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วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไปได้มีโอกาส
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาท่ีเ ก่ียวข้อง  ไ ด้แก่ 
พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ 
พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ท่ีเสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม 
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พระโสภณวชิราภรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ศ.ดร.ประยงค์  แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รศ.ดร.ประเวศ  อินทองปาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.พล.ท.ดร.วีระ วงศ์สรรค์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวม
โซน B  ช้ัน 5  เลขท่ี 79 หมู่ 1 ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170  
 

จัดพิมพ์โดย: 
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13170 โทร. 035-248-000 ต่อ 8555, 8556, 5541. แฟ็กซ์. 035-248-000 ต่อ 8545 
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Release Date Is 4 Copies Per Year. 
   Issue 1 January – March. 
   Issue 2 April – June. 
   Issue 3 July – September.  
   Issue 4 October – December. 
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   To Promote and Encourage Instructs, Academics, Students and Other 
Interested Persons to Have The Opportunity to Disseminate Academic and Research 
Works in Social Sciences and Related Subjects Such as Buddhism, Political Science, 
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and Education. The Analysis Provides a Solution to The Problem of Society. 
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Asst. Prof. Dr. Phramaha Krisada Kittisobhano Faculty of Social Sciences,  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 



(4) 
 

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

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
Phra Somnuek  Thirapan̅n̅o Faculty of Social Sciences,  

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

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
Asst.Prof.Dr. Anuwat  Krasang Faculty of Social Sciences,  
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11. ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ 11. Prof. Dr. Chamnong Adivadhanasit. 
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14. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์  14. Assoc. Prof.Dr. Sansoen Intarat 
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  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   Mahasarakham Rajabhat University. 
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32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล  32. Asst. Prof.Dr. WasinPanyawutatrakun 
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Chandrakasem Rajabhat University. 
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35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ 35. Asst. Prof.Dr.Sa-At Banchoetrit 

 
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 

 
Stanford University. 

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.อนันท์ ใจสมุทร 36. Asst. Prof. Lt.Jg. Dr.Anan Chaisamut 



(10) 
 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.  

43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า 43. Asst. Prof.Dr.Chatchawan Araemla 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 
Chom Bueng Rajabhat University 

44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส 44. Asst.Prof.Dr. Chatuphum Khetchatturat 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
Khonkaen University. 

45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติม่ัน 45. Asst. Prof.Dr. Uthai Satiman. 

 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
Suan Dusit University. 

46. อาจารย์ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ 46. Dr. Chitwimon Khlaisuban 

 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
Suan Dusit University. 

47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พานสุวรรณ 47. Asst.Prof.Dr. Apichat Pansuwan 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  Thai Health Promotion Foundation 
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บทบรรณาธิการ 
 

 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนเมษายน 
– มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer  Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพ่ือความ
สมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความ
ความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ ซ่ึงเนื้อหาสาระในเล่มประกอบด้วยนักวิชาการและเรื่องดังต่อไปนี้ 
 พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) บทความเรื่อง “การเสริมสร้างค่านิยมสุจริต
ของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา” พบว่า   รูปแบบที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ รูปแบบของเครือข่ายสัมพันธ์ทางสังคม ที่
เรียกว่า “เครือข่ายครอบครัวสุจริตวิถีพุทธ” ที่ มุ่งขับเคลื่อนการท างานระหว่างผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องระดับพ้ืนที่จากเล็กไปหาใหญ่ โดยอาศัยโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 รินทร์ชิสา เกล็ดประทุมกานต์ บทความเรื่อง “อิทธิพลของธรรมาภิบาลท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครสวรรค์” 
พบว่า องค์ประกอบของธรรมาภิบาล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 และอิทธิพลของธรรมาภิบาลส่งผลต่อประสิทธิผล
องค์การทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ปูน วิเศษศรี บทความเรื่อง “การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้
ของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง” พบว่า  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และควร
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชนทุกกลุ่มเพ่ือใช้มีความเข้าใจที่เป็นมาตรฐานเดียว กัน
เก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
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 สุวิมล มธุรส บทความเรื่อง “การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสินค้า OTOP เพ่ือ
สังคมในเขตเทศบาลต าบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรจะ
พัฒนาสินค้าการให้บริการ บรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก โดยให้สื่อถึงจุดเด่นของความเป็นไทย
หรือแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆ พัฒนาสินค้าที่แสดงถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรม ความเป็นไทยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 พระครูอาทรยติกิจ (ชื้น ปญฺ ากาโม) บทความเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” พบว่า ด้านการพัฒนากาย ฝึกอบรมให้ความรู้
และส่งเสริมในการท าความดี พัฒนาร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ด้านการพัฒนาศีล พัฒนา
ให้ยึดม่ันด ารงตนอยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัยทางสังคม ด้านการพัฒนาจิต ฝึกอบรมให้มี
จิตใจสงบ การพัฒนาจิตใจให้มีจิตใจใฝ่กุศล ด้านการพัฒนาปัญญา สอนให้รู้ และเข้าใจ
หลักธรรม ให้เกิดปัญญา การพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา 
 ปราณี ค าแก้ว บทความเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
ในโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงราย” พบว่า ปัจจัยที่ มีผลต่อ
คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนในโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงราย มี 
3 ปัจจัย ได้แก่ 1) แพทย์แผนไทยซ่ึงเป็นผู้บันทึกข้อมูล 2) ผู้ป่วยหรือบิดา มารดา หรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือญาติของผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล และ 3) ระบบการบริหารจัดการ
เวชระเบียนโดยมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนอย่างสม่ าเสมอ 
 พระปลัดโอภาส  โอภาโส บทความเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการพ้ืนท่ีมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ กับการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก มีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับ
มาก และการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก มี 4 ด้าน คือ 
การเข้าร่วมในการตัดสินใจ การเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผน  การเข้าร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล การเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 เอกรินทร์  ศิโรรัตนชัย บทความเรื่อง “ขีดความสามารถของกรุงเทพมหานคร
ในการด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ” 
พบว่า การด าเนินนโยบายได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยของผู้ที่ มีอ านาจบริหาร
กรุงเทพมหานคร และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินนโยบาย
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร การจราจรติดขัดส่งผลให้เกิดปัญหาการ
ร้องเรียนเรื่องความเป็นธรรมในการเลือกปฏิบัติ  
 Thitithorn Bumbud  Article “Management Effectiveness of The 
Energy for Health Care and Environment Research Center” Findings were 
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as follow : The guidelines for development of management was to combine 
the implementation of good management principles and the operations of 
the staff according to Sangahavatthu IV, which was mainly compassion so as 
to provide helpful and useful services to patients, helping and supporting 
them until they were satisfied, having good physical and mental health and 
overall result in well-being and happiness. 
 สิริกุล อนุรักษ์ธนากร บทความเรื่อง “รูปแบบการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร” พบว่า การพัฒนารูปแบบการ
บริห ารการศึกษาของผู้บ ริหา รโ รงเรียน วิถีพุทธ  โดยกา รน า หลั กกัลยาณธรรม 7  
เป็นองค์ประกอบที่ส า คัญในการพัฒนาการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลน าไปสู่พัฒนาการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวิถี
พุทธ   
 วิจิตร เกิดน้อย บทความเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกต้ังท่ัวไปของ
ผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” พบว่า ประชาชน
มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปในต าบลไทยาวาส อ าเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 อัญญกฤตา  หัตถีรั ตน  บทความเรื่อ ง “ปัจ จัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริ หาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดนครสวรรค์” พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต คือ การก าหนดบทลงโทษ
ตามกฎหมาย บทลงโทษตามองค์กรก าหนด การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหาร และการแต่งต้ังกรรมการกลางในการควบคุมตรวจสอบการ
ใช้จ่ายเงินขององค์กรอย่างเป็นระบบ 

พระครูสมุห์ จิรชา ติ พุทฺธรกฺขิโต บทความเรื่ อง “ประสิทธิผลการจัดการ
สวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองท่าช้าง  จังหวัดจันทบุรี” พบว่า ประสิทธิผลการ
จัดการสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เทศบาลจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพแก่
กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุและส่งเสริมให้มีการอบรมในการให้บริการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน  
 ธนเดช กังสวัสด์ิ บทความเรื่อง “ตัวแบบกลยุทธ์ความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา” พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการตลาด 
(สัมประสิทธ์ิ = .99) รองลงมา คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (สัมประสิทธิ์ 
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= .88) ด้านการจัดการโลจิสติกส์  (สัมประสิทธิ์  = .87) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(สัมประสิทธ์ิ = .55) ด้านความเสี่ยงของโรงงาน (สัมประสิทธ์ิ = .44) ด้านต้นทุนการผลิต 
(สัมประสิทธ์ิ = .09) ด้านเครื่องมือเครื่องจักร (สัมประสิทธิ์  = .07) และด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (สัมประสิทธ์ิ = .06) ตามล าดับ 
  พระธงชัย  ธมฺม วโร  บทควา มเรื่อ ง “การขับเค ล่ือนการปฏิ รูป กิจการ
พระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท” พบว่า 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทใช้วิธีการเทศน์และด าเนินกิจกรรม
ในโอกาสต่างๆ เช่น งานบุญ งานบวช การสอนศีลธรรมในโรงเรียน และโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5   

อภินันต์ อันทวีสิน บทความเรื่อง “องค์ประกอบขององค์การท่ีมีสมรรถนะสูง
ของมหาวิทยาลัยเอกชน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน” พบว่า  การวิเคราะห์
องค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยเอกชนเชิงยืนยันมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  1) การน าอย่างมีกลยุทธ์  2) 
การให้บริการที่เป็นเลิศและ 3) นวัตกรรมการจัดการ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึง
ควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการองค์การอย่างมีกลยุทธ์  

จันทร์ทิพย์  มีแสงพันธ์ บทความเรื่อง “การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสตีมผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
ส าหรั บนักเรียนชั้นประถม ศึกษา ปีท่ี  3”พบว่ า นั กเรียนมีทั กษะทางวิ ทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วย การสังเกต การวัด การจ าแนกประเภท การใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง  
สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา การค านวณ การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  
การลงความคิดเห็นจากข้อมูล การพยากรณ์ อยู่ในระดับดี 

วีรยุทธ ไทยโพธ์ิศรี  บทความเรื่อง “การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
แห้วในเขตต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี”พบว่า  เกษตรกรมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้านบริหารจัดการ ต้นทุนด้านการจัดหา 
และต้นทุนทางด้านการขนส่งในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 วัฒน์  พลอยศรี บทความเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ
วิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลส าหรับพนักงานใหม่ในโรงพิมพ์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ”
พบว่า สมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลที่ต้องการจากสถานประกอบการมุ่งเน้นที่
จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเตรียมงาน ปฏิบัติงาน แก้ไข้ปัญหาและบ ารุงรักษาได้ สามารถ
ควบคุมคุณภาพได้ รวมทั้งต้องปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 
 Somkuan Yambubpha  Article Title “Management of Ayutthaya, 
Unesco World Heritage City for Cultural Tourism” Findings were as 
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follow: The Appropriate models of the management of Ayutthaya, UNESCO 
World Heritage City revealed 6 model: Tourist attraction management 
model; Physical management model; Accessibility to tourist attractions 
model; Participatory model; Responsibility model and Worthiness model. 

ลัดดาวัลย์ ส าราญ บทความเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ :การ
สร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง”
พบว่า ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความต้องการทางด้านสังคม ด้านความต้องการเกียรติยศ
ชื่อเสียง ด้านความต้องการความปลอดภัย ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง มีอ านาจการท านายร้อยละ 60 .90 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

พระจรูญ จนฺทูปโม บทความเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์
จังหวัดสมุทรปราการ” พบว่า รูปแบบการพัฒนาการ เทศนาของพระสงฆ์จังหวั ด
สมุทรปราการ คือ 1) ด้านผู้ส่งสาร (Sender) คือ พระนักเทศนาต้องเข้าใจหลักธรรมที่
น ามาเทศนา 2) ด้านสาร (Message) คือ เนื้อหาการเทศนา เสนอแนะให้ค าแนะน าแก่คน
ฟังและเพ่ือปฏิบัติต่อกันในสังคม 3) ด้านช่องทางในการส่ง (Channel) คือ พระนักเทศนา 
มีค าเทศนาเสนาะหูคนฟัง 4) ด้านผู้รับ (Receiver) คือ พระเทศนาจะต้องออกแบบ
หลักสูตรให้ชัดเจนเหมาะกับความต้องการและความสนใจของหน่วยงานและองค์กรนั้นๆ ที่
ไปเทศนา 

กิตติพง ษ์  โคตรจันทึก บทควา มเรื่อ ง “เศรษฐศาสตร์การเมื องอา เซียน : 
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาคมอาเซียนตามหลักเศรษฐศาสตร์แบบพ่ึงพา ” พบว่า  
รัฐด าเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจ าเป็นต้องค านึงถึงความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจเพ่ือแลกกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมและกฎหมาย เศรษฐกิจ ความม่ันคง 
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและสาธารณะสุข โดยหาวิธีการหรือแนวทางในการป้องกันผลกระทบ 
ตลอดจนการเพ่ิมศักยภาพและสร้างโอกาสให้กับประชาชน 

ยุทธนา ปราณีต บทความเรื่อง “อ านาจอธิปไตยกับแนวคิดว่าด้วยเจ้าของ
อ านาจและการแสดงออกของประชาชน” พบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ได้กล่าวถึงในหมวด 1 บทท่ัวไป มาตรา 3 ความว่า “อ านาจอธิปไตย
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บทคัดย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างค่านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลัก

พระพุทธศาสนา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า  รูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ รูปแบบของเครือข่ายสัมพันธ์ทางสังคม ที่เรียกว่า “เครือข่าย
ครอบครัวสุจริตวิถีพุทธ” ที่มุ่งขับเคลื่อนการท างานระหว่างผู้ มีส่วนเก่ียวข้องระดับพ้ืนที่
จากเล็กไปหาใหญ่ โดยอาศัยโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นฐาน มีภารกิจหลัก คือ ส่งเสริมสร้างความ
ปรองดองสามัคคีอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมจิตสาธารณะ ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกันสังคมอยู่เย็นเป็นสุ ขปราศจากทุจริต ส่งเสริม
การสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว 
ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้การคิดวิเคราะห์วิธีใช้ค าพูดในเชิงบวก และส่งเสริมการ
รักษาสุขภาวะและภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยวิถีครอบครัวอบอุ่น 
ค าส าคัญ: ค่านิยมสุจริต; สถาบันครอบครัว; หลักพระพุทธศาสนา 
 

Abstract 
 This article was to study enhancing honesty values of family 
institution in accordance with the principle of Buddhism, using mixed 
methods. It was found that the model that was suitable and consistent with 
the current situation was a form of social relationship network, called the 
“Faithful Family Network”, a Buddhist way that aimed to work between all 
the stakeholders at the local level from small to large scale by using the 
project that reconciled  with  Buddhist principles, that was, the 5 Precepts 
Observing Village  Program as the foundation. The primary missions of this 
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project were to promote continuous reconciliation with public mental 
activities, promote livelihood according to the sufficiency economy 
philosophy and create peaceful social immunity, promote warm family 
immunity through the participatory process, promote the dissemination of 
knowledge, analytical thinking, and positive speech techniques, and to 
promote the health and immunity treatment from drugs addiction with a 
warm family lifestyle. 
Keywords: Honesty values; Family Institution; Principles of Buddhism 
 

บทน า 
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านานและส่ง

ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง คอร์รัปชัน (Corruption) เป็นความผิดที่ระบุ
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา อันได้แก่ ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดที่
เก่ียวกับความยุติธรรม และความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม (พระอโณทัย  
กตปุญฺโ และคณะ, 2563) กล่าวคือ การกระท าเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่ มิควรชอบได้
ด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ซ่ึงโดยสรุปแล้ว รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชันใน
สังคมไทย มี 15 ลักษณะ คือ (1) การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ เช่น การผูกขาด การให้
สัมปทาน และการเรียกเก็บส่วนแบ่งอย่างผิดกฎหมายโดยการสร้างความขาดแคลนเทียม 
(2) โจราธิปไตย (Kleptocracy) เป็นการฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาเป็นของครอบครัวและ
อาจกระท าโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (3) การมีผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลได้ผลเสียส่วนตัว และผลดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือการ
กระท าหน้าที่โดยขาดความเที่ยงธรรม (4) การใช้อิทธิพลทางการเมืองหาผลประโ ยชน์จาก
ตลาดหลักทรัพย์ (ปั่นราคาหุ้นของตัวเอง) (5) ปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง การปิดบัง
และให้การเท็จ (6) การใช้นโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างมีอคติและ
ล าเอียง (7) การใช้อิทธิพลทางการค้า แสดงบทบาทเป็นนายหน้าหรือมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน จากการค้าต่างตอบแทน การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า (8) การใช้
ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร การฉ้อฉล การใช้กองทุนของรัฐ 
เพ่ือไปหาผลประโยชน์ทางการเมือง (9) ไม่กระท าการตามหน้าที่ แต่ใช้ลัทธิพรรคพวกแทน 
(10) การให้และการรับสินบน การขู่ เข็ญบังคับและการให้สิ่งล่อใจ (11) การยอมรับ
ของขวัญที่ไม่ถูกต้อง (12) ผู้บริหารประเทศท าตัวเป็นผู้ อุปถัมภ์รายใหญ่ของประเทศโดย
การใช้นโยบายประชานิยม (13) ใช้อ านาจของต ารวจ ทหาร และข้าราชการในทางที่ผิด 
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(14) ทุจริตการเลือกต้ัง ทั้งการซ้ือเสียง และการทุจริตด้วยวิธีต่าง ๆ และ (15) การบริจาค
เพ่ือช่วยเหลือการณรงค์ที่ผิดกฎหมาย (จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์, 2556) 

ปัญหาวิกฤติคุณธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน เกิดปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นในทุก
ภาคส่วนของสังคมอย่างไม่มีสิ้นสุด มีแนวโน้มจ านวนอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงเพ่ิม
มากขึ้น ผู้ก่ออาชญากรรมเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน (สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ 
และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ, 2552) ปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชนในปัจจุบันมีมากมาย 
เช่น ปัญหายาด้านเสพติด ปัญหาด้านพฤติกรรม ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 
(สมพงษ์ จิตระดับ และอัญญมณี บุญเชื้อ, 2551; กฤษฎา แซ่หลี, 2562) หากพิจารณาจาก
กระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (พ.ศ.  2489 -2559) ที่
ทรงพระราชทานไว้ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ มลฑณพิธี
ท้องสนามหลวง เนื่องในพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เม่ือวันที่ 5 เมษายน 
พ.ศ. 2525 (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2552) มีใจความเก่ียวกับการปลูกฝัง
คุณธรรมเพ่ือให้เป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศ ตามที่ทรงระบุไว้ 4 ประการ คือ (1) การ
รักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ เป็นประโยชน์และเป็น
ธรรม (2) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัจจะความดี (3) การ
อดทน อดกลั้นและอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใด 
และ (4) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้สละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง โดยทรงเน้นย้ าว่า คุณธรรม 4 ประการนี้  หากประชาชน
ทุกคนควรน ามาประพฤติปฏิบัติก็จะช่วยให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุข ร่มเย็น และส่งผล
ให้ประเทศสามารถพัฒนาให้ม่ันคงก้า วหน้าต่อไป (เพ็ญแข ประจนปัจจนึกและคณะ, 
2551) 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทางสังคมจ าเป็นต้องอาศัยกลไกทางสังคม เพ่ือท าหน้าที่
คุ้มกันและช่วย เหลือคนในสั งคม ซ่ึงเป็น ผู้ได้รับผลกระทบหรือถูกกร ะท าจากควา ม
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ตามแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีของวัฒนธรรมนั้น ซ่ึงมิได้
เป็นสิ่งยากเย็นเข็ญใจจนบุคคลจะท าไม่ได้ หากว่าได้หัดท ามาจนเคยชิน หรือยินดีท าตาม
ด้วยความพอใจเพ่ือจะได้ชื่อว่าเป็นสมาชิกสมบูรณ์แบบของกลุ่ม และช่วยให้มีแบบแผน
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในสังคมแต่ละคนที่จะปฏิบัติต่อกัน โดยทั่วไป ชีวิตของ
บุคคลธรรมดาต้ังแต่เริ่มต้นชีวิตไปสู่วัยชราต้องผ่านสถาบันทางสังคมที่ส าคัญของชีวิต ได้แก่ 
(1) สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันพ้ืนฐานแรกที่บุคคล ผ่านต้ังแต่แรกเกิด เป็นสิ่งที่บุคคล
เลือกไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้มาโดยก าเนิด (2) สถาบันการศึกษา เป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ในการขัด
เกลาถ่ายทอดความรู้ไปยังสมาชิกในสังคม ปลูกฝังทักษะการใช้ปัญญาในชีวิตประจ าวัน  (3) 
สถาบันเศรษฐกิจ เป็นสถาบันที่ให้บุคคลสัมพันธ์กับผู้อ่ืนด้วยประโยชน์ คือ การแลกเปลี่ยน
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ผลผลิต การซ้ือขาย เป็นต้น (4) สถาบันการปกครอง เป็นสถาบันที่มีหน้าที่รักษาความสงบ
เรี ยบ ร้ อย  คว บ คุ ม ป้ อ ง กัน กา ร ขั ด แ ย้ ง ผล ป ระ โ ยช น์ ข อ งส ม า ชิ ก ใ น สั ง ค ม  
(พระมหาจักรพงศ์ ชินเมธีและคณะ, 2563 ; พระชาญชัย ติสฺสว โสและคณะ , 2563)  
(5) สถาบันนันทนาการ เป็นสถาบันที่ประดิษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพ่ือความเพลิดเพลิน ผลที่ได้ 
คือ ดนตรี ศิลปะ กีฬา หรือกลายเป็นธุรกิจที่ผู้ต้องการพักผ่อนหย่อนใจสามารถไปหาซ้ือ
บริการในฐานะผู้ดู ผู้ชมการแสดง เป็นต้น และ (6) สถาบันศาสนา เป็นสถาบันที่ผลิตคนดี 
มีความรู้ โดยความเป็นคนดี คือ การรู้ศีล รู้ธรรมซ่ึงเป็นบรรทัดฐานของสังคมมนุษย์ที่ มุ่ง
สันติสุข (พัทยา สายหู, 2544; พระมหาอ านาจ อจฺฉริยเมธีและคณะ, 2563; พระครูพิศิษฎ์
ประชานาถ (ประยูร นนฺทิโย) และคณะ, 2563) 

