอข้อมูลประวัติ
สถานที่ท่องเที่ยว คู่มือการเก่ียวกับท่องเที่ยว ปูายประชาสัมพันธ์ 
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  2) ก าหนดนโยบายการจัดการท่องเที่ยวในภายในวัดร่วมกันระหว่างผู้น าในชุมชนและ
ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  3) จัดหาสิ่งของพ้ืนบ้านที่มีอยู่ในชุมชนเพ่ือจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและศาสนา
พ้ืนบ้าน 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการเรื่องนี้ เสนอประเด็นการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็น
การเลือกตั้งที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย ในหลายมิติ กติกาการเลือกตั้งที่เปลี่ยนจากเดิม
ไปอย่างสิ้นเชิง  จ านวนพรรคการเมืองและผู้สมัครับเลือกตั้ง ที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งผล
การเลือกตั้งที่พลิกความคาดหมาย จึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์มุ่งแสวงหาค าตอบต่อกระบวนการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของ พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งสามอันดับคือ พรรคเพ่ือไทย พรรค
พลังประชารัฐ และพรรคอนาคตใหม่ โดยใช้ทฤษฎีการตลาดทางการเมืองของ Bruce I. Newman 
มาเป็นกรอบในการศึกษา โดยมีผลการศึกษาอันเป็นข้อสังเคราะห์ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ 3 ประการ
คือ 1) ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หากมีพรรคที่น าเอากลยุทธ์การตลาดทางการเมืองมาใช้ หลาย
พรรค ความเหนือกว่าของพรรคจะตัดสินกันที่ศักยภาพ ความเป็นไปได้ในการน านโยบายไปปฏิบัติ
ได้จริง 2) บริบททางการเมือง เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งในครั้งนี้ 3) จาก
แนวคิดการตลาดทางการเมือง พรรคที่เสนอแนวทางใหม่ อย่างโดดเด่นและแตกต่าง มักได้รับในการ
เลือกตั้งเสมอ 

                                                           
  Dean of Political Commmunication College, Krirk University. 
  Lecturer, Political Communication College, Krirk University. 
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ABSTRACT 
 The general election held on the 24th of April 2019 transformed Thailand’s 
history in many ways. First, the rules governing the election were completely 
different from preceding elections. Second, the number of candidates and parties 
that participated in this election was the highest in the nation’s history. Third, the 
results of the aforementioned election were not as most predicted. These 
astonishing features of the 2019 election inspired this piece of research as it aims to 
understand the campaigning strategies of the three most successful parties which 
are the Phue Thai, Palang Pracharat, and Anarkoth Mai (Future Forward) parties 
using Bruce I. Newman’s Political Marketing Theory.  
 The synthesis of this study revealed three new ideas that will contribute 
to the existing body of literature: 1)  In this election, if many parties made use of 
political marketing concepts, the deciding factor would be a party’s superior policy 
platform and that platform’s probability of being realized. 2) The political context 
was an important deciding factor in this election. 3) According to the Political 
Marketing Theory, parties that offers a novel policy platform that are distinct from 
those of other parties will often be victorious.  
Keywords: Election Campaign, Political Marketing, Political Communication,  
       Political Context, General Election. 
 
1. บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
6 เมษายน 2560 มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 279 มาตรา ในหมวด 7 เรื่องรัฐสภา ก าหนดให้มีการร่าง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ  
จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 การเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ นับว่ามี
ความส าคัญต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เป็นเพราะ ประชาชนคนไทยได้รอคอย
ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาอย่างยาวนานถึง 8 ปี นับจากการเลือกตั้งทั่วไปปีพ.ศ. 2554 เป็นต้นมา 
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และจากช่วงเวลาที่ยาวนานเช่นนี้ ท าให้มีจ านวนผู้เลือกตั้งหน้าใหม่ ( New Voter) ที่มีอายุ 18 ปีขึ้น 
เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากถึง 5,616,261 คน  (Politics, 2019)  ประกอบกับกติกาการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2560 และ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ นั้น ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดย
สิ้นเชิง กล่าวคือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แม้จะมีทั้งระบบเขตเลือกตั้ง กับบัญชีรายชื่อ 
แต่กติกาการได้มาซึ่งส.ส.นั้นแตกต่างออกไป โดยผู้เลือกตั้ง มีสิทธิ์กาบัตรเพียงใบเดียว เพ่ือเลือก 
ส.ส.เขต แต่หากผู้ที่ประชาชนเลือก ไม่ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่ง คะแนนในบัตรของผู้เลือกตั้ง จะ
ถูกน าไปนับรวมเป็นคะแนนของพรรค เพ่ือจัดสรรเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อต่อไป ซึ่งวิธีการนี้ ผู้ร่าง
รัฐธรรมนูญเรียกว่า “ระบบจัดสรรปันส่วนผสม” ซึ่งกติกาที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนประเทศใดในโลกนี้ 
ก่อให้เกิดพรรคการเมืองจ านวนมากถึง 80 พรรค จ านวนผู้สมัครแบบแบ่งเขต จ านวน 11,128 คน 
และผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จ านวน 2,718 คน สูงสุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งนับจากปี พ.ศ. 
2475 เป็นต้นมา (Election Commission,2019) 
 พรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งมากถึง 80 พรรค แต่ผลการเลือกตั้งกลับมีพรรค
การเมือง ที่ได้รับเลือกตั้งเกิน 10 ที่นั่งเพียง 7 พรรคการเมืองเท่านั้น ซึ่งประกอบไปด้วยพรรค
การเมืองเดิมอันได้แก่ พรรคเพ่ือไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคภูมิใจไทย  
และพรรคการเมืองที่ตั้งข้ึนใหม่ ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคอนาคตใหม่ และพรรคเสรีรวมไทย
(Hathaikan  Trisuwan,2019)  การเกิดขึ้นของสองพรรคการเมืองใหม่ คือ พรรคพลังประชารัฐ 
และพรรคอนาคตใหม่ ได้สั่นคลอนพรรคการเมืองเดิมอย่างพรรคเพ่ือไทย และพรรคประชาธิปัตย์ 
อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  การได้มาซึ่งคะแนนเสียงที่มากมาย และการลดลงของคะแนนนิยมนั้น 
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง ก็คือ กระบวนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้เกิด
ปรากฏการณ์ใหม่ ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งหลายประการ ดังจะได้วิเคราะห์เป็นรายพรรค
ต่อไป 
 การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เป็นกระบวนการที่นักทฤษฎีด้านสื่อสารการเมืองพยายาม ที่
จะพัฒนากระบวนวิธีการ เพ่ืออธิบายวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
มาโดยตลอด ทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการตอบสนองจากผู้เลือกตั้งในประเทศไทย เป็นอย่างยิ่ง ก็คือ
ทฤษฎีการตลาดทางการเมือง ( political marketing ) ซึ่งทฤษฎีนี้ได้รับการวิจัยพบว่า เมื่อพรรค
ไทยรักไทย ได้น ามาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ก็ประสบผลส าเร็จตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา และ
ได้มีพรรคการเมืองอ่ืนๆ น าเอาแนวทางการตลาดทางการเมืองนี้ไปใช้จนเป็นที่แพร่หลายและ
ประสบผลส าเร็จเช่นเดียวกัน (Nantana  Nantavaropas, 2005) 
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 ทฤษฎีการตลาดทางการเมือง ของ บรู๊ช ไอ นิวแมน ( Bruce I. Newman, 1999) 
อธิบายพฤติกรรมการเลือกตั้ง ว่าเป็นเช่นเดียวกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ผู้เสนอขายคือ พรรค
การเมืองและนักการเมือง ผู้เลือกตั้งเปรียบเหมือนลูกค้า ที่จะพิจารณาว่าควรเลือกพรรคการเมือง 
หรือนักการเมืองคนใด ไปท าหน้าที่ในสภา โดยผู้เลือกตั้งใช้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นการ
แลกเปลี่ยน ในขณะที่พรรคการเมือง มีนโยบาย และนักการเมือง เป็นเหมือนสินค้า ที่จะส่งมอบ
ให้แก่ผู้เลือกตั้ง เป็นการตอบแทน ซึ่งส่วนผสมการตลาดทางธุรกิจ จะมี 4 Ps อันได้แก่ Product คือ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ Price คือราคาของสินค้า  Place คือสถานที่จัดจ าหน่าย  Promotion คือการ
ส่งเสริมการขาย เมื่อ บรู๊ช ไอ นิวแมน น ามาประยุกต์ เป็น 4 Ps ทางการตลาดทางการเมือง  
จึงประกอบไปด้วย  
 Product คือ ผลิตภัณฑ์ที่พรรคการเมืองเสนอขาย อันได้แก่ นโยบายต่างๆ และตัว
ผู้สมัคร ซึ่ง พรรคการเมืองจะต้องพยายามหานโยบาย ที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้เลือกตั้ง และ
เฟ้นหาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่จะท าหน้าที่ตัวแทนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจ าเป็นต้องเปรียบเทียบกับ
ผู้สมัครจากพรรคอื่นๆ ว่ามีคุณสมบัติเหนือกว่าอย่างไร จึงจะครองใจผู้เลือกตั้งได้ 
 Push Marketing คือการสื่อสารแบบเข้าถึงตัวผู้เลือกตั้ง หากเปรียบเทียบกับการท า
สงคราม ก็ถือเป็น สงครามภาคพ้ืนดินหรือ ground war คือผู้สมัครจะต้องเข้าถึงตัวผู้เลือกตั้ง ด้วย
วิธีต่างๆ อันได้แก่การเคาะประตูบ้าน การปราศรัย การใช้รถแห่ ฯลฯ ซึ่งวิธีนี้ใช้ได้ผลดีกับคนชนบท 
ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พักอาศัยอยู่ในบ้านเกือบตลอดเวลา อันแตกต่างจากคนที่อยู่
ในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ ที่วิถีชีวิตจะต้องออกท างานนอกบ้าน ผู้สมัครย่อมไม่สามารถหา
เวลาที่จะพบตัวของผู้เลือกตั้งตามบ้านได้เลย 
 Pull Marketing คือการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน หรืออาจเรียกว่า สงครามทางอากาศหรือ 
air war ด้วยการสื่อสารแบบนี้ ผู้สมัครไม่จ าเป็นต้องพบกับผู้เลือกตั้งโดยตรง แต่ส่งสารผ่าน
สื่อมวลชนประเภทต่างๆ ให้เข้าถึงผู้เลือกตั้งกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ การจัดท าป้ายโฆษณาหาเสียง 
การซื้อโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้มีสื่อใหม่เกิดขึ้น เช่น 
facebook , Youtube , Instagram , Line ฯลฯ การใช้สื่อใหม่เหล่านี้ ก็จัดอยู่ในการสื่อสารแบบ 
Pull Marketing ด้วย 
 Polling คือการหยั่งเสียง หมายถึงการที่พรรคการเมืองและผู้สมัคร จะต้องรู้เท่าทัน
อารมณ์ความรู้สึก ของผู้เลือกตั้ง ตลอดช่วงเวลาของการรณรงค์หาเสียง ว่าผู้เลือกตั้งยืนอยู่ข้างใด 
พอใจนโยบายของพรรคใด ไม่พอใจต่อพฤติกรรมของพรรคใด ดังนั้นพรรคการเมืองจ าเป็นต้องมี
ทีมงานที่ท าการหยั่งเสียงประชาชน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของตนเองอยู่ตลอดเวลา ไม่อาจอาศัย  
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โพลสาธารณะ ซึ่งอาจบิดเบือนข้อมูล หรือจัดท าโพลโดยขาดมาตรฐานได้ ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในการ
เลือกตั้งครั้งนี้ ก็คือ ก่อนการเลือกตั้ง โพลสาธารณะเกือบทุกส านัก แสดงผลการหยั่งเสียงว่า พรรค
พลังประชารัฐไม่เป็นที่นิยมของประชาชน (Prachachat  Business,2019) 
แต่ผลการเลือกตั้งกลับได้ส.ส.เขตมาเป็นอันดับสอง และคะแนนรวมของบัตรเลือกตั้งทั่วประเทศมา
เป็นอันดับหน่ึง (BBC News,2019) การหยั่งเสียงที่เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัย จึงเป็นข้อมูล
ส าคัญในการประเมินสถานการณ์จริงของทุกพรรคการเมือง 
 นอกเหนือจาก 4 Ps แล้ว การด าเนินแผนการตลาดทางการเมืองยังต้องประกอบด้วย  
อีก 2 ปัจจัยส าคัญคือ การก าหนดต าแหน่งทางการเมือง( Positioning ) และการแบ่งส่วนทาง
การตลาดของผู้เลือกตั้ง ( Voter Segmentation ) 
 การก าหนดต าแหน่งทางการเมือง เป็นการวางต าแหน่งของพรรคการเมืองลงไปในใจผู้
เลือกตั้ง ซึ่งเป็นเรื่องนามธรรม ที่จับต้องไม่ได้ แต่จะอยู่ในความคิดค านึงของผู้เลือกตั้งตลอดไป 
ดังนั้นพรรคการเมืองต่างๆ จ าเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์ SWOT คือจุดอ่อนจุดแข็ง อุปสรรคโอกาส
ต่างๆ อย่างรอบด้าน ก่อนที่จะก าหนดต าแหน่งลงไปในใจผู้เลือกตั้ง  อันได้แก่ การเป็นพรรค
การเมืองของคนรุ่นใหม่  เป็นพรรคของชนชั้นกลาง  เป็นพรรคของคนรากหญ้า ฯลฯ หลังจากนั้นก็
จะต้องก าหนดภาพลักษณ์ แล้วฉายภาพออกไปให้คนรับรู้ต าแหน่งของพรรคตามที่ก าหนดนั้น 
ตัวอย่างเช่น การที่พรรคเพื่อไทย ก าหนดต าแหน่ง เป็นพรรคของคนรากหญ้า ย่อมเอ้ือประโยชน์ต่อ
พรรคมากกว่า เพราะกลุ่มคนรากหญ้า มีจ านวนมากที่สุดในประเทศ ดังนั้นพรรคเพ่ือไทย  
จึงมีโอกาสในการเป็นรัฐบาลต่อเนื่องมาหลายสมัย นับจากพรรคไทยรักไทยเป็นต้นมา ซึ่งการ
เลือกตั้งครั้งนี้ ก็มีทั้งพรรคการเมือง ที่ก าหนดต าแหน่งได้อย่างเหมาะสม และพรรคการเมืองที่วาง
ต าแหน่งผิดพลาด จนน าไปสู่ความพ่ายแพ้ อันจะได้วิเคราะห์ต่อไป 
 การแบ่งส่วนทางการตลาดของผู้เลือกตั้ง เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาจาก การก าหนด
ต าแหน่งทางการเมือง กล่าวคือ เมื่อก าหนดต าแหน่งแล้ว ว่าจะเป็นพรรคการเมืองของคนกลุ่มไหน 
พรรคก็จะต้องก าหนดนโยบาย ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของพรรค ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนั้น อาจมี
หลายกลุ่ม หลายระดับ ก็จะต้องหานโยบายมารองรับกลุ่มเป้าหมายหลายๆกลุ่มนั้น เช่น พรรค
ภูมิใจไทย เสนอนโยบายกัญชาเสรี เพ่ือกลุ่มเกษตรกร จะได้มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการปลูกกัญชา  ใน
ขณะเดียวกัน ก็มีนโยบายท างานสัปดาห์ละสี่วัน เพ่ือตอบสนองชนชั้นกลาง ฯลฯ ทั้งนี้แนวทาง
นโยบายที่เสนอต่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มก็จะต้องไม่ขัดแย้งกันเอง เพ่ือป้องกัน ความสับสนของ  
ผู้เลือกตั้งในการรับรู้นโยบาย 
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 จากทฤษฎีการตลาดทางการเมืองดังกล่าว สามารถน ามาวิเคราะห์กระบวนการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งสามพรรคได้ดังนี้ 
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2. การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทย 
 พรรคเพ่ือไทยถือเป็นพรรค ที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่ง มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 (นับสืบ
เนื่องมาจากพรรคไทยรักไทย) มีสถิติชนะการเลือกตั้งทั่วไปในปีพ.ศ. 2544 ได้ 248 ที่นั่ง ปีพ.ศ. 
2548 ได ้377 ที่นั่ง ปีพ.ศ. 2550 ได้  233 ที่นั่ง ปีพ.ศ. 2554 ได้ 265 ที่นั่ง แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ 
มีกติกาการเลือกตั้งที่แตกต่างออกไป ดังที่กล่าวมาแล้ว พรรคเพ่ือไทยจึงใช้ยุทธวิธี ที่จะให้ได้เปรียบ
ในกติกาการเลือกตั้ง ด้วยการจัดตั้งพรรคเล็กๆ ขึ้นมา เพื่อกระจายไปท าคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อ จึง
มีผู้ขนานนามว่า ยุทธวิธี “แตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อย” โดยพรรคที่ตั้งขึ้น ได้แก่ พรรคไทยรักษา
ชาติ พรรคเพ่ือชาติ  พรรคเพื่อธรรม พรรคประชาชาติ ฯลฯ เมื่อมีพรรคเพ่ือเก็บคะแนนบัญชีรายชื่อ
แล้ว  พรรคเพ่ือไทยจึงส่งส.ส.ระบบเขตเพียง 250 เขต จาก 350 เขต และส่งสส.บัญชีรายชื่อเพียง 
97 รายชื่อ จาก 150 รายชื่อ แต่ยังไม่ทันที่การเลือกตั้งจะพิสูจน์ยุทธวิธีนี้ว่าได้ผลหรือไม่ ก็ได้เกิด
อุบัติเหตุทางการเมือง ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติลง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 
(Khaosod,2019)  ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 ฐานกระท าการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากกรณีเสนอชื่อ  แคนดิ
เดตนายกรัฐมนตรี ผลจากปรากฏการณ์นี้ ไม่เพียงจะท าให้พรรคเพ่ือไทย สูญเสียที่นั่งส.ส. ที่จะได้
จากพรรคไทยรักษาชาติ แต่ยังเป็นการปลุกพลังอนุรักษ์นิยมให้ออกมาเลือกพรรคพลังประชารัฐ 
มากขึ้น (Prachatai,2019)  
 การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทย ในครั้งนี้ ได้รับผลกระทบจากกติกาใหม่
อย่างมาก ทั้งการกาบัตรใบเดียว แต่ได้ส.ส.ทั้งสองประเภท การใช้เกณฑ์ “ส.ส. พึงมีของพรรค
การเมือง” ที่ท าให้พรรคเพ่ือไทยไม่มีโอกาสได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเลย การใช้หมายเลขผู้สมัครเฉพาะ
เขตเลือกตั้ง (ไม่ใช้พรรคเดียวเบอร์เดียวทั่วประเทศ) และกฎเหล็กที่เป็นจุดพลิกผันของการเลือก  
ตั้งครั้งนี้ พรป.มาตรา 57 ก าหนดให้การโฆษณานโยบายของพรรคการเมืองที่ต้องใช้จ่ายเงิน  
อย่างน้อยต้องมีการแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) วงเงินที่ต้องใช้ และที่มาของเงินที่จะใช้ในการ
ด าเนินการ 2) ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการด าเนินนโยบาย 3) ผลกระทบและความเสี่ยงในการ
ด าเนินนโยบาย ในกรณีพรรคการเมืองไม่ได้ด าเนินการตามนี้ ให้กกต.สั่งให้ด าเนินการให้ถู กต้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากพรรคการเมืองยังไม่ด าเนินการตามค าสั่งกกต. มาตรา 121 ก าหนด
กกต.ปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกวันละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง (Ilaw,2019)  ดังนั้นการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย จึงผิดแผกแตกต่างไปจาก 
การเลือกตั้งที่ผ่านมา โดยวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดการตลาดทางการเมืองได้ดังนี้ 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    281  