โดยนัยนี้ สถาบันครอบครัว ถือเป็นสถาบันทางสังคมสถาบันแรกที่มนุษย์สร้างขึ้น
จากความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกัน (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2554) ครอบครัวเป็นสถาบันที่
ส าคัญที่สุดของสังคม เป็นหน่วยย่อยของสังคมที่มีความสัมพันธ์และร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด 
เป็นสถาบันที่คงทนที่สุดและยังไม่เคยปรากฏว่า สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ไม่มีสถาบัน
ครอบครัว เพราะมนุษย์ทุกคนต้องอยู่ในสถาบันครอบครัว เนื่องจากเป็นกลุ่มสังคมกลุ่มแรก 
ที่มนุษย์ทุกคนเจอ ต้ังแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโต และมีครอบครัวแยกออกมา ครอบครัว
จะให้ต าแหน่ง ชื่อ และสกุลซ่ึงเป็นเครื่องบอกสถานภาพ บทบาทตลอดจน ก าหนดสิทธิ
หน้าที่ท่ีสมาชิกมีต่อกันและต่อสังคม ครอบครัวเป็นสถาบันแห่งแรกและส าคัญของสังคมใน
การก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ซ่ึงมีการก าหนดมาตรฐาน
ความประพฤติของครอบครัว (สุพัตรา สุภาพ, 2545) 

ประการส าคัญ คือ สังคมไทยโชคดีที่ มีพระพุทธศาสนาเป็น สถาบันศาสนาที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจในการท าความดี พระพุทธศาสนามีหลักธรรมค าสอนที่ มุ่งให้ผู้ปฏิบัติเว้นจาก
การประพฤติชั่ว กระท าแต่ความดี โดยข้อปฏิบัติตนขั้นพ้ืนฐานในทางพระพุทธศาสนา
ส าหรับควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาให้ต้ังอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข คือ 
เบญจศีล หรือศีล 5 (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553) โดยนัยนี้  เพียงแต่คนใน
สังคมทุกคนยึดถือปฏิบัติหลักศีล 5 อย่างเคร่งครัด ก็จะไม่มีคดีความหรือปัญหาทุจริต คอร์
รัปชันปรากฏให้เห็น (พระมหายุทธนา นรเชฏฺโ และคณะ, 2561) ดังนั้น จึงควรสร้างชุด
ความรู้เก่ียวกับการเสริมสร้างค่านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัว โดยอาศัยค่านิยมสุจริตตามหลักพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นทุนทาง
สังคมไทยและศักยภาพพ้ืนฐานของสถาบันครอบครัวโดยเชื่อมโยงความรู้และภูมิปัญญา 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของค่านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัว 
2. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างค่านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตาม

หลักพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย 

3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการเสริมสร้างค่านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ
ก าหนด การวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากผู้แทนครัวเรือนในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี จ านวน 
304,876 คน/ครัวเรือน ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน/ครัวเรือน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
และวิ เครา ะห์ข้อ มูลจ ากแบบสอบถามโดยใช้โปร แกรมส าเร็ จรูป เพ่ือการวิจั ยทา ง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิง
คุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 ท่าน และผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน 8 
ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 

ผลการวิจัย 
 1. ค่านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัว โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการละเว้น
กาเมสุมิจฉาจาร อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 รองลงมาได้แก่ ด้านการละ
เว้นอทินนาทาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ 
ด้านการละเว้นมุสาวาท อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 
 2. ผลการวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างค่านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตาม
หลักพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย พบว่า ( 1) ด้านการละเว้น
ปาณาติบาต ได้แก่ ส่งเสริมกิจกรรมจิตสาธารณะ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความปรองดอง
สามัคคีอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาส (2) ด้านการละเว้นอทินนาทาน ได้แก่ ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและอาชีพ
เสริม และการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันสังคมอยู่ เย็นเป็นสุขตามแนววิถีพุทธ (3) ด้าน
การละเว้นกาเมสุมิจฉาจาร ได้แก่ สร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว และส่งเสริมกิจกรรมประกวดครอบครัว
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รักษาศีลห้าเพ่ือยกย่องครอบครัวต้นแบบให้เป็นรูปธรรมทางสังคม ( 4) ด้านการละเว้น
มุสาวาท ได้แก่ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นคุณทางสังคม จัดกิจกรรมทางสังคมระดับชุมชนที่
ส่งเสริมความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และส่งเสริมวิธีการคิดวิเคราะห์ในการ
ใช้ค าพูดในเชิงบวก (5) ด้านการละเว้นสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ได้แก่ สร้างหลักประกัน
สุขภาพในครอบครัวโดยมีต้นแบบความประพฤติที่ดีเป็นฐาน รณรงค์การท ากิจกรรมทาง
สังคมที่ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดอบายมุขและยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และจัดต้ังชมรม
ครอบครัวรักษาสุขภาวะและภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด 
 3. รู ปแบบกา ร เสริมสร้ าง ค่า นิยมสุจ ริตของสถา บันครอบครัวตา มหลั ก
พระพุทธศาสนา พบว่า รูปแบบการเสริมสร้างค่านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลัก
พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ รูปแบบของ
เครือข่ายสัมพันธ์ทางสังคม ที่เรียกว่า เครือข่ายครอบครัวสุจริตวิถีพุทธ ที่ มุ่งขับเคลื่อนการ
ท างานระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้องระดับพ้ืนที่จากเล็กไปหาใหญ่ โดยอาศัยโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็น
ฐาน ทั้งนี้ “เครือข่ายครอบครัวสุจริตวิถีพุทธ” มีวิสัยทัศน์ คือ “เสริมสร้างค่านิยมและวิถี
ชีวิตสุจริตแนวพุทธ” และมีพันธกิจ คือ “การเสริมสร้างค่านิยมสุจริตแก่เด็กและเยาวชน 
และสนับสนุนการท ากิจกรรมทางสังคมที่มีคุณภาพ” และมีภารกิจหลัก คือ ส่งเสริมสร้าง
ความปรองดองสามัคคีอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมจิตสาธารณะ ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกันสังคมอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุจริต ส่งเสริม
การสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว 
ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้การคิดวิเคราะห์วิธีใช้ค าพูดในเชิงบวก และส่งเสริมการ
รักษาสุขภาวะและภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยวิถีครอบครัวอบอุ่น 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การเสริมสร้างค่านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา มี
รูปแบบที่เป็นต้นแบบในลักษณะของรูปแบบเครือข่ายสัมพันธ์ทางสังคมโดยอาศัยโครงการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 
เป็นฐาน แสดงให้เห็น ความเชื่อมันในศักยภาพของสมาชิกในชุมชน ตามแนวคิดของ
พระพุทธศาสนา ที่เชื่อม่ันว่ามนุษย์ที่มีความสามารถในการยกระดับการด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณภาพ หากยึดหลักปฏิบัติตามหลักการของ ศีล 5 โดยนัยนี้ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
ในด าริของ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺ มหาเถร , 26 สิงหาคม 2468 -
ปัจจุบัน) เป็นโครงการที่ส่งเสริมหลักประกัน 5 ด้านในชีวิต (พระมหายุทธนา นรเชฏฺโ
และคณะ, 2561) ประกอบด้วย หลักประกันชีวิตหรือหลักปฏิบัติที่มุ่งงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 
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หรือใช้ให้ฆ่า หรือเบียดเบียนข่มเหงรังแกผู้อ่ืน หลักประกันทรัพย์สินหรือหลักปฏิบั ติที่ มุ่งงด
เว้นจากการลักทรัพย์ หรือการถือเอา หรือการฉกฉวยสิ่งของผู้ อ่ืน หลักประกันครอบครัว
หรือหลักปฏิบัติที่มุ่งงดเว้นจากการประพฤติผิดทางกามหรือนอกใจคู่ครอง หลักประกัน
สังคมหรือหลักปฏิบัติที่ มุ่งงด เว้น จากา รพูดเท็จ หรือการพูดโกหกหลอกลวง  และ
หลักประกันสุขภาพหรือหลักปฏิบัติที่มุ่งงดเว้นจากการด่ืมของมึนเมา หรือเก่ียวข้องกับยา
เสพติดให้โทษ นั่นเอง ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับที่ อธิษฐาน พูลศิลป์ศักด์ิกุล (2552) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง “การรักษาศีลห้าของพุทธศาสนิกชนวัยแรงงาน: กรณีศึกษาเขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร” จากผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีการรักษาศีลข้อ 1 
เว้นจากการฆ่าสัตว์ ศีลข้อ 2 เว้นจากการลักทรัพย์ ศีลข้อ 3 เว้นจากการประพฤติผิดใน
กาม ศีลข้อ 4 เว้นจากการพูดปด และศีลข้อ 5 เว้นจากการด่ืมสุราเมรัย โดยครอบคลุมทั้ง 
5  อง ค์ ปร ะกอ บ  ตา มหลั กก า รขอ ง ศีลห้ า  และ สอดคล้ อง กับ ที่  พร ะ เ ด่นชั ย  
เมตฺติโก (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “แนวคิดเรื่องกายสุจริตในพระพุทธศาสนาเถรวาท” 
จากผลการวิจัยพบว่า ตามทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาทถือว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อม
ด้วยศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได้ และสามารถจะเปลี่ยน แปลงตนเองจากความเป็นปุถุชน
ไปสู่ความเป็นอริยชนได้ ถ้าได้รับการศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ คนไทยส่วน
ใหญ่มีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม และสังสารวัฏ จึงนิยมท าบุญและประกอบการกุศล 
โดยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นตัวชี้น า กระตุ้นเตือนในการด าเนินชีวิต
ส าหรับรูปแบบและการพัฒนากายสุจริตในสังคมไทยตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทมี
สองลักษณะ คือ ลักษณะแรกใช้ในการพัฒนามนุษย์ด้วยหลักกายภาวนา ศีลภาวนา จิต
ภาวนา และปัญญาภาวนา ซ่ึงเป็นการพัฒนาที่มีความเก่ียวเนื่องกันหรือสัมพันธ์กันไม่มีการ
แยกพัฒนา และอีกลั กษณะหนึ่ง คือ หลั กการ พัฒนาสิ่ งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ที่ มี
ความสัมพันธ์กันในฐานะเก้ือกูลเป็นมิตรกัน โดยใช้เกณฑ์ตัดสินพฤติกรรมที่ดี (ความดี) 
และพฤติกรรมที่ไม่ดี (ความชั่ว) และสอดคล้องกับที่ มัณทนาภรณ์ อรุณเรือง (2555) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง “สถาบันครอบครัวกับการขัดเกลาทางสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” จากผลการวิจัยพบว่า วิธีการขัด
เกลาทางสังคมด้านคุณธรรมจริยธรรมของสถาบันครอบครัว คือ การสอนไม่ให้หยิบฉวย
หรือขโมยทรัพย์สินของผู้อ่ืน และสอดคล้องกับที่ แสงระวี แก้วเมืองฝาง (2552) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดเชี ยงราย” จา ก
ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร พบว่า ด้าน
ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวอบอุ่นและเป็นสุข ครอบครัวปลอดอบายมุข การพบปะสังสรรค์
และการท ากิจกรรมร่วมกัน และสอดคล้องกับที่ สมมาส เส้งสุย (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“ยุทธศาสตร์การใช้เบญจศีลเพ่ือพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนท่านครญาณวโรภาส
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อุทิศ ต าบลปากนคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ” จากผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมที่ประกอบด้วยคุณธรรมทางกายระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทักษะที่ประกอบด้วยคุณธรรมทางกายเพ่ิมขึ้น และพฤติกรรมที่ประกอบด้วย
คุณธรรมทางวาจาระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะที่
ประกอบด้วยคุณธรรมทางวาจาเพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับที่ พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา  
(สายัน จนฺทว โส) (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ศึกษาปัญหาและทางออกของการด่ืมสุราที่ มี
ผลกระทบต่อสังคมไทย” จากผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การควบคุมใจของคนที่เคยเก่ียวข้องกับสุราแล้ว ให้ละความต้องการที่จะด่ืมสุรา เป็นการ
ส่งเสริมให้คนมีอนาคตที่ดี ด้วยการขยันหาทรัพย์ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รักษาทรัพย์ที่หา
มาได้เพ่ือใช้จ่ายในคราวจ าเป็น รู้จักคบคนดีเป็นเพ่ือนเพ่ือเขาจะได้แนะน าในสิ่งที่ดี ๆ 
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รูปแบบการเสริมสร้างค่านิยมสุจริตของ
สถาบันครอบครัวตามหลัก

พระพุทธศาสนา 
รูปแบบของเครือข่ายสัมพันธ์ทางสังคม 

“เครือข่ายครอบครัวสุจริตวิถีพุทธ” 
 
วิสัยทัศน:์ “เสริมสร้างค่านิยมและวิถีชี วิต

สุจริตแนวพุทธ” 
พันธกิจ: “การเสริมสร้างค่านิยมสุจ ริตแก่

เด็กและเยาวชน และสนับสนุน
การท ากิจกรรมทาง สังคมที่ มี
คุณภาพ” 

ภารกิจ 
1. ส่งเสริมสร้างความปรองดองสามัคคี

อย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมจิตสาธารณะ 
2. ส่งเสริมการด าเนินชี วิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภู มิคุ้มกัน
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

3. ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว
อบอุ่นโดยกระบวนการมีส่วน ร่วมของ
สมาชิกในครอบครัว 

4. ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้การคิด
วิเคราะห์วิธีใช้ค าพูดในเชิงบวก 

5. ส่งเสริมการรักษาสุขภาวะและภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดด้วยวิถีครอบครัวอบอุ่น 

แนวทางการเสริมสร้างค่านิยมสุจริตทีส่อดคลอ้งกับบริบทของสังคมไทย 
1. ด้านการละเว้นปาณาติบาต 
 - ส่งเสริมกิจกรรมจิตสาธารณะ 
 - ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความปรองดองสามัคคีอย่างต่อเน่ือง 
 - ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้หรือผูด้้อยโอกาส 
2. ด้านการละเว้นอทินนาทาน 
 - การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงอยา่งต่อเน่ือง 
 - การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและอาชีพเสริม 
 - การเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันสังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามแนววิถีพุทธ 
3. ด้านการละเว้นกาเมสุมิจฉาจาร 
 - สร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวอบอุ่น 
 - ส่งเสริมการมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสังคมร่วมกันของสมาชกิในครอบครัว 
 - กิจกรรมประกวดครอบครัวรักษาศีลห้าเพื่อยกย่องครอบครัวต้นแบบ 
4. ด้านการละเว้นมุสาวาท 
 - สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นคุณทางสังคม 
 - จัดกิจกรรมทางสังคมระดับชุมชนท่ีส่งเสริมความสามัคคีและการอยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 - ส่งเสริมวิธีการคิดวิเคราะห์ในการใช้ค าพูดในเชิงบวก 
5. ด้านการละเว้นสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน 
 - สร้างหลักประกันสุขภาพในครอบครัวโดยมีต้นแบบความประพฤติท่ีดีเป็นฐาน 
 - รณรงค์การท ากิจกรรมทางสังคมท่ีส่งเสริมให้ชมุชนปลอดอบายมุขและ

ยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง 
 - จัดตั้งชมรมครอบครัวรักษาสุขภาวะและภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด 

สภาพปัจจุบันของค่านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวในจังหวัดราชบุร ี
 

1. ด้านการละเว้นปาณาติบาต 
2. ด้านการละเว้นอทินนาทาน 
3. ด้านการละเว้นกาเมสุมิจฉาจาร 
4. ด้านการละเว้นมุสาวาท 
5. ด้านการละเว้นสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน 

  

องค์ความรู้จากการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การเสริมสร้างค่านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา  
ที่มา: พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) (2563) 

 รู ปแบบกา ร เสริ มสร้ า ง ค่า นิ ยมสุ จ ริ ตของสถ า บั นครอบครั วตา มหลั ก
พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ รูปแบบของ
เครือข่ายสัมพันธ์ทางสังคม ที่เรียกว่า “เครือข่ายครอบครัวสุจริตวิถีพุทธ” ที่ มุ่งขับเคลื่อน
การท างานระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้องระดับพ้ืนที่จากเล็กไปหาใหญ่ โดยอาศัยโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็น
ฐาน ทั้งนี้ “เครือข่ายครอบครัวสุจริตวิถีพุทธ” มีวิสัยทัศน์ คือ “เสริมสร้างค่านิยมและวิถี
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ชีวิตสุจริตแนวพุทธ” และมีพันธกิจ คือ “การเสริมสร้างค่านิยมสุจริตแก่เด็กและเยาวชน 
และสนับสนุนการท ากิจกรรมทางสังคมที่มีคุณภาพ” 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เครือข่ายครอบครัวสุจริตวิถีพุทธ ควรรณรงค์ส่งเสริมการไม่ใช้ความรุนแรงทุกชนิด 
ทั้งในเชิงวาจา (Hate Speech) พฤติกรรม และการกระท าที่ละเมิดต่อสิ่งมีชีวิต แม้แต่
สิ่งมีชีวิตเล็กน้อยไปจนถึงบุคคล ทั้งในเชิงบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1. สมาชิกของชุมชนควรช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตของเด็กและ
เยาวชนในชุมชน 

2. ผู้ปกครองควรสอดส่องดูแลการบริโภคสื่อของเด็กและเยาวชนในปกครองพร้อม
ทั้งให้ค าแนะน าเก่ียวกับความประพฤติทางเพศบนพ้ืนฐานของจริยธรรมทางเพศตามกรอบ
ของศีลในพระพุทธศาสนา 

3. ผู้น าชุมชนควรสร้างกิจกรรมทางสังคมเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง
ความสามัคคีระดับครัวเรือน 

4. ทุกภาคส่วนควรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนในชุมชนจัดงานรื่นเริงโดยปลอดจากสุรา
และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทุกประเภท 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาเครือข่ายครอบครัวสุจริตวิถีพุทธ 
2. ควรวิจัยเก่ียวกับนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือการเรียนรู้ค่านิยมสุจริตของเยาวชนยุค

โลกาภิวัตน์ 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน

ของธรรมาภิบาล 2) วิเคราะห์และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันของประสิทธิผล
องค์การ 3) ศึกษาอิทธิพลของธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้บริห าร ข้า ราชกา ร 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ที่ท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 280 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้คือ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเ ฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย 
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของธรรมาภิบาลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจั กษ์อย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ  0.01 และอิทธิพลของธรรมาภิบ าลส่งผลต่อ
ประสิทธิผลองค์การทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ค าส าคัญ: ธรรมาภิบาล; ประสิทธิผลองค์การ; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

Abstract 
    This article aimed to 1) analyze and examine the confirmatory 
components of the good governance, 2) analyze and examine the 
confirmatory components of organizational effectiveness, 3) study the 
influence of good governance affecting organizational effectiveness of local 
administrative organizations in Nakhonsawan Province. The samples were 
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280 people of local administrators, civil servants, permanent employees, 
hiring staff and local council members in Local Administrative Organizations 
in Nakhonsawan Province by using multi-stage sampling method. The 
instrument used for data collection was a questionnaire. Data were 
analyzed using statistics, frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. Confirmation of component composition and simple regression 
analysis. The results of the research  were as follows; the good governance 
was consistent with the empirical data with statistically significant value at 
the 0.01 level. The organizational effectiveness was consistent with the 
empirical data with statistically significant value at the 0.01 level. The 
influence of good governance found that there was a relationship between 
Organizational Effectiveness and Good Governance was statistically 
significant at the 0.01 level.  
Keywords: Good governance; Organization effectiveness; Local 
administrative organizations 
 

บทน า  
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Administration) เป็นแนวคิดที่ มี

อิทธิพลอย่างมากต่อการบริหารระบบราชการไทยในปัจจุบัน โดยเน้นความรู้ที่สอดคล้อง
กับปัญหาสังคม ความเป็นธรรมทางสังคม ซ่ึงหัวใจส าคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ก็
คือ การปฏิรูประบบราชการนั่นเอง ต่อมาแนวคิดดังกล่าวถูกน ามาใช้ในการบริหารระบบ
ราชการไทยโดยมีการออกกฎหมายที่เก่ียวข้องกับหลักธรรมมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาระบบราชการไทย ซ่ึงหลักธรรมาภิบาลนั้นประกอบด้วย 10 หลัก คือ หลัก
ประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถ
ตรวจสอบได้ หลักการเปิดเผย/โปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วน
ร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ หลักการกระจายอ านาจ และ หลักคุณธรรม/จริยธรรม 
หากข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ าทุกหน่วยงานน าหลักธรรมาภิบาลมายึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ย่อมจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพการท างาน (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2555)  
 ปัจจุบันพบว่าอิทธิพลของฝ่ายบริหารที่ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้ตรวจสอบ
การท างานของตน นักการเมืองท้องถิ่นขาดคุณธรรม อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดไว้อย่างกว้างขวางและ ไม่มีความชัดเจน ขาดความรู้ทางเทคนิคไม่สามารถ
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ด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ได้ ยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ขาด
คู่มือที่จะแนะน าการท างานตามอ านาจหน้าที่ท่ีเป็นรูปธรรมเข้าใจง่าย และปฏิบัติได้จริง 
ผู้บริหารใช้อ านาจโดยมิชอบในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ขาดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการ
บริหารกิจการบ้านเมือง (โกวิทย์ พวงงาม, 2552) จากสถานการณ์ดังกล่าวการใช้หลักธรร
มาภิบาลท าให้องค์กรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานได้อีกทั้งยังเป็นกลไกควบคุม
ติดตามและตรวจสอบโดยมีประชาชนหรือองค์การภายนอกมีส่วนร่วมทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหายแก่การบริหารองค์กร และยังสามารถเพ่ิมประสิทธิผลขององค์กรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้ังไว้ (วรัท พฤกษากุลนันท์, 2550) การพัฒนาองค์กรให้เกิด
ประสิทธิผล เทคนิค BSC เป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานสมัยใหม่ และได้รับความนิยมไปทั่ว
โลก รวมทั้งประเทศไทย (พสุ เดชะรินทร์, 2546) เทคนิค BSC ได้ถูกพัฒนาขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 
1990 โ ดย  Dr. Robert Kaplan จ า กอง ค์กรที่ ชื่ อ ว่ า  Balanced Scorecard 
Collaborative โดยต้ังชื่อระบบนี้ว่า “Balanced Scorecard” เพ่ือให้ผู้บริหารขององค์กร
ได้รับรู้ถึงจุดอ่อนและความไม่ชัดเจนของการบริหารงานที่ผ่านมา การน าเทคนิค BSC มา
ประยุกต์ใช้ในหน่วยราชการอย่างแพร่หลาย ซ่ึงเป็นผลจากแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามรูปแบบของการบริหารงานภาครัฐแนว ใหม่ (New Public Management) ที่ได้
ก าหนดให้มีการน าเทคนิค BSC มาช่วยในการก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยราชการใน
ภาพรวม เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการน าเทคนิค BSC 
ไปสู่การปฏิบัติจากการวัดผล 4 มุมมอง คือ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมอง
ด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ซ่ึงการน าเทคนิค BSC 
มาใช้ในองค์กรภาครัฐของไทยนั้นมิได้ถูกจ ากัดอยู่แค่เพียงหน่วยราชการในส่วนกลางเท่านั้น 
แต่ได้ครอบคลุมถึงองค์กรภาครัฐในส่วนท้องถิ่นด้วย (ตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่, 2548) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะ
ศึกษาอิทธิพลของ ธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือไม่ ในการน าไปปรับใช้ในโครงสร้างการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยลงไปได้ และสามารถน าไปพัฒนาระบบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือวิเคราะห์และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันของธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 
 2. เพ่ือวิเคราะห์และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันของประสิทธิผลองค์การของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 
 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้แบ่งวิธีการด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารและศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ 

การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ 
1. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับธรรมาภิบาล เป็นการดูแลการบริหารการจัดการการ

ควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ โดยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี เป็นการใช้อ านาจทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือจัดการกิจการของประเทศชาติ 
รวมถึงแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาความม่ันคงของมนุษย์ ซ่ึงสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ
และเอกชนหลักธรรมที่ใช้บริหารงานนี้ครอบคลุมถึงหลักธรรมทางศาสนาศีลธรรมคุณธรรม
จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวงที่บุคคลทั้งหลายพึงมีและพึงปฏิบัติ เปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่ วนร่วมเป็นพลั งก่อให้ เกิดกา รพัฒนา อย่างยั่ งยืน ด าเนินไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพมีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ รับรู้ได้เม่ือตัดสินใจแล้ว
เปิดเผยเหตุผลได้การใช้อ านาจมีที่มาที่ไปอย่างเปิดเผยชัดเจน (Agere, 2002) ตามหลักธรร
มาภิบาล 10 หลักของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555)  

2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลองค์การ เป็นการกระท าใด ๆ หรือความ
พยายามใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายจะได้รับผลอะไร สักอย่างให้เกิดขึ้นการกระท าหรือความ
พยายามจะมีประสิทธิผลสูงต่ าเพียงใดขึ้นกับว่าผลท่ีได้รับนั้น ตรง ครบถ้วน  ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ และใช้พลังงานน้อยเพียงใดประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็น  2 ระดับ คือ 
ประสิทธิผลของบุคคล  และประสิทธิผลขององค์การ  สามารถน าเสนอคุณค่าที่ลูกค้า
ต้องการ สรรสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้เพ่ืออนาคตขององค์กร โดยจะเน้นการวิจัย
ความต้องการของประชาชน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างบริการใหม่ ๆ ซ่ึงเป็นที่
ต้องการของบุคคลภายนอก (Bertrom, 1972; Steers, 1977) ซ่ึงเป็นเครื่องมือส าหรับ
ประเมินผลการปฏิบัติงานหรือวัดประสิทธิผลองค์การที่เรียกว่า  Balanced Scorecard: 
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BSC ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านการเงิน 2) ด้านลูกค้า 3) ด้านกระบวนการภายใน 
และ 4) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Kaplan & Norton, 1996)  

ผู้วิจัยศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่สนับสนุนแนวคิดทฤษฎี ธรรมาภิบาล  
โดยการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการตามหลักธรรมาภิบาล 10 หลัก 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2555) นอกจากนี้ ผู้วิจัยทบทวน
วรรณกรรมที่สนับสนุนแนวคิดทฤษฎี ประสิทธิผลองค์การเป็นเครื่องมือส าหรับประเมินผล
การปฏิบั ติงานหรื อวัดปร ะสิทธิผลองค์การที่เรียกว่า  Balanced Scorecard: BSC 
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านการเงิน 2) ด้านลูกค้า 3) ด้านกระบวนการภายใน และ 4) 
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Kaplan & Norton, 1996) ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 
ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ 
 โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชกา ร 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ที่ท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครสวรรค์ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามแนวคิดของ Hair et al. (2010) ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 280 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการ

หลัก 
ธรรมาภิบาล 

3. หลักการตอบสนอง 
 4. หลักภาระรบัผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ 

2. หลักประสิทธิภาพ 

1. หลักประสิทธิผล  

7. หลักความเสมอภาค 
  8. หลักการมีส่วนร่วม/การพยายาม

แสวงหาฉันทามติ 

6. หลักนิติธรรม 
 

5. หลักการเปิดเผย/โปร่งใส 

10. หลักคุณธรรม/จริยธรรม 

9. หลักการกระจายอ านาจ 

ประสิทธิผล
องค์การ 

2. ด้านลูกค้า 
 

1. ด้านการเงิน 

4. ด้านการเรียนรู้
และพัฒนา 

3. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 
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วิจัย ได้แก่ เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวเิคราะห์และตรวจสอบองค์   เชิง
ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย  
 
ผลการวิจัย  
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของหลักธรรมาภิบาลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์  
 

 
ตัวแปรสังเกตได้ 

วิเคราะห์และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ของธรรมาภิบาล 

 
 

b  SE t R2 อันดับ 
1. หลักประสิทธิผล 1.00 0.852 0.018 46.193** 0.725 3 
2. หลักประสิทธิภาพ  0.830 0.707 0.032 22.092** 0.500 8 
3. หลักการตอบสนอง  0.953 0.814 0.023 34.722** 0.663 5 
4. หลักภาระรับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได้  0.865 0.739 0.029 25.893** 0.546 7 
5. หลักการเปิดเผย/โปร่งใส  0.875 0.747 0.029 25.652** 0.558 6 
6. หลักนิติธรรม  1.046 0.892 0.014 62.639** 0.796 1 
7. หลักความเสมอภาค  0.981 0.837 0.020 42.154** 0.700 4 
8. หลักการมีส่วนร่วม  0.830 0.706 0.032 22.348** 0.499 9 
9. หลักการกระจายอ านาจ  0.818 0.699 0.032 21.645** 0.489 10 
10. หลักคุณธรรม/จริยธรรม 1.052 0.879 0.015 60.337** 0.804 2 
X2=27.353,df=23 p-value = 0.2413, TLI = 0.996, RMSEA =0.026, SRMR = 0.013, CFI = 0.998 

** p< 0.01 
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์  (Confirmatory Factor Analysis; CFA) 
ทั้ง 10องค์ประกอบ มีน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้อยู่ระหว่าง  0.699 - 0.892 
และมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ R2 อยู่ระหว่าง 
0.489 - 0.804) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่มีค่าสูงสุดได้แก่  หลักนิติธรรม ( = 0.892), 
หลักคุณธรรม/จริยธรรม ( = 0.879), หลักประสิทธิผล  ( = 0.852), หลักความเสมอ
ภาค ( = 0.837), หลักการตอบสนอง ( = 0.814), หลักการเปิดเผย/โปร่งใส ( = 
0.747), หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ ( = 0.739), หลักประสิทธิภาพ ( = 
0.707),หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  (= 0.706), และหลักการ
กระจายอ านาจ ( = 0.699) ตามล าดับ ดังนั้น ผลการตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน
หลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์  มีความสอดคล้อง
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กับข้อมูลเชิงประจักษ์ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง
กลมกลืน ประกอบด้วย  X2

/df = 1.189, p-value = 0.241, TLI = 0.996, RMSEA =0.026, 
SRMR = 0.013, CFI = 0.998  

 
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันของประสิทธิผล

องค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 
 

ตัวแปรสังเกตได้ 

วิเคราะห์และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันของ
ประสิทธิผลองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

จังหวัดนครสวรรค์ 

อันดับ 

b  SE t R2  
1. ด้านการเงิน 1.000 0.452 0.066 6.905** 0.205 3 
2. ด้านลูกค้า 1.291 0.569 0.116 4.887** 0.324 1 
3. ด้านกระบวนการภายใน 0.797 0.356 0.082 4.318** 0.127 4 
4. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 1.166 0.522 0.056 9.278** 0.272 2  

X2=3.847,df=2 p-value = 0.1461 TLI = 0.984, RMSEA =0.057, SRMR = 0.031, CFI = 0.995  
**p<0.01 
  จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของประสิทธิผลองค์การ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์  (Confirmatory Factor Analysis ; 
CFA) ทั้ง 4 องค์ประกอบ มีน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้อยู่ระหว่าง  0.356-
0.569 และมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ (R2 อยู่
ระหว่าง 0.127 - 0.324) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่มีค่าสูงสุดได้แก่  ด้านลูกค้า  ( = 
0.569), ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ( = 0.522), ด้านการเงิน  ( = 0.452), ด้าน
กระบวนการภายใน ( = 0.356) ตามล าดับ ดังนั้น ผลการตรวจสอบองค์ประกอบเชิง
ยืนยันประสิทธิผลองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์  มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 พิจารณาจากค่าดัชนีความ
สอดคล้องกลมกลืนประกอบด้วย  X2/df 1.923, p-value = 0.146 TLI = 0.984, RMSEA 
=0.057, SRMR = 0.031, CFI = 0.995  
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ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 

  

ตัวแปรท านาย b  SE t Sig 
ค่าคงที่ 2.099  0.170 12.355 0.000 
หลักธรรมาภิบาล  0.488 0.585 0.041 12.037 0.000 
R = 0.585a, R2 = 0.343, Adjusted R2= 0.340, Std. Error of the Estimated = 0.307  
**p<0.01  

จากตารางที่ 3 พบว่า อิทธิพลของธรรมาภิบาลส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 มีค่าน้ าหนักความส าคัญมาตรฐานเท่ากับ 0.585  
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 1. งานวิจัยในครั้งนี้พบว่า ผลการตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันหลักธรรมาภิ
บาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  0.01 พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน 
ประกอบด้วย  พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน ประกอบด้วย  X2/df = 
1.189, p-value = 0.241, TLI = 0.996, RMSEA =0.026, SRMR = 0.013, CFI = 
0.998 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่า องค์ประกอบของธรรมาภิบาลทั้ง 10 องค์ประกอบนั้นมี
ความสอดคล้องและเป็นในแนวทางการปฏิบัติแนวทางเดียวกันตามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง เน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาลทั้ง 10 หลักให้เกิดประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นค่าความสอดคล้องระหว่าง
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์จึงเป็นไปตามเกณฑ์ของ Hooper et al., (2008) ที่ได้เสนอ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดังนี้  X2/df 
มีค่าน้อยกว่า 2.00 P-value มีค่ามากกว่า 0.05 TLI มีค่ามากกว่า 0.95 CFI มีค่ามากกว่า 
0.95 SRMR มีค่าน้อยกว่า 0.08 RMSEA มีค่า น้อยกว่า 0.07 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการและคณะ (2559) ซ่ึงพบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลนายายอา ม 
อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยโมเดลการวัดตัวแปรธรรมาภิบาลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  0.01 นอกจากนี้ World Bank (1992); 
Santiso (2001) ได้น าเสนอองค์ประกอบของธรรมาภิบาลไว้ ดังนี้  1) ความรับผิดชอบ  
2) หลักนิติธรรม 3) หลักความคุ้มค่า  4) ประสิทธิภาพ 5) ประสิทธิผล 6) คุณภาพของ
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ข้อบังคับ 7) ความอิสระของศาลยุติธรรม 8) เสถียรภาพทางการเมือง  9) การแก้ปัญหา
คอรัปชั่น ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ควรบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลตาม 10 องค์ประกอบนี้ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 
 2. ผลการตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิผลองค์การขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 01 พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนประกอบด้วย   
X2/df 1.923, p-value = 0.146, TLI = 0.984, RMSEA =0.057, SRMR = 0.031, CFI = 
0.995 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่า องค์ประกอบของประสิทธิผลท้ัง 4 องค์ประกอบนั้นมีความ
สอดคล้องและเป็นในแนวทางการปฏิบัติแนวทางเดียวกันตามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง เน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่
ส่งผลให้องค์กรเกิดประสิทธิผลท้ัง 4 ด้านไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
ไชยนันท์ ปัญญาศิริ (2560) ที่กล่าวว่า สถานการณ์เปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์ และการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ต้ังอยู่บนสมมติฐานของความเป็นสากลของแนวคิดการบริหารและ
เทคนิควิธีการจัดการว่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับการบริหารรัฐกิจและการ
บริหารธุรกิจ โดยภาครัฐควรน าเอาเทคนิคการบริหารจัดการ สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติภารกิจมากขึ้น เช่น การก าหนดแผนงานในเชิงยุทธศาสตร์ การประเมินผลการ
ท างานอย่างเป็นระบบที่มีตัวชี้วัด (KPIs) ที่ชัดเจน การท าข้อตกลงผลงาน การวัดผลอย่าง
สมดุล (BSCs) ตลอดจนการมุ่งให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่สามารถ
วัดผลได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Niven (2003); Williams (2005) ได้กล่าวเพ่ิมเติม
ว่าเทคนิค BSC นั้น เป็นการวัดและการประเมินผลที่มีความสมดุลและมีความครอบคลุม
ทุกมุมมอง ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ซ่ึงประกอบด้วย 4 มุมมอง คือ ด้านการเงิน 
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
 3. อิทธิพลของธรรมาภิบาลส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ทั้งนี้ เป็น
เพราะว่า หลักธรรมาภิบาลซ่ึงเป็นหลักในการปฏิบัติงานได้ส่งผลต่อแนวคิดและก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซ่ึงส่งผลต่อเนื่องไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติงานของ
บุคลากร และน าไปสู่การมีประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 
ซ่ึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของสมชาย น้อยฉ่ า และคณะ (2560) ได้ศึกษาพบว่า กา ร
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลัก 
การประเมินแห่งดุลยภาพ และยังพบว่าหลักธรรมาภิบาล สามารถส่งผลกับประสิทธิผลใน
การบริหาร งานตามหลักการประเมินแห่งดุลยภาพ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย
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พหุคูณ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครสวรรค์ยังสามารถปรับปรุงประสิทธิผลองค์การให้มีระดับที่สูงขึ้นได้  โดยการส่งเสริม
แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้ผู้บริหารและพนั กงานต้ังม่ันในการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  ทั้ง 10 หลัก โดยน าไปก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน และคุณภาพการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้จากการวิจัย 
ที่มา: รินทร์ชิสา เกล็ดประทุมกานต์ (2563) 

 จากภาพที่ 2 องค์ความรู้จากการวิจัยหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
 หลักที่ 1 หลักประสิทธิผล พบว่า ผู้บริหาร และบุคลากร  สามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ  การปฏิบัติ ราชการมีทิศทา ง
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็น
มาตรฐานย่อมส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิผลการด าเนินงานทั้งในด้าน
การเงิน มีความประหยัด ความคุ้มค่าของเงินและการใช้ประโยชน์สูงสุด  พนักงานให้

หลักธรรมาภิบาล 

หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักประสิทธิภาพ 

หลักภาระ
รับผิดชอบ/สามารถ

ตรวจสอบได ้ 

หลักการเปิดเผย/
โปร่งใส 

หลักนิต ิธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม 

หลักการกระจาย
อ านาจ 

หลักค ุณธรรม/ 
จริยธรรม ด ้านการเงิน ด ้านลูกค้า 

ด ้านกระบวนการ
ภายใน  

ด ้านการเรียนรู้และ
พัฒนา 

ประสิทธ ิผล
องค์การ 
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ความส าคัญในการให้บริการลูกค้า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาดีขึ้นด้วยอย่างชัดเจน 
 หลักที่ 2 หลักประสิทธิภาพ พบว่า ผู้บริหาร และบุคลากร  วิธีการบริหารจัดการ
ด้านเวลา และแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ  เทคนิคและ
เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมส่งผลให้องค์การประหยัดต้นทุนการผลิตหรือบริการ
ได้มาตรฐาน ส่งผลให้บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์การให้บริการที่ ดี  สร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ ร่วมกันสร้างแนวทางและกระบวนการท างานเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 หลักที่ 3 หลักการตอบสนอง พบว่า ผู้บริหาร และบุคลากรได้สร้างความเชื่อม่ัน 
และความไว้วางใจให้กับประชาชน มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่ทันสมัย รวดเร็ว มีการ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยวิธีการหลากหลาย ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถสร้างนวัตกรรมที่สามารถรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลและเรียงล าดับ
ความส าคัญของข้อมูลได้ชัดเจน 
 หลักที่ 4 หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ พบว่า  ผู้บริหาร และ
บุคลากร มีการสร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนเองรวมถึงความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความกระตือรือร้นที่จะแก้ไขปัญหาตลอดจนการเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตนเอง  ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรายงานการใช้ จ่ายเงินงบดุลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร สามารถให้บริการประชาชนได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และยุติธรรม  
 หลักที่ 5 หลักการเปิดเผย/โปร่งใส พบว่า ผู้บริหาร และบุคลากรมีการตรวจสอบ
ภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ มีวิธีการพิจารณาลงโทษผู้ท าผิดอย่างจริงจัง ยุติธรรม 
และรวดเร็ว เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดหา ขององค์กรส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหาร
การเงิน มีความประหยัด ความคุ้มค่าของเงินและการใช้ประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
 หลักที่ 6 หลักนิติธรรม พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์มี
ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายรับเพ่ือก่อให้เกิดความ
ยุติธรรมกับประชาชนในท้องถิ่น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บริการด้วยความ
ยุติธรรม สามารถสร้างความม่ันใจโดยผู้บริหารสร้างแนวทางและกระบวนการท างานให้กับ
พนักงานโดยมีการประเมินคุณภาพการให้บริการของพนักงานทุก ๆ เดือน 
 หลักที่ 7 หลักความเสมอภาค พบว่า ผู้บริหาร และบุคลากร ให้บริการประชาชน
ด้านสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมกัน ให้บริการประชาชนด้านสาธารณูปโภคได้อย่างเท่า
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เทียมกัน ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรายงานการใช้จ่ายเงินตา ม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการได้อย่างมีคุณภาพ  
 หลักที่ 8 หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ พบว่า ผู้บริหาร และ
บุคลากร ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาก าหนดนโยบาย  และการตัดสินใจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสนับสนุนให้
องค์การสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
 หลักที่ 9 หลักการกระจายอ านาจ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครสวรรค์มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการขององค์กร สามารถให้บริการตามที่ได้รับ
มอบหมายจากองค์กร มีการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ  จากส่วน
ราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน  (องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ) และภาค
ประชาชน ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร ส่งผลให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพ  
 หลักที่ 10 หลักคุณธรรม/จริยธรรม พบว่า ผู้บริหาร และบุคลากร มีความซ่ือสัตย์ 
จริงใจ  ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  ประกอบวิชาชีพสุจริต มีศีลธรรม คุณธรรมและ
จริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ต้ัง ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถมีการจัดสรรงบประมาณอย่างยุติธรรม พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์การให้บริการที่ดี  
 สรุปได้ว่า อิทธิพลของธรรมาภิบาล ทั้ง 10 หลัก ส่งผลในทางบวกต่อประสิทธิผล
องค์การ ทั้ง 4 ด้าน แสดงให้เห็นว่าหากผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์สามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลได้เป็นอย่างดีย่อม
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์มีประสิทธิผลการด าเนินงาน ดีขึ้น
ด้วยอย่างชัดเจน ดังนั้นหากผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครสวรรค์ขาดการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลหลักใดหลักหนึ่งไปใน 10 หลักนี้        
ย่อมส่งผลให้ปร ะสิ ทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจั งหวัดนครสวร รค์ มี
ประสิทธิภาพลดลงตามไปด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ควรน าแบบวัด
องค์ประกอบธรรมาภิบาลมาใช้อย่างจริงจังในการบริหารงานให้ครอบคลุมทุกด้าน จะท าให้
เห็นผลเชิงประจักษ์ยิ่งขึ้น 
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  2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ควรก าหนดมาตรการ
เก่ียวกับแนวคิด Balanced Scorecard (BSC) มาประยุกต์ใช้ ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าความเข้าใจกับพนักงานให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน  
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ต้องเร่งด าเนินการตาม
นโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นโยบายการปราบปรามทุจริต
คอรัปชั่นในองค์กร นโยบายการท างานอย่างมีประสิทธิผลให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้าน
การเงิน โปร่งใส ใส่ใจประชาชน ด้านลูกค้า จิตใจบริการเป็นงานขององค์กร  ด้าน
กระบวนการภายใน ใส่ใจกระบวนการท างานทุกขั้นตอน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
ทุกองค์กรไม่หยุดนิ่งเน้นสิ่งที่ควรพัฒนาและจ าเป็นตามล าดับความส าคัญ  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาท านองเดียวกันนี้ โดยขยายขอบเขตหรือเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายไป
ยังให้ครอบคลุมทุกภาคเพ่ือให้เห็นภาพอิทธิพลของธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
องค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละภาค ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเชิง
เปรียบเทียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพในหัวข้อวิจัยนี้อีกครั้ง เนื่องจากธรรมาภิบาล
ในหลักปฏิบัติที่มีความเป็นนามธรรมสูง การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพน่าจะท าให้ได้ข้อมูล       
เชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
 3. ควรมีการน าองค์ประกอบที่ศึกษาไปสู่การสร้างรูปแบบการบริหารธรรมาภิบาล
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์  และ
ขยายขอบเขตหรือเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายไปยังให้ครอบคลุมทุกภาค 
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น  เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อกา ร
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในอ าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  ผลการวิจัยพบว่า  ประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ปัญหาและอุปสรรคคือประชาชน ไม่ไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยทั่วถึง
และทุกฝ่าย ประชาชนไม่ทราบถึงอ านาจอธิปไตยของตนและไม่เข้าใจว่าประชาธิปไตย
หมายถึงอะไร ดังนั้นจึงควรประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ กับประชาชนทุกกลุ่มเพ่ือใช้มีความ
เข้าใจที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ค าส าคัญ: การปกครอง; ระบอบประชาธิปไตย; การรับรู้ของประชาชน 
 

Abstract 
 This article was to study the level of people's opinions, to compare 
the people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for 
the democratic government perception of the people using Mixed Methods. 
Findings were that the level of people's opinion on Democratic government 
perception according to people’s comprehension by overall was at high 
level People with different data were found to have different opinions 
accepting the research hypothesis. Problems and obstacles were that 
democratic government perception according to people’s comprehension 
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were that majority of people did not go to vote in general election.  People 
did not understand their own right and duty and democratic power of all 
matters. Public relations should be launched to give knowledge to people 
of all groups to understand the democratic governing system at the same 
standard. 
Keywords:  Government; Democratic; Perceived the People 
 

บทน า  

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่หลายประเทศยอมรับนับถือว่าเป็นการ
ปกครองที่เปิดโอกาสให้นับต้ังแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตย เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แต่
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยก็ยังไม่ก้าวหน้า ไม่เป็นรากฐานของการ
ปกครองอย่างแท้จริง บรรยากาศของการเมืองไทยเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ช่วงชิงอ านาจ
ทางการเมืองระหว่างกลุ่มผู้น า และการใช้ก าลังอ านาจทางทหารเปลี่ยนแปลงล้มล้างรัฐบาล 
ด้วยการท าการปฏิวัติ รัฐประหารท าให้ประเทศไทยขาดเสถียรภาพและความม่ันคงทางการ
เมือง (ประภัสสร ทองยินดี, 2558) รัฐบาลไม่สามารถอยู่ในต าแหน่งได้นานพอที่จะปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ก าหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม ท าให้เป็นผลร้ายต่อประชาชน และประเทศชาติ 
ในช่วง 86 ปีที่ผ่านมา ได้มีการหมุนเวียนการบริหารประเทศ ระหว่างนักการเมืองกับ
นักการทหารมาโดยตลอด ท าให้เศรษฐกิจไม่ก้าวหน้าตกต่ า  สาเหตุที่ เป็นเช่นนี้ เพราะว่า 
ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ประกอบกับประชาชนเบื่อ
หน่ายต่อระบบรัฐสภา ปัญหาที่วิจารณ์กันมากในปัจจุบัน จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ ท าให้
ประชาชนไม่เข้าใจของคุณค่า และไม่มีความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทาง
การเมืองของประเทศ เมินเฉยต่อสิทธิและหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี (พงษ์เมธี ไชยศรีหา
, 2561)  