 การก าหนดต าแหน่งทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทย ยังคงอยู่ในต าแหน่งเดิม คือพรรค
ของคนรากหญ้า และยังคงให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคอีสาน มากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆเช่น
เคย โดยยังส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่เป็นอดีตส.ส. ที่ชาวบ้านไว้วางใจลงสมัครรับเลือกตั้ง แม้ว่าในบาง
เขต จะมีอดีตส.ส.บางคนถอนตัวไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐก็ตาม แต่ในส่วนของนโยบายที่ใช้หา
เสียงน้ัน พรรคเพ่ือไทยแทบมิได้เสนอนโยบายใหม่ออกมาเลย โดยในช่วงต้นของแคมเปญ ใช้การ
โจมตีคู่แข่ง คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ถึงความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ 
ด้วยการปรามาสว่า พรรคเพ่ือไทยจะไม่ปล่อยให้พ่อแม่พ่ีน้อง  “ล้าหลัง ล้มเหลว ถดถอย สิ้นหวัง” 
เหมือนที่รัฐบาลนี้เคยท ามา หรือออกค าขวัญ ที่ใช้ในการปราศรัยว่า “อยู่กับเราเป๋าตุง อยู่กับลุงเป๋า
แฟบ” เพ่ือตอกย้ าถึง ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ สมัยที่พรรคเพ่ือไทยเคยบริหารประเทศ ซึ่งการที่
พรรคเพ่ือไทย ไม่ได้เสนอสินค้าใหม่ให้แก่ผู้เลือกตั้งเช่นนี้ ย่อมท าให้ผู้สมัครของพรรคต้องท างาน
หนัก เพราะแบกรับหน้าที่ที่จะอธิบายแก่ประชาชนว่า หากเลือกพรรคเพ่ือไทย ก็จะได้นโยบายที่เคย
ใช้ได้ผลมาแล้ว แม้จะติดขัดด้วยข้อกฎหมายในการน าเสนอนโยบายก็ตาม  
 ส าหรับการสื่อสารแบบถึงตัว ( Push marketing ) พรรคเพ่ือไทยจัดท าป้ายหาเสียง  
ด้วยโทนสีขาว แดง น้ าเงิน แต่เน้นสีขาวและน้ าเงินเป็นหลัก จงใจลดโทนสีแดงลง เพ่ือที่จะโน้มน้าว
ใจกลุ่มคนกลางๆที่ไม่สังกัดฝ่ายทางการเมืองชัดเจน ให้หันมาสนใจ มีการแต่งเพลงหาเสียงใน
ท่วงท านองเพลงป๊อบ ท่ีฟังง่าย โดยมีค าส าคัญว่า “พรรคเพ่ือไทย หัวเพ่ือเธอ” ตอกย้ าความผูกพัน
ระหว่างพรรคกับประชาชน ที่มีมายาวนาน ให้คงอยู่ต่อไป  นอกจากนั้น พรรคเพ่ือไทย โดยแกนน า
พรรคคือคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ฯลฯ ก็ตะเวน
ปราศรัยในพื้นที่ต่างๆ เน้นหนักที่ภาคเหนือและภาคอีสาน ด้วยกลยุทธ์เดิม คือ การใช้ เวทีปราศรัย 
ซึ่งเป็น Push marketing ไปสร้างให้เกิดข่าวในสื่อมวลชน ซึ่งเป็น Pull Marketing (Nantana  
Nantavaropas, 2005)  โดยมีเวทีปราศรัยใหญ่ๆ เป็นเครื่องมือในการสร้างข่าว ซึ่งสื่อมวลชนก็
ติดตามท าข่าวและน าเสนอ ใกล้เคียงกับพรรคใหญ่อื่นๆ 
 วาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาในการเลือกตั้งครั้งนี้ คือการแยกพรรคการเมือง ออกเป็นสอง
ฝ่าย ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตย กับฝ่ายสืบทอดอ านาจ พรรคเพ่ือไทยเสนอตัวเป็นพรรคที่ต่อสู้เพ่ือ
ประชาธิปไตย ต่อต้านการรัฐประหาร และปฏิเสธการสืบทอดอ านาจ ทั้งนี้นับเนื่องจากปีพ.ศ. 2549 
ที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทย ได้ถูกพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ยึดอ านาจในนามคมช. และต่อมาในปีพ.ศ. 
2557 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ยึดอ านาจจากรัฐบาลพรรคเพ่ือไทย ในนาม คสช.  ดังนั้น
จุดยืนของพรรคเพ่ือไทยจึงชัดเจนอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตย และด้วยชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไป
ต่อเนื่องกันมาถึง 4 ครั้ง ท าให้พรรคเพ่ือไทย เป็นพรรคน าในฝ่ายประชาธิปไตยนี้ การสื่อสารตลอด
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การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง จึงชูวาทกรรม “ฝ่ายประชาธิปไตย” เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เลือกตั้งเกิด
ความชัดเจนในการตัดสินใจ 

สีสันของการเลือกตั้งครั้งนี้ ที่เป็นการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน คือการเปิดเวทีดีเบท ของ
สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชนหลายๆส านัก สร้างความสนใจให้กับผู้เลือกตั้งได้ดี โดยพรรคเพ่ือ
ไทยใช้เวทีดีเบทนี้ เพ่ือให้ได้พ้ืนที่สื่อ โดยในหลายๆเวที คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ จะสลับ
สับเปลี่ยนกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ไปเป็นตัวแทนพรรคในการดีเบท  แม้จะตอบค าถามบนเวทีได้ดี 
แต่การที่ไม่มีนโยบายใหม่ มาน าเสนอท าให้พรรคเพ่ือไทย ขาดความโดดเด่น และมิได้เป็นจุดสนใจที่
จะสร้างคะแนนนิยมผ่านสื่อมวลชน  หากจะวิเคราะห์ให้ชัดเจน การสื่อสารของพรรคเพ่ือไทย ยังใช้
วิธีเดิม สื่อเดิม คือ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ โดยมีสื่อใหม่ เช่น  facebook  Instragram 
Youtube บ้าง แต่ก็ยังมีผู้ติดตามไม่มาก  การสื่อสารทางการเมืองในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของ
พรรคเพ่ือไทย ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จึงเป็นความผิดพลาดที่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองอ่ืนๆ ใช้
แนวทางการตลาดทางการเมือง มาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดคือผู้เลือกตั้งไปเป็นจ านวนมากกว่าครึ่ง 
 

3. การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐ 
พรรคพลังประชารัฐ ถือก าเนิดในปีพ.ศ. 2561 โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เป็นพรรคที่สืบเนื่องมาจากรัฐบาลของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยชื่อพรรคก็ได้น ามาจากนโยบายส าคัญของรัฐบาลคือ “นโยบายประชารัฐ” 
ผู้บริหารพรรคก็ล้วนมาจากคณะรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาทั้งสิ้น ได้แก่  นาย
อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวิทย์ เมษินท
รีย์ รองหัวหน้าพรรค เป็นอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขาธิการ
พรรคคือนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกอบศักดิ์ ภู
ตระกูล โฆษกพรรค คืออดีตรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี โดยพรรคพลังประชารัฐ ได้เสนอ
ชื่อพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นแคนดิเดทนายกรัฐมนตรี (BBC News,2019) 

ดังนั้นกระบวนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐจึงเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียว 
กับการบริหารประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เปรียบประหนึ่งเป็นพรรคที่อยู่ใน
ต าแหน่ง ( incumbency ) แม้พรรคการเมืองนี้จะไม่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งมาก่อน เนื่องเพราะ
รัฐบาลนี้มาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 

แม้พรรคพลังประชารัฐจะเป็นพรรคการเมืองใหม่ แต่กลับมีผู้สมัครที่เป็นอดีตส.ส.ย้ายมา
สังกัดจ านวนไม่น้อย  จนสามารถได้รับเลือกตั้งในระบบเขตมาเป็นอันดับสอง รองจากพรรคเพ่ือไทย 
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และได้คะแนนรวมในระบบบัญชีรายชื่อสูงเป็นอันดับหนึ่ง (BBC News,2019)  ซึ่งความส าเร็จของ
พรรคพลังประชารัฐ สามารถวิเคราะห์ได้ตามหลักการตลาดทางการเมืองดังนี้ 

การก าหนดต าแหน่งทางการเมือง ( positioning ) ของพรรคพลังประชารัฐนั้น  
เป็นต าแหน่งเดียวกับพรรคเพ่ือไทย นั่นคือเป็นพรรคของคนรากหญ้า วิเคราะห์ได้จากการ
ด าเนินการผลักดันนโยบายสาธารณะของรัฐบาล ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ที่มีการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินกว่าแปดหมื่นล้านบาท ( Posttoday,2019) ประกอบกับการที่
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ได้ไปท ากิจกรรมในพ้ืนที่ชนบท โดยมี
ประชาชนมาให้การต้อนรับ ถือป้ายสนับสนุน ไม่ต่างจากการหาเสียงของนักการเมือง ก็เป็นการ
แสดงจุดยืน ของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการพ้ืนที่ในใจคนรากหญ้า อันสะท้อนผ่ านบทบาทของ
นายกรัฐมนตรีนั่นเอง 

ผลิตภัณฑ์ของพรรคพลังประชารัฐ ที่เป็นตัวผู้สมัครนั้น ส่วนหนึ่งเป็นอดีตส.ส.ที่มีฐาน
มวลชน จากพรรคการเมืองที่เคยสังกัด จึงเป็นสินค้าที่ประชาชนคุ้นเคย ย่อมได้เปรียบกว่าพรรคที่ส่ง
ผู้สมัครหน้าใหม่  ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนโยบายนั้น พรรคพลังประชารัฐ ก็ตอกย้ าต าแหน่งพรรค
ของคนรากหญ้า ด้วยนโยบาย ที่ต่อเนื่องจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ทั้งบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ  ดูแลข้าวเจ้า 12,000 บาทขึ้นไปต่อตัน ยางพารา 65 บาทขึ้นไปต่อกิโลกรัม และปาล์ม
กิโลกรัมละ 5 บาทขึ้นไป ผลักดันค่าแรงงานขั้นต่ า 400 ถึง 425 บาทต่อวัน ผู้ที่จบอาชีวะศึกษา 
ต้องได้รับเงินเดือน 18,000 บาท ส่วนปริญญาตรีจะต้องได้รับ 20,000 บาทต่อเดือน รวมทั้งจะดูแล
ผู้ใช้แรงงานเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และมีมาตรการลดภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับพนักงาน
เงินเดือน ฯลฯ (Thai PBS News,2019)  ซ่ึงนโยบายเหล่านี้ แท้จริงคือนโยบายประชานิยม ซึ่ง
พรรคเพ่ือไทยได้เคยน าเสนอในการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้ว แต่พรรคพลังประชารัฐมาน าเสนอใหม่ใน
ชื่อ นโยบายประชารัฐ ซึ่งการเสนอผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจนี้ ไม่มีพรรคการเมืองอ่ืนๆน าเสนอเป็น
นโยบายหาเสียง เพราะติดขัดในเรื่องบทบัญญัติของพรป. คงมีแต่พรรคพลังประชารัฐ ที่สามารถ
น าเสนอผ่านทางการบริหารประเทศของรัฐบาล โดยเทียบเคียงให้เห็นว่า หากเลือกพรรคพลัง  
ประชารัฐ ก็เหมือนได้นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อเนื่องกันไปโดยไม่สะดุด  
จึงนับเป็นแคมเปญที่ได้เปรียบ เหนือพรรคการเมืองอ่ืนๆอย่างสิ้นเชิง  

กระบวนการสื่อสารแบบถึงตัว ( push marketing ) พรรคพลังประชารัฐจัดท าสื่อหาเสียง 
ด้วยสี แดง ขาว น้ าเงิน เน้นสีขาวเป็นสีหลัก ใกล้เคียงกับป้ายของพรรคเพ่ือไทย แต่ส่วนใหญ่ เน้น
ภาพผู้สมัครคนเดียว  มากกว่าภาพคู่กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้ค าขวัญว่า “โลกเปลี่ยน ไทย
ต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง” มีการแต่งเพลงหาเสียง 
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ท่วงท านองป๊อบร็อค มีนักร้องชื่อดัง อย่างหรั่ง ออเคสต้า โจ นูโว มาแต่งและร้องให้ เพ่ิมสีสันในการ
หาเสียง และยังเป็นนัยยะที่สื่อให้เห็นว่า กลุ่มศิลปิน ที่เคยสนับสนุนแนวทางของกลุ่มกปปส. ได้ให้
การสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐ  

 ส าหรับการดีเบตตามเวทีต่างๆ พรรคพลังประชารัฐ ส่งนายอุตตม  สาวนายน หัวหน้า
พรรคเป็นตัวแทนไปร่วมบ้างบางเวที  โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาปฏิเสธการดีเบต แม้จะเป็น
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก็ตาม  ท าให้พรรคขาดความโดดเด่นในการประชันวิสัยทัศน์กับ
พรรคใหญ่อ่ืนๆ รวมถึงการปราศรัยหาเสียงในพ้ืนที่ต่างๆ ก็เป็นการชี้แจงนโยบายท่ัวไปของพรรค 
ขาดแกนน าที่มีทักษะในการสื่อสารต่อสาธารณะ จึงได้พ้ืนที่สื่อมวลชน ที่น าเสนอเป็นข่าวไม่มากนัก 
แต่พ้ืนที่สื่อ ที่เป็น Pull Marketing จริงๆ กลับอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะนายกรัฐมนตรีตามพ้ืนท่ีในชนบท เป็นจังหวะเวลาเดียวกับที่พรรคพลังประชารัฐ เปิดเวที
ปราศรัยในพ้ืนที่นั้นเช่นเดียวกัน สื่อมวลชนจึงน าเสนอข่าวคู่ขนานกันไป ตลอดช่วงการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้ง ก็นับเป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่ได้ผล เพราะนอกจากจะได้พ้ืนที่สื่อมวลชนแล้ว ยังสื่อนัย
ยะความเป็นเนื้อเดียวกันของพรรคกับรัฐบาลได้อย่างชัดเจน ในส่วนของสื่อใหม่นั้น พรรคพลัง
ประชารัฐ มิได้ใช้เป็นสื่อหลักของการสื่อสาร  ทั้งนี้เพราะกลุ่มเป้าหมายคือคนรากหญ้า สื่อใหม่จึงมี
ผู้ติดตามน้อยมาก เช่น facebook พรรคพลังประชารัฐ มีผู้ติดตาม 123,320  (BBC News, 2019 )  
การสื่อสารส าคัญจึงยังคงใช้สื่อกระแสหลักคือ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์  

 จุดเปลี่ยนส าคัญที่ส่งผลเชิงบวกต่อพรรคพลังประชารัฐคือ การที่พรรคไทยรักษาชาติ ได้
เสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค และต่อมาศาล
รัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 (BBC News, 2019) 
ปรากฏการณ์นี้ปลุกกระแส ให้กลุ่มอนุรักษ์นิยมตื่นตัว และออกมาเลือกตั้ง เพ่ือแสดงความต่อต้าน 
ต่อกลุ่มท่ีสนับสนุนแนวทางของนายทักษิณ ชินวัตร เป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนทางการเมือง ว่าไม่
ต้องการให้พรรคเพื่อไทยและแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตย ชนะเลือกตั้ง  (Prachatai,2019) ทั้งนี้ดังที่
ได้กล่าวถึงวาทกรรม ในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วว่า มีฝ่ายประชาธิปไตย และฝ่ายสืบทอดอ านาจ  
ซ่ึงหากเพ่ือไทยคือพรรคน าในฝ่ายประชาธิปไตย พรรคพลังประชารัฐก็คือพรรคน าในฝ่ายสืบทอด
อ านาจ เมื่อมีการปลุกกระแสความขัดแย้งเรื่องของ “ระบอบทักษิณ” ขึ้นมา พรรคที่จะได้ประโยชน์
จากความเพลี่ยงพล้ าของฝ่าย “ระบอบทักษิณ” ก็คือพรรคพลังประชารัฐนั่นเอง 

โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง พรรคพลังประชารัฐ ออกค าขวัญ “เลือกความสงบ จบที่ลุงตู่” 
ติดทับป้ายหาเสียงของผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ ทั่วประเทศ เป็นการสื่อสารที่โดนใจผู้เลือกตั้ง  
ที่ยังไม่ตัดสินใจ ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการสื่อนัยยะทางการเมือง ให้คนหวนร าลึกถึงเหตุการณ์
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ความขัดแย้งทางการเมืองในอดีต ที่กลายมาเป็นวิกฤติในปัจจุบัน กลุ่มคนที่ยังลังเล จึงใช้หลักคิดนี้ 
ลงคะแนนให้พรรคพลังประชารัฐ นับเป็นการสื่อสารทางการเมือง ที่สร้างผลกระทบกว้างขวาง และ
เป็นปัจจัยหนึ่งของชัยชนะในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐ 

 

4. การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ 
 พรรคอนาคตใหม่ ริเริ่มโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นักธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ 
กับนายปิยะบุตร แสงกนกกุล รองศาสตราจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ได้จดแจ้งพรรคต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยเสนอแนวคิดการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย สู่สิ่งใหม่ ตั้งแต่ระดับโครงสร้าง จนถึงการปฏิบัติ โดยใช้ค าขวัญว่า “เปิด
วิสัยทัศน์ เปลี่ยนอนาคต” มีสัญลักษณ์ เป็นรูปสามเหลี่ยมกลับหัว สีส้ม  แสดงถึงการลดความ
เหลื่อมล้ า  ให้สังคมไทยเท่าเทียม 
 ทันทีท่ีเปิดตัว พรรคอนาคตใหม่ก็วางต าแหน่งลงในใจของผู้เลือกตั้งที่เป็นคนรุ่นใหม่ หรือ
เจนวาย ( Gen Y ) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เริ่มได้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก อายุ 18 ปี เป็นต้นไป ซึ่งการก าหนด
ต าแหน่งทางการเมืองต าแหน่งนี้ นับเป็นต าแหน่งใหม่ ที่ไม่ซ้อนทับกับต าแหน่งของพรรคการเมืองที่
เกิดมาก่อน และเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ ที่มาพร้อมกับการเลือกตั้งครั้งนี้  การที่พรรคอนาคตใหม่ 
สามารถก าหนดต าแหน่งเช่นนี้ และสร้างการรับรู้กับคนรุ่นใหม่ได้ เป็นเพราะผู้ก่อตั้งพรรค ซึ่งล้วน
เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี เป็นคนที่ได้รับการศึกษาจากสถาบันชั้นน าในต่างประเทศ   
มีสถานะมั่นคง และน าเสนอวิสัยทัศน์ ที่เป็นแนวทางใหม่ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการพรรค  
ที่ปฏิเสธวิธีการเดิมๆ ในการเสนอสิ่งจูงใจให้อดีตส.ส. เข้ามาร่วมพรรค  ผู้สมัครของพรรคต้องเป็น
ผู้สมัครหน้าใหม่ที่ไม่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งมาก่อน รวมทั้งนโยบายซึ่งเป็นแนวทางการบริหาร
ประเทศแนวใหม่ทั้งหมด จึงสร้างภาพลักษณ์พรรคการเมืองในอุดมคติของคนรุ่นใหม่ได้ในทันที 
 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนโยบายของพรรคอนาคตใหม่  เป็นนามธรรมสูง แต่แสดงถึงความมุ่งมั่น 
ที่จะเปลี่ยนแปลงและรื้อถอนแนวทางเดิมๆ ที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศไว้ โดยเสนอ 3 นโยบายฐาน
รากคือ 1. ยุติระบบราชการรวมศูนย์ กระจายอ านาจ กระจายคน กระจายงบ 2. ไทยเท่าเทียม 
สวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจร 3. ปฏิวัติการศึกษา ลงทุนให้ถูกจุด ลดความเหลื่อมล้ า  กับอีก 8 
นโยบายเสาหลัก เช่น เกษตรก้าวหน้า ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยี แก้ปัญหาเอกสาร
สิทธิ์ที่ดิน ปลดหนี้เกษตรกร,สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ลดใช้พลาสติก สร้างเศรษฐกิจจากขยะ , ปฏิรูป
กองทัพ ลดนายพล ลดการซื้ออาวุธ แก้ปัญหาราคายางด้วยการปรับเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยางชั้นน า 
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 ความโดดเด่นในตัวผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างทั้งตัวผู้สมัครและตัวนโยบาย ประกอบกับการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ( target segment ) ที่เป็นกลุ่มใหม่ ท าให้พรรคอนาคตใหม่ สามารถสร้าง
คะแนนนิยมในทางการเมืองขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนีด้้วยกระบวนการสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อ
ใหม่ ( new media) อันได้แก่  facebook, twitter,  instagram, line ซึ่งสามารถแพร่กระจาย
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางกว่าสื่อมวลชนกระแสหลัก (โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์) สร้างปรากฏการณ์ “ฟ้ารักพ่อ” คือการแสดงออกถึงความนิยมชมชอบในตัวของนาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ของบรรดาคนรุ่นใหม่ ที่พากันติดแฮชแท็ค #ฟ้ารักพ่อ จนกลายเป็นเทรนด์
อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ ช่วงที่มีกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ (Mgronline,2019)  
 การสื่อสารโดยผ่านสื่อใหม่ เป็นกระบวนการสื่อสารหลักของพรรคอนาคตใหม่ และเป็น
กลยุทธ์ส าคัญท่ีสร้างการรับรู้ สร้างภาพลักษณ์และสร้างคะแนนนิยม ตลอดช่วงเวลาของการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ โดย facebook เพจของพรรคอนาคตใหม่ มีผู้ติดตาม 592,098 คน  
ส่วนเพจของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีผู้ติดตาม 834,507 คน ส่วน Instagram ของนายธนาธร มี
ผู้ติดตาม 311,000 คน   ส าหรับ twitter มีผู้ติดตาม 370,000 คน  ส าหรับช่องทางการสื่อสารผ่าน
สื่อใหม่นี้ นอกจากจะกระท าในบัญชีของพรรค และบัญชีของนายธนาธรเองแล้ว บรรดาผู้บริหาร
พรรค อันได้แก่ เลขาธิการพรรค โฆษกพรรค ฯลฯ ก็ได้ใช้สื่อใหม่นี้ ในการสื่อสารผ่านกลุ่มเป้าหมาย
ตลอดเวลาเช่นกัน 
 การปรากฏตัวของนายธนาธร ผ่านสื่อใหม่นั้น ในช่วงแรกๆของการเปิดตัวสู่สาธารณะ 
นายธนาธร จะใช้ facebook live ทุกวัน ให้คนเข้ามาดู มาแสดงความคิดเห็น และส่งต่อกันไป มี
การกด like กด share และติดแฮชแท๊ก # กันจนกลายเป็นกระแสในโลกสังคมออนไลน์ เกิด
ปรากฏการณ์ ที่เรียกว่าเป็น “ไวรัล” คือกระแสที่มีการพูดคุยกันทุกๆวัน จนในที่สุด ธนาธรและ
พรรคอนาคตใหม่ ก็กลายเป็น “ไอดอล” ของคนรุ่นใหม่ไปอย่างรวดเร็ว 
 เนื้อหาที่พรรคอนาคตใหม่ ใช้สื่อสารผ่านสื่อใหม่เหล่านี้ ได้แก่แนวทางของพรรค นโยบาย
พรรค กิจกรรมของพรรค การรณรงค์หาเสียงของพรรค ทั้งการปราศรัย การลงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการใช้
การสื่อสารแบบ push marketing ให้เกิดพ้ืนที่ในสื่อมวลชน จนกลายเป็น pull marketing 
ต่อเนื่องไป ซึ่ งแม้จะเป็นพรรคที่ เกิดใหม่  แต่ด้วยการใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่   
อย่างสม่ าเสมอด้วยเนื้อหาที่ท้าทาย บนโลกของ social network  จึงกลายเป็นการก าหนดวาระ
ให้แก่สื่อมวลชนกระแสหลัก ในการน าเอาข้อมูลที่นายธนาธร ได้โพสต์ในสื่อใหม่ของเขา  ไปน าเสนอ
เป็นข่าว เรื่องราวของพรรคอนาคตใหม่จึงไม่เคยหลุดจากการเป็นข่าว ตั้งแต่ก่อตั้งพรรคมา นับเป็น
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กัน  
 ผลการเลือกตั้งที่พรรคอนาคตใหม่ ได้ส.ส.เขต 30 เขต และส.ส.บัญชีรายชื่อมากกว่า 50 
ที่นั่ง ด้วยคะแนนรวมทั้งประเทศ 6,265,950 คะแนน ซึ่งอยู่ในล าดับที่สาม รองจากพรรคพลัง
ประชารัฐ และพรรคเพ่ือไทย ทิ้งห่างพรรคประชาธิปัตย์ ที่มาเป็นอันดับสี่ กว่าสองล้านคะแนน 
(BBC News,2019)  นับเป็นมิติใหม่ ที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์การเลือกตั้งในประเทศไทย  
อันสะท้อนถึง พลังอ านาจของสื่อใหม่ผนวกกับศักยภาพในการสื่อสารของพรรคอนาคตใหม่ และที่
ส าคัญคือ พลังของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงสังคม ในเชิงโครงสร้าง ตามข้อเสนอของ
พรรคอนาคตใหม่  
 

5.บทสรุป 
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ในบริบททางการเมืองปีพ.ศ. 2562 ภายใต้กรอบแนวคิด

การตลาดทางการเมือง ของสามพรรคการเมือง ที่ได้ศึกษามานี้ สามารถสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้
ใหม่ได้ดังนี้ 

5.1 ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หากมีพรรคที่น าเอากลยุทธ์การตลาดทางการเมืองมาใช้ 
หลายพรรค ความเหนือกว่าของพรรคจะตัดสินกันที่ศักยภาพ ความเป็นไปได้ในการน านโยบายไป
ปฏิบัติได้จริง ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐ ใช้ความได้เปรียบในฐานะผู้อยู่ในต าแหน่ง 
น าเอานโยบาย “ประชารัฐ”  ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้ในการบริหารประเทศอยู่ มา
ใช้เป็นนโยบายหาเสียง โดยแสดงถึงความต่อเนื่อง หากได้รับเลือกเป็นรัฐบาลอีก จึงสร้างความ
เชื่อถือให้กับผู้เลือกตั้งได้มากกว่า พรรคเพื่อไทย ที่ห่างจากการเป็นรัฐบาลมาแล้วถึง 5 ปี  

5.2 บริบททางการเมือง เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งในครั้งนี้   
ดังจะเห็นได้จาก แนวคิดของผู้เลือกตั้งที่แบ่งเป็นสองแนวทางใหญ่คือ แนวทางที่สนับสนุนระบอบ
ประชาธิปไตย ผ่านระบบเลือกตั้ง กับแนวทางการสืบทอดอ านาจให้ทหารบริหารประเทศต่อไป  
ผู้เลือกตั้งที่ยึดเอาแนวทางดังกล่าวนี้ จึงมุ่งแสวงหาพรรคการเมือง ที่ตอบสนองแนวทางของตน  
ซึ่งก็พบว่า หากยึดเอาแนวทางการสืบทอดอ านาจ ก็จะตัดสินใจเลือกพรรคพลังประชารัฐ หาก
ต้องการแนวทางประชาธิปไตย ก็จะเลือกพรรคเพ่ือไทย พรรคอนาคตใหม่ พรรคเสรีรวมไทย  
เป็นต้น ซึ่งวิธีคิดดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้บริบททางการเมืองในห้วงเวลาที่มีการเลือกตั้งครั้งนี้เท่านั้น  
เมื่อผ่านพ้นบริบทนี้ไป  การตัดสินใจของผู้เลือกตั้งก็อาจจะไม่ได้อยู่ในฐานคิดเช่นนี้อีกต่อไป 
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5.3 จากแนวคิดการตลาดทางการเมือง พรรคที่เสนอแนวทางใหม่ อย่างโดดเด่นและ
แตกต่าง มักได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเสมอ ดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา ความส าเร็จของพรรคไทยรัก
ไทย มาจากการเสนอนโยบายใหม่ ผ่านค าขวัญ “คิดใหม่ ท าใหม่ เพ่ือไทยทั้งชาติ” ในการเลือกตั้ง
ครั้งนี้ พรรคอนาคตใหม่ เสนอแนวทางใหม่ ตั้งแต่ชื่อพรรค นโยบายพรรค ตัวบุคลากรของพรรค 
รวมถึงกระบวนการสื่อสารของพรรค จึงประสบความส าเร็จอย่างเกินความคาดหมาย 
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บทคัดย่อ 
 บทความเป็นบทความวิชาการที่มุ่งเสนอประเด็นเกี่ยวกับราชนีติเป็นคัมภีร์ที่ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการปกครองของพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงเป็นปรัชญาที่เขียนขึ้นในเรื่องการปกครองมีเนื้อหา
ส าคัญเป็นหลักการในการปกครองศึกษา เป็นคัมภีร์ที่เขียนไว้ทั้งภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ราช
นีติให้ความรู้ด้านการปกครอง การบริหาร มีหลายรูปแบบ สามารถที่จะรวมกันเป็นการปกครอง
แบบเผด็จการก็อาจเป็นได้ เป็นคัมภีร์ที่มีค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รวบรวมหลักการ
ปกครองจากคัมภีร์ต่าง ๆ มีเนื้อหาพอจะแยกออกได้ 4 ประเภท คือ ค าสอนทั่วไป คุณสมบัติของ
ราชนีติหรือนักปกครองในปัจจุบันและนักบริหาร การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
และกลวิธีในการที่จะเอาชนะศัตรูหรือข้าศึกและยุทธวิธีในการท าสงคราม 
 ราชนีติเป็นค าผสมระหว่าง “ราชา” หรือรัฐ และค าว่า “นีติ” ซึ่งหมายถึงเก่ียวกับความ
ประพฤติ นั่นคือความประพฤติของรัฐ ราชนีติเป็นคลังวิทยา เป็นศาสตร์แห่งการปกครองหรือ 
การบริหารรัฐทุก ๆ เรื่องของรัฐ รวมถึงการบริหารรายได้ การใช้จ่าย การค้า การอุตสาหกรรมและ
สวัสดิการของรัฐต่อประชาชน ยังครอบคลุมไปถึงการพิจารณาและตัดสินคดีความอันชอบธรรม เป็น
ศาสตร์ว่าด้วยการบริหารการคลัง ให้เกิดความสมดุล เป็นศาสตร์ว่าด้วยการสงครามและสันติภาพ 
พิชัยสงคราม รัฐประศาสนศาสตร์ และเรื่องการด ารงอยู่ของรัฐ เนื้อหาของราชนีติเป็นการน าเอา
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หลักธรรมมาปฏิบัติในการปกครองบ้านเมือง เช่น ทศพิธราชธรรมหรือจักรวัตติวัตร ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบว่า มีการปฏิบัติครบถ้วนหรือไม่และพระเจ้าแผ่นดิน
ปฏิบัติผิดหรือไม่ ในราชนีติยังกล่าวถึงหลักธรรมที่พระเจ้าแผ่นดินให้ความส าคัญ กล่าวถึงคุณสมบัติ
ของพระเจ้าแผ่นดินและหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินอีกด้วย มีเนื้อหาที่เป็นธรรมรัฐ หลักธรรมาธิปไตย 
ค าส าคัญ : หลักการปกครองของพระเจ้าแผ่นดิน, ธรรมรัฐ, ราชนีติธรรม. 
 