ทีป่ระชาชนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองอาจเป็นเพราะประชาชน
ไม่รู้ว่าประชาธิปไตย คืออะไร รัฐไม่มีการสื่อสารให้กับประชาชนได้รับทราบ เก่ียวกับ
ประชาธิปไตย และประชาชนรู้แล้วได้อะไรจากระบบประชาธิปไตยนี้ เพราะทุกครั้งที่ไปใช้
สิทธ์ิก็ยังคงเหมือนๆ เดิมทุกๆ ปี รัฐควรก าหนดให้มีการเลือกต้ังเป็นหน้าที่ของประชาชน 
การที่ประชาชนมีสิทธิในการเสนอร่างกฎหมาย การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถลง
ประชามติและท าประชาพิจารณ์ได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิลงนามเพ่ือถอดถอน
บุคลากรระดับสูง รวมถึงเน้นการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนตระหนักถึงบทบาททางการเมืองของตน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
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เพ่ือการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมของตน (จักษ์ พันธ์ชูเพชร , 2549; 
พระมหาจักรพงศ์ ชินเมธีและคณะ, 2563) แนวคิดนี้ได้มีผู้ท าการศึกษาวิจัยไว้หลายแห่ง 
อาทิเช่น พระอโณทัย กตปุญฺโ  และคณะ (2563) วิจัยเรื่อง การส่งเสริมจิตส านึกการเมือง
ภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ พระชาญชัย ติสฺสว โสและคณะ(2563) วิจัยเรื่อง การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
เป็นต้น 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้เขียนวิจัยเห็นว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ตามการรับรู้ของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ว่ามีผลต่อการรู้รับข่าวสาร
ทางการเมืองอย่างไร และเพ่ือทราบถึงการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของประชาชนใน
อ าเภอนิคมพัฒนา ว่ามีการปกครองแบบประชาธิปไตยให้ประสบความส าเร็จในสังคม
อย่างไร ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธ์ิ ใช้เสียงอย่างพร้อมเพียงกัน หรือมีปัจจัยอะไรที่จะท า
ให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพในการปกครอง ซ่ึง
รวมถึงสื่อข่าวสาร ความถี่ในการเลือกรับ สถานที่ในการเลือกรับ และเหตุผลในการเลือกรับ
ข่าวสาร ซ่ึงข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการเลือกข่าวสารทางการเมืองที่ตรง
กับความสนใจของประชาชน รูปแบบในการน าเสนอข่าวสารทางการเมือง รวมทั้งส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความสนใจที่จะศึกษาและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อสภาพการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการเสริมสร้างความรู้ของ
ประชาชนที่มีต่อความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ

ก าหนดการวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
จ านวน 12,236  คน ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 387 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และ
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วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 รูปหรือคน 
เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของ

ประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง” สามารถสรุปผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์
ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ 
ตารางท่ี 1   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ของระดับการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อ

สภาพการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง 

ด้านท่ี การรับรู้ 
ระดับการรับรู้ 

Χ  S.D. แปลผล 
1. ด้านหลักอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 4.55 0.26 มากที่สุด 
2. ด้านหลักเสรีภาพ 3.80 0.66 มาก 
3. ด้านหลักความเสมอภาค 3.54 0.49 มาก 
4. ด้านหลักนิติธรรม 3.59 0.54 มาก 
5. ด้านหลักเสียงข้างมาก 3.72 0.57 มาก 

รวม 3.84 0.50  มาก   
 จากตารางที่ 1 พบว่า  การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของ
ประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบกา รรับรู้ข องประชาชนที่มี ต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

สมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig. 
ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
1. เพศ 

การรับรู้ 
ของประชาชน 

 

- 0.627 0.071    
2. อายุ - 32.288 0.011   - 
3. การศึกษา - 45.995 0.002   - 
4. อาชีพ - 28.367 0.012   - 
5. รายได้ - 27.425 0.001   - 
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 จากตารา งที่ 2 พบว่า  ผลกา รวิเครา ะห์เปรียบเทียบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยประชาชนที่มีอายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
  

ตารางท่ี 3  ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับแนวทางการเสริมสร้าง
ความรู้ ของประชาชนที่มีต่อความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อระบอบการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1) ประชาชนไม่ไปใช้สิทธ์ิ ใชเ้สียง อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยทั่วถึงและทุกฝ่าย 

1) ควรเปิด ให้มีการประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้แก่ประชาชนกับบุคคลทุกกลุ่มเพ่ือ
ใช้มีความเข้าใจที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2) ผู้น าลิ ดรอนอ าน าจอธิปไตยจากฝ่า ย
ปกครอง และประชาชน 

2) ควรปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม และการ
ใช้อ านาจอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บังคับ ใช้
กฎหมายเพ่ือความเท่าเทียมกัน 

3) ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงอ านาจ
อธิป ไตยของ ตัวเองและไม่เข้าใจว่า เป็ น
อย่างไร ข่าวสารทางการเมืองไม่รู้ว่าก าลังท า
อะไรบ้าง 

3) ควรมีการจัดประชุมชี้แจงอธิบายให้กับ
ประชาชนโดยผู้น าของหมู่บ้านแต่ละบ้าน
ที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด 

 จากตารางที่ 3 พบว่า  ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรค
เก่ียวกับ การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง 
      ปัญหา คือ 1. ด้านหลักอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน  คือ ประชาชนไม่ไปใช้
สิทธ์ิ ใช้เสียง อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยไม่ทั่วถึงและทุกฝ่าย ผู้น าลิดรอนอ านาจอธิปไตย
จากฝ่ายปกครองคนประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงอ านาจอธิปไตยของตัวเองและไม่เข้าใจ
ว่าเป็นอย่าง 2. ด้านสิทธิเสรีภาพ คือ ยังมีการใช้ความเชื่อเดิม ๆ คือการรับข้อมูลข่าวสาร
เรื่อ งกา รเมืองโดยผู้ อ่ืน บอกมาและแสดงออกมา โดย ไม่กรองข้อ มู ลนั้ นโดยเฉพา ะ
รายละเอียดจริง ๆ ของข่าวสาร 3. ด้านหลักความเสมอภาค คือ สังคมปัจจุบันมักแบ่งชน
ชั้นระหว่างคนจน คนรวย ท าให้เลื่อมล้ าในสังคม ไม่มีความเสมอภาคต่อกันความเลื่อมล้ า



32 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2563  
Vol. 9 No. 2 April - June 2020 

 

ทางฐานะ คนรวยเอาเปรียบคนจน คนมีความรู้เอาเปรียบคนด้อยการศึกษา  4. ด้านหลัก
นิติธรรม ยังมีการใช้อ านาจและปิดบังเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือการปิดหูปิดตาประชาชน
และประชาชนได้รับความล าบากในการท ามาหากิน  กับการบังคับใช้กฎหมายหลาย ๆ 
มาตราไม่เคร่งครัด มักมีช่องโหว่ให้ผู้มีอิทธิพลเอาเปรียบประชาชน ท าผิดหลีกเลี่ยงได้ 5. 
ด้านหลักเสียงข้างมาก การใช้ความเป็นเสียงข้างมากยังไม่เคารพกติกา เพราะนักการเมือง
ที่ได้เสียงข้างมาก ยังมีเสียงสนับสนุนในสภา แย่งชิงต าแหน่งทางการเมือง มีการใส่ร้ายป้าย
สี ใส่ข่าวให้ร้ายกันต่างๆ นาๆ  
 ข้อเสนอแนะ คือ 1. ควรเปิดให้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ แก่ประชาชนกับ
บุคคลทุกกลุ่มเพ่ือใช้มีความเข้าใจที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเก่ียวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 2. ควรปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม และการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรมแก่ผู้
บังคับ ใช้กฎหมายเพ่ือความเท่าเทียมกัน  3. ควรมีการจัดประชุมชี้แจงอธิบายให้กับ
ประชาชนโดยผู้น าของหมู่บ้านแต่ละบ้านที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด 4. ควรมีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 5. นักการเมืองไม่ควรใส่ร้ายป้ายสีกันในสภา  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยตาม

การรับรู้ของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็น
ส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชน  
ประชาชนมีความคิดเห็นทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมทั้ง 5 

ด้าน อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง มี
ความรู้และเข้าใจหลักการที่ส าคัญของระบอบประชาธิปไตย คือ อ านาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชน ทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันทั้งชายและหญิง โดยการ
เลือกตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศ โดยได้รับการยินยอมจากประชาชน และประชาชน
สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของรัฐอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระบุญเธง  อตฺตรกฺขิโต (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามทัศนคติของพระสงฆ์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ” ผลการวิจัย 
พบว่า พระสงฆ์ในอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีทัศนคติต่อการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยรวมทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความรู้ความเข้าใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อยู่
ในระดับมาก 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
ผลการวิจัย พบว่าประชาชนที่มี เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยรวมไม่
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุทัศน์ ผลบุญ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลบ้านค้อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารการเมืองของประชาชนในเทศบาล
ต าบลบ้านค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0 .05 จึงเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ ต้ังไว้ ส่วนเพศ อายุ และสถานภาพการสมรส ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลบ้านค้อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น อย่างไม่มีนัยส าคัญ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้  

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยรวมแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิมา ทองเจริญ (2552) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสารกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง” พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านประชากร
กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง สามารถกล่าวได้ดังนี้ นักศึกษาที่มีเพศ อายุคณะ
ที่ศึกษาในปัจจุบัน และระดับรายได้ของครอบครัวต่างกันจะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ผลการวิจัย พบว่าประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยรวมแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวลี สีแพรไพล (2551) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้ข่าวสารและความเข้าใจทางการเมืองของข้าราชการรัฐสภา 
พบว่า ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
และอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ข่าวสารและความเข้าใจ
การเมืองอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างที่ เปิดรับข่าวสารด้านการเมืองจาก
สื่อมวลชน และทางสื่อบุคคลที่แตกต่างกันจะมีระดับการรับรู้ข่าวสารและความเข้าใจ
การเมืองโดยรวมในระดับที่แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่าประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีการรับรู้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยรวมแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุขุม เกสรสิทธ์ิ (2552) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของหนักงานภาคเอกชน: ศึกษา
กรณีเฉพาะพนักงานบริษัท เนชั่นพับลิชชิ่ง กรุ๊ป จ ากัด พบว่า "พนักงานส่วนใหญ่รับรู้
ข่าวสารทางการเมืองจากโทรทัศน์เป็นประจ า รองลงมาอ่านหนังสือพิมพ์เป็นครั้งคราว 
สภาพภูมิหลังของพนักงานที่แตกต่างกันอันได้แก่ ตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ลักษณะ
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งานและรายได้ มีผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง การมีความรู้ความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน และพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง
จากสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และนิยตสารรายสัปดาห์ มีความสัมพันธ์กับการมี
ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ผลการวิจัย พบว่าประชาชนที่ มีรายได้ต่างกัน มีการรับรู้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยรวมแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรุณา ขันทอง (2551) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความรู้เรื่องประชาธิปไตยของพนักงานบริษัท รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด มหาชน” ผลการวิจัย พบว่า  ความรู้เรื่องประชาธิปไตยของพนักงาน บริษัท 
รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด มหาชน โดยรวมทั้ง 3 ด้าน 1. ด้านรูปแบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย 2.ด้านอุดมการณ์ของประชาธิปไตย และ 3. ด้านการเลือกต้ัง 
อยู่ในระดับมาก พนักงาน บริษัท รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด พบว่าประชาชนที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีความรู้ เรื่อ ง
ประชาธิปไตย โดยรวมทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกัน 

 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้  (Body of Knowledge) ที่ได้จากการวิจัยสามารถ
น ามาสรุปเพ่ือไปใช้ประโยชน์จริง 

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 

ท่ีมา: ปูน วิเศษศรี (2562) 
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องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย คือ ระบอบประชาธิปไตย คือระบอบ
การเมืองการปกครองรูปหนึ่งที่มีรัฐบาลซ่ึงรับผิดชอบและสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชน รัฐบาลนี้ประกอบด้วยบุคลอันเป็นตัวแทนของประชาชนที่ประชาชนให้ความ
ยินยอมเห็นชอบ โดยกระบวนการเลือกต้ังที่แท้จริงและเป็นไปอย่างเสรี ซ่ึงมีก าหนด
ระยะเวลาที่แน่นอนอีกทั้งยึดหลักนิติธรรม อันก าหนดถึงสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและ
ความยุติธรรมในหมู่ประชาชน ด าเนินการปกครองโดยยึดหลักเสียงข้างมากที่เคารพสิทธิ
ของฝ่ายข้างน้อย และก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการด าเนินงาน ตลอดจนการสืบทอด
ต าแหน่งที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความยินยอมพร้อมใจของประชาชนตามหลักอ านาจ
อธิปไตยของปวงชน 

ประชาชนรับรู้ข่าวสารทางการเมืองข่าวกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมือง 
ประชาชนจากข่าวทางทีวีค่อนข้างเยอะ รองลงมาคือสื่อ Internet แต่ประชาชนจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาอย่างดีก่อนเสพข่าว เพราะประชาชนทุกคนตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของระบอบการเมืองการปกครองไม่ว่าจะเป็นระบอบเผด็จการ หรือระบอบประชาธิปไตย
ย่อมส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนเอง อาจดีขึ้นหรือเลวร้ายลงขึ้นอยู่ กับการเสพ
ข่าวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมในชุมชนนั้นๆ และสังคมของเรา เพราะทันต่อเหตุการณ์ สื่อ
สมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นประชาชนสนใจเสพข่าวจากสื่ออินเตอร์เน็ตค่อนข้างเยอะ 
(Facebook, Line) เพราะมีการสื่อสารที่หลากหลาย ท าให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น 
เยาวชนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมากขึ้น และมีการรับรู้ที่
ถูกต้องมากขึ้น เพราะข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของทุกคน
และเป็นสิ่งที่ช่วยในการตัดสินใจในด้านต่างของการด าเนินชีวิตในปัจจุบันและอนาคตให้
สอดคล้องกับการปกครองระบบประชาธิปไตย 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. รัฐบาลควรส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย 

การเลือกต้ัง การมีส่วนร่วมทางการเมือง สิทธิต่างๆความส าคัญของการไปใช้สิทธิและรักษา
สิทธิแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีการต่ืนตัวทางการเมืองให้ความส าคัญกับการเมือง 

2. รัฐบาลควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากๆ และให้รับรู้ถึง
คุณค่าของสิทธิ หรือความส าคัญ เพราะในการใช้สิทธิแต่ละครั้งนั้นจะท าให้เราได้ประโยชน์
หรือเสียผลประโยชน์อย่างไร  
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3. รัฐบาลควรให้ประชาชนติดตามตรวจสอบ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังควรมีความพร้อมมีการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที่ มีหน่วยงานที่คอยตรวจสอบการชื้อเสียงขายเสียงเชิงรุก  

4. รัฐบาลควรน าเอาความคิดเห็นของประชาชนส่วนมากนั้นมาร่วมมือกันเพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้เป็นประโยชน์มากกว่าปัจจุบัน น าความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียน  

ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
1. ควรส่งเสริมและสื่อสารให้กับประชาชนได้เข้าใจในเรื่องของกิจกรรมทาง

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ หรือทักษะ
ความรู้ทางด้านการเมืองให้กับประชาชน และ สื่อต่างๆควรให้ข่าวอย่างสร้างสรรค์ ได้รับรู้
หลักของประชาธิป ไตยอย่างถู กต้อง  ในเรื่องของกา รเมืองการปกครองใน ระบอบ
ประชาธิปไตย สื่อหรือแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เสนอข่าวเก่ียวกับกา รเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยควรให้ข่าวตามข้อเท็จจริงให้มากขึ้น 

2. ผู้น าชุมชนควรให้ข้อมูลทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่
เป็นข้อเท็จจริงแก่ประชาชน เพ่ือกระตุ้นประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสนใจทางการเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตย 

3. ควรมีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้ง
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ สิทธิและประโยชน์
ที่ตนเอง พึงได้รับ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้ง ต่อไป    
1. ควรมีการวิจัยเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เก่ียวกับการสนับสนุนใน

ด้านต่างๆเพ่ือให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของประชาชน ผลการวิจัยจะเป็น
แนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการวิจัยส่งเสริมให้ประชาชนมีการกระตุ้นความสนใจและสามารถเข้าถึง
ความต้องการของประชาชนเก่ียวกับการเมืองให้ได้มากที่สุด  

3. ควรมีการวิจัยเพ่ือหน่วยงานราชการจัดอบรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายในชุมชน ข่าวสารทาง
การเมืองอุดมการณ์ทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย และผลประโยชน์ที่ประชาชนควร
จะได้รับ 
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การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสินค้า OTOP เพ่ือสังคม 
ในเขตเทศบาลต าบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี* 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของการส่งเสริมสินค้า OTOP
เพ่ือสังคมในเขตเทศบาลต าบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  2) เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานของการส่งเสริมสินค้า OTOP เพ่ือสังคมในเขตเทศบาลต าบล
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3) เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการส่งเสริมสินค้า OTOP เพ่ือสังคม
ในเขตเทศบาลต าบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรจะพัฒนาสินค้าการให้บริการ บรรจุภัณฑ์และ
ป้ายฉลาก โดยให้สื่อถึงจุดเด่นของความเป็นไทยหรือแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆ โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสินค้าที่แสดงถึงการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ความเป็นไทยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้
เสนอแนวทางในการส่งเสริมสินค้า OTOP เพ่ือสังคมในเขตเทศบาลต าบลปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนภาพลักษณ์ โดยการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ส่วนผู้บริหารและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมีความคิดเห็นว่าความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ต้องการพัฒนาคือบรรจุภัณฑ์
ต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม และความหลากหลายของประเภท
สินค้าเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าที่สามารถแข่งขันด้านการตลาดได้ดียิ่งขึ้นได้ 
ค าส าคัญ: การพัฒนา; การส่งเสริมสินค้า OTOP; เพ่ือสังคมในเขตเทศบาลต าบลปากเกร็ด 
 

Abstract 
This article aimed to: 1) Study the role of OTOP product promotion 

for society at Pak Kret Sub-district Municipality. Nonthaburi Province, 2) 
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Study the problems and obstacles in the operation of OTOP product 
promotion for society at Pak Kret Sub-district Municipality, 3) Study the 
guidelines for promoting OTOP products for society at Pak Kret Sub-district 
Municipality Nonthaburi Province. Findings showed that most of the 
respondents thought that community enterprises should develop products, 
services, packaging and labels. By communicating the strengths of being Thai 
or local culture, quality, usability, taste, cleanliness, safety, and 
convenience. Tourists wanted community enterprises to develop products 
that preserve local knowledge, Thai culture and the environment. By 
proposing ways to promote OTOP products for society at the municipality of 
Pak Kret Nonthaburi Province. Promotion should focus on product quality 
and packaging As well as communicating the image by advertising and 
publicizing the products to be more well-known executives and community 
enterprise members were of different opinions on OTOP products that were 
needed to be developed in the areas of packaging in line with the opinions 
of tourists and product variety as a guideline for development for the 
product to be able to compete in the market. 
Keywords: Development; Promotion of OTOP products; Society in Pak Kret 
 

บทน า 
ปัจจุบันทั้งภาคธุรกิจและผู้บริโภคต่างต่ืนตัวต่อคุณภาพการให้บริการของสินค้า

และผลิตภัณฑ์ต่อการให้บริการ ผู้ประกอบการต้องท าความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์มิใช่เพียง
วัตถุที่มีตัวตนที่จับต้องได้เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ต้องเสนอขายสู่ตลาดเพ่ือความสนใจในการ
จัดหา การใช้หรือการบริโภคที่สามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้ ( Armstrong & 
Kotler, 2009) ซ่ึงประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น สี ราคา คุณภาพ ตรา
สินค้า ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้าบริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ที่ เสนอ
ขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนแต่ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ ( Utility) มีคุณค่า 
(Value) ในสายตาของลูกค้า โดยการก าหนดราคา การน าเสนอกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ควร
จะต้องพยายามค านึงถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือ
ความแตกต่างทางการแข่งขัน โดยเน้นองค์ประกอบหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เฉพาะใน
ปัจจุบันมีการวิจัยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้า OTOP ในหลายพ้ืนที่ของประเทศ
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ไทยยังคงต้องการการแก้ปัญหาและต้องการสนับสนุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในหลายๆ 
ด้าน  

อย่างไรก็ตามสินค้า OTOP นอกจากจะสร้างรายได้จากการขายส่งหรือขายปลีก
แล้ว สินค้าบางชนิดยังเป็นของที่ระลึก และเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 
องค์ประกอบส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวและเป็นสิ่งดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น โดยของที่ระลึกท าให้ลูกค้านึกถึงซ่ึงอาจหมายถึงสัญลักษณ์แทนบุคคล 
เหตุการณ์ เรื่องราวท่ีได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือกระตุ้นเตือนหรือเน้นย้ าความ
ทรงจ าให้คิดถึงหรือนึกถึงอยู่เสมอ 

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันมีประชาชนมา
ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตโดยมีผู้ ประกอบการ OTOP มากถึ ง 80,141 ราย 167,40 3 
ผลิตภัณฑ์ (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี, 2561) และผลิตภัณฑ์ได้รับการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้น ซ่ึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น การสร้าง
กลุ่มศิลปิน OTOP การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์จักสาน เป็นต้น รวมทั้งมีการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ได้แก่ การพัฒนากระเป๋าแบรนด์
เนม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือจ าหน่ายบนสายการบิน (OTOP On Board) 
โดยผลจากการพัฒนาท าให้ยอดจ าหน่ายในปี 2561 มีมากกว่า 193,000 ล้านบาท
(ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี , 2561) กรมการพัฒนาชุมชนได้สนองนโยบาย
รัฐบาล โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่
มีสินค้า OTOP และมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจ เพ่ือให้ลูกค้าได้เข้าไปซ้ือสินค้า OTOP ยัง
แหล่งผลิต ท าให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางออกมาจ าหน่ายสินค้านอกพ้ืนที่ ท าให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นในชุมชน นอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างเด็กและเยาวชน
ให้มีความสามารถในการเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เช่น โครงการ OTOP จูเนียร์ , 
YOUNG OTOP โดยได้ต้ังเป้าหมายยอดจ าหน่ายในปี 2562 จ านวน 230,000 ล้านบาท
(ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี , 2561) ขณะที่การส่งเสริมสนับสนุนช่องทาง
การตลาดสินค้า OTOP ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด จึงได้ก าหนด
จัดงาน OTOP ภูมิภาคขึ้นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สืบสานการน า
ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสินค้า OTOP ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้
เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาดในการขายสินค้า   

มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝาก
ชุมชนในต าบลปากเกร็ดนั้น การด าเนินงานส่วนใหญ่ยังคงเป็นรูปแบบในลักษณะของ
ร้านค้าด้ังเดิม (Traditional store) และมีปัญหาในการด าเนินธุรกิจอยู่มาก เช่น ไม่มีการ
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พัฒนารูปแบบของสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ไม่สร้างความ
แตกต่างในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน รวมทั้งขาดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและ
ยังรอการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นเดิม ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องมี
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน เพ่ือสร้างความม่ันคงยั่งยืนแก่ธุรกิจและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ตาม
โครงการการบริหารจัดการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในระยะยาวต่อไป 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
เรื่อง“การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสินค้า OTOP เพ่ือสังคมในเขตเทศบาลต าบลปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี”เพ่ือศึกษาการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด กลุ่ม OTOP เพ่ือสังคม
ในเขตเทศบาลต าบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีแ ละเพ่ือเป็นการพัฒนาแนวทางของ
ผู้ประกอบการตามความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือสังคมในเขต
เทศบาลต าบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงตามที่กลุ่ม
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความต้องการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ต่อ
การพัฒนาชุมชน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของการส่งเสริมสินค้า OTOP เพ่ือสังคมในเขตเทศบาลต าบล
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

2. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของการส่งเสริมสินค้า 
OTOP เพ่ือสังคมในเขตเทศบาลต าบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

3. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการส่งเสริมสินค้า OTOP เพ่ือสังคมในเขตเทศบาล
ต าบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คณะผู้วิจัยท า
การสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Selection Random Sampling) กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมา ณ 
ประกอบด้วย 
 1) ผู้บริหารและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 15 คน 
 2) ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนรวมทั้งสิ้น 200 คน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ส่วนคือ ลักษณะ
ส่วนบุคคล ความคิดเห็นเก่ียวกับการให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ OTOP ความคิดเห็น
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เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในภาพรวม และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ และภาพลักษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive) แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบตารางประกอบค าอธิบายเชิงเหตุผล สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ( Percent) เพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าเฉลี่ย ( Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านคุณภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ใน
ภาพรวม 
 
ผลการวิจัย 
 1. บทบาทของการส่งเสริมสินค้า OTOP 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยรวม 200 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-40 ปี มีระดับศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญา ตรี มากที่สุ ด ประกอบอาชีพธุร กิจ ส่วนตัว  ร องลงมาคือ พนัก งา นบริษัท  
มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซ้ือประเภท
น้ าหวาน รองลงมาคือ ซ้ือสินค้าประเภทของฝากอ่ืน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่
ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าในภาพรวมแล้ว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรพัฒนา
สินค้า บริการ บรรจุภัณฑ์ป้ายฉลากอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ต้องการให้พัฒนาความเป็นไทยโดยเน้นด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทย หากเป็น
สินค้าที่เชื่อมโยงกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิต หรือสื่อถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามยังให้ความส าคัญและดึงดูดความสนใจได้มา กที่สุด เนื่องจากความ
คิดเห็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันมากนัก รวมถึงป้ายฉลากของผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นว่าควร พัฒนาทุกส่ วนประกอบของบร รจุภัณฑ์และป้ายฉลา ก ทั้งด้า น
รายละเอียดแสดงคุณภาพ และสรรพคุณ การออกแบบที่สวยงามและสะดุดตา ด้านความ
แตกต่างของผลิ ตภัณฑ์  กา รออกแบบบร รจุ ภัณฑ์ และสื่อความเป็ น ไทย ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้พัฒนาด้านภาพลักษณ์ ส่วนด้านประโยชน์ใช้สอย ผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องการการพัฒนาด้านคุณภาพเป็นส าคัญ 
 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ต้องการให้ผู้ผลิตสินค้า OTOP มี
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ มีความแปลกใหม่ไม่ซ้ า กับที่ อ่ืนและมีความ
ทันสมัย โดยให้บรรจุภัณฑ์มีความหลากหลาย และเก็บรักษาไว้ได้นานๆ ตลอดจนการ



44 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2563 

Vol. 9 No. 2 April - June 2020 

 

 

โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการเชื่อมโยงกับการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการผลิตหรือสื่อถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น หากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้าให้ทันสมัย  

2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของการส่งเสริมสินค้า OTOP 
 1) ปัญหาด้านวัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้นั้นต้องขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศโดย
การสรรหาวัตถุดิบที่จะน ามาผลิตในบางครั้งวัตถุดิบมีไม่เพียงพอต่อทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ท าให้ไม่สามารถท าผลิตภัณฑ์ออกมาจ าหน่ายได้ ซ่ึงท าให้รายได้ของกลุ่มอาจจะลดลงและ
ไม่สามารถท าผลิตภัณฑ์อ่ืนมาทดแทนได้ 
 2) ปัญหาด้านความรู้ การส่งเสริมด้านความรู้ความสามารถและทักษะ เนื่ องจาก
ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังขาดความรู้และทักษะความช านาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
น าออกจ าหน่ายตามท้องตลาดซ่ึงอาจไม่เป็นที่ดึงดูดใจต่อผู้บริโภคมากนัก 
 3) ปัญหาด้านแรงงาน ความไม่สม่ าเสมอของแรงงานด้านการผลิตเนื่องจาก
สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือเกษตรกรรมบางคนไม่มีเวลาที่จะเข้ามาช่วยท างาน 
โดยจะมาท างานกับกลุ่มเฉพาะบางครั้งถ้ามีการสั่งชื้อ  (Pre-order) จากลูกค้าเป็นจ านวน
มากก็ไม่สามารถท าได้ตามความต้องการของลูกค้า 

3. แนวทางในการส่งเสริมสินค้า OTOP เพ่ือสังคม 
การพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมสินค้า OTOP เพ่ือสังคมศักยภาพด้านการตลาด

ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ต้องเร่งพัฒนาสินค้า ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานระดับ
สากล เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค โดยผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
เทคโนโลยี นวัตกรรม การให้ความส าคัญและตระหนักถึงการสร้างตรายี่ห้อสินค้าให้ เป็นที่
ยอมรับ และพัฒนารูปแบบการน าเสนอการสร้างความโดดเด่นชองสินค้า (พรพิมล สัมพัทธ์
พงศ์,2554) เรื่องราวของสินค้าให้เกิดการรับรู้ต่อผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดการสร้างคุณค่าในตัว
สินค้า ด้านราคา ผู้ประกอบการต้องพยายามเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์เพ่ือลดอุปสรรคการ
แข่งขันทางด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ต้องส่งเสริมการขายโดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนด้วยการจัดกิจกรรมการลดราคาประจ าปี การแจ้งให้ลูกค้าทราบ การให้ของแถม 
การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต การขายตรงโดยการรับสมาชิกเพ่ือให้สมาชิก
ได้รับส่วนลดและให้สมาชิกน าไปขายต่อด้านช่องทางการจ าหน่ายสินค้าควรพัฒนาช่องทาง
ที่หลากหลาย เช่น จ าหน่ายในประเทศ และส่งสินค้าไปจ าหน่ายต่างประเทศผ่านคนกลาง 
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด รวมถึงงานแสดงสินค้า ประจ าปีที่
เมืองทองธานี ควรจ าหน่ายสินค้าผ่านหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น พัฒนาชุมชนอ าเภอ 
พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ขาย
ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลต าบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  OTOP จังหวัด

นนทบุรี ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ -บรรจุภัณฑ์และการ
สร้างแบรนด์สินค้า ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการตลาดเครือข่ายสินค้า OTOP ไม่
เข้มแข็งขาดความร่วมมือของบุคคลในเครือข่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของปรุงศักด์ิ อัตพุฒ 
(2554) ขาดเงินทุนในการด าเนินงานการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐบาล หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน จากส่วนกลางและภายในจังหวัดยังไม่ต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาศักยภาพ การน าเสนอความโดดเด่น การให้ความส าคัญและตระหนักถึงการสร้าง
ตรายี่ห้อสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานพรพิมล สัมพัทธ์พงศ์ (2559) ด้าน
การตลาด ต้องส่งเสริมการขายโดยกลุ่มด้วยการจัดกิจกรรมการลดราคาประจ าปี การใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต การขายตรงโดยการรับสมาชิกเพ่ือให้สมาชิกได้รับส่วนลด
และให้สมาชิกน าไปขาย ต่อ ด้า นช่องทา งการจ าหน่ายสิ นค้าควรพั ฒนาช่ องทางที่
หลากหลาย เช่น จ าหน่ายผ่านคนกลาง การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ควรจ าหน่ายสินค้า
ผ่านหน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ขายต้องเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น  

จากเหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับผลวิจัยของต่างประเทศที่พบว่า ธุรกิจขนา ดกลาง
และขนาดย่อมต่างต้องให้ความส าคัญกับการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ช ( e-
commerce) เพ่ือเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้นและสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น
เนื่ อ งจ า กควา มสะดวกร วดเร็ ว ในกา รคมนา คมขนส่ ง  สอดคล้ อง กับ งา นของ  
สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์ (2561) การเปิดเสรีทางการค้าท าให้เกิดวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
รวมทั้งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับสินค้าในท้องถิ่นหรือในประเทศที่ผลิตโดย
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้นแต่ OTOP ยังขาดความรู้ความสามารถด้าน
การตลาดในวงกว้างโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ สินค้าหรือบริการที่มีคว ามเป็นนวัตกรรม
มีจ านวนน้อย ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการลอกเลียนแบบกัน ที่จะสามารถเรียกว่าเป็นสินค้า 
OTOP จริงๆ ก็มักจะเป็น “มรดก” เก่าแก่ด้ังเดิมของท้องถิ่นที่ เอามาปรับประยุกต์บ้าง
เล็กน้อย เพราะจะเกิดนวัตกรรมได้ก็ต่อเม่ือมี “การเรียนรู้” ไม่ใช่“การเลียนแบบ” 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของทิวา แก้วเสริม (2551) และ สุบัน บัวขาว (2562) ได้ท าวิจัย 
พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการการช่วยเหลือจากหน่วยงานทางภาครัฐในเรื่องการ
ออกแบบและสร้างตราสินค้าให้เป็นที่จักมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องความต้องการสถานที่
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของโกศล ดีศีลธรรม (2554)  พบว่า ภาครัฐ
ขาดการสนับสนุนในด้านการจัดหาแหล่งจ าหน่ายสินค้าที่มีสถานที่แน่นอน และหาช่องทาง
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ในการจัดจ าหน่ายให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคและก าหนด
กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนและเป็นระบบเช่นในการ ต้ังศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP อัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมบูรณ์ ขันธิโชติ ชัชสรัญ รอดยิ้ม (2558) ในแต่ละจังหวัดควร
จะมองหาศักยภาพของบุคลากรที่จะไปด าเนินงาน ควรเจาะกลุ่มสินค้าที่สามารถจะพัฒนา
และเติบโตไปได้ สามารถน าไปแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ 
 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
 แนวทางการพัฒนาศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชน 

 นโยบายหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ต้องใช้ฐานความรู้ของชุมชนเป็นหลัก 
เช่น ฐานองค์ความรู้(ภูมิปัญญาชาวบ้าน) ฐานวัฒนธรรมของชุมชน (วิถี
ชีวิตชุมชน) ฐานทรัพยากรท้องถิ่น และฐานอาชีพของชุมชน 

 ส่งเสริมให้มีการสร้างหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพ่ือให้เกิดผล
ผลิตภายในชุมชน และก่อให้เกิดการบริโภคภายในชุมชน โดยท าให้ชุมชน
เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและผลิตภัณฑ์ในทุกกระบวนด าเนินงานต้องให้
ทุกภา คส่วน ในชุมชนมีส่ วนร่วมในการก า หนดทุ กขั้นตอนของกา ร
ด าเนินงานการขายสินค้า 

 ควรส่งเสริมให้มีหลักสูตรชุมชนในระบบโรงเรียนและสอน โดยคนใน
ชุมชนเองถ่ายทอดภูมิปัญญาไปสู่คนรุ่นหลัง และเป็นการสืบทอดไม่ให้สูญ
หาย รวมทั้งการพัฒนาความรู้ เหล่านั้น ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
ปรัชญาโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อไป 

แนวทางเพ่ือให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น สามารถ
น าไปใช้พัฒนาการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน การสร้างความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้โดยยึดหลักการดังกล่าวโดยให้ครอบคลุมการจัดการธุรกิจใน 5 ด้าน โดยแสดงดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
ท่ีมา: สุวิมล มธุรส (2563) 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสินค้า OTOP เพ่ือสังคมใน

เขตเทศบาลต าบลปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุ รีโดยผู้วิ จัยสามารถสรุ ปข้อ เสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ง
ต่อไปดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. วิสาหกิจชุมชน ควรพัฒนาคุณภาพสินค้าตามความต้องการและสร้างความ

หลากหลายของสินค้า ผู้ผลิตจ าเป็นต้องแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ สินค้าเชิงสร้างสรรค์ให้
สอดคล้องกับกระแสความนิยมความต้องการที่ทันสมัยมากยิ่ งขึ้น 

2. ผู้น ากลุ่มและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ต้องให้ความส าคัญกับลักษณะการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการใช้วัตถุดิบและร่วม
พัฒนาเพ่ือผลักดันความคิดสร้างสรรค์และการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

3. หน่วยงานภาครัฐ เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดสินค้า OTOP ควรให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัยใหม่รวมถึงการสนับสนุนด้านการ
จัดการความรู้และข้อมูลด้านวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

มจก. 

การบริหารการจัดการกลุ่มและสมาชิก 

การปรับปรุงและพัฒนา 

ธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน 

การบริหารการจัดการ 

ด้านบัญชี/การเงิน 
การบริหารการจัดการตลาด/ลูกค้า 

การบริหารการจัดการด้านการ 

ผลิตและงานสนับสนุนการผลิต 
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ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ OTOP 
1. ผู้ประกอบการ OTOP ควรแก้ไขปัญหาด้านการตลาด เช่น การสร้างเครือข่าย

การจัดจ าหน่าย และการสรรหาตัวแทนผู้แทนจ าหน่ายจะมีบทบาทในการขยายกิจการและ
ช่วยเพ่ิมยอดขายได้เป็นอย่างดี 

2. ควรสร้างเครือข่ายสินค้า OTOP เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ความ
ร่วมมือที่ ดีร ะหว่าง กันและกัน  เช่ น กา รร่วมกันก า หนดรา คา  คุณภา พของสิ นค้า  
การแลกเปลี่ยนปัญหาร่วมกันการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่ส าคัญกับสมาชิก 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในทุกประเภท เพ่ือสนับสนุนและ

ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ  
2. ควรขยายขอบเขตพ้ืนที่ในการศึกษา ทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จของ

การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน  
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาพทั่วไป กระบวนการ และ
น าเสนอรูปแบบการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพทั่วไปของการพัฒนาศาสนทายาทของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. กระบวนการพัฒนา ด้านกาย มีการ
ส่งเสริมให้มีร่างกายแข็งแรงละชั่วท าดี ด้านศีล ส่งเสริมให้มีระเบียบวินัย ตามจารีต
ประเพณี รักสงบ โดยใช้ศีลเป็นฐาน ด้านจิต ฝึกสมาธิ ให้จิตใจใฝ่กุศล ด้านปัญญา เรียนรู้
หลักธรรม พัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหา 3. รูปแบบการพัฒนาศาสนทายาทของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย ด้านการพัฒนากาย ฝึกอบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมในการท าความดี พัฒนาร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ด้านการพัฒนาศีล พัฒนาให้ยึด
ม่ันด ารงตนอยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัยทางสังคม ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข  ด้านการ
พัฒนาจิต ฝึกอบรมให้มีจิตใจสงบ การสอนให้มีความรู้เก่ียวกับการพัฒนาจิตใจ การพัฒนา
จิตใจให้มีจิตใจใฝ่กุศล ด้านการพัฒนาปัญญา สอนให้รู้และเข้าใจหลักธรรม ให้เกิดปัญญา 
การพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา 
ค าส าคัญ: การพัฒนา; ศาสนทายาท; คณะสงฆ์ 
 

Abstract 
 Objectives of this research article  were: to study the general 
context, process and to propose the development model of religious 
successors of Sangha in Suphanburi province. The research methodology 
was mixed Methods.  The research findings were: 1. the general context of 
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religious successors development of Sangha in Suphanburi Province in overall 
was at high level, 2. the process were: Kāya aspect included promoting a 
healthy body, leaving demerit and doing good,  Sīla aspect included 
promoting  discipline, acting on tradition, concentrating on peace base on Sīla 
practice.  Chitta aspect included practicing meditation concentrating on merit, 
Paññā aspect included knowing the Dhamma, gaining  wisdom and ability to 
solve problems and 3. the development model of religious successors of 
Sangha in Suphanburi provincewas: Kāya development aspect included 
training to be knowledgeable and promoting for good doing by them-selves 
and completing physical development. Sīla development aspect included 
development of adherence to morality, training for social discipline, teaching 
to be  knowledgeable about drugs and causes of ruin. Citta development 
aspect included training for peace of mind, teaching to be knowledgeable 
about mind development, developing the mind to have a charitable mind 
and Paññā development aspect included teaching for knowledge and 
understanding the Dhamma principles, training for intellectual growth and 
developing skills in problem solving. 
Keywords: Development; Religious Successor; Sangha Administrative 
 

บทน า 
 พระพุทธศาสนามีความส าคัญและมีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตของชาวไทยมาเป็น
เวลาช้านาน ด้วยเหตุที่พระพุทธศาสนา มุ่งอบรมสั่งสอนประชาชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม
และ อยู่กันด้วยความสุข มีความเมตตากรุณา ช่วยเหลือเก้ือกูลกันฉันญาติมิตร เป็นตัวการ  
ที่ท าให้มนุษย์มีสติปัญญา เข้าใจกฎเกณฑ์และขบวนการแห่งธรรมชาติ สามารถปฏิบัติ  ให้
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และขบวนการแห่งธรรมชาตินั้นได้ (วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก , 2535) 
พระพุทธศาสนาฝังรากลึกอยู่ในกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศใน
พ้ืนที่ ใกล้เคียงกับประเทศอันเป็นต้นก าเนิดของพระพุทธศาส นาคือประเทศอินเดีย
พระพุทธศาสนาได้เข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิหรือ ประเทศไทยในปัจจุบันในระหว่างที่ มีการ 
สังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่  (พระรักษ์พล กุลวฑฺฒโน , 2557) สิ่งที่ส า คัญที่ท าให้
พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานเช่นนี้  ส่วนที่ส า คัญคือศาสนทายาท 
(สุริยา รักษาเมือง, 2557) ด้วยความเข็มแข็งนี้ เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น 
ศาสนทายาทก็เกิดตามมาจากการได้รับรู้ได้เห็นแนวทางในการปฏิบัติตามวีถีของชุมชน 
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 สังคมในปัจจุบันจัดอยู่ในยุคโลกาภิวัติ ยุคที่เศรษฐกิจ  การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ประชาชนขาดการพ่ึงพาเหมือนที่มีมาแต่ในอดีต  เกิดการเอารัดเอาเปรียบ 
แย่งชิงอ านาจและในขณะเดียวกันศาสนทายาทที่ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็เกิดกา ร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามไปด้วย (บัญชายุทธ นาคมุจลินท์ , 2557) อีกประการหนึ่ง 
กระบวนการที่จะเป็นตัวสร้างเสริมศาสนทายาทก็อ่อนแอลงจากผลกระทบทางสังคม ศาสน
ทายาทท่ีมีอยู่แล้วกลับไม่เข้มแข็ง ศาสนทายาทที่จะเกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นเพราะ เพราะ
กระบวนการในการสร้างเสริมเกิดการอ่อนแอเชิงระบบ ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันปรับปรุง
แก้ไขอย่างถูกวิธี (ฉันทนา จันทร์บรรจง, 2542) นอกจากนี้ส่วนหนึ่งที่สามารถพัฒนาศาสน
ทายาทได้ก็คือการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เพราะ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสามารถตอบสนองนโยบายของการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของรัฐ สามารถแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษาได้ (พระราชวรมุนี 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2545) ดังนั้นการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เดิมที่มองว่าจะ
สามารถพัฒนาศาสนทายาทท่ีเข้มแข็งได้ ก็คงไม่ได้เป็นไปดังที่หวัง ด้วยเหตุผลที่ กล่าวมา
ข้างต้น 
 การพัฒนาศาสนทายาทอีกส่วนหนึ่งที่ เห็นได้ในปัจจุบันก็คือ การจัดโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ซ่ึงจะมีการบวนการในการอบรมสั่งสอน เรียกได้ว่าเป็นการ
แนะแนวให้ผู้บวชสนใจในการศึกษาทางพระพุทธศาสนา เพราะเม่ือเยาวชนได้บวชเข้ามา
ได้รับการขัดเกลาจิตใจ ก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ถูกต้อง ซ่ึงปัจจัยที่ส า คัญต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือ การอบรมสั่งสอน จิตส านึก และแบบอย่างหรือตัวอย่างที่ ดี  (ธีร
ศักด์ิ บึงมุม, 2558) อย่างไรก็ตามการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ก็เป็นเพียงช่ว ง
ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ยังไม่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างถาวรเพราะมีสิ่งเร้าใน
ภายนอกจ านวนมาก 

 จังหวัดสุพรรณบุรีมีการพัฒนาศาสนทายาทผ่านกระบวนการเผยแผ่ของจังหวัด 
โดยคณะสงฆ์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2561 -
2564) ก าหนดให้มีการพัฒนาศาสนทายาทผ่านกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
จังหวัด ซ่ึงจะด าเนินการโดยใช้วิธีการไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรมแล้ว น้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน (กฤษฎา แซ่หลี, 
2562) ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ ต่าง ๆ ทั้งในวัด และนอกวัด 
การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการเผยแผ่ธรรม ต้องการให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม มุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่
ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา เช่น การจัดงานเทศน์มหาชาติ  การจัดงานในวัน
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ส าคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การจัด  อุปสมบท
หมู่หรือจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นต้น ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ด าเนินการในรูปแบบ “หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.)” (พระครู
อาทรวชิรกิจ (มานะ ฐานิสฺสโร) และคณะ, 2563) ท าหน้าที่ “การอบรมจริยธรรมนักเรียน 
ข้าราชการ และประชาชน” และ “การส่งเสริมหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม” คณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี (2561) ในการด าเนินการพบว่า ยังมีปัญหาอยู่บ้างดังที่กล่าวแล้วข้างต้น ปัญหา
ที่พบคือการศึกษาและการพัฒนา ที่มีสาเหตุจากปัญหาการน า พระพุทธศาสนาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันที่อาจจะมี รูปแบบที่ไม่เหมาะสม ไม่สมควร และปัญหาจากองค์กรศาสนา 
โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรบางรูปได้ปฏิบัติไม่เหมาะสม (คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี , 
2561) ซ่ึงมีผลต่อศรัทธาและการพัฒนาศาสนทายาทต่อไป 
 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า แนวทางหรือรูปแบบใน
การพัฒนาศาสนทายาทยังประสบความส าเร็จไม่ดีเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศาสน
ทายาทผ่านกระบวนการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การจัดการศึกษา หรือแม้แต่การ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ด้วยปัญหาและอุปสรรคหลายประการดังที่กล่าวแล้วนั้น 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการพัฒนาศาสนทายาท ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือ
น ามาเป็นตัวแบบในการพัฒนาศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษา สภาพทั่วไปของการพัฒนาศา สนทายาทของคณะสงฆ์จังหวั ด
สุพรรณบุรี 
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 18 รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน 10 รูป
หรือคน ผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ พระไตรปิฎก อรรถกถา งาน
วิชาการ และงานวิจัย การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
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 การวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 252 คน ด้วยแบบสอบถาม สถิติ
ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสังฆาธิการในจังหวัดสุพรรณบุรี จ า นวน 
674 รูป ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2560) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ผู้วิจัยค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรของยามาเน่ (Taro Yamane, 1976) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
252 รูป ผู้ให้ข้อมูลหลักส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 18 รูป/คน คือ 1) กลุ่มพระ
สังฆาธิการในจังหวัดสุพรรณบุรี 2) กลุ่มพระธรรมวิทยากร 3) กลุ่มข้าราชการ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ แบบสอบถาม  (Questionnaire) แบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของการวิจัย  และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยทุกประการ ผลการวิจัยพบว่า 
 1) สภาพท่ัวไปของการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 จากการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ประกอบด้วย ด้านการฝึกอบรม มีการฝึกอบรมโดยการฝึกปฏิบัติงานจริง 
ฝึกอบรมโดยการฟังบรรยาย ฝึกอบรมโดยการแสดงบทบาทสมมติ ฝึกอบรมโดยการ
มอบหมายงานให้ท า ด้านการศึกษา มีการจัดการศึกษาธรรมศึกษา สอนศีลธรรมใน
โรงเรียน จัดการศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศึกษาผ่านกิจกรรมโครงการ ด้านการพัฒนา 
มีการพัฒนาโดยการยกระดับจิตใจ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาให้มีความรู้  และ
พัฒนาให้มีความสามารถ เม่ือพิจารณารายละเอียด ตามหลักการพัฒนาศาสนทายาท 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.00, S.D.=0.64) เม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅=4.11, S.D.=0.68) อยู่ในระดับมาก รองลงมา
ด้านการศึกษา (x̅=3.98, S.D.=0.63) อยู่ในระดับมาก และด้านการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
(x̅=3.91, S.D.=0.59) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพทั่วไปของการพัฒนาศา
สนทายาทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหลักการพัฒนาศาสนทายาท 
ภาพรวม 

(n=252) 
สภาพท่ัวไปของการพัฒนาศาสนทายาท
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตาม

หลักการพัฒนาศาสนทายาท 

ระดับความคิดเห็น 

x̅  S.D. แปลผล 

1. ด้านการฝึกอบรม 4.11 0.68 มาก 
2. ด้านการศึกษา 3.98 0.63 มาก 
3. ด้านการพัฒนา 3.91 0.59 มาก 

รวม 4.00 0.64 มาก 

 
 2) กระบวนการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหลัก
ภาวนา 4   
 กระบวนการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหลักภาวนา 
4 ประกอบด้วย ด้านกาย พัฒนาร่างกายให้แข็งแรง เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรงเหมาะแก่การ
ท าความดี แต่ไม่ให้เป็นไปเพ่ีอการพอกพูนกิเลส พัฒนาโดยส่งเสริมให้ท าความดี มีการจัด
กิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศล พัฒนาโดยให้ละความชั่ว ส่งเสริมการลด ละ เลิก การท าความ
ชั่ว ยึดม่ันในการท าความดี และพัฒนาโดยให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คือการร่วมกันท า
กิจกรรมทางสังคมเช่นการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้านศีล พัฒนาให้รักษาศีลเป็น
พ้ืนฐาน พัฒนาให้มีระเบียบวินัย พัฒนาให้ประพฤติถูกต้องตามจารีตประเพณีอันดีงามของ
ไทย และพัฒนาให้รักความสงบอยู่ เป็นสุ ขร่มเย็น ด้านจิต พัฒนาจิตใจโดยให้ปฏิบัติ
กรรมฐานท าสมาธิ เม่ือพัฒนาให้เกิดสมาธิแล้ว ก็จะท าให้มีสติและปัญญา พัฒนาจิตใจให้
เป็นผู้ใฝ่ธรรม โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวกับธรรมะ พัฒนาจิตใจให้มีจิตเป็นกุศล โดย
ผู้ใหญ่เป็นผู้น าพระสนับสนุน และพัฒนาจิตใจให้เป็นคนใจบุญ รู้จักท าบุญ ช่วยเหลือผู้ อ่ืน
ในสังคมและสรรพสัตว์ ด้านปัญญา การพัฒนาโดยสอนให้รู้และเข้าใจในหลักธรรม พัฒนา
ปัญญาจากการทดลองทดสอบต่างๆ เพ่ือให้เกิดปัญญาและความเข้าใจในหลักพุทธธรรม 
พัฒนา ปัญญา ให้เ กิดทักษะในการแก้ไขปัญหา เป็นกา รพัฒนาในลักษณะของกา ร
ประยุกต์ใช้ธรรมะเพ่ือให้เกิดทักษะสามารถประยุกต์ธรรมะ ที่ได้เรียนรู้มาและเข้าใจเป็น
อย่างดีแล้วใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พัฒนาทักษะในการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับธรรมะ 
จนสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อ่ืน เก่ียวกับธรรมะได้  
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 3) รูปแบบการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  รูปแบบการ
พัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย 
 1) ด้านการพัฒนากาย มีสาระส าคัญ 4 ประการได้แก่ 1. พัฒนาศาสนทายาท
ทางกายให้แข็งแรง แต่ต้องพัฒนาด้วยความเหมาะสมโดยไม่เป็นไปเพ่ือการพอกพูนกิเลส 
แต่ให้เป็นไปเพียงเพ่ือการต้ังอยู่ได้ 2. ศาสนทายาทจะต้องได้รับการพัฒนาให้ท าความดี 
ยินดีในการท าความดี ละอายที่จะท าความชั่ว พร้อมทั้งแนะน าให้ผู้อ่ืนท าความดี 3. พัฒนา
โดยการให้ละจากการท าความชั่วท่ีเคยท าอยู่แล้ว ที่ยังไม่ท าก็สอน ให้เห็นถึงโทษ 4. คือ
จะต้องด าเนินการพัฒนาศาสนทายาททางกาย ให้รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ 
 2) ด้านการพัฒนาศีล มีสาระส าคัญ 4 ประการคือ 1. พัฒนาให้มีศีล ให้รู้จักรักษา
ศีล ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามพระธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา 2. พัฒนาให้รักษา ศีล
และมีระเบียบวินัยทางสังคม 3. สอนให้รักษาจารีตประเพณีอันดีงามเอาไว้ ให้ ตระหนักใน
ความเป็นอัตลักษ์ของชุมชนและสังคม 4. สอนให้รู้จักอยู่อย่างเป็นสุข ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น 
 3) ด้านการพัฒนาจิต มีสาระส าคัญ 4 ประการ คือ 1. พัฒนาจิตโดยการให้เริ่ม
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามสมควรแก่วัยอย่างเหมาะสมประยุกต์ให้เหมาะสมกับเพศและ
วัย 2. เริ่มด้วยการพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้ฝักใฝ่ในธรรมเสียก่อน มีกิจกรรมให้ท าเป็นกิจกรรม
เร้ากุศล 3. พัฒนาด้านจิตใจให้มีจิตใจที่ดีงาม เป็นกุศล คิดเป็นกุศลให้ได้ คิดในเชิงบวก 
เม่ือจิตเป็นกุศลการกระท าก็ออกมาในทางที่ 4. พัฒนาจิตใจให้เป็นคนใจบุญ รู้จักท าบุญ 
รู้จักในการสละ และบริจาค ให้เป็นคุณค่าของการท าบุญ ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม ไม่
ทุจริตคอรัปชัน 
 4) ด้านการพัฒนาปัญญา มีสาระส าคัญ 4 ประการ 1. สอนให้รู้และเข้าใจ
หลักธรรม จะต้องสอนให้มีความรู้เก่ียวกับธรรมะเสียก่อนหลังจากนั้นให้ลงมือปฏิบัติปัญญา
จะเกิดได้เพราะการปฏิบัติ 2. ฝึกอบรมให้เกิดความพอกพูนทางปัญญา จะต้องฝึกศาสน
ทายาทให้รู้จักวิธีการปฏิบัติให้เกิดปัญญา 3. พัฒนาให้เกิดทักษะในการแก้ไขปัญหา ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาที่เกิดขึ้นที่ เก่ียวกับพระพุทธศาสนา หรือปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันที่จะต้องประยุกต์ใช้ธรรมะเข้ามาใช้ในการแก้ไข 4. พัฒนาศักยภาพทาง
ปัญญาให้สามารถท าการเผยแผ่ได้ จะต้องมีการพัฒนาทักษะความสามารถในการให้
ค าปรึกษาผู้อ่ืนเก่ียวกับเรื่องของธรรมะได้ 
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อภิปรายผล 
 1. สภาพทั่วไปของการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้าน
การฝึกอบรม มีการฝึกอบรมโดยการฝึกปฏิบัติงานจริง ฝึกอบรมโดยการฟังบรรยาย ด้าน
การศึกษา จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ ด้านการพัฒนา พัฒนาโดยการ
ยกระดับจิตใจ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาให้มีความรู้  พัฒนาให้มีความสามารถ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัญชายุทธ นาคมุจลินท์ (2557) ที่ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาศาสนทายาทท่ีพึงประสงค์ในพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการพัฒนา  
ศาสนทายาทในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น เป็นการพัฒนาในลักษณะการ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา แนวทางใน
การพัฒนาศาสนทายาทท่ีพึงประสงค์ในพระพุทธศาสนานั้น พบว่าแ นวนโยบายการจัด
การศึกษายังขาดการวางแผนร่วมกัน การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ศาสนทายาท
เกิดการเรียนรู้และประพฤติตนตามหลักศีลาจารวัตรและการพัฒนาบุคลิกภาพยังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่สังคมจะยอมรับได้ และ พระไพศาล พหุสุตฺโต (2558) ได้วิจัยเรื่อง วิธีการ
สร้างศาสนทายาทของพระสายปฏิบัติในจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า วิธีการสร้าง 
ศาสนทายาทท่ีเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสกลนครคือ อบรมข้อวัตร แต่ละส านักจะมีขึ้นตอน
การอบรมและฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนดังกล่าว คือการอบรมลูกศิษย์แนะน าการเจริญจิตภาวนา
สอนวิปัสสนากรรมฐาน 
 2. กระบวนการในการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้าน
กาย มีการพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง พัฒนาโดยส่งเสริมให้ท าความดี พัฒนาโดยให้ละความ
ชั่ว และพัฒนาโดยให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ด้านศีล มีการพัฒนาให้รักษาศีลเป็น
พ้ืนฐาน พัฒนาให้มีระเบียบวินัย ด้านจิต มีการพัฒนาจิตใจโดยให้ปฏิบัติกรรมฐานท าสมาธิ 
ด้านปัญญา มีการพัฒนาปัญญาโดยสอนให้รู้และเข้าใจหลักธรรม พัฒนาปัญญาโดยการ
ปฏิบัติ พัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ ธีระวิทย์ 
(2561) ได้วิจัยเรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใ น
ศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 มี 2 แนวทาง ดังนี้  1) วิถีทางในการพัฒนา
จริยธรรม ซ่ึงสามารถ ด าเนินการได้ โดยการศึกษาเรียนรู้  การวิเคราะห์ตนเอง และการ
ฝึกฝนตนเอง และ 2) วิธีการ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงได้แก่การศึกษาเพ่ือการปลูกฝัง
คุณธรรมและ จริยธรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชนันตร์ อยู่สีมารักษ์  (2557)  
ที่ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของสถานศึกษาของรัฐ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการศึกษาด้านศีลธรรมของทรัพยากร
มนุษย์  อยู่ ที่ ร ะดับน โยบา ยของผู้ บ ริห า รทุกร ะดับที่ ใ ห้ ควา มส าคัญ กับ เนื้ อทา ง
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พระพุทธศาสนา ด้านสมาธิพบว่า การส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสฟังเทศน์ ฟังธรรมบรรยาย
บ่อย ๆ และการจัดโครงการ ฝึกอบรมสมาธิ การสัมมนา การศึกษาดูงานในตามสถานที่ต่าง 
ๆ และการส่งเสริมการศึกษาตาม หลักสูตรธรรมศึกษาตรี โท และเอก และด้านปัญญา 
พบว่า ต้องผูกโยงไปด้วยระบบการศึกษาแบบ พระสงฆ์เพ่ือให้เกิดลักษณะทางปัญญา
ในทางที่ถูกโดยเฉพาะการใช้โสตปราสาทท้ัง 5 ในการรับฟังธรรม การใช้ความคิดในการ
วิเคราะห์ และการใช้องค์ธรรมมาใช้ในการภาวนาในรูปแบบการปฏิบัติธรรม 
 3. รูปแบบการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการพัฒนา
กาย ประกอบด้วย ฝึกอบรมให้มีศักยภาพในการท าหน้าที่ศาสนทายาท ให้ความรู้และ
ส่งเสริมในการท าความดีทางกายกรรม ด้านการพัฒนาศีล ประกอบด้วย การพัฒนาให้ยึด
ม่ันและด ารงตนอยู่ในศีลธรรม การฝึกอบรมให้มีระเบียบวินัยทางสังคม การสอนให้ปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ด้านการพัฒนาจิต ประกอบด้วย การฝึกอบรมให้มีจิตใจ
สงบ การสอนให้มีความรู้เก่ียวกับการพัฒนาจิตใจ ด้านการพัฒนาปัญญา ประกอบด้วย 
การสอนให้รู้และเข้าใจหลักธรรม การฝึกอบรมให้เกิดควา มพอกพูนทางปัญญา ซ่ึ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรวาล สุขไมตรี (2557) ที่ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา สามารถแบ่งได้เป็น 3 
รูปแบบ คือ 1) รูปแบบด้านการให้การศึกษา โดยจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
นักศึกษาระดับอุดมศึกษามีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานในแนวทางประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้องดีงาม 2) รูปแบบด้านการฝึกอบรมสั่งสอน โดยฝึกอบรมจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างเป็น 3) รูปแบบด้านการพัฒนาโดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึก อารมณ์ความคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมให้มี
ความเจริญขึ้น 
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องค์ความรู้จากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
ท่ีมา: พระครูอาทรยติกิจ (ชื้น ปญฺ ากาโม) (2563) 

 จากแผนภาพที่ 1  สามารถอธิบายได้ว่า  การพัฒนาด้านกาย เป็นการพัฒนา
ร่างกายให้แข็งแรง ให้ละจากความชั่ว ให้ ต้ังอยู่ในความดี และฝึกให้บ าเพ็ญประโยชน์  
การพัฒนาด้านศีล เป็นการพัฒนาให้มีศีล ให้รู้จักรักษาศีล ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม 
พระธรรมค าสั่งสอน ให้ยึดม่ันในอัตลักษ์ของชุมชนและสังคม การพัฒนาด้านจิต เป็นการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามสมควรแก่วัยอย่างเหมาะสมประยุกต์ให้เหมาะสมกับเพศและ
วัย พัฒนาจิตใจให้เป็นคนใจบุญ รู้จักท าบุญ รู้จักในการสละ และบริจาค ให้เป็นคุณค่าของ
การท าบุญ ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม ไม่ทุจริตคอรัปชัน การพัฒนาด้านปัญญา เป็นการ
เพ่ิมความรู้และเข้าใจในหลักธรรม ฝึกอบรมให้เกิดความพอกพูนทางปัญญา จะต้องฝึกศา
สนทายาทให้รู้จักวิธีการปฏิบัติให้เกิดปัญญา  
  

1. ให้รักษาศีล 
2. มีระเบียบวินัย 
3. อนุรักษ์วัฒนธรรม 
4. อยู่อย่างเป็นสุข  

1. ให้รู้ธรรม 
2. ปลูกปัญญา 
3. มีทักษะแก้ไขปัญหา 
4. ให้ค าปรึกษาผู้อื่น 

1. สอนวิปัสสนากรรมฐาน 2. ใช้กิจกรรมเร้ากุศล 
3. มีกระบวนทัศน์เชิงบวก 4. ยึดหลักธรรมาธิปไตย 

รูปแบบการพัฒนา 
ศาสนทายาทของ 
คณะสงฆ์จังหวัด

สุพรรณบุรี 

กาย ศีล 

จิต ปัญญา 

1. พัฒนาร่างกายให้แข็งแรง 2. ให้ละจากความชั่ว 
3. ให้ตั้งอยู่ในความดี 4. ฝึกให้บ าเพ็ญประโยชน์ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) คณะสงฆ์ควรมีนโยบายในการพัฒนาศาสนทายาทให้เป็นเอกภาพ 
 2) การศึกษาขึ้นพ้ืนฐานของรัฐควรมีแนวทางในการจัดการศึกษาที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาศาสนทายาท  
 3) ภาครัฐควรก าหนดนโยบายที่สนับสนุนให้บ้าน วัด โรงเรียนร่วมกันพัฒนา
เยาวชนให้เป็นคนดีภายใต้กรอบของการศึกษาตามแนวพุทธ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) มหาเถรสมาคมต้องก าหนดให้คณะสงฆ์ทุกจังหวัดพัฒนาศาสนทายาทอย่างเป็น
เอภาพ  
 2)  ภ าครัฐ ต้องก าหนดน โยบา ยในการ ศึกษา ให้ มีรา ยวิ ชา ที่เ ก่ีย วข้ อง กับ
พระพุทธศาสนาเพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาศาสนทายาท  
 3) ชุมชนต้องร่วมกันพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีต้ังแต่เด็ก โดยใช้หลักการศึกษา
ตามหลักอธิสีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาศาสนทายาทสู่ความม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนา  
 2) ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในพระพุทธศาสนาเพ่ือความ
ยั่งยืน 
 3) ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาศาสนทายาทในต่างประเทศ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนในโรงพยาบาล 
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บทคัดย่อ 
      การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ มีผลต่อคุณภาพการบันทึกเวช
ระเบียนในโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงราย ซ่ึงการวิจัยนี้เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยท าการวิจัยจากเอกสารและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์แผนปัจจุบัน และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตัวอย่างคือแพทย์แผนไทย 
จ านวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนใน
โรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงราย มี 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) แพทย์แผนไทย
ซ่ึงเป็นผู้บันทึกข้อมูล 2) ผู้ป่วยหรือบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม  หรือญาติของ
ผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล และ 3) ระบบการบริหารจัดการเวชระเบียนโดยมีกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนอย่างสม่ าเสมอ 
ค าส าคัญ: ปัจจัย; คุณภาพ; การบันทึกเวชระเบียน 
 

Abstract 
      This qualitative study aimed to analyze factors affecting medical 
record quality in Thai traditional medical demonstration hospital, Chiang Rai 
province. Literature reviews on laws in Thai traditional medicine and 
modern medicine as well as in-depth interview with 28 Thai traditional 
medical doctors were employed. The results of content analysis stated that 
the factors affecting medical record quality in Thai traditional medical 
demonstration hospital, Chiang Rai province consisted of: 1) the data 
recorders by Thai traditional medical doctors, 2) the data provided by 
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patients or parents or legal representatives or relatives of the patients, and 
3) the medical records management system with verification. 
Keywords: Factors; Quality; Medical Records 
 

บทน า 
การแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาต้ังแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยมากขึ้นและเป็น
ทางเลือกในการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยของประชาชนอย่างแพร่หลาย  โดยการแพทย์
แผนไทยมีแนวคิดอยู่ บนพ้ืนฐานพุทธปรัชญา กล่าวว่า ชีวิตหรื อร่างกายของมนุษย์
ประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม และธาตุไฟ ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเกิด
จากธาตุทั้ง 4 ไม่สมดุลกัน หากท าการรักษาโดยให้ธาตุสมดุลกันจึงจะหายจากอาการ
เจ็บป่วย (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2549) ซ่ึงการรักษาของแพทย์แผนไทยเกิดจากการ
สั่งสมประสบการณ์ในการรักษาโรคของแพทย์แผนไทยเอง วิธีการรักษาเป็นวิธีการรักษา
แบบตัวต่อตัวระหว่างแพทย์แผนไทยกับผู้ป่วย และใช้วิธีการจดจ าแทนการบันทึกข้อมูล
ของผู้ป่วย หรือหากจะบันทึกก็เป็นเพียงการบันทึกเพ่ือช่วยจ าเท่านั้น ปัจจุบันการท าหน้าที่
ของแพทย์แผนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แพทย์แผนไทยถูกจ ากัดเฉพาะในคลินิก
หรือโรงพยาบาลเท่านั้น ท าให้แพทย์แผนไทยต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาล
ตามพระรา ชบัญญั ติสถา นพยา บาลจึ งจะสามา รถท า หน้าที่ ได้ ซ่ึ งการ ขึ้นทะเบียน
สถานพยาบาลจะต้องมีมาตรฐานในการให้บริการรวมถึงต้องมีเวชระเบียนส าหรับบันทึก
ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยหรือมีแผนกเวชระเบียนด้วย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการจัดต้ัง
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเป็นการเฉพาะ จึงท าให้ยังไม่มีระบบเวชระเบียนใน
โรงพยาบา ลการแพทย์ แผนไทย หากจะมีการ พัฒนาระบ บ เวชระเบียนขึ้นมาใช้ใน
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและให้มีมาตรฐานส าหรับบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยจ าเป็นต้อง
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนก่อน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาในประเด็นดังกล่าว ก่อนที่จะท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบเวช
ระเบียนในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
      เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนในโรงพยาบาลสาธิต
การแพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงราย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
      การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยจาก
เอกสารและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน และการ
สัมภาษณ์เจาะลึก กลุ่มตัวอย่างคือแพทย์แผนไทยจ านวน 28 คน โดยใช้วิธีแบบเจาะจง
เลือก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) (สุภางค์ จันทวานิช , 2561) วิธีการศึกษาคือ 1) 
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและกฎหมายเก่ียวข้องกับการแพทย์แผนไทย 2) วิเคราะห์
ข้อมูลการบันทึกเวชระเบียนจากมาตรฐานโรงพยาบาลการแพทย์แผนปัจจุบันและกฎหมาย
เก่ียวข้องกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 3) วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการบันทึกเวชระเบียน
ของแพทย์แผนไทยที่ได้จากการสัมภาษณ์ 4) สรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์ให้เป็นหมวดหมู่
เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนในโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์
แผนไทย จังหวัดเชียงราย 
 