 
ABSTRACT 

 Rajaniti is the scripture of the content about the government of the King 
directly as the philosophy that writes about government that having the main 
content as the principle of government study as the scripture which writes both Pali 
and Sanskrit languages. Rajiniti  gives the knowledge about government , variety of 
administration that be able to have unity for government as dictatorship, Buddhist 
scripture in Buddhism as collects from government scriptures that the contents can 
be classified into 4 types such as general teaching, qualification of Rajaniti or 
present governor and executive, positions considerations and strategic method to 
win the enemy and war strategy. 
       Rajaniti is the mixed word between king or state and  the word of Niti 
means about behavior that is that means the behavior of state, Rajaniti is the 
knowledge tank, as the science of government or state administration including 
income administration, expenditure, trade , industry and welfare of state to people, 
moreover, including to consideration and fair judgement  as the science of public 
finance administration to have the balance, as the science of war and peace, war 
strategy , public administration and state maintenance,  the content of Rajaniti that 
uses the principle of Dhamma to govern the state such as Tossapithrajadhamma or 
Chakwattiwattra , uses as the tool of practice and to be as the tool for examination 
that have the practice or practice of the king. In Rajaniti mentions about principle of 
Dhamma that the kings gives the importance , and mentions about the qualification 
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of the king and duty of the king, has the content about Dhamma for State 
administration or fair state and principle of Dhamma for sovereignty. 
Keywords: Principle of government of king, Dhamma for State administration ,    
  Rajaniti  
 
1. บทน า  

ราชนีติเป็นคัมภีร์ที่ยอมรับกันเป็น “คัมภีร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปกครองของพระเจ้า
แผ่นดินโดยตรง เป็นปรัชญาที่เขียนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการปกครอง เป็นคัมภีร์ที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง มีเนื้อหาที่ส าคัญเป็นหลักการในการปกครองศึกษา เป็นคัมภีร์ที่ได้ เขียนไว้ทั้ง
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ถ้าจะมองด้านการปกครองแล้วในปัจจุบัน ราชนิติ เป็นคัมภีร์ที่ให้
ความรู้ด้านการบริหาร การปกครองมีหลายรูปแบบ โดยส่วนมากการปกครองที่เป็นแบบราชนีติ
เกือบจะไม่หลงเหลือ แต่ในปัจจุบันยังมีอยู่ พระมหากษัตริย์เป็นเพียงประมุขของประเทศหรือของรัฐ
เท่านั้น แม้ว่าคัมภีร์ราชนีติจะเป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่หรือมีมาตั้งแต่โบราณ แต่ยังเป็นคัมภีร์ที่ยังทันสมัย 
ใช้ในการบริหารบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์ คัมภีร์นี้ไม่โด่งดังหรือโดดเด่นเพราะเป็นแนวคิดทาง
ตะวันออก แม้ประเทศไทยเองก็ยังเป็นคัมภีร์ที่คนรู้จักน้อย ตัวคัมภีร์เองไม่ปรากฏตัวในตลาด
หนังสือเลย โดยเฉพาะมีอยู่ในหอสมุดใหญ่ ๆ เช่น หอสมุดแห่งชาติ เป็นต้น  
 เนื้อหาในราชนีติปกรณ์เป็นการรวบรวมเอาหลักการปกครองในคัมภีร์ต่าง ๆ เป็นการคัด
เอาเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปกครองรัฐที่ปรากฏในหนังสือหรือคัมภีร์ ไม่เป็นคัมภีร์ที่ เขียนขึ้นตาม
แนวคิดของผู้เขียน และการเขียนไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน ไม่ได้จัดเป็นระบบระเบียบ
เหมือนต าราทั่ว ๆ ไป เรื่องเดียวกันอาจมีเนื้อหาย่อยในอีกเรื่องหนึ่งหรือบทหนึ่ง นักวิชาการของไทย
ก็ได้พูดถึงเรื่องเก่ียวกับระเบียบหรือระการเขียนคัมภีร์เล่มนี้ไว้ 
 ราชนีติ เป็นหนังสือที่พูดถึงการปกครองของพระเจ้าแผ่นดินโดยตรง ไม่เป็นการรจนา
ขึ้นมาจากคัมภีร์ใดคัมภีร์หนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นเป็นรวบรวมหลักการปกครองที่มีเนื้อหาด้านการ
ปกครองของพระเจ้าแผ่นดิน แม้ว่าเนื้อหาของคัมภีร์ราชนีติจะมาจากคัมภีร์ ใด ๆ ก็ตาม  
พอที่จะจัดแยกออกเป็นจ าพวกได้ 4 ประเภทด้วยกัน คือ 

1. ค าสอนทั่วไป 
2. คุณสมบัติของพระราชาธิบดีหรือนักปกครองในปัจจุบัน รวมถึงนักบริหาร 
3. การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
4. กลวิธีในการที่จะเอาชนะศัตรูหรือข้าศึก และยุทธวิธีในการท าสงคราม 
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เมื่อพิจารณาหัวข้อที่แยกออกมาแล้ว จะเห็นได้ว่า พระเจ้าแผ่นดินไม่มีหน้าที่เพียงจับอาวุธ
ออกศึกสงครามเท่านั้น เพื่อป้องกันประเทศหรือไปรุกรานประเทศอ่ืนเพ่ือแย่งชิงเอาแผ่นดินของเขา
มาครอบครอง ในสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้น าทัพออกศึก ดังปรากฏในการออกท าศึกสงคราม
ของไทย  
 
2. ความหมายของราชนีติ 
 ในเบื้องต้นนี้จะขอคัดลอกค ากล่าวของศาสตราจารย์ ตุน นาร์ ดูรันย์ ซึ่งท่านได้กล่าวถึง
ราชนีติว่า  ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและซาบซึ้งต่อส านักพิมพ์ ผู้ เป็นกัลยาณมิตรที่ได้
มอบหมายให้ข้าพเจ้าถ่ายทอดศาสตร์หรือค าว่า “ราชนีติ” ต่อท่านผู้อ่าน เป็นศัพท์เฉพาะจากชมพู
ทวีป หรือมาจากอินเดีย “ราชนีติ” ที่บ่งบอกถึงสิ่งประพฤติปฏิบัติจากผู้ปกครองของรัฐ ดังนั้น 
ความหมายอีกอย่างของ “ราชนีติ” คือ “ศาสตร์ว่าด้วยการปกครอง” นั่นเอง “ราชนีติ”เป็นค าผสม 
ระหว่าง “ราชา” หรือ “รัฐ” และค าว่า “นีติ” ซึ่งหมายถึง “สิ่งที่เกี่ยวกับความประพฤติ” ดังนั้น 
ความหมายโดยรวมก็คือ “ความประพฤติของรัฐ” นั่นเอง ราชนีติ  ถื อว่ า เ ป็นศาสตร์ว่ าด้ วย
ศาสตร์การปกครองของรัฐ ที่มีต่อกิจกรรมทางการเมืองทุกอย่าง และถึงแม้ว่าค าว่า “ราชนีติ” จะ
พ้องความหมายไปในศาสตร์ว่าด้วยการปกครองของรัฐ หรือรัฐศาสตร์ แต่แก่นแท้หรือแก่นสารที่แท้
แห่งราชนีติมีความหมายมากกว่าศาสตร์แห่งการปกครอง  ราชนีติ คือ “คลังวิทยา” ที่ว่าด้วย
ศาสตร์แห่งการปกครองหรือการบริหารในทุก ๆ เรื่องของรัฐ ประชาชาติเป็นศาสตร์ว่าด้วยการ
บริหารองค์กร โดยเจ้าผู้ปกครอง พระราชอ านาจพิเศษ และข้อจ ากัดของผู้ปกครอง สิ่งจ าเป็ น
ส าหรับราชอาณาจักรของเจ้าผู้สืบราชสมบัติ หรือผู้ปกครองมาจากฉันทามติของประชาชน สิ่งที่ว่า
ด้วยตัวแทนประชาชน กิจการกองทัพ บุคลากรของหน่วยงานของรัฐที่ครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน
ราชนีติ ยังหมายถึง การบริหารรายได้ การใช้จ่าย การค้า การอุตสาหกรรม และสวัสดิการของรัฐต่อ
ประชาชน ยังครอบคลุมไปถึงการพิจารณาและตัดสินคดีความอันชอบธรรม ศาสตร์ว่าด้วยการ
บริหารการคลังให้เกิดการสมดุล ศาสตร์ว่าด้วยสงครามและสันติภาพ พิชัยสงคราม รัฐประศาสน
ศาสตร์ คลังวิทยาแห่งราชนีตินี้ ครอบคลุมไปทุกแขนงของการด ารงอยู่ของรัฐ และประชาชนซึ่ง
รวมถึงหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วย 
 

3. ความคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
คัมภีร์ราชนีติ เป็นคัมภีร์ที่ได้บรรจุเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปกครอง มีแนวความคิดในการ

ปกครอง การบริหาร ตามสภาพแวดล้อมในปัจจุบันคงจะไม่เหมือนในยุคที่รจนาคัมภีร์นี้ จ าเป็น
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จะต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงการวิเคราะห์สิ่งที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐ
หรือต่อสาธารณะ เนื้อหาในราชนีติ เป็นการน าเอาหลักธรรมมาปฏิบัติในการปกครองบ้านเมืองของ
พระเจ้าแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นหลักทศพิธราชธรรม หรือจักรวัตติธรรมหรือจักรวัตติวัตร ซึ่งน ามาใน
ด้านต่าง ๆ พอที่จะยกมากล่าวได้ดังนี้  เป็นหลักการในการน ามาเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติ เป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบว่า มีการปฏิบัติครบถ้วนหรือไม่ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบว่า  
พระเจ้าแผ่นดินปฏิบัติผิดหรือไม่ ราชนีติเป็นคัมภีร์ที่ส าคัญซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นแนวปฏิบัติของพระเจ้า
แผ่นดิน อีกส่วนหนึ่งมีเนื้อหาที่น าธรรมะมาปฏิบัติ ถึงจะได้ก าหนดไว้อย่างกว้าง ๆ ก็ตาม เช่น 
หลักธรรมทศพิธราชธรรมมาปฏิบัติ เป็นการเสริมการปฏิบัติให้มีความชัดเจนมีความละเอียดมากขึ้น 
เมื่อมีรายละเอียดย่อยช่วยในการปฏิบัติจะย้ าการปฏิบัติได้ครบถ้วน ราชนีติไม่เป็นเพียงแนวทางการ
ปฏิบัติเท่านั้น ยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบว่า พระเจ้าแผ่นดินปฏิบัติหรือไม่มีการปฏิบัติใน  
ข้อใด การน าราชนีติมาใช้ในการปกครองรัฐไม่เพียงในด้านศึกษาเท่านั้น ยังน ามาใช้เพ่ือการ
ตรวจสอบอีกด้วย  
 

4. คุณสมบัติของพระเจ้าแผ่นดิน 
 เมื่อพูดถึงคุณสมบัติแล้ว คนทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น บางอย่างอาจ
เหมือนกันบางอย่างอาจจะแตกต่างกัน เพราะแต่ละคนปฏิบัติภารกิจหรือมีหน้าที่ต่างกัน เมื่อกลับ
ย้อนมาที่พระเจ้าแผ่นดินในบางเรื่องจะแตกต่างจากบุคคลทั่วไป พระองค์จะต้องควบคุมอารมณ์ให้
หนักแน่น ผู้ศึกษาจะต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดถ้วนถี่ พิจารณาให้ลึกซึ้งจะเห็นได้ว่า พระเจ้าแผ่นดิน
ทรงปฏิบัติงานอย่างหนักดูเบ้ืองหลังการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล - 
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงงานหนักมากและทรงล าบากยิ่ง เนื่องด้วยพระองค์ได้เข้าดินแดน
ทุรกันดารที่คนอ่ืนยากที่จะท าได้เช่นพระองค์เมื่อกล่าวถึงคุณสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่มีอยู่ใน 
ราชนีติ ไม่สามารถท่ีจะน ามากล่าวได้ทั้งหมดเพราะมีมากมาย จะน ามากล่าวพอที่จะให้เห็นถึงความ
แตกต่างจากบุคคลทั่ว ๆ ไป คุณสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินตามคัมภีร์ราชนีติ มีดังนี้ 
 4.1 มีความรู้ดี ในราชนีติได้กล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินจะต้องใฝ่ในเรื่องของการแสวงหา
ความรู้ เพราะความรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งของศิลปศาสตร์ และสิ่งที่พระราชาจะต้องศึกษาศิลปะศาสตร์  
มีดังนี้ 1.  วิชาขับร้อง 2.  วิชาฟ้อนร า3.  วิชาวาดรูป 4.  วิชาประโคมดนตรี 5.  วิชาค านวณ  
6.  วิชาช่างศิลป์ 7.  วิชาการปกครอง 8.  วิชาการยิง (Rajaniti,2003) เมื่อกล่าวถึงความรู้หรือ
ศิลปะศาสตร์ที่พระเจ้าแผ่นดินจะต้องศึกษา ไม่มีแค่แปดเท่านั้นมีถึง 18 ประการ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การบริหารบ้านเมือง จะต้องรวมไปถึงความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย ผู้ที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
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ที่ยิ่งใหญ่กว่าบรรดาพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย จะต้องศึกษาคัมภีร์พระเวทและศิลปะศาสตร์ให้ช่ าชอง 
และสิ่งที่เป็นศิลปวิทยามีท้ังหมด 18 ประการ ได้แก่ “ศิลปะศาสตร์มี 18 ประการ คือ 1.วิชาความรู้
ทั่วไป 2.  วิชาว่าด้วยจารีตประเพณี 3.  วิชาค านวณ 4.  วิชายนตกรรมศาสตร์ 5.วิชานิติศาสตร์  
6.  วิชาพยากรณ์ 7.  วิชานาฏศิลป์ 8. วิชาพลศึกษา 9.  วิชายิงธนู 10.วิชาโบราณคดี 11.  วิชา
แพทย์ศาสตร์ 12.  วิชาพงศาวดารและประวัติศาสตร์ 13.  วิชาดาราศาสตร์ 14.  วิชาพิชัยสงคราม 
15.  วิชาฉันทศาสตร์  16.  วิชาตรรกศาสตร์ 17.  วิชามันตรศาสตร์ 18. วิชาสัทศาสตร์  
(Pricha  Changkhwanyun,1999) 
 ดังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์เป็นผู้รอบรู้ในด้านต่าง ๆ 
ไม่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องปกครองเท่านั้น ทางด้านวิทยาศาสตร์พระองค์ได้ทรงสร้างผลงาน เช่น การท า
ฝนเทียม ที่มีโครงการมากมายนั้นเกี่ยวกับเรื่ องทางการเกษตร ยังส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
พระองค์น าเอาพันธุ์พืชที่ปลูกในเมืองหนาวมาปลูกทางภาคเหนือของประเทศไทย ชื่อเสียงของ
พระองค์ได้รับการยกย่องไม่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น ยังได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นพระผู้
เป็นนักปราชญ์ และเป็นพระราชานักพัฒนา มีแนวคิดหรือปรัชญาเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
จากโครงการที่เป็นโครงการในพระราชด าริเป็นโครงการเพ่ือประชาชนท้ังคนไทยและต่างประเทศ
หลายประเทศ ประชาชนของพระองค์แม้จะอยู่บนดอยที่ห่างจากความเจริญ ถ้าไม่มีพระองค์ท่าน
แล้วอาจจะไม่รู้จักด้วยว่าพวกเขาอยู่ในดินแดนของประเทศอะไร และต้องเร่ร่อนปลูกฝิ่นขายเลี้ยง
ชีวิตพวกเขา จะเป็นบุคคลจ าพวกที่ยากจนในกลางดงดอนตลอดไป ปัจจุบันลืมตาอ้าปากได้เพราะ
และกลายดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากที่เป็นผลงานของพระองค์ทั้งสิ้น โดยได้เสีย  
สละน าเอาพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ไปช่วยเหลือบรรดาพวกชาวเขาและไม่ใช่ชาวเขา 

4.2 ทรงมีความเป็นธรรม พระเจ้าแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศเป้าหมายในการบริหาร  
ในเบื้องต้นก็คือผู้ปกครองหรือผู้บริหารต้องท าตัวเองเป็นบุคคลที่ยึดหลักศีลธรรม คุณธรรม ต้อง
ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบแห่งคุณงามความดี เพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธา  ปฏิบัติ
ภารกิจก็ให้อยู่ในท านองคลองธรรม ถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนก็คือผู้เป็นพระธรรมราชา หมายความว่า
เป็นพระราชาผู้ตั้งมั่นอยู่ในหลักแห่งคุณธรรม พระเจ้าแผ่นดินรวมไปถึงผู้บริหารประเทศจะต้องให้
ความเป็นธรรมในเรื่องประโยชน์ของสาธารณะ และต้องมีความเที่ยงธรรมในการตัดสินในเรื่องต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อขัดแย้ง สมบัติที่ส าคัญของพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้บริหารค าว่า”ความเป็นธรรมหรือ
ความยุติธรรมจะต้องเป็นเครื่องมือที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติและเป็นสิ่งส าคัญ” ในราชนีติกล่าวถึง
เรื่องนี้ไว้หลายแห่ง เช่น การปฏิบัติต่อประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  “พระราชาจะต้องมองประชาชน 
พราหมณ์ และอ ามาตย์ราชเสวกด้วยความเที่ยงตรงเสมอ” “ให้อะไรต้องให้แก่คนที่ควรได้” 
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(Rajaniti,2003) เกี่ยวกับการลงโทษกล่าวไว้ว่า “ยัญพิธีกล่าวว่าเป็นของพระราชาทั้งหลาย มีเพียง 
5 ประการเท่านั้น คือ  (1)การลงโทษคนผิด (2) การยกย่องคนดี (3) การเพ่ิมราชทรัพย์ด้วยวิธีการ
อันชอบธรรม  (4)  การไม่เข้าข้างฝ่ายใด ในกรณีที่ต่างฝ่ายต่างก็มีผลประโยชน์” (Rajaniti,2003)  
ทรงใส่พระทัยในทุกหมู่เหล่า ประชาชนของประเทศถือว่าเป็นลูกหลานของพระเจ้าแผ่นดิน จะต้อง
เอาใจใส่ดูแลความทุกข์สุข ต้องสร้างให้เป็นประชาชนที่เข้มแข็งทุก ๆ ด้าน ส่งเสริมให้มีความ
เข้มแข็ง ช่วยเหลือตน สามารถยืนบนขาของตัวเอง เมื่อประชาชนอยู่ดีกินดีมีงานท า มีอาชีพ  
มีรายได้ สังคมทุกสังคมในอาณาเขตประเทศจะมีความเข้มแข็ง ประเทศชาติมีความมั่งคั่ง อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข ในราชนีติกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า  

“พระราชาที่ทรงควบคุมอารมณ์ได้ มีน้ าพระทัยเปี่ยมไปด้วยการเคารพบูชาสัญลักษณ์ทาง
ศาสนา ทรงพอพระทัยในการบ าเพ็ญบ าเพ็ญประโยชน์แก่โคและพราหมณ์ ย่อทรงสามารถปกครอง
ประชาชน” (Rajaniti,2003)  “พระราชาที่เสด็จประพาสไปเยี่ยมประจ าได้รับการเคารพนับถือ 
พราหมณ์ที่เดินทางเป็นประจ าได้รับการเคารพนับถือ นักพรตที่จาริกไปเป็นกิจวัตรได้รับการเคารพ
นับถือ แต่ผู้หญิงที่เที่ยวเตร่เป็นประจ าย่อมเสื่อมเสีย” (Rajaniti,2003) จากข้อความที่กล่าวไว้ใน
ราชนีติเป็นหลักฐานยืนยันให้ทราบถึงคุณสมบัติของพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์จะต้องสอดส่องดูแล
ราษฎรไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เพราะราษฎรทุกคนต้องอาศัยและพึงพาพระเจ้าแผ่นดิน และพระเจ้า
แผ่นดินเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 

4.4 ทรงมีสัจจะ  พระเจ้าแผ่นดินได้รับการยกย่องนับถือว่า เป็นบุคคลชั้นสูง เป็นสมมติเทพ 
มีฐานะที่เหนือกว่าบุคคลทั่วไป พระองค์ต้องเป็นผู้มีสัจจะ ดังค าที่เราได้ยินได้ฟังว่า “กษัตริย์ตรัส
แล้วไม่คืนค า” แสดงให้เห็นพระเจ้าแผ่นดินมีความเที่ยงตรง ยึดมั่นในสัจจะ เป็นผู้มีธรรม ซึ่งได้รับ
การยกย่องว่า เป็นธรรมราชา เป็นผู้สร้างรัฐให้เป็นธรรม เป็นคุณสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินในสมัย
โบราณ ในราชนีติได้กล่าวไว้ว่า “พระราชาจะต้องมองประชาชน พราหมณ์ และอ ามาตย์ราชเสวก
ด้วยความเที่ยงตรงเสมอ และไม่ตรัสสิ่งอันเป็นเท็จกับพวกเขา” บทที่ 85. 2546. 85 และยังมีการ
กล่าวสนับสนุนในราชนีติอีกว่า “ในโลก ผู้ที่พูดหนเดียวคือพระราชา สมณพราหมณ์และสัตบุรุษ ข้อ
นี้เป็นธรรมอันยั่งยืนมา” (Pricha  Changkhwanyun,1999) พระเจ้าแผ่นดินเป็นอุดมบุคคล 
ประชาชนท้ังหลายให้ความเคารพอย่างยิ่ง การตรัสของพระองค์ไม่เพียงเป็นค าพูดธรรมดาแต่
บางอย่างให้ถือว่าเป็นกฎหมาย แม้พระองค์จะมีอ านาจเด็ดขาดก็ไม่ทรงใช้อ านาจ ทรงใช้หลักการที่
เป็นคุณธรรม ในสมัยที่ประเทศไทยปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งถือว่าเป็นการ
ปกครองแบบเผด็จการ แต่พระมหากษัตริย์ของไทย(สยาม) ทรงใช้การปกครองในระบอบ
ธรรมาธิปไตย ใช้ระบอบคุณธรรมในการบริหารรัฐและปกครองบ้านเมือง 
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5. หน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นธรรมราชา 
 หน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นธรรมราชา คือ ผู้ที่ท าหน้าที่ปกครองแผ่นดินด้วยการ
อาศัยหลักธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเรียกอีกอย่างว่า เป็นผู้สร้างรัฐให้มีความเจริญก้าวหน้าใน
ทุกๆด้าน โดยยึดหลักการประพฤติปฏิบัติตามท านองคลองธรรม ธรรมรัฐภาษาอังกฤษไม่ใช้ good 
governance แต่ใช้ ค าว่า “Good State” หมายความว่ารัฐมีผู้หรือผู้ปกครองใช้อ านาจโดยธรรม 
จัดระเบียบของรัฐให้เป็นรัฐแห่งคุณธรรม พระเจ้าแผ่นดินปฏิบัติตนในการปกครองบ้านเมืองด้วย
ความเป็นธรรม แม้ในการป้องกันประเทศ บางครั้งยังใช้คุณธรรม เพ่ือสร้างความเชื่อถือแก่เมืองอ่ืน 
ๆ เมื่อพระเจ้าแผ่นดินตั้งตนอยู่ในธรรมแล้ว ประชาชนก็ปฏิบัติตนตามแบบอย่างพระเจ้าแผ่นดินตั้ง
ตนอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรม ธรรมรัฐ คือ รัฐที่มีความถูกต้องและเคารพความถูกต้องในทุกๆ
ด้าน ทั้งภายในรัฐและความสัมพันธ์กับรัฐอ่ืน การปกครองและประชาชน ในราชนีติพบลักษณะของ
ธรรมรัฐ ซึ่งกล่าวไว้ในที่ต่างๆมากบ้างน้อยบ้าง บทที่ส าคัญซึ่งกล่าวถึงสาระส่วนใหญ่ในเรื่องนี้ บทที่ 
8 หน้าที่ของพระราชาและบทที่ 9 ยัญพิธีของพระราชา 5 ประการ ธรรมรัฐจะเกิดขึ้นได้ต้องมี
ธรรมาธิปไตยหรือการถือหลักธรรมเป็นใหญ่ ดังนี้คือ (Pricha  Changkhwanyun,1999). 
 5.1 ด้านการป้องกันรัฐ สิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินก็คือ การ
ป้องกันประเทศหรือการรักษาประเทศให้เป็นอิสรภาพอยู่ชั่วกาลนาน ยัญพิธีของพรเจ้าแผ่นข้อหนึ่ง
ก็คือ “ปกป้องคุ้มครองราชอาณาจักร”หมายความว่าพระเจ้าแผ่นดินจะต้องออกศึกสงครามหรือ
เป็นนักรบ เมื่อยามเกิดสงคราม  พระราชาจึงต้องเป็นนักรบและเป็นแม่ทัพด้วย เป็นผู้น าทัพเพ่ือไป
ต่อสู้กับข้าศึก ดังเช่นพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตจะต้องทรงเป็นแม่ทัพและน ากองทัพไปต่อสู้กับ
ข้าศึกด้วยพระองค์เอง การทหารมีความเข้มแข็งเป็นนโยบายหลักข้อหนึ่งในการสร้างรัฐ และ
พระราชาไม่ใช่ผู้ทรงธรรมแบบนักบวช แต่เป็นผู้ทรงธรรมแบบนักปกครอง ความเข้มแข็งของรัฐเป็น
การป้องกันภัยจากศัตรูภายนอก ท าให้เศรษฐกิจมั่นคงและประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย ท าให้
รัฐเป็นที่นับถือเกรงใจของรัฐอ่ืน และไม่ถูกรุกราน และไม่รุกรานข่มขู่รัฐ อ่ืนที่ อ่อนแอ กว่า 
(Rajaniti,2003)  ความเป็นธรรมราชาหรืออานุภาพแห่งธรรมราชาสามารถที่จะปกป้องบ้านเมืองให้
อยู่เย็น เป็นสุข และมีสันติสุข เป็นที่นับของชนทั้งหลายทั้งที่อยู่ภายในรัฐและรัฐอ่ืน ๆ เมื่อรัฐมีความ
สงบร่มเย็นประชาชนก็ท ามาหากินสะดวกสบาย จึงกลายเป็นรัฐที่มีความเจริญทุก ๆ ด้าน 
 5.2 ด้านเศรษฐกิจ เรื่องของเศรษฐกิจโดยส่วนมากจะปรากฏในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ 
เป็นเรื่องที่พระราชาเก็บภาษีจากประชาชน ผลผลิตที่ประชาชนท าจะต้องมีการแบ่งออกเป็นส่วน ๆ 
ส่วนหนึ่งต้องเสียภาษีเพ่ือไปบ ารุงรัฐ เมื่อประชาชนประกอบอาชีพมีรายได้ เป็นผู้มั่งคั่ง รัฐก็จะเป็นผู้
มั่งคั่งด้วย ดังข้อความที่ปรากฏในมานวธรรมศาสตร์ ว่า “พระราชาผู้เก็บภาษีจากประชาชนเป็น
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จ านวนหนึ่งในสี่ของรายได้ แม้เมื่อยามประชาชนเดือดร้อนนั้น พ้นจากบาปทั้งปวง ถ้าหากทรง
คุ้มครองประชาชนแล้วอย่างเต็มก าลัง” (Bumell. 1891) “ปลิงก็ดี ลูกวัวก็ดี หรือแมลงก็ดี กิน
อาหารทีละเล็กละน้อย พระราชาก็เช่นกัน พึงเก็บภาษีทีละเล็กละน้อย พระราชาควรจะเก็บภาษีที
ละน้อย แล้วสะสมพระราชทรัพย์ไว้ ดุจเดียวกับผึ้งที่ค่อย ๆ เก็บรวบรวมน้ าหวานจากดอกไม้
ทั้งหลาย ฉะนั้น” (Rajaniti,2003) เรื่องของภาษีเป็นสิ่งส าคัญเพราะรัฐเองไม่มีรายได้จากสิ่งอ่ืน
นอกจากภาษี ประเทศชาติจะรุ่งเรืองก็ต้องพ่ึงพาอาศัยรายได้จากภาษี ในราชนีติได้กล่าวเกี่ยวกับ
การเก็บภาษี วิธีการเก็บภาษี แม้กระทั่งการใช้ทรัพย์ที่ได้จากการเก็บภาษี ยังมีการเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับการเก็บภาษี เช่น “ผู้รีดนมวัวควรค านึงถึงลูกวัวด้วย” การเก็บภาษีจะต้องค านึงถึงผลผลิต
หรือรายได้ของประชาชนด้วย บุคคลใดควรเก็บบุคคลไม่ควรเก็บ เนื่องจากประชาชนแต่ละคนมี
ความสามารถแตกต่างกัน ต้องมองถึงด้านเศรษฐกิจของประชาชน 
 5.3 การปกครอง ในราชนีติได้กล่าวถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับกับการควบคุมพระเจ้าแผ่นดิน 
เพ่ือให้พระเจ้าแผ่นดินได้ปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์ให้ถูกต้องและเป็นธรรม ได้มอบดาบให้แก่พระ
เจ้าแผ่นดินหมายถึงการมอบอ านาจเพ่ือใช้ในการปกครองรัฐ ดาบนั้นเรียกว่า “ทัณฑ์” แต่พระเจ้า
แผ่นดินจะทรงใช้อ านาจต้องเป็นอ านาจท่ีเป็นธรรม ประชาชนให้ความเคารพยกย่อง หากพระเจ้า
แผ่นดินใช้อ านาจตามอ าเภอใจ ไม่เป็นธรรมอาจถูกประชาชนต่อต้านให้ออกจากต าแหน่งได้ ราชนีติ
กล่าวถึงทัณฑ์ว่า “เป็นอ านาจแผดเผา” เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการลงโทษ ดังข้อความว่า “ไฟเผาด้วย
ความร้อน พระอาทิตย์เผาด้วยแสง พระราชาเผาด้วยการลงทัณฑ์ ส่วนพราหมณ์เผาด้วยตบะ”  
(Rajaniti,2003) พระเจ้าแผ่นดินมีหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง และเป็นที่พ่ึงของประชาชน ราช
นีติยกย่องพระเจ้าแผ่นดินว่า “เป็นพระเป็นเจ้าแห่งโลก” เพราะพระเจ้าแผ่นเป็นผู้ปกป้องคุ้มครอง
ประชาชนให้พ้นจากภัยทั้งหลายทั้งปวง ประชาชนทุกคนอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระเจ้าแผ่นดิน 
ดังที่กล่าวไว้ในราชนีติว่า “พระราชาผู้มีปรีชาสามารถในการบริหารบ้านเมือง พึงปฏิบัติพระองค์
เหมือนนายมาลาการท่ีน ากล้าไม้ที่ถอนขึ้นแล้วไปปลูกใหม่ เลือกเก็บดอกไม้จากต้นไม้ที่มีดอก บ ารุง
ต้นไม้เล็ก ๆ ให้โต ต้นไม้ที่สูงเกินไปก็โน้มให้ต่ าลงมา ต้นไม้ที่รวมกันอยู่หนาแน่นก็ถอนทิ้งเสียบ้าง 
ต้นไม้ที่มีหนามแหลมคมก็กันให้อยู่นอกสวน และดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ที่เจริญงอกงามดีแล้ว พระราชา
ที่ทรงปฏิบัติได้เช่นนี้ย่อมด ารงอยู่ในราชสมบัติได้นาน”(Rajaniti,2003) ราชนีติยังกล่าวถึงพระราชา
มีความเกี่ยวข้องต่อคนทุกหมู่เหล่าว่า “พระราชาทรงเป็นที่พ่ึงของคนทุกหมู่เหล่า อันได้แก่ คน
อ่อนแอ คนที่ไม่มีที่พ่ึงพิง คนยากจน เด็ก คนแก่ นักพรต และคนที่ตกอยู่ในอ านาจของความไม่ชอบ
ธรรม” (Rajaniti,2003) ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งบารมีของพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อ
พิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว พระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในธรรม ในการปกครองหรือบริหาร
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ประเทศใช้หลักธรรมเป็นที่ตั้ง อบรมสั่งสอนประชาชนด้วยหลักธรรม เพ่ือให้ประชาชนเป็นคนมี
ระเบียบวินัย ตั้งอยู่ในคุณธรรม พระราชาต้องเป็นคนท่ีนอนน้อยคนทั่ว ๆ ไป 
 