ผลการวิจัย 
      1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการ บัน ทึกเวช ระเ บียนในโร งพยาบาลสาธิต
การแพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงราย ท่ีได้วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน ได้แก่ 
 1) แพทย์ แผน ไทยซ่ึ งเป็ นผู้ บันทึกข้ อมูล  “กา รแพทย์ แผนไทย หมายถึ ง 
กระบวนการทางการแพทย์ที่เก่ียวกับการตรวจ วินิจฉัยโรค รักษา หรือป้องกันโรค หรือ
การส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพของมนุษย์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และให้หมายรวมถึง
การเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้
โดยอาศัยความรู้หรือต าราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา” (ราชกิจจานุเบกษา , 
2550) ซ่ึงการแพทย์แผนไทยถือเป็นการแพทย์อีกระบบหนึ่งในระบบสาธารณสุขไทย
เช่นเดียวกับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเป็นการแพทย์ทางเลือกให้กับประชาชนที่เข้ามารับ
บริการ ผู้ที่ท าหน้าที่รักษาโรคให้กับผู้ป่วยก็คือผู้ประกอบวิชา ชีพการแพทย์แผนไทยหรือ
เรียกว่าแพทย์แผนไทย 
      การท างานของแพทย์แผนไทยในปัจจุบันจะต้องท างานกันเป็นทีมระหว่างแพทย์
แผนไทยด้วยกัน เม่ือท าการรักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยจึงจ าเป็นต้องมีเวชระเบียนที่เป็นกลาง
และเกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างทีมแพทย์แผนไทย ส าหรับผู้ป่วยที่ จ า เป็นต้องท าการ
รักษาโรคที่ใช้ระยะเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน จะมีระบบการส่งต่อ
ข้อมูลเข้ามาเก่ียวข้อง หากแพทย์แผนไทยคนแรกรักษาผู้ป่วยแล้วบันทึกข้อมูลในเวช
ระเบียนตามความเข้าใจของตัวเอง ไม่มีการบันทึกเวชระเบียนที่เป็นมาตรฐานกลาง ก็จะท า
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ให้แพทย์แผนไทยคนที่สองที่มาท าการรักษาต่อเนื่องไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดเก่ียวกับข้อมูลที่
บันทึกในเวชระเบียน ดังนั้นในการบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยจึงควรบันทึกให้เป็นระบบที่
เป็นมาตรฐาน เพ่ือให้ทีมแพทย์แผนไทยที่รักษามีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและท าการ
รักษาผู้ป่วยถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งยังสอดคล้องกับสิทธิของผู้ป่วยหากแพทย์แผน
ไทยมีหลักฐานการบันทึกที่ถูกต้องมายืนยันจะเป็นการคุ้มครองตัวแพทย์แผนไทยเอง 
ในทางตรงกันข้ามหากแพทย์แผนไทยไม่ได้บันทึกข้อมูลการรักษาหรือบันทึกไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชา ผู้ป่วยก็จะได้รับการคุ้มครองจากการรับบริการเช่นกัน ซ่ึงการบันทึกเวชระเบียน
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีความเป็นระบบสะท้อนให้เห็นถึงเวชระเบียนที่มีคุณภาพ
กล่าวคือข้อมูลที่บันทึกในเวชระเบียนมีความครบถ้วน มีความถูกต้อง มีรายละเอียดที่ ดี 
และมีความทันสมัย (กระทรวงสาธารณสุข , ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์, 2555) ซ่ึงความครบถ้วนหมายถึงการบันทึกข้อมูลทุกหัวข้อที่อยู่
ในเวชระเบียน ความถูกต้องหมายถึงมีเนื้อหาที่ตรงตามความจริง มีรายละเอียดที่ ดีหมายถึง
มีการเขียนรายละเอียดที่ชัดเจนสามารถสื่อความหมายได้ดี และมีความทันสมัยหมายถึงมี
การบันทึกที่ทันต่อเวลา เป็นปัจจุบันหรือบันทึกทันทีหลังจากที่ท าการรักษาเสร็จหรือยุติ
การรักษา 
      2) ผู้ป่วยหรือบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือญาติของผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ให้
ข้อมูลเป็นปั จจัยหนึ่งที่ มีผลต่อคุณภา พการบันทึก เวชระเบียนในโรงพย าบาลสาธิ ต
การแพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงราย เนื่องจากข้อมูลที่แพทย์ได้บันทึกลงไปในเวชระเบียน
นั้นมาจากผู้ป่วยโดยตรง หรือในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเด็กที่ไม่สามารถสื่อสารกับแพทย์แผนไทย
ได้ หรือผู้ป่วยเป็นผู้บกพร่องทางกายหรือจิต หรือผู้สูงอายุที่สื่อสารล าบาก ผู้ที่ให้ข้ อมูล
อาการเจ็บป่วยแทนผู้ป่วยได้ก็คือบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม หรือหากผู้ป่วยไม่มี
ซ่ึงบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจให้ญาติเป็นผู้ให้ข้อมูลอาการเจ็บป่วยแทน ซ่ึง
ข้อมูลอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนี้เสมือนเป็นข้อมูลต้นทางส าหรับบันทึกลงในเวชระเบียน
โดยมีแพทย์แผนไทยเป็นผู้บันทึกข้อมูล หากข้อมูลการเจ็บป่วยเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอัน
เนื่องมาจากการปิดบังความจริง หรือบอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ท าให้ข้อมูลที่บันทึกในเวช
ระเบียนนั้นไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนซ่ึงถือว่าเวชระเบียนไม่มีคุณภาพนั่นเอง เม่ือเข้าสู่
กระบวนการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาโรคจะท าให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีต่อตัวผู้ป่วยเอง 
ในทางตรงกันข้ามหากผู้ป่วยหรือบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือญาติให้ข้อมูล
เก่ียวกับอาการเจ็บป่วยที่เป็นความจริงและมีความครบถ้วนก็จะส่งผลต่อการรักษาที่มี
คุณภาพเช่นกัน  
      3) ระบบการบริหารจัดการเวชระเบียนที่ดีโดยมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
เวชระเบียนอย่างสม่ าเสมอ การบริหารจัดการเวชระเบียนเป็นการบริหารจัดการที่เก่ียวกับ
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เวชระเบียนซ่ึงเป็นเอกสารทางการแพทย์ทุกประเภททั้งในรูปแบบกระดาษและสื่อดิจิทัล 
รวมถึงเวชสถิติและคอมพิวเตอร์งานเวชระเบียน บุคลากรด้านเวชระเบียน ความรู้วิชาการ
ที่เก่ียวข้องกับเวชระเบียนและสถิติ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเวชระเบียน สถานที่
ด าเนินงาน และความรู้เรื่องการบริหารจัดการ (แสงเทียน อยู่ เถา , 2555) ซ่ึงการบริหาร
จัดการเวชระเบียนให้มีคุณภาพนั้นจะต้องบริหารงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาล 
การบริหารความเสี่ยงของงานเวชระเบียน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเวชระเบียนด้วย ดัง
มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
         3.1) มาตรฐานโรงพยาบาล ได้กล่าวถึงระบบบริหารเวชระเบียนในด้าน
การวางแผนและออกแบบไว้ว่า เป้าหมายของการบันทึกเวชระเบียนต้องครอบคลุมการ
สื่อสาร ความต่อเนื่องในการดูแลรักษา และการประเมินคุณภาพ ซ่ึงเวชระเบียนของผู้ป่วย
นั้นจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่สูญหาย ในด้านความปลอดภัยและ
ความลับของเวชระเบียนจะต้องมีการจัดเก็บที่เหมาะสม ซ่ึงการเก็บและการท าลายต้อง
เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายก าหนด ส่วนข้อมูลผู้ป่วยในเวชระเบียนระบุไว้ว่าข้อมูล
จะต้องมีความเพียงพอส าหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง การเรียนรู้  การวิจัย การ
ประเมินผล และการใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล, 2549; สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) , 2561) หาก
มีการบันทึกเวชระเบียนตามมาตรฐานโรงพยาบาลแล้ว เวชระเบียนที่ได้ก็จะมีคุณภาพตาม
ไปด้วย 
         3.2) การบริหารความเสี่ยงของงานเวชระเบียน  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหายแก่งานเวชระเบียนที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านเวชระเบียน  หากลดความ
เสี่ยงได้ก็จะส่งผลต่อคุณภาพของงานได้เช่นกัน ตัวอย่างความเสี่ยงที่ เกิดจากงานเวช
ระเบียน เช่น การสูญหายของเวชระเบียน การค้นหาเวชระเบียนที่เป็นไปด้วยความยุ่งยาก
หรือหาไม่เจอ ความเสี่ยงจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเวชระเบียน (แสงเทียน อยู่ เถา , 2555) 
เป็นต้น  
         3.3) กฎหมายที่เก่ียวข้องกับเวชระเบียน  หากมีการพัฒนาเวชระเบียน
ตามที่กฎหมายก าหนดก็จะท าให้เวชระเบียนนั้นมีคุณภาพและมีประโยชน์ ได้แก่ 1) เวช
ระเบียนใช้เป็นพยานเอกสารที่ส าคัญหากมีกรณีเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่างๆ 2) ทราบ
วิธีการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย (แสงเทียน อยู่เถา, 2555) เช่น ไม่
ขูดขีดหรือแก้ไขข้อความ หากมีการแก้ไขให้ขีดเส้นกลางตัวหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อผู้
แก้ไขก ากับ เป็นต้น 3) เนื้อหาที่ปรากฏในเวชระเบียนต้องเป็นเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงของ
การรักษาผู้ป่วย 4) การเก็บรักษาเวชระเบียนให้เก็บตามระยะเวลาของกฎหมายเพ่ือใช้เป็น
พยานเอกสารหากเกิดการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ขึ้นมา เช่น พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
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คดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ที่จะต้องมีการเก็บรักษาเวชระเบียนให้ได้จ านวน 10 ปี เป็นต้น 
และเก็บข้อมูลประวัติของผู้ป่วยจากตัวผู้ป่วยโดยตรงหรือหากมาจากบิดา มารดา หรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือญาติควรระบุเหตุผลท่ีไม่สามารถได้ข้อมูลจากผู้ป่วยโดยตรง ซ่ึง
ต้องมีการเก็บข้อมูลเฉพาะที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยเท่านั้น ตามที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 5) ข้อมูลในเวชระเบียนมีเพียงพอ
ส าหรับที่จะให้ผู้ป่วยได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้ารับการรักษา ตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และค าประกาศสิทธิของผู้ป่วย (สภาการพยาบาล , 2558) ซ่ึง
การบริหารจัดการเวชระเบียนที่ ดีและให้มีคุณภาพนั้นจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพเวชระเบียนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและต่อตัวผู้ป่วยด้วย 
 2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการ บัน ทึกเวช ระเ บียนในโร งพยาบาลสาธิต
การแพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงราย จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแพทย์แผนไทย
จ านวน 28 คน เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคการบันทึกข้อมูลเวชระเบียน  ได้แก่ แพทย์
แผนไทยซ่ึงเป็นผู้บันทึกข้อมูลและผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยสามารถสรุปเป็นประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคหลักๆ ได้ดังนี้  1) การบันทึกข้อมูลขาดความสมบูรณ์และความ
ครบถ้วน ได้แก่ ไม่มีการกรอกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย เช่น น้ าหนัก ส่วนสูง ชีพจร โทรศัพท์
หรือช่องทางการติดต่อ หรือรายละเอียดส าหรับบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนยังไม่ครอบคลุม
ทุกประเด็น เช่น กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการบาดเจ็บอ่ืนนอกเหนือจากสาเหตุหลักที่มารักษา หรือ
มีพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่ออาการเจ็บป่วยปัจจุบัน แต่ไม่บอกเหตุผลที่แท้จริง จะท าให้
รายละเอียดข้อมูลส่วนนี้ขาดหายไป หรือกรณีผู้ป่วยมีอาการก าเริบรุนแรงขึ้นหลังจากการ
รักษา ซ่ึงมีอาการแตกต่างจากข้อบ่งชี้ของโรค ท าให้แพทย์แผนไทยต้องหาสาเหตุของ
อาการเพ่ิมเติม จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมรายละเอียดในเวชระเบียนให้ครอบคลุมขึ้น ในประเด็นนี้
การที่ผู้ป่วยไม่บอกข้อมูลเก่ียวกับอาการเจ็บป่วยที่แท้จริงกับแพทย์แผนไทย จึงท าให้ข้อมูล
ไม่มีความครบถ้วนและไม่มีความถูกต้อง 2) การบันทึกข้อมูลขาดความถูกต้อง  ได้แก่ การ
ใช้สัญลักษณ์ที่ไม่สื่อความหมายแทนการบันทึกข้อมูลโดยใช้ตัวหนังสือ หรือมีการขีดฆ่า
ข้อความ โดยไม่มีลายเซ็นผู้ขีดฆ่าก ากับ หากมีกรณีการขีดฆ่าข้อความควรมีลายเซ็นก ากับ
ทุกครั้ง และไม่ควรใช้น้ ายาลบค าผิดในการลบข้อความ 3) การบันทึกข้อมูลขาดความ
เรียบร้อย ได้แก่ ตัวหนังสือที่แพทย์แผนไทยบันทึกลงในเวชระเบียนอ่านยาก บางครั้งหากมี
การส่งต่อผู้ป่วยท าให้ต้องสอบถามทบทวนกับแพทย์แผนไทยผู้บันทึกข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง 
หรือมีการเขียนตัวหนังสือผิดบางค าท าให้ข้อมูลขาดรายละเอียดที่ดี 4) การบันทึกข้อมูลใช้
ระยะเวลายาวนาน แพทย์แผนไทยผู้ท าการรักษามีการใช้เวลานานในการบันทึกข้อมูลใน
เวชระเบียนโดยเฉพาะข้อมูลในส่วนของขั้นตอนการรักษาโรคด้วยมือ เนื่องจากการรักษามี
หลายขั้นตอน ท าให้ภาพรวมใช้เวลาในการรักษาผู้ป่วยต่อคนหลายนาทีหรือบางรายรักษา
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นานเป็นชั่วโมง บางครั้งอาจท าให้ได้ข้อมูลไม่ทันต่อเวลาที่ ต้องการน าไปใช้ประโยชน์ต่อ 
ดังนั้นหากทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการบันทึกเวชระเบียนแล้ว แพทย์แผนไทยจึงควร
เห็นความส าคัญในการบันทึกเวชระเบียนให้มีคุณภาพเพ่ือสามารถน าเวชระเบียนไปใช้
ประโยชน์ในการรักษาโรคและด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การวิจัย เป็นพยานเอกสารกรณีมีการ
เรียกร้องสิทธิประโยชน์ เป็นต้น ส าหรับผู้ป่วยควรให้ข้อมูลเก่ียวกับอาการเจ็บป่วยที่เป็น
จริงแก่แพทย์แผนไทย เนื่องจากจะมีผลต่อกระบวนการรักษาโรคของตนเอง 
      เพราะฉะนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนในโรงพยาบาลสาธิต
การแพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงราย มี 3 ปัจจัย ได้แก่ 1. แพทย์แผนไทยซ่ึงเป็นผู้บันทึก
ข้อมูล 2. ผู้ป่วยหรือบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือญาติของผู้ป่วยซ่ึงเป็นผู้ให้
ข้อมูล และ 3. ระบบการบริหารจัดการเวชระเบียนที่ดีโดยมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
เวชระเบียนอย่างสม่ าเสมอ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
      1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการ บัน ทึกเวช ระเ บียนในโร งพยาบาลสาธิต
การแพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงราย มี 3 ปัจจัย ได้แก่  
      1) แพทย์แผนไทยซ่ึงเป็นผู้บันทึกข้อมูล เป็นผู้ที่ มีบทบาทส าคัญต่อคุณภาพการ
บันทึกเวชระเบียนในโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไทย เนื่องจากแพทย์แผนไทย เป็นผู้
บันทึกข้อมูลการรักษาโรคของผู้ป่วยในทุกขั้นตอนต้ังแต่แรกรับผู้ป่วยจนถึงยุติการรักษา ซ่ึง
แพทย์แผนไทยจะต้องท าการบันทึกเวชระเบียนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีความเป็นระบบ
สะท้อนให้เห็นถึงเวชระเบียนที่มีคุณภาพกล่าวคือข้อมูลที่บันทึกในเวชระเบียนมีความ
ครบถ้วน มีความถูกต้อง มีรายละเอียดที่ดี และมีความทันสมัย ซ่ึงสอดคล้องกับวรรษา เปา
อินทร์ (2556) ที่กล่าวว่า ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการบันทึกเวชระเบียนให้มีคุณภาพคือ
แพทย์ เพราะข้อมูลส่วนใหญ่ในเวชระเบียนจะเกิดขึ้นจากการบันทึกของแพทย์ แพทย์จึง
ควรทราบหลักการบันทึกเวชระเบียนให้มีคุณภาพ เพ่ือช่วยให้มีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า 
น าไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน หรือสอดคล้องกับส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (2559) ที่กล่าวว่า การบันทึกข้อมูลถือ
เป็นหน้าที่หลักของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานพยาบาลและถือเป็นจร รยาของบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขทุก ๆ ฝ่าย ที่ต้องถือเป็นหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 
โดยเฉพาะกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย ต้องบันทึกไว้ให้ครบถ้วน ถูกต้อง มี
รายละเอียดที่ดี ภายในเวลาที่ก าหนด งานวิจัยที่สอดคล้องกับปัจจัยที่ มีผลต่อคุณภาพการ
บันทึกเวชระเบียนที่เก่ียวกับผู้บันทึกข้อมูล ซ่ึงงานวิจัยที่พบจะเป็นงานวิจัยของการแพทย์
แผนปัจจุบันท าให้ผู้บันทึกข้อมูลในที่นี้คือแพทย์แผนปัจจุบันหรือบุคลากรอ่ืนที่มีหน้าที่ ดังมี
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รายละเอียดต่อไปนี้ 1) สอดคล้องกับงานวิจัยของธารา ธรรมโรจน์ และวินัย ตันติยาสวัสดิ
กุล (2549) พบว่า ถ้าพิจารณาจากผู้ที่มีส่วนต่อความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนจะ
พบว่าส่วนที่บันทึกโดยแพทย์จะได้คะแนนระดับพอใช้และต่ ากว่าส่วนที่บันทึกโดยบุคลากร
ที่ไม่ใช่แพทย์ (พยาบาลและเจ้าหน้าที่เวชระเบียน) 2) สอดคล้องกับงานวิจัยของมะลิวัลย์ 
ยืนยงสุวรรณ (2560) พบว่า ปัญหาอุปสรรคด้านคุณภาพและการบันทึกข้อมูลการให้รหัส 
ได้แก่ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการให้รหัสและการบันทึกข้อมูลการให้รหัส 
และโปรแกรมการบันทึกข้อมูลการให้รหัสข้อผิดพลาดและหน่วยงานที่เก่ียวข้ องต่างสร้าง
หลักเกณฑ์การให้รหัสซ่ึงไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  และ 3) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สาหร่าย เรืองเดช (2536) พบว่า โดยทั่วไปแล้วการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยมี
ความครบถ้วนมากกว่า 58% ส่วนข้อมูลด้านการตรวจร่างกาย ประวัติการเจ็บป่วย การ
วินิจฉัยโรค การบันทึกความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาลมีความครบถ้วนของข้อมูลโดย
เฉลี่ยน้อยกว่า 50% เม่ือพิจารณาตามบุคคลที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลพบว่าข้อมูลที่ มี
ความครบถ้วนน้อยส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของแพทย์ ส่วนข้อมูลที่พยาบาลและ
เจ้าหน้าที่เวชระเบียนเป็นผู้รับผิดชอบส่วน ใหญ่มีความครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ในระดับดี 
ส าหรับแพทย์แผนไทยซ่ึงเป็นผู้บันทึกข้อมูลการรักษาโรคของผู้ป่วยในทุกขั้นตอนต้ังแต่แรก
รับจนถึงยุติการรักษา จึงต้องระมัดระวังและตระหนักถึงความส าคัญของการบันทึกข้อมูล
ในเวชระเบียนเพ่ือให้ข้อมูลจากการบันทึกนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์และมีความถูกต้อง
มากขึ้น 
      2) ผู้ป่วยหรือบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือญาติของผู้ป่วยซ่ึงเป็นผู้ให้
ข้อมูล ที่จะต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับอาการเจ็บป่วยที่ถูกต้องและครบถ้วนเพ่ือเป็นผลประโยชน์
ต่อตัวผู้ป่วยเอง ซ่ึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนของผู้ ป่วยนี้ ก็จะส่งต่อไปยังผู้บันทึก
ข้อมูลนั่นก็คือแพทย์แผนไทย ที่จะต้องบันทึกข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงจากที่ได้
สอบถาม ตรวจวินิจฉัยหรือรักษาโรคให้กับผู้ป่วย ทั้งนี้แพทย์แผนไทยจะต้องยึดหลักในการ
บันทึกเวชระเบียนให้มีคุณภาพและบันทึกให้ถูกต้องตามหลักวิชาด้วย ปัจ จัยในข้อนี้ยังมี
ความสอดคล้องกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ. 2550 หมวดที่ 1 
เรื่องสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ และค าประกาศสิทธิของผู้ป่วย 
      3) ระบบการบริหารจัดการเวชระเบียน ซ่ึงการบริหารจัดการเวชระเบียนให้มี
คุณภาพนั้นจะต้องบริหารจัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาล การบริหารความ
เสี่ยงของงานเวชระเบียน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเวชระเบียน ซ่ึงเวชระเบียนของผู้ป่วย
นั้นจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่สูญหาย ในด้านความเสี่ยงที่ เกิดจาก
งานเวชระเบียน เช่น การสูญหายของเวชระเบียน การค้นหาเวชระเบียนที่เป็นไปด้วยความ
ยุ่งยากหรือหาไม่พบ ความเสี่ยงจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเวชระเบียน เป็นต้น ในด้าน
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กฎหมายนั้นเวชระเบียนจะมีประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ เช่น เป็นพยานเอกสารหากมีกรณี
เรียกร้องสิทธิประโยชน์ มีวิธีการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื้อห า
ในเวชระเบียนต้องเป็นข้อเท็จจริง มีการเก็บข้อมูลตามระยะเวลาและเก็บเป็นความลับใน
พ้ืนที่ ๆ เหมาะสม และมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย ซ่ึง
ปัจจัยในข้อนี้มีความสอดคล้องกับปัจจัยข้อ 1 และข้อ 2 เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ความเสี่ยง
ที่เกิดจากงานเวชระเบียนยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์ณดา เลิศรัตนกรธาดา และ
คณะ (2556) พบว่าช่วงเวลาที่ประเมินได้ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ไม่สามารถ
ตรวจพบเวชระเบียน เนื่องจากค้นหาไม่พบในช่วงเวลาที่เข้าประเมิน 2) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของแสงเทียน อยู่เถา (2555) พบว่า ปัญหาการพัฒนางานเวชระเบียนที่ส า คัญคือ
เวชระเบียนหายและค้นหาได้ล่าช้า และ 3) สอดคล้องกับงานวิจัยของบุษบา บัวผัน (2548) 
พบว่า การตรวจสอบความถูกต้องของแพทย์ในการสรุปเวชระเบียน  (SA) ส่วนใหญ่ไม่พบ
ความผิดพลาด แต่ที่ผิดพลาดสาเหตุคือ  Discharge Summary other (Dx: other) ไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบ 
 