6. บทสรุป 
 ราชนีติ เป็นคัมภีร์ว่าด้วยการปกครองของพระเจ้าแผ่นดิน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง ผู้ศึกษาจะได้ความรู้ทางการปกครองและการบริหาร เป็นคัมภีร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่
เนื้อยังทันสมัยเหมาะส าหรับการบริหารบ้านเมืองในปัจจุบัน การเขียนราชนีตินี้ไม่เป็นระบบระเบียบ 
เพราะไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่ เรื่องเดียวกันอาจจะมีอยู่ในหลายบท เนื้อหาของคัมภีร์ราชนีติพอจะ
แยกออกเป็น 4 ประเภท คือ ค าสอนทั่วไป คุณสมบัติของพระราชาธิบดีหรือนักปกครองในปัจจุบัน 
รวมถึงนักบริหารทั้งหลาย การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ และกลวิธีในการจะ
เอาชนะศัตรูหรือข้าศึก และกลวิธีในการท าสงคราม 
 แนวคิดแห่งราชนีติที่เกี่ยวกับการปกครอง มีแนวความคิดในการปกครอง การบริหาร มี
เนื้อหาว่าด้วยการน าเอาหลักธรรมมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบว่ามี
การปฏิบัติครบถ้วนหรือไม่ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบว่าพระเจ้าแผ่นดินปฏิบัติผิดหรือไม่ ธรรม
ที่พระเจ้าแผ่นที่กล่าวไว้ในราชนีตินั้น ธรรมในราชนีติไม่เป็นหน้าที่ในการรบ แต่เป็นธรรมที่มี
ความหมายกว้าง เช่น ธรรมท าให้เกิดความเจริญ พระเจ้าแผ่นดินต้องเป็นผู้ยึดถือธรรม ทรง
ปรารถนารักษาธรรม ท าพระองค์ตามคุณธรรม เมื่อพระเจ้าแผ่นทรงตั้งอยู่ในธรรมแล้วจะน าพา
บ้านเมืองไปสู่ความเจริญ พระเจ้าแผ่นดินจะได้รับการยกย่องสรรเสริญทั่วหล้า  
 ราชนีติกล่าวถึงคุณสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินว่า เป็นผู้มีความรู้ ซึ่งเป็นความรู้ในด้าน  
ต่าง ๆ สิ่งที่พระเจ้าจะต้องเรียนรู้มี 18 ประการ ทรงเป็นผู้มีคุณธรรม ทรงใส่พระทัยในทุกหมู่เหล่า 
ทรงเป็นผู้รักษาสัจจะ ดังค าที่ได้ยินบ่อย ๆ คือ กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนค า ราชนีติไม่เพียงเขียนถึง
คุณสมบัติเท่านั้น แต่ได้มีการเขียนถึงบุคคลที่จะมาเป็นข้าเฝ้า หรือบุคคลที่ควรแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใด และบุคคลเช่นไรไม่ควรแต่งตั้งมาด ารงต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติงานภารกิจแทนพระเนตร  
พระกรรณ์ของพระเจ้าแผ่นดิน 
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1. บทน า 

หนังสือ รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์พร้อมจัดจ าหน่ายเป็นที่
ระลึกในงาน อายุวัฒนมงคล 80 ปี  ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง (พ.ศ.2482-2562) เมื่อ 17 มิถุนายน 
2562 และผู้เขียนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย โดยผู้เขียน ศ.ดร.บุญทันท่านมีเป้าหมายเพ่ือน าเป็น
รายได้สมทบกองทุน “ศึกษาสงเคราะห์สงฆ์” สนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรให้ได้รับ
การศึกษาผ่านกองทุนการศึกษาที่จัดตั้งขึ้น ดังนั้นผู้เขียน Book Reviews จึงได้หนังสือมาและ

                                       
 

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



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    301  

น าหนังนี้มาแบ่งปันสะท้อนทัศนะว่า ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ท่านว่าอย่างไร 
ดังปรากฏในค าน าหนังสือที่ว่า “....Artificial Intelligence หรือ Ai นี้เปรียบเป็น The Key of 
The Global Wisdom ในการน า AI มาใช้ในการบริหารจัดให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะ I – See คือ เน้นความส าคัญไปยัง Social Equity ความเป็นธรรม
ทางสังคมเพ่ือสร้าง สันติสุข สันติภาพของมนุษยชาติ และตามติดด้วย E คือ Economy ที่มี
ความเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบและสภาพแวดล้อม Environment ของโลกต้องสมมาตร ดัง
นักปรัชญาชาวยุโรปกล่าวไว้ว่า  See, Therefore I Am. ในปัจจุบันนี้เป็นยุคของ Ai ที่สร้าง
ความรวดเร็วในการสื่อสารและพัฒนาสูงสุดให้แก่โลก คือ See ตามหลักพัฒนาของ Un : Focus 
on Social Economic and Environment Factor. ดังนั้น Ai Therefore, I See โลก 
Dinosaur Is Ended. การบริหารยุคโบราณปิดลงแล้ว...”  

 เมื่อพิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดกับสิ่งที่ผู้เขียนน าเสนอ ซึ่งท าให้เห็นว่า สถานการณ์
ของโลกเปลี่ยนแปลง และในการเปลี่ยนแปลงนั้น จ าเป็นต้องเรียนรู้ ปรับตัวเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น  ที่เรียกว่าพลวัตตามการเปลี่ยนแปลง นัยหนึ่งถือว่าเป็นกุญแจสู่ความส าเร็จใน
แต่ละช่วงสมัย ดังที่ ศ.ดร.บุญทัน ได้สะท้อนเป็นทัศนะโดยรวมว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกมีการ
ความผันผวนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้เหตุการณ์ส าคัญ ๆ ของโลก อาทิ
สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ.1914-1918) และสงครามโลกคร้ังที่ 2 (ค.ศ.1939-1945) สงคราม
เกาหลี (ค.ศ.1953) สงครามเวียดนาม เป็นต้น (หน้า 5) แต่ทั้งหมดเป็นกลไกของการบริหารที่
เกิดข้ึนต่างช่วงเวลากัน ซ่ึงทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบคิดความผันผวนเปลี่ยนแปลง พร้อมเสนอเป็น
ทัศนะที่ว่า “...รัฐศาสตร์กับรัฐประศาสนศาสตร์จึงเป็นปากกับฟัน  รัฐศาสตร์เป็นอ านาจรัฐ
ในภาพรวมรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการปฏิบัติ ให้ เกิดผลส าเร็จตามนโยบาย. . . ”  
(หน้า 11/ภาพ 1) ซึ่ง ศ.ดร.บุญทัน ก็เชื่อว่าในความเปลี่ยนแปลงเป็นกฎธรรมชาติ หรือกฎของ
การปกครอง ควบคุม และจัดการ โดยมี “หลักปกครองที่ดีที่สุด” ภายใต้การเสริมความที่
ผู้เขียนเสนอว่า “...ธรรมาธิปไตย โดยยึดหลักธรรมความถูกต้องเป็นธรรม เน้นหลักเสรีภาพ
เป็นธรรม ความเท่าเทียมกันเป็นใหญ่ธรรมาภิบาล Meta Dhammapiban ประกอบด้วย 
3 ข้อ ยึดหลักความถูกต้องเป็นหลัก จึงมีรัฐธรรมนูญ หลักธรรมเป็นกฎบัตรใหญ่ของชาติไม่มี
กฎหมายใดใหญ่กว่า ธรรมกฎ ที่มีธรรมเป็นหลักการ เช่น เสรีภาพ บนพื้นฐานของธรรม  
มีความเท่าเทียม...” (หน้า 7) ซึ่งในมิตินี้ผู้เขียนได้พยายามเสนอหลักการกลาง และน่าเชื่อว่าจะ
มีค่าความเสถียรที่สุดที่จะใช้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ ซึ่งในการเขียน  Book 
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Reviews นี้จะได้น ามาเรียบเรียงภาพรวมของหนังสือตามที่ปรากฏ มาเล่าแบ่งปัน น าเสนอต่อ
สาธารณะ เพ่ือประโยชน์ส าหรับการเรียนรู้ตามกรอบและเป้าหมายของผู้เขียนต้องการเป็นล าดับ
ไป    

 
ภาพที ่1 รัฐศาสตร์กับความสัมพนัธ์ของรัฐประศาสนศาสตร์ ตามทีป่รากฏในหนังสือ  

“รัฐประศาสตร์เปลี่ยนโลก” (ภาพ : ออนไลน์ 20 มิถุนายน 2562) 
 
2. ในหนังสือผู้เขียนคิดอะไร ?  
 ผู้เขียนในฐานะเป็นศิษย์ และรู้จักท่านเป็นการส่วนตัว จากการได้ฟังบรรยาย 
ค าแนะน า และค าบอกเล่าของท่านในหลาย ๆ ครั้ง ท่านประสงค์จะเขียนหนังสือนี้ไว้ให้เป็น
มรดกกับอนุชนรุ่นหลัง สิ่งที่เขียนส่วนหนึ่งก็เป็นการ “ตั้งท่า” ปรับตัว รองรับความเปลี่ยนแปลง 
ที่ก าลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางความรู้  ดังที่ผู้เขียน ได้
เสนอทัศนะไว้ว่า “...วัตถุประสงค์ในหนังสือเล่มนี้ เพ่ือนักบริหารราชการแผ่นดิน “รัฐการ” นัก
ธุรกิจ องค์กรไม่มุ่งเน้นผลก าไร นักศึกษารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ กฎหมาย และนักพัฒนาสังคม ได้ตระหนักถึงคลื่นที่ 4 ของการปฏิวัติในยุคดิจิทัล
หลังนวยุค ได้เคลื่อนสู่กระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสารสนเทศที่ยิ่งใหญ่ รวดเร็วในยุค  
5G ที่มีอัตราความเร็วกว่า 4.0 เป็น 100 – 1,000 เท่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม ทัศนคติ 
วิถีชีวิต และอาชีพของประชาชนทั่วโลก...” (หน้า ค าน า) ซึ่งผู้เขียนมองว่าในสถานการณ์ของการ



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    303  

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกนี้ จะมีผลทั้งยุคข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ของการเปลี่ยนผ่าน AI ที่
เข้ามาเป็นส่วนขับเคลื่อนอย่างส าคัญต่อมนุษย์ในโลกนี้ ดังแนวคิดที่ว่า  
 “.. . .ยุคปฏิสังขรณ์ ซ่อมใช้ ทุบ รื้อ ได้ เปลี่ยนไปสู่การบริหารยุคพลวัตนวัตกรรมที่ ใ ช้
ปัญญาประดิษฐ์เป็นแหล่งฐานข้อมูลที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมนุษย์เทียม(BOTS) มาแทนแรงงานมนุษย์ การยึด

ติดตามทฤษฎีในต าราประเพณีนิยม ในบริบทการบริหารและระบบสัมปทานได้ถูกตัดขาดลงแล้ว (Cutting 
edge) สมองที่ฉลาดในการจ าตามทฤษฎีเป็นเพียง Rote learning เป็นการใช้อดีตมากดทับดับมอดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนการรักษาการบริหารดั้งเดิมจึงเป็นเพียงการพัฒนาแบบนักล่าอาณานิคมถูกน ามาปฏิบัติใน
ปัจจุบันและเพื่ออนาคตนั้นได้เกิดภาวะไร้เสถียรและอสมมาตรในการบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งการบริหาร
ในภาคผู้ประกอบการธุรกิจ…”(Boonton Dockthaisong,2019) 

 

ภาพที่ 2 ความเหลื่อมล้ าที่ปรากฏในประเทศไทย ปี 2559 ซึ่งไทยเป็นอันดับ 3 ของโลก  
รองจากรัสเซีย และอินเดีย (ภาพ : ออนไลน์,20 มิถุนายน 2562) 

 

 จากข้อความที่ยกมาผู้เขียนเสนอแนวคิดรวบยอดว่า ยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือเปลี่ยนผ่านไปสู่อย่างใหม่ ภายใต้ฐานรากเดิม ก าลังเกิดขึ้นเป็น “นวัตวิสัย” ที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และในความต่อเนื่องเหล่านี้ได้ส่งผลเป็นความเหลื่อมล้ า  ที่กลายเป็นปัญหาของ
ประชาคมโลก (Thomas Piketty,2017) รวมทั้งประเทศไทยด้วยกรณีประเทศไทยมีความ
เหลื่อมล้ า ที่ขยับขึ้นจากอันดับ 11 เป็นอันดับ 3 ของประเทศที่มีความเหลื่อมล้ ามากที่สุดในโลก 
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รองจากรัสเซีย และอินเดีย ใน 5 ปีที่ผ่านมา คนเพียง 1% เป็นเจ้าของความมั่งคั่งของคนทั้ง
ประเทศรวมกัน  มหาเศรษฐีระดับพันล้านในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจาก 5 คนในปี 2551 เป็น 28 
คนในปี 2558 แต่คนไทย 10% หรือประมาณ 7 ล้านคน ยังมีชีวิตอยู่ใต้เส้นความยากจนคนไทย
มากกว่า 3 ใน 4 ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินใดๆ เลย โฉนดที่ดิน 61% ของประเทศไทยอยู่ในมือ
ประชากร 10%  ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งเกิดจากความเหลื่อม
ล้ าทางโอกาสทางการศึกษา คนรายได้น้อยมีโอกาสเข้าศึกษามหาวิทยาลัยต่างจากคนรายได้สูง
ถึง 19 เท่า  ทั้งหมดเป็นการสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ าที่ยังเป็นปัญหาของโลกเหมือน 
ๆ กัน หรือจากข้อมูล CS Global Wealth Report 2018  ประเทศไทยถูกจัดอันดับ 1 ใน
ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ ามากที่สุดในโลก (ข่าวสด ออนไลน์,5 ธันวาคม 2561) หรือกลายเป็น
ช่องว่างที่อาจจะเรียกว่าความไม่เท่าเทียม ต่อผลได้ทางเศรษฐกิจของประชาคมโลกก็คงไม่ผิดเสีย
ทีเดียว ซึ่งผู้เขียนก็สะท้อนคิดร่วมกับเหตุการณ์อันเป็นปรากฏการณ์ของโลกด้วยที่ว่า   
  “...เกิดสังคมไม่เท่าเทียมเศรษฐกิจถดถอยสิ่งแวดล้อมถูกท าลายอันน าไปสู่การแปลกแยกแล้วยึด
ครองในยุคใหม่โดยวิธีรุนแรงท่ัวมุมโลกในขณะเดียวกันโลกปัจจุบันประชาชนในชาติมีรายได้ต่ าภาระหนี้สินทับ
ซ้อนหน้ีครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นการแย่งชิงตลาดโลกและการรุกคืบครอบง าโดยประเทศที่มี High tech มีผู้น าที่
ชาญฉลาดเป็นประเทศที่มีการพัฒนาการทางเทคโนโลยีสูงได้กลายเป็นนักล่าอาณานิคมยุคใหม่จึงเกิดระบบ
สัมปทาน 99 ปี เฉกเช่นในอดีตที่จักรวรรดินิยมล่าอาณานิคมถ้ารัฐธรรมนูญอันเป็นสัญญาประชาคมขาดความ
เ ป็ น ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ย่ อ ม ท า ใ ห้ เ กิ ด ส ภ า พ ข า ด เ อ ก ภ า ว ะ เ ส รี ภ า พ ไ ม่ เ ส ถี ย ร … ” ( Boonton 
Dockthaisong,2019) 
 จากสภาพที่เกิดขึ้นจึงเป็นการสะท้อนสภาพปัญหาแต่อีกนัยหนึ่งผู้เขียนก็ได้มีข้อเสนอ
เป็นแนวคิดว่าการเปลี่ยนแปลง จะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างใหม่ พร้อมข้อเสนอเพ่ือการจัดการที่
มีประสิทธิผลกว่า เป็นไปตามกรอบหนังสือ “รัฐประศาสนศาสตร์” ซึ่งเป็นฐานคิดน าเสนอของ
ผู้เขียน โดยสะท้อนให้เห็นว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กฎ “อนิจ
ลักษณะ” ซึ่งเป็นหลักการร่วมที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นข้อเสนอตามแนวรัฐ
ประศาสนศาสตร์เพ่ือการบริหารที่ว่า  
  “....การบริหารเปลี่ยนโลกไม่สมยอมต่อพฤติกรรมครอบง าประชาชนนักรัฐประศาสนศาสตร์
สามารถสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันไดใ้นความหลากหลายท่ามกลางความแตกต่างและรู้เท่าทันตระหนักรู้สามารถ
สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่ชาติได้ นักบริหารทุกภาคส่วนต้องค านึงถึงภารกิจการบริหารที่มีอัตราเสี่ยงสูงมี
ทรัพยากรจ ากัด อย่างเร่งด่วนยุค Hyper Loop ซึ่งจะต้องเผชิญการบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารความ
เสี่ยงและในภาวะที่คาดการณ์ได้ยากในเวทีการแข่งขัน…”(Boonton Dockthaisong,2019) 
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 นอกจากนี้การที่ผู้เขียนเป็นชาวพุทธ จึงพบข้อเสนอข้องผู้เขียนที่สะท้อนคิดตามคติ
ในทางพระพุทธศาสนาโดยมีการน าแนวคิดบูรณาการทางพระพุทธศาสนามาผสมรวมกับแนว
ทางการบริหารภาครัฐ ดังปรากฏในหลาย ๆ แหล่งที่ปรากฏในหนังสือจะมีแนวคิดในเรื่อง 
“ธรรมาธิปไตย” หรือแนวคิด “ธรรม-ปัจจัยของอาการที่สิ่งทั้งหลายเป็นปัจจัยสัมพันธ์แก่กัน 
อิทัปปัจจยตา” (หน้า 215)  เป็นฐานในการขับเคลื่อนในหลายประโยค ภาษาแต่ทั้งหมดสะท้อน
ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนากับการบริหาร การจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายเดียวกัน คือเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข  ดังที่ผู้เขียนได้สะท้อนคิดไว้ว่า  
 “....หลัก 4 พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์จาก 12 ปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาท คือ 1) พัฒนาการ
รัฐประศาสนศาสตร์ตะวันตกอเมริกา ยุโรป 2) พัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์ไทยพอสังเขป 3) การพัฒนา
อานุภาพของสมองโดยอะตอมจิตเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ และการก าหนดนโยบายเพื่อสนองตอบความต้องการ
ของประชาชาติตั้งแต่เกิดจนตาย โดยอริยะจิต หรือจิตอัจฉริยะ 4) จึงเสนอตัวแบบอะตอมจิตและตัวแบบรัฐ
ประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก ตามหลักปฏิจจสมุปบาท 12 ปัจจัย หรือเข็มทิศนาฬิกา เปลี่ยนโลกเก่า เพื่อชีวิต
ที่ดี กว่ า  บริบทเมื่ อวานนี้ ไม่สามารถตอบปัญหาบริบทในปัจจุบันและอนาคตได้…”  (Boonton 
Dockthaisong,2019) 
 ดังนั้นจากภาพรวมของหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้สะท้อนคิดจากเหตุการณ์จริง สะท้อน
คิดตามหลักการ พร้อมน าเสนอเพ่ือเป็นช่องทางหรือทางเลือกส าหรับอนาคตในการจัดการ
ภาครัฐ  อย่างเป็นระบบภายใต้กรอบคิดของรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีสาระร่วมในเรื่องของการ
เปลี่ยนแผลง สู่การเปลี่ยนผ่าน เพ่ือพัฒนาให้เป็นรัฐที่สมบูรณ์ ซึ่งจากที่น ามาเขียนเล่าเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่สะท้อนผ่านข้อคิดค าน า ที่กลั่นออกมาเป็น “ส่วนหลัก” ส าคัญของหนังสือ
เล่มนี้ ซึ่งในการ Book Reviews จะได้น าเสนอในภาพรวมเพ่ือให้เห็นว่าหนังสือของผู้เขียน
น าเสนออะไร ?  
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ภาพที่ 3 นาฬิกาชีวิต + วงจรปฏิจจสมุปปบาท เหตสุู่ผลที่ปรากฏในหนังสือ 
 “รัฐประศาสนศาสตรเ์ปลีย่นโลก” (ภาพ ออนไลน์, 20 มิถุนายน 2560) 

 
3. หนังสือของผู้เขียนน าเสนออะไร ?   
 เมื่อพูดถึงสิ่งที่ผู้เขียนคิด และพยายามน าเสนอเป็นแนวคิด ดังปรากฏในค าน าอันเป็น
หัวใจหรือข้อสรุปของหนังสือดังกล่าว แต่ในเมื่อเมื่อหนังสือมีรายละเอียดเนื้อหาในภาพรวม ที่
เหมาะควรน าเสนอจึงได้น าแนวคิดทั้งหมดมาเล่าโดยสรุป เพ่ือสะท้อนคิดบอกต่อได้อีกว่า ในแต่
ละหน้าของหนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลหรือหลักการอะไรอันเป็นข้อเท็จจริง  หลักคิด หลักการ แนว
ปฏิบัติบ้าง  ซึ่งสามารถสรุปโดยอนุมานได้ ตามท่ีผู้เขียนได้แบ่งเป็นบท ๆ ไว้ว่า  

บท รายละเอียด 
บทท่ี 1  

รัฐประศาสนศาสตร์ 
5G 

ประเด็นที่ 1: ลักษณะวิชาเกิดจากแสวงหาข้อมูล  
 “...รัฐประศาสนศาสตร์เป็นสหวิชาการ Interdisciplinary ที่ต้องอาศัยหลาย

สาขาศาสตร์เพื่อจัดการปัญหาสาธารณะ การพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจและสังคม 
เป็นสาขาเดียวในวิชาสังคมศาสตร์ที่สภา Congress ของอเมริกาออกฎหมายยก
ฐานะ MPA เป็นวิชาชีพใน ปี 1983...”  (หน้า 5) 
ประเด็นที่ 2: สหวิชาการในสาขาบริหาร 
  “...การก าหนดแผนชาติต้องมาจากความต้องการของประชาชน นักการเมืองที่มี
เสียงข้างมากผสานกับผู้เช่ียวชาญฝ่ายประจ าจึงบูรณาการออกมาเป็นนโยบายชาติ
ในฐานองค์กรวิชาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ จึงเน้นตรงไปยังบูรณาการสหวิชาการ 
เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักบริหารมืออาชีพ... (หน้า 10) 
ประเด็นที่ 3: บทบาทของ Science and technology 

 “...กระบวนการศึกษาวิชาสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จะต้องเข้าใน
ความแยกกันไม่ออกแบบสร้างตึกประกอบดว้ยเหลก็เห็นปูน น้ ารวมกันขึ้นที่เกิดจาก
หลักการของส านักคิดและออกแบบโลกที่ประกอบด้วย หลักความคิดของ 
Philosophy หรือ Concept ของ 2 วิชาแม่หลักของโลก.... (หน้า 12) 

บทท่ี 2 
พัฒนาการบริหารรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

ยุโรป อเมริกา และยุค 
5G 

1.ชุดความคิดคลาสสิก Classic 
 “...รัฐประศาสนศาสตร์เป็นการน าเอากฎหมายมหาชนไปปฏิบัติพัฒนาบุคคลท่ี

จะเข้ารับราชการมีความรู้ความสามารถสร้างหลักการบริหารรัฐที่มีคุณภาพสูงและ
ใช้ได้ทุกสังคม และยึดหลักการบริหารแบบยุทธศาสตร์.... (หน้า 20) 
2. หลักความคิดใหม่ Neo Classic 

 “...ในการบริหารงานภาครัฐในช่วงที่มีการถกเถียงหาข้อยุติของความเป็นตัวตน
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ของรัฐประศาสนศาสตร์ จึงมีการท้าทายความคิด The Chalenger (1938-1950) 
เป็นช่วงของการท้าทายแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีประเด็นถกเถียงอัตลักษณ์
บทบาทหน้าท่ีหลักของรัฐประศาสนศาสตร์..(หน้า 28)  
3.หลักการบริหารสมัยใหม่ Modern 

 “...ผู้บริหารจะต้องพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีที่สุด โดยเป็นการ
ผสมผสานแนวคิดระหว่างระบบปิดและเปิด และยอมรับหลักการของทฤษฎีระบบ
ว่าทุกส่วนของระบบจะต้องสัมพันธ์กันระหว่างองค์การกับสภาพแวดล้อมของ
องค์การ ในการตัดสินใจแต่ละครั้งอาจไม่เหมือนกัน...” (หน้า 30) 
4. หลักการบริหารหลังนวยุค 

 “...การจัดการ Big Deta เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ และซับซ้อนมากยากที่จะ
ประมวลผลได้ด้วยเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลที่มีอยู่มีผลต่อการบันทึก การจัดเก็บ 
การค้นหา การแบ่งปัน การวิเคราะห์ และการวาดภาพข้อมูล ข้อมูลต่าง ๆ... 
 (หน้า 40) 

บทท่ี 3  
การเคลื่อนผ่าน

กระแสอนุรักษ์รฐั
ประศาสนศาสตร์ 

หลักการ  
 “...นักบริหารต้องเข้าใจกระบวนการทุกขั้นตอนในการบริหารจัดการ และการ

ประเมินโครงการ ประเมินสมรรถนะของบุคลากร Personal Management การ
บริหารเงิน Financial Management การบริหารเศรษฐกิจ รวมท้ังบริหารอ านาจ..” 
(หน้า 46) 
หลักปฏิบัติ  

 “...นักปกครองใช้อ านาจบริหารประเทศในนามประชาชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีที่มา
จากการเลือกตั้งหรือสภายอมรับให้เป็นในฐานะหัวหน้าพรรค และ สส. Party Lists 
หรือผู้เชียวชาญที่พรรคที่มีช่ือเสียงข้างมากยอมรับ แต่ราชการคือกลุ่มบริหารโครงการ
หรือกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย...” (หน้า 48) 
ค าตอบอยู่ที่สมองมนุษย ์

 “...อยู่อย่างมีส่วนร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบ Participative P3-อยู่อย่างมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบ Participative Engagement หรือระบบประชาธิปไตย P4 ท า
อะไรจ าต้องยึดผลลัพธ์ท่ีจะได้ Profit ต้องอยู่ได้ ท าแล้วขาดทุนล้มเหลว คือกลุ่มอนุรักษ์นิยม 
ดังน้ัน 5P คือสันติภาพ สันติสุข Priority ไม่เกิดและไม่มีความหวังอื่น Sustainability...”  
(หน้า 59) 

บทท่ี 4  
หลักคิดรัฐ

ประศาสนศาสตร์
เปลี่ยนโลกยุค 5G 

หลักคิด: ประเด็นที่ 1: โลกยุคเมชีน Machine 
 “...โลกของยุคเมซีน (Machine) สั่งเมซีนเพื่อเครือข่ายในทุก ๆ สาขาศาสตร์แม้แต่โลก

ศาสนาในเชิงบวกคือ Cohibuschi แม่น้ าสายธรรม 6 สาย ท่ีเป็นแอ่งแหล่งเชื่อมโยงแบบ 
Smart Phone เพื่อสั่งเปิดไฟ ส่งสัญญาณป้องกันไฟผ่าน Smart Office, Home City และ
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เป็นแรงงานของโลกใหม่..” (หน้า 64) 
ประเด็นที่ 2 : ความเป็นแนวหน้าของไทย 

 “...รัฐประศาสนศาสตร์จะก าหนดอยู่ในคล่ืนท่ี 4 ท่ีเรียกว่ายุคหลังนวยุคใหม่ Post 
Modern Pulic Sevice Management in 21St Century เป็นหลัก คือคลื่นท่ี 4 The 
Forth wave of public administration คือ Disruptive public service 
management..” (หน้า 76) 

 

บทท่ี 5  
กระบวนทัศน์รัฐ
ประศาสนศาสตร์
บริการสาธารณะ 

 “...รัฐประศาสนศาสตร์ยุคศตวรรษที่ 20 ได้ถูกทดแทนด้วยรัฐประศาสนศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 กาลเวลาเปลี่ยนแปลงไประบบการบริหารต้องปรับตัวตามเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงโลก Disruptive Technology มีอิทธิพลการแสดงออกทางพฤติกรรม 
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ความรวดเร็วที่มีศักยภาพและความสามารถ
ของพนักงานและการขยายองค์กรไร้ร่องรอยผ่าน Internet of things…” (หน้า 77) 

บทท่ี 6  
ผลกระทบรัฐ

ประศาสนศาสตร์ยุค
หลังการปฏิวัติ 

2475 

 “...การเมืองระบบราช+พุทธธรรม เรียกว่า ธรรมิกราช หรืออัตตา+ธรรมาธิปไตย 
ดังกรณีธรรมราชาในสมัยสุโขทัยและพราหมณ์มาธิปไตยในยุคกรุงศรีอยุธยานั้น จึง
สถาปนาพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพเป็นพระนารายณ์และเป็นพระพุทธเจ้าองค์
หนึ่งในอนาคตนี้ ...ภาพรวมของประเทศไทย นั้นคือการเมือง การบริหาร ...คือ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไทยภายใต้เงาของอ านาจสั่งการตามระบบอ านาจ
ประเพณีนิยม..” (หน้า 99 และ 117) 

บทท่ี 7 
รัฐประศาสนศาสตร์

ในบริบท 5 G 

 “...อ านาจนิยมและสั่งการโดยคณาธิปไตยหรือธนาธิปไตย Plutocracy และ
ระบอบธนาธิปไตยนั้น ย่อมผลต่อการปรับตัวระบบการบริหารรัฐหรือระบบราชการใน
ยุคโลกาภิวัฒน์หรือ 4.0 หรือ Disruptive Public Administration ยุค 5 Goyho รัช
การหรือพนักงานของรัฐจะต้องขจัดไขมันออก ระบบเฉื่อยชา โกงกิน ต้องขจัดออก 
ระบบข้าราชการมากเกินไป ควรจะมีระบบสร้างอาณาจักรขยายองค์กรจนต้องหมดไป
...” (หน้า 135) 

บทท่ี 8 
รัฐประศาสนศาสตร์

สองหมื่นปสีู่
ประเทศไทย 

 “...รัฐประศาสนศาสตร์ คือ การปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดินนั้น จะอยู่
ในก ามือของระบบสมบรูณาญาสทิธิราชย์จึงย่อมเป็นไปตามกฎของพลังอ านาจว่า แม้
ช่ือว่า ธรรมราชาหรือพระราชาย่อมเป็นไปตามกฎของพลังอ านาจว่า แม้ช่ือว่า ธรรม
ราชาหรือพรหมราชาย่อมเป็นไปตามจิตของใจและหมู่คณะของการรักษาไว้ซึ่งอ านาจ
ในยุคนั้น ๆ แม้ว่าจะเป็นเครือเถาเผ่าเดยีวกัน แต่เพื่อประเทศชาติบา้นเมืองฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งไร้คณุภาพ ไร้สมรรถนะทีจ่ะปกครองคุ้มครอง...การยดึอ านาจจึงเป็นวิธีการที่
สามารถตัดทอนอ านาจตามราชประเพณีจึงเห็นระบบราชประหารยวุกษัตริย์...” (หน้า 
151) 

บทท่ี 9 
ราชรัฐประศาสน

 “...ความยิ่งใหญ่เกิดจากระบบการเมืองและรบบการบริหาร การที่คิดว่ารัฐ
ประศาสนศาสตร์แยกออกจากรัฐศาสตร์ นั้นจึงมองแบบไม่เข้าใจพลังคู่ Two-one 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    309  

ศาสตร์ไทย ขาดความเข้าใจการบริหารจัดการที่เป็นหัวใจแท้จริงของความส าเร็จ และการใช้
อ านาจผ่านองค์กรทางการเมือง และองค์กรตุลาการ คือองค์กรนิติบัญญัติ (รัฐสภา) 
องค์การบริหาร (คณะรัฐมนตรี) และองค์กรตุลาการนั้น ล้วนแต่การบริหารอ านาจให้
ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด มิใช่การใช้อ านาจควบคุม ปิดปาก ผูกขาประชาชน
ดวยระบบเทคนิคทางกฎหมาย...” (หน้า 182) 

บทท่ี 10 
การสร้างทุนมนุษย์

ในสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

 “...การสร้างทุนมนุษย์ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ นั้นคือ การสร้างทุนมนุษย์ทุก
ระดับของประเทศ โดยฝึกให้มีสภาวะจิต สุขภาพสมองและกายให้สมบูรณ์ ซึ่งเรียกว่า 
Sound Mind Sound Body จิตใจดีย่อมมีสุขภาพดี จากองค์ประกอบ 2 ประการนี้ 
เราจึงสรุปประเด็นการสร้างมนุษย์ด้วย (2 H = AIM) นั่นคือ High teach ส่วน 
Teach คือ AIM ส่วน M นั้น คือการบริการในยุคไร้พรมแดน 4.0 ยุค 5G…” (หน้า 
206) 

บทท่ี 11 
รัฐประศาสนศาสตร์

เปลี่ยนโลก 

 “...รัฐประศาสนศาสตร์ได้ก้าวเลยกระบวนทัศน์ที่ 6 ตามทัศนะของเฮนรี่ นิโครลาส 
Paradigm Shift ธรรมาภิบาลมาสู่กระบวนการที่ 7 Global paradigm shift และ
ก้าวเข้าสู่ยุคไร้พรมแดน Online ยุค Start up เป็นพลนวัตกรรมรัฐข้ามแดนเขต
อิทธิพลจากภายนอกสู่ภายในประเทศได้มีพลังและบทบาทสูง เป็น Disruptive 
model ก้าวสู่คลื่นของการปฏิวัติระบบรัฐกาลใหม่....” (หน้า 238) 

บทท่ี 12 
การพัฒนาทุนสมอง
ในระดับอะตอมจิต 

IQ 4 ระดับ 

 “...การพัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงความเป็นอัจฉริยบุคคลจะต้องท าความเข้าใจเรื่อง
การสร้างทุนมนุษย์ให้เป็นอริยบุคคล คือบุคคลที่มีพฤติกรรมที่เหลือเส้นตรง Normal 
line หรือเหนือเส้นปกติ เป็นบุคคลที่เรียกเหนือ mundane โลกิยะบุคคล กลายเป็น 
Supper mundane…” (หน้า 239) 

 
 จากข้อมูลตามตารางทั้งหมด ที่น าเสนอเป็นการสะท้อนคิด น าเสนอภายใต้แนวคิด
รัฐศาสตร์ สู่การจัดการในแบบรัฐประศาสนศาสตร์โดยมีผลเป็นปลายทางส าหรับประชาชน ที่
เด่นส าหรับหนังสือนี้คือการผสมผสานแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาเป็นฐาน ในการจัดการผ่าน
แนวคิด “ธรรมะ” อันเป็นส่วนบูรณาการเข้าร่วมกันกับการจัดการของรัฐ ในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดในงานศึกษา รัฐประศาสนศาสตรรัฐประศาสนศาสตรเชิงพุทธ Public Administration in 
Buddhism (Phrakrurattanasutaporn,Ketsada Phathong,2017 : 21-14) ที่เสนอทัศนะว่า 
 “....รัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์สมัยใหม่เมื่อเราน ามาเปรียบเทียบกับหลักธรรม ทาง
พระพุทธศาสนาแล้วจะเห็นได้ว่า ในครั้งพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ ทรงใช้รัฐประศาสน
ศาสตร์ในการบริหารจัดการกับพุทธบริษัทท้ัง 4 ทั้งนี้ในทุกกระบวนการที่ พระพุทธองค์ได้ทรงน ามาใช้อาจจะ
ไม่ครอบคลุมเหมือนกับรัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบัน แต่ด้วยสภาวะการณ์โลกเปลี่ยน สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ก็เปลี่ยน การบริการ จัดการจึงปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยโดยเน้นในเรื่องการบริหาร “คน” โดย
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การพึ่งพิงทุน มนุษย์เป็นส าคัญ ส่วนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็ถื อว่ามีส่วนส าคัญในการที่จะน ามา 
ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีอันพึงกระท าของนักบริหารซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสรรพสิ่ง เช่น การน าหลัก
ธรรมาธิปไตยมาใช้ในการบริหาร ท่ีผู้บริหารเองต้องประพฤติธรรมและใช้ ธรรมเป็นหลักในการบริหาร พุทธวิธี
บริหารจึงต้องไม่เป็นท้ังอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย ผู้บริหารที่เป็นอัตตาธิปไตยก็มักจะค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนตนหรือความพอใจของตนเป็น หลัก ผู้บริหารประเภทนี้มักลงท้ายด้วยการเป็นเผด็จการ ส่วนผู้บริหารที่
เป็นโลกาธิปไตยก็ พยายามเอาใจทุกคน เพื่อให้ตนเองอยู่ในต าแหน่งต่อไปได้ ผู้บริหารที่ดีจะต้องยอมเสียสละ 
ประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม นั่นเอง....” 

หรือแนวคิดของ ศ .ดร . จั กรกฤษณ์  นรนิติ ผดุ งการ  ( Jakkrit Noritti-
Phadungkarn,2018 : 197-203) ที่สะท้อนคิดเสนอว่า  

 “...วิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นวิชาว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน หรือการท าหน้าที่ของ 
“รัฐ” เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและเพื่อความผาสุกของประชาชน วิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นวิชา
วิทยาศาสตร์ทางสังคมเชิงประยุกต์ (Applied Social Science) คือ การเสนอหลักการและวิธีปฏิบัติงานของ
ข้าราชการที่ส่งผลดีที่สุด (Best way) แก่ประชาชนผู้รับบริการ และแก่การที่ข้าราชการจะช่วยประเทศได้
เจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและรวดเร็วท่ีสุด...” 
 รวมถึงศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน  (พ.ศ.2484 -2559) ราชบัณฑิต (Likit 
Theerawekin,2015 : 184-194)  ในบทความ “การเรียน การสอน รัฐประศาสนศาสตร์” 
เสนอเป็นแนวคิดทัศนะไว้ว่า  

 “...วิชารัฐประศาสนศาสตร์บางแห่งเรียกว่า วิชาบริหารรัฐกิจ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Public 
Administration ซึ่งขณะนี้เป็นวิชาที่มีความนิยมอย่างมากมีคนศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็น
จ านวนไม่น้อย ประเด็นส าคัญก็คือ ง่ายต่อการหางานท าต้ังแต่การเข้ารับราชการ การบริหารในภาคเอกชน 
รวมทั้งการศึกษาต่อจนจบปริญญาเอกท าหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ ในส่วนของการเข้ารับราชการนั้นอาจจะเข้า
ได้หลายหน่วยงานเพราะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร...” 

และแนวคิดของ Woodrow Wilson (ค.ศ.1856-1924) ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งรัฐ
ประศาสนศาสตร์ อดีตประธานาธิบดี คนที่ 28 (ค.ศ.1913-1921) ของสหรัฐอเมริกา เจ้าของ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี ค.ศ. 1919 เจ้าของบทความ "The Study of Administration" 
เขียนไว้ในปี ค.ศ. 1887 โดยมีประโยคอันเป็นแนวคิดส าคัญท่ีว่า   

" We are in no danger of using them in a foreign way. We borrowed rice but we do 
not eat it with chopsticks. We borrowed our whole political language from England but We 
leave the words........................ out of it...“ 
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 ดังนั้นจากแนวคิดข้อเสนอทางรัฐประศาสนศาสตร์ สะท้อนให้เห็นกระบวนการทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ที่ปรากฏในโลกนี้ รวมทั้งนักปราชญ์ผู้รู้ในประเทศไทยได้เสนอเป็นทัศนะไว้
ใกล้เคียงกัน  ท าให้เห็นว่าอย่างไรเสียรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นแนวคิดที่ส าคัญและก่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนความเป็นรัฐ ไปสู่ประชาพลรัฐในมิติของ “รัฐประศาสนศาสตร์” ดังปรากฏอยู่ใน
หนังสือนี้   ซึ่งในงานที่ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง เขียนนัยหนึ่งเป็นการสะท้อนคิดภายใต้
ปรากฏการณ์อย่างใหม่ อีกนัยหนึ่งเป็นการสะท้อนถึงความเป็นรัฐ สู่การจัดการรัฐ เพ่ือประโยชน์
แห่งประชาพลรัฐ เป็นเป้าหมายส าคัญด้วยเมตตาธรรมตามแบบพระพุทธศาสนาด้วย 

 
 

ภาพที ่4  บิดาในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ขวา) Woodrow Wilson (ค.ศ.1856-1924)  ประธานาธิบดี คนท่ี 
28 ของสหรัฐอเมริกา เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันตภิาพ ปี ค.ศ. 1919 (ซ้าย) Max Weber (ค.ศ. 1864–

1920) นักเศรษฐศาสตร์การเมืองและนักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ถือกันว่าเป็นผู้ก่อตั้งวิชาสังคมวิทยาสมัยใหม่
และรัฐประศาสนศาสตร์   (ภาพ : ออนไลน์,20 มิถุนายน 2562) 

 
4. บทสรุป 
 หนังสือเรื่องรัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลกเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ายิ่งอีกเล่มหนึ่ง
ของท่าน ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ที่เรียบเรียงประมวลความรู้ จากประสบการณ์ตรงจากการเดิน
ทางไกล เป็นเวลา 80 ปีเต็มย่าง ซึ่งได้น าเสนอแบ่งปันไว้ และเชื่อว่าจะเป็นหนังสืออีกเล่มที่ มี
ประโยชน์ส าหรับการศึกษาค้นคว้าในทางการบริหารและรัฐประศาสนศาสตร์ ด้วย ศ.ดร.บุญทัน 
ดอกไธสง เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงทางด้านการบริหาร การจัดการ ในฐานะอดีตผู้อ านวยการ
โครงการปริญญาเอกคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (NIDA)  อดีตประธานคณะกรรมการวิชาการ 
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บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  อดีตผู้อ านวยการ
โครงการปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (Doctor of Public Administration 
(DPA) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ.2548 - 2549) อดีตผู้อ านวยโครงการปริญญาเอกคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Doctor of 
Public Administration (DPA) (2549 - 2558) และผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และการที่ท่านเป็นผู้
มีบทบาทต่าง ๆ ทั้งในทางการเมือง อาทิ อดีตวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 (พ.ศ.
2 5 4 3  - 2 5 4 9 )   อ ดี ต ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร  ( พ . ศ .  2 5 1 8 )  มี ผ ล ง า น วิ จั ย
ระดับประเทศ คือ KSM Model และมีประสบการณ์ด ารงต าแหน่งนายกสภา และ
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยในประเทศไทย มีผลงานการเขียนหนังสือตั้งแต่ พ.ศ.2519 – พ.ศ.
2551 จ านวนกว่า 50 เล่ม/เรื่อง อาทิ ประชาธิปไตยรากหญ้า การจัดการทุนมนุษย์  Human 
Capital Management และเอกสารประกอบการสอนในระดับปริญญาโท-เอก ในสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มากกว่า 30 ชุด  

 
 

ภาพที่ 5 หนังสือรัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก และ การจัดการเชิงพุทธ 5G โดย ศ.ดร.บญุทัน ดอกไธสง ที่
เรียบเรียงไวเ้ป็นมรดกแผ่นดิน เปน็ “บารมีธรรม-บารมีทาน” ทุนศึกษาสงเคราะห์สงฆ์ในพระพุทธศาสนา  

(ภาพ : สุริยา รักษาเมือง,20 มิถุนายน 2562)  
 
 ดังนั้นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประสบการณ์เหล่านี้ จึงถูกถ่ายทอด ผสม
รวมมาเป็นค าบอก ค าเล่า และค าเขียนในหนังสือ “รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก” และที่
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ส าคัญพระพุทธศาสนา  ยังได้ถูกยกมาเป็นส่วนส าคัญผสมรวม ประยุกต์แนวคิดหลัก
พระพุทธศาสนาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ดังทัศนะที่ว่า“...แต่ละ
วินาที นาที ชั่วโมงของชีวิต และนาฬิกา มันคือกระบวนการพัฒนาสืบต่อของชีวิตและความ
ล้มละลายไปของแต่ละชี วิตบนโลกกลม หรือภายใต้นาฬิ กาชี วิตหรือบริบทเชื่อง
ของปฏิจจสมุปบาทในนาฬิกานี้ The Watch of ระบบปฏิจสมุปบาท การเกิดข้ึนพร้อมแห่ง
ธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน...นัยหนึ่งสามารถเรียก อิทัปปัจจยตา...” (หน้า 215) ดังนั้น
หนังสือนี้จึงเป็นทั้ง “ศาสตร์” ที่ว่าด้วยเรื่องความรู้ (ปริยัติ) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
(ปฏิบัติ) อย่างเป็นระบบ และเป็นศิลปะ อันหมายถึงผู้ เขียนมีเทคนิคการเล่าเรื่อง ผ่าน
ประสบการณ์การเรียนรู้ จึงเป็นประหนึ่ง “บันทึกชีวิต” (ปฏิเวธ) ผ่านประสบการณ์ในฐานะครู
อาจารย์ ผู้บริหาร นักปกครอง นักการเมือง ดังที่ยกมา นอกจากนี้หนังสือยังได้สื่อสารถึง 
“พลวัฒน์” เหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนภายใต้ “ท่าที-มีสติ-ปรับตัว” ต่อความเปลี่ยนแปลงนั้น  คือ
การจัดตั้งกองทุนเพ่ือน าทุน ไปเป็นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา “ทุน
ศึกษาสงเคราะห์ส าหรับพระภิกษุสามเณร “ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง” ซึ่งนับเป็นแรงปรารถนา
ที่จะเป็นส่วนเติมเต็มและสนับสนุน  ให้เกิดขึ้นแก่ทรัพยากรมนุษย์ในประเทศนี้ทั้งในส่วน
พระภิกษุ สามเณร สาธุชนชาวพุทธทั่วไป ตามคติแห่ง “พุทธบริษัท” ที่จะต้องท าหน้าชาวพุทธ 
เกื้อกูลบ ารุงพระพุทธศาสนา พร้อมส่งข้อคิด ค าสอน หลักธรรม (ธรรมเทศนามัย) ต่อจากรุ่นสู่รุ่น
สืบไป    
  

 

บันทึกท้ายเล่ม 
 ร่วมเป็นเจ้าภาพหนังสือ “รัฐศาสตร์เปลี่ยนโลก” (200) และ “การจัดการเชิงพุทธ 
5G” (200) เพ่ือน ารายได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาสงฆ์ “กองทุน ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธ
สง” เพ่ือพัฒนาสมาชิกในศาสนา สร้างสนับสนุนการศึกษาให้แก่ทรัพยากรมนุษย์สู่ศาสนทายาท
ในพระพุทธศาสนา  
 ร่วมเป็นเจ้าภาพหนังสือและร่วมอุปถัมภ์ได้ที่ นายบุญทัน ดอกไธสง ธนาคารกรุงไทย 
สาขารัฐสภา เลขท่ีบัญชี 089-0-1600-1-5 หรือ โทร.089-777-8241 
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ขั้นตอนการด าเนินงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการแก้ไข 

ผ่านไม่มกีารแก้ไข 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

มีการแก้ไข 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 

รับบทความ Online 

กองบรรณาธกิารตรวจเนื้อหา 
และรูปแบบ 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่พิจารณาอ่าน
บทความ  

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 30 วนั 

กองบรรณาธกิารสรุปรวบรวมข้อคดิเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิ 
เพื่อส่งคนืผู้เขียนปรับแก้ไข 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขตามผู้ทรงวุฒิ 

ตรวจทานบทความที่ได้รับการปรับแก้แล้ว 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย 

กองบรรณาธกิารแจ้งยืนยันรับบทความตีพมิพ์ให้ 
ผู้เขียนบทความทราบ 

จดัรูปแบบและส่งโรงพิมพ ์

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

แจ้งผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ออกแบบตอบรับ 

ส่งวารสารให้แก่สมาชกิ 

เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ 

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

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

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

ความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น  และผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ 

2.2 บทความวิชาการ (Article) ได้แก่ บทความที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นนิสิต นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป 

2.3 บทความวิจัย (Research Article) ได้แก่ รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน 

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

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

3. การส่งบทความต้นฉบับ 
การส่งบทความต้นฉบับ  ต้องส่งผ่านระบบเว็บไซต์เท่านั้น โดยแนบไฟล์ (Word) ของบทความ

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

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

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

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

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

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

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

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

รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา  และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความส าคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน 

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

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

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

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

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

 

 
  
 
3.  ผู้แต่ง 3 คน   ระบุเฉพาะชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่งทุกคน  ชื่อผู้แต่งแต่ละคนให้คั่นด้วย

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

 
 
  
  
 

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

  
 
 

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

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

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

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

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

 
 
  

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

 
 

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

วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา).  
 
 
 
 
  

  

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

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

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

///URL Address.   
 
 
 
 
 

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

 
 
6. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)  

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

ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความ  
ที่วารสารก าหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้
ให้กับกองบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสารจะท าให้การพิจารณา

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

 

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

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

9. ลิขสิทธิ์ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์

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

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

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

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

ปีละ 300 บาท 
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รูปแบบวารสาร มจร สังคมศาสตรป์ริทรรศน์ : บทความวิจัย 

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

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

 

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

 
ABSTRACT (16 pt) 

...............ให้สอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย. (16 pt)...................................................................................... 

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

................................................................................................................................................................................ 
Keywords:. (16 pt).......................................................................................................................................... 
 

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

 หน่วยงานทีส่ังกดั, (ภาษาอังกฤษ) (14 pt) 
 หน่วยงานที่สังกดั, (ภาษาอังกฤษ)  (14 pt) 
 หน่วยงานทีส่ังกดั, (ภาษาอังกฤษ)  (14 pt) 
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 2.3 (16 pt). ................................................................................................................................... 
 2.4 (อ่ืน ถ้ามี) .................................................................................................................................... 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย (18 pt)  
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 
4. สรุปผลการวิจัย  (18 pt) 
 4.1   (16 pt)................................................................................................................................... 
 4.2   (16 pt).................................................................................................................................... 
 4.3   (16 pt)..................................................................................................................................... 
 4.4   (อ่ืน ถ้ามี) (16 pt). ................................................................................................................. 
5. อภิปรายผลการวิจัย (18 pt) 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 
6. ข้อเสนอแนะ (18 pt) 
 6.1 ...................................................................................................................................................... 
 6.2 ...................................................................................................................................................... 
 6.3 ..................................................................................................................................................... 
 
References  (ภาษาอังกฤษ) (18 pt) 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
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รูปแบบวารสาร มจร สังคมศาสตรป์ริทรรศน์ : วิชาการ 

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

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

 
 

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

 
ABSTRACT (16 pt) 

..............................ให้สอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย. (16 pt)......................................................... 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
Keywords:. (16 pt)............................................................................................................................  
 
1. บทน า (18 pt) 
.............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................  

                                                           
 หน่วยงานทีส่ังกดั, (ภาษาอังกฤษ) (14 pt) 
 หน่วยงานที่สังกดั, (ภาษาอังกฤษ)  (14 pt) 
 หน่วยงานทีส่ังกดั, (ภาษาอังกฤษ)  (14 pt) 
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2. หัวข้อหลัก (01) (18 pt) 
.............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
3. หัวข้อหลัก (02) (18 pt) 
.............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
4. อ่ืนๆ (03) (18 pt) 
.............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
5. ข้อเสนอแนะ (18 pt) 
 5.1   (16 pt)...................................................................................................................... 
 5.2   (16 pt)...................................................................................................................... 
 5.3   (16 pt)...................................................................................................................... 
 5.4 อ่ืนๆ ถ้ามี .................................................................................................................... 
 
References  (ภาษาอังกฤษ) (18 pt) 
..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................  
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หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 
เขียนท่ี................................................................. 

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

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

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

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

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

เม่ือคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแลวมีมติใหแกไขปรับปรุงบทความ ขาพเจามีความยินดีรับ
ไปแกไขตามมติดังกลาวนั้นและและขาพเจาขอรับรองวา (ขีดเครื่องหมาย √ ) 

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

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

ติดใจเอาความใดๆ ท้ังสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือวาเปนท่ีสุด 
 
 

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

ผูนิพนธบทความ 
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ใบสมัครสมาชิก 
 
 

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

ปริทรรศน์

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