องค์ความรู้จากการวิจัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
ท่ีมา: ปราณี ค าแก้ว (2563) 

      ภาพที่ 1 องค์ความรู้จากการวิจัยท าให้ทราบว่าปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบันทึก
เวชระเบียนในโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงราย มี 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) 
แพทย์แผนไทยซ่ึงเป็นผู้บันทึกข้อมูล 2) ผู้ป่วยหรือบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม
หรือญาติของผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล และ 3) ระบบการบริหารจัดการเวชระเบียนโดยมี
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนอย่างสม่ าเสมอ 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ 
การบันทึกเวชระเบียน 

แพทย์แผนไทย 
ซ่ึงเป็นผู้บันทึกข้อมูล 

 

ผู้ป่วยหรือบิดา มารดา หรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือญาติ
ของผู้ป่วยซ่ึงเป็นผู้ให้ข้อมูล 

ระบบการบริหารจัดการ 
เวชระเบียน 
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ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยฉบับนี้ ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของ

โรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงราย ซ่ึงงานวิจัยนี้สามารถพัฒนาต่อไป 
ได้แก่   

1) การพัฒนาระบบการบันทึกเวชระเบียนของโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผน
ไทย และ  

2) การสร้างรหัสข้อมูลการรักษาโรคด้วยมือของการแพทย์แผนไทยและน าไปใช้
ระบบดิจิทัล 
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การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพ้ืนท่ีมรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา* 
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บทคัดย่อ  
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพ้ืนที่
มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ด้วยการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึ ก กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 20 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 16 
รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาเรียบเรียงและจ าแนกอย่าง
เป็นระบบ และการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ จากแบบสอบถาม เก็บข้อมูลกับ
พระสงฆ์ที่อยู่จ าพรรษาในวัดต่างๆ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก  จ านวน 183 
รูป สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ กับการจัดการ
พ้ืนที่มรดกโลก มีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก ( r = 0.844  , p-
value = 0.000) และปัจจัยด้านพุทธธรรม คือ หลักปธาน 4 กับการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก
มีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมากก (r = 0.867  , p-value = 0.000) 
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก มี 4 ด้าน คือ การเข้า
ร่วมในการตัดสินใจ การเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผน การเข้าร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล การเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์ 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม; การจัดการ; พ้ืนที่มรดกโลก 

 

Abstract  
 Objectives of this article were to study Sangha’s participation in the 
World Heritage management in Ayutthaya Province. Methodology was the 
mixed methods: the qualitative method collected data from document and 

                                                                 
*Received February 3, 2020; Revised March 12, 2020; Accepted March 14, 2020 



74 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2563 

Vol. 9 No. 2 April - June 2020 

 

20  key informants by in-depth-interview, non-participatory observation and 
focus group discussion with 1 6  participants and analyzed the data by 
systematically descriptive interpretation. The quantitative research by survey 
method, collected data from 183  samples who were monks resided in 
various monasteries in the areas of the World Heritage sites and analyzed 
data with frequencies, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s 
correlations. Findings were as follows: Factors affecting the Sangha’s 
participation in the World Heritage management in Ayutthaya Province were 
that the Sangha’s participation had correlation with the World Heritage 
management at high level (r = 0.844 , p-value = 0.000) and the factor of 
Buddhadhamma, Padhan4  and the World Heritage management had 
correlation at high level (r = 0.867 , p-value = 0.000)The development of 
Sangha’s participation in the World Heritage management in 4  areas: 
Participation in decision making Participation in the implementation of the 
plan Participation in monitoring and evaluation Participation in receiving 
benefits. 
 Keywords: Participation; Management; World Heritage Area 
  

บทน า  
 ปัจจุบันประชาคมโลกได้ให้การยอมรับความส าคัญของเมืองอยุธยาโดยประกาศให้ 
“นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ” เป็นแหล่งมรดกโลก ต้ังแต่ปี 
2534 หลายคนต้ังค าถามว่า “การเป็นแหล่งมรดกโลก” (พระครูสิทธิวชิรโสภิต, 2562) 
แล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นแหล่งมรดกโลก และจ าเป็นหรือไม่ที่ เราต้องปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขของอนุสัญญาระหว่างประเทศหรือกฎบัตรสากล เป็นค าถามที่สะท้อนให้
หน่วยงานและผู้เก่ียวข้องต้องกลับมาทบทวนบทบาทภารกิจ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักหวงแหนแหล่งมรดกโลกอยุธยา จากกระแสข่าว เม่ือปลายปี 2550 ทางสื่อ
นานาชนิดว่าอยุธยาอาจจะถูกพิจารณาถอดถอนจากการเป็นมรดกโลก สร้างความต่ืน
ตระหนก แก่สาธารณชนจนส่งผลให้ผู้ มีหน้าที่ เก่ียวข้องต่างออกมายืนยันว่าอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยายังไม่ถูกถอดถอนการเป็นมรดกโลกแต่อย่างใด แม้หลาย
ฝ่ายจะแสดงความเป็นห่วงเรื่องการพัฒนาเมืองที่รุกเข้าไปยังเกาะอยุธยาเมืองเก่าแห่งนี้ ก็
ตาม เม่ือทีมงานจากยูเนสโก ส านักงานภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก (กรุงเทพฯ) ได้ออกส ารวจ
พ้ืนที่ 1,810 ไร่ ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ก็พบว่าสถานการณ์ค่อนข้างน่า
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เป็นห่วง โบราณสถานบางแห่งเต็มไปด้วยร้านค้าจนส่งผลต่อทัศนียภาพ บริเวณลานหน้า
ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าที่ยูเนสโกน าป้ายมรดกโลกมาติดไว้ก็อยู่ในต าแหน่งไม่เหมาะสม 
นอกจากนั้นพ้ืนที่ดังกล่าวยังเป็นที่ ต้ังตลาดนัดขายของทุกสัป ดาห์ จนบดบังสัญลักษณ์
ยูเนสโกที่บ่งบอกสถานะของความเป็นมรดกโลก แน่นอนการถูกถอดถอนสถานะการเป็น
มรดกโลกจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศในระดับนานาชาติ และยังส่งผลไปถึง
จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีจะลดลงในอนาคตและส่งผลเชื่อมโยงถึงรายได้และเศรษฐกิจของ
ชุมชนด้วย ปัญหาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจึงเป็นเรื่องของคนทั้งชาติ จึง
จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างเป็นองค์รวม แล้วสร้างระบบการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
ต่อไป (ธาตรี มหันตรัตน์และคณะ, 2559) 
 นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีการขยายตัวทางกายภาพอย่างมากในเชิง
พ้ืนที่มีการขยายเขตเมือง เพ่ือสร้างอาคารที่อยู่อาศัยบดบังทัศนียภาพ ท าลายคุณค่าของ
โบราณสถาน ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในเขตเมือง รองรับการคมนาคม
และนักท่องเที่ยวท าให้พ้ืนที่ มีการพัฒนาไม่สอดคล้องกับการอนุรักษ์แหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรม เช่น การสร้างเสาไฟขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่โดย ทั่วเขตเมือง ปัญหาขยะมูล
ฝอย การสร้างบ้านพัก ที่อยู่อาศัย บ้านจัดสรร อยู่โดยรอบโบราณสถาน  และ การถมคู
คลองต่าง ๆ แม้ว่าเมืองเก่าและเป็นพ้ืนที่การควบคุมสิ่งก่อสร้าง ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถ
หยุดยั้งการพัฒนาและความเจริญในท้องถิ่นได้ เพราะความเป็น เมืองประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาเป็นพ้ืนที่เมืองใหม่ทับซ้อนกับพ้ืนที่เมืองเก่า วิถีของผู้คนยังคงด าเนินไป
ในพ้ืนที่อนุรักษ์นี้  ท าให้คนท้องถิ่นอาจมีความเห็นขัดแย้งกับแนวทางในการอนุรักษ์
โบราณสถาน ก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้ าแหล่งมรดกโลก ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างลงในพ้ืนที่
ของวัดร้าง การบุกรุกพ้ืนที่ การท าลายโบราณสถาน และการอ้างกรรมสิทธิ์ของตนในที่ดิน
ภายในเขตบริเวณโบราณสถาน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2558) 
 จากสภาพสถานการณ์ดังกล่าว ปัญหาส าคัญ คือ การพัฒนาเขตเมือง การบังคับใช้
กฎหมาย ความรู้ความเข้าใจของประชาชน การบริหารจัดการ ไม่มีหน่วยงานกลางที่
รับผิดชอบในการบริหารพ้ืนที่นครประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน และประชาชนไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของมรดกโลก จึงเป็นปัญหาและกลายเป็นความขัดแย้งน าไปสู่การขึ้นบัญชี
ภาวะอันตรายถอดถอนเมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจากการขึ้นทะเบียนการเป็น
แหล่งมรดกโลกต่อไป 
 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะทีว่ัดเป็นศาสนสถานที่ส า คัญคู่กับสังคมไทยมาช้านาน 
เป็นที่รวบรวมศิลปวัฒนธรรมอันเป็นวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนชาวไทย วัดมีบทบาทที่
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ส าคัญในการมีส่วนช่วยสร้างสรรค์สังคมไทยให้เจริญงอกงามและมีความผาสุก วิวัฒนาการ
บทบาทของวัดเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาการของสังคม และในปัจจุบันบทบาทหนึ่งที่
เพ่ิมขึ้นมาคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ ที่มีความเหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยวในวัด
ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและประเพณีที่ ดีงามของสังคมไทย น าไปสู่การ พัฒนาเพ่ือ
แนวทา งในกา รวางแผนจัดกา รพ้ืนที่มรดกโลก อย่ างถูก ต้อง เหมา ะสมได้อย่ าง มี
ประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดกา รพ้ืนที่มรดกโลกของพระสงฆ์ จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพ้ืนที่มรดก
โลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3. เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร 
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ า นวน 20 รูป/คน และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 16 รูป/คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจจากแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.977 กับพระสงฆ์ที่อยู่จ าพรรษาในวัดต่างๆ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการ
จัดการพ้ืนที่มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 183 รูป สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 2561) 
 

ผลการวิจัย  
 สภ าพ ท่ัว ไ ปใ นก า ร จั ดก า ร พ้ื น ท่ี ม รด กโ ล กข อง พ ระ สง ฆ์  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 
 1) ในการด าเนินการเก่ียวกับพ้ืนที่มรดกโลกภายในวัดนั้น ทางวัดมีการบริหาร
จัดการอยู่สองทางหลักๆก็คือ ประการแรกเป็นงบประมาณของวัดเองซ่ึงได้รับการบริจาค
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จากประชาชนผู้เคารพหลวงพ่อโต และวัดพนัญเชิง ร่วมถึงเงินปัจจัยจากการทอดกฐินบ้าง 
จากการทอดผ้าป่าสามัคคีบ้าง ปีหนึ่งๆก็จะมีงบประมาณในส่วนนี้ย้อยบาง มากบ้างตาม
สถานการ ณ์ ทางวัด มีการน าเ งินส่วนนี้มาบูรณปฏิสั งขรณ์เสน าสนะ โบราณสถา น 
โบราณวัตถุอย่างสม่ าเสมอ เช่นมีการลงรักปิดทององค์หลวงพ่อโต และพระพุทธรูปส าคัญๆ
หลายองค์ มีการก่อสร้างศาลารายเพ่ือใช้ประโยชน์รอบอุโบสถ  มีการบูรณะศาสนสถานที่
ส าคัญๆ โดยมีคณะกรรมการวัด ไวยาวัจกร และผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ได้รับมอบหมายดูแล
เก่ียวกับการเงิน แล้วรายงานให้เจ้าอาวาสทราบเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จ ส่วนที่สองเป็นงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานราชการ 
ในส่วนนี้ทางวัดก็มอบหมายให้หน่วยงานราชการด าเนินการตามความเหมาะสม โดยจะต้อง
ได้รับการอนุญาตจากเจ้าอาวาสก่อนด าเนินการใดๆทั้งสิ้น  
 2) ทางจังหวัด โดยกรมศิลปากร ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  ซ่ึงเป็น
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการดูแลจัดการพ้ืนที่มรดกโลก โดยเฉพาะที่เก่ียวกับท างวัดวา
อาราม ก็จะมีส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเข้าไปร่วมสนับสนุนอยู่แล้ว ทางจังหวัดมี
เพียงแนวนโยบายในการพัฒนาเท่านั้นเอง ในการพัฒนาพ้ืนที่มรดกโลกนั้น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้รับการอุดหนุนงบประมาณมากพอสมควร แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาทั่วทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่มรดกโลกมีจ านวนใหญ่ และกว้างขวางมาก จึงต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดวาอาราม ซ่ึงบางวัดเป็นวัดขนาดใหญ่ เช่น 
วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดหน้าพระเมรุ เป็นต้น ก็จะมีก าลังทรัพย์ในการดูแล
ตนเอง เป็นห่วงก็แต่วัดเล็ก ๆ ที่ มีงบประมาณน้อย ทางวัดก็จะปล่อยปละละเลยตาม
ยถากรรม ท าให้พ้ืนที่มรดกโลกในบริเวณนั้นทรุดโทรม ไม่รับการดูแลรักษาอย่างจริงจัง 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพ้ืนท่ีมรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ปัจ จัย ด้า นการ มีส่ วน ร่วมของพระสงฆ์ กับกา รจั ดการ พ้ืนที่ มรดกโลก  มี
ความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก ( r = 0.844 , p-value = 0.000) 
และปัจจัยด้านพุทธธรรม คือ หลักปธาน 4 กับการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกมีความสัมพันธ์กัน 
และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก (r = 0.867 , p-value = 0.000) 
 การพัฒนาการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพ้ืนท่ีมรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 1) การเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ 
  1.1 พยายามเก็บรักษาสภาพเดิมขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและ
ภูมิสถาปัตยกรรม ซ่ึงเน้นสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งป้องกันการเสื่อมสลายหรือช ารุดในเวลา
เดียวกันทั้งนี้เพราะองค์ประกอบต่าง ๆ เป็นเครื่องมือส าคัญในการบ่งชี้บรรยากาศและ
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คุณลักษณะของสถาปัตยกรรมในประวัติศาสตร์ องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในที่นี้รวม
ความถึง ผิวจราจรประเภทต่าง ๆ เช่นถนน ทางเท้า ครุภัณฑ์ประกอบผั งบริเวณ เช่น โคม
ไฟส่องสว่าง รั้ว ป้าย ม้านั่งริมทาง ต้นไม้ และพืชพันธุ์ไม้ด้ังเดิม คู คลอง รวมทั้งระบบ
สาธารณูปโภคด้ังเดิม ซ่ึงองค์ประกอบในผังบริเวณหรือภูมิสถาปัตยกรรมเหล่านี้แสดงถึง
คุณลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่  
  1.2 พิจารณาความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรมและ
องค์ประกอบรวมทั้งพ้ืนที่เปิดโล่ง ซ่ึงเป็นตัวกลางเชื่อมต่อความต่อเนื่องและบรรยากาศ  
  1.3 พิจารณาการจัดระบบระบายน้ าในบริเวณอาคารและพ้ืนที่รอบ
บริเวณเพ่ือป้องกันการเสื่อมสลายของสถาปัตยกรรมและแหล่งที่ ต้ังของสถาปัตยกรรม 
 2) การเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ 
  2.1 ท าการส ารวจศึกษาสภาพเดิม และสภาพปัจจุบันของโบราณสถานทั้ง
ด้านประวัติการก่อสร้างและการอนุรักษ์ซ่ึงรวมถึงรูปทรงสถาปัตยกรรม การใช้วัสดุ และ
สภาพความเสียหายที่ปรากฏอยู่ โดยการท าเป็นเอกสาร บันทึกภาพ  และท าแผนผังเขียน
รูปแบบไว้โดยละเอียด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับน ามาประกอบพิจารณาท าโครงการอนุรักษ์ 
และเป็นเอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ ต่อไป  
  2.2 ท าโครงการอนุรักษ์โบราณสถาน โดยพิจารณาว่าโบราณสถานนั้นมี
คุณค่าและลักษณะความเด่นในด้านใดบ้าง อาทิเช่น ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
จิตรกรรม ประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรม เป็นต้น แล้ววางแผนรักษาคุณค่า และ
ความส าคัญที่เด่นที่สุดเป็นหลักไว้ แต่ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงคุณค่าและความส าคัญในด้านที่
รองลงมาด้วย 
  2.3 พิจารณาก่อนว่าโบราณสถานนั้น ๆ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาแล้ว
หรือไม่ เพียงใด หากได้ถูกแก้ไขและส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมขึ้นใหม่นั้นท าให้คุณค่าของเดิมเสียไป 
ควรพิจารณารื้อสิ่งที่แก้ไขเพ่ิมเติมออก และบูรณะให้เหมือนเดิม 
 3) การเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
  3.1 ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)  
  3.2 ด้วยประธานคณะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Chief Executive 
Officer: CEO) มีอ านาจในการที่จะตัดสินใจน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
 4) การเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม 
  4.1 ประโยชน์ในด้านวิชาการ โบราณสถานให้ประโยชน์ในด้านวิชาการไม่
ว่าจะเป็นโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ศิลป์  
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  4.2 ประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้าง การ
เลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างเทคนิคต่าง ๆ การเลือกท าเลที่ ต้ัง การท ารากฐานก่อนการ
ก่อสร้าง เป็นต้น  
  4.3 ได้ประโยชน์ในทางเศรษฐ กิจการท่องเที่ยวโบราณสถานต่างๆ 
ส่วนมากจะเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ  เปรียบเสมือนฐานพระเจดีย์ คือ 

พยายามเก็บรักษาสภาพเดิมขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ซ่ึง
เน้นสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งป้องกันการเสื่อมสลายหรือช ารุดในเวลาเดียวกันทั้งนี้ เพราะ
องค์ประกอบต่าง ๆ เป็นเครื่องมือส าคัญในการบ่งชี้บรรยากาศและคุณลักษณะของ
สถาปัตยกรรมในประวัติศาสตร์ องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในที่นี้รวมความถึงผิว
จราจรประเภทต่าง ๆ เช่นถนน ทางเท้า ครุภัณฑ์ประกอบผังบริเวณ เช่น โคมไฟส่องสว่าง 
รั้ว ป้าย ม้านั่งริมทาง ต้นไม้ และพืชพันธุ์ไม้ด้ังเดิม คู คลอง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค
ด้ัง เดิม ซ่ึ งอง ค์ปร ะกอบในผั งบริ เวณหรื อภูมิสถา ปั ตยกรรมเหล่ านี้ แ สดงถึง คุณ
ลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสาธิต กฤตตาลักษณ 
(2551) ได้วิจัยเรื่อง“การศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาโบราณสถานในเขตทุ่ง
กุลาร้องไห้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”ผลการวิจัยพบว่า  เครือข่ายที่ มีส่วนช่วยให้การ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาโบราณสถานในชุมชนประสบความส าเร็จคือประชาชนทั่วไปที่
อาศัยอยู่ในชุมชน และพระครูพิศิษฎ์ประชานาถ (ประยูร นนฺทิโย) และคณะ (2563) เรื่อง 
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

การเข้าร่วมในการด าเนินงานของแผนและโครงการ  เปรียบเสมือนองค์พระ
เจดีย์ตอนต้น คือ ท าการส ารวจศึกษาสภาพเดิม และสภาพปัจจุบันของโบราณสถานทั้ง
ด้านประวัติการก่อสร้างและการอนุรักษ์ซ่ึงรวมถึงรูปทรงสถาปัตยกรรม การใช้วัสดุ  และ
สภาพความเสียหายที่ปรากฏอยู่ โดยการท าเป็นเอกสาร บันทึกภาพ และท าแผนผังเขียน
รูปแบบไว้โดยละเอียด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับน ามาประกอบพิจารณาท าโครงการอนุรักษ์ 
และเป็นเอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ ต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสมหวัง แสง
ไสย (2542) ได้วิจัยเรื่อง“การศึกษาหอพระไตรปิฎกในจังหวัดเพชรบุรี" ผลการวิจัยพบว่า  
พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ส าคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา หอพระไตรปิฎกเป็นศาสนสถานที่มี
มาต้ังแต่สมัยสุโขทัย เป็นหอสมุดของวัดที่ใช้เก็บรวบรวมพระไตรปิฎก คัมภีร์ใบลาน สมุด
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ข่อย เพ่ือให้ภิกษุสามเณรได้ศึกษาค้นคว้า ส่วนใหญ่จะสร้างกลางสระน้ า เพ่ือป้องกันสัตว์ที่
จะมาท าลาย 

การเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ เปรียบเสมือนองค์พระเจดีย์
ส่วนปลาย คือ ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Management) เป็น
หลักการบริหารอย่างหนึ่งในยุคใหม่ ที่มีทั้งการบริหารให้มีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ 
กลุ่มท างานหรือให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุน ร่วมก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ร่วมระดมทรัพยากรมีทั้งการมีส่วนร่วมจากภายในและการมีส่วนร่วมจากภายนอกองค์กร  
ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรับผิดชอบต่องาน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและเกิด
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในองค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพระ
ครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี สุทฺธิว โส), 2557) ได้วิจัยเรื่อง บทบาทของวัดในการอนุรักษ์
โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรี  ผลการวิ จัยพบว่า  1. หลักการและวิธี การอนุรัก ษ์
โบราณสถานของวัดในจังหวัดนนทบุรีในการอนุรักษ์โบราณสถานมีบรรทัดฐานในการ
ด าเนินการของทุกฝ่ายซ่ึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติของกรมศิลปากรในการ
อนุรักษ์โบราณสถา นของวัด ได้มีการ ส ารวจโบราณสถาน เป็น ขั้นตอนมีการค้นหา
โบราณสถานเพ่ือก าหนดรายละเอียดเป็นอย่างไร ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในมาตรฐาน
เดียวกัน 
 การเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วม  เปรียบเสมือนยอดพระ
เจดีย์ คือ การใช้สอยพ้ืนที่ภายนอกโบราณสถาน เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป
สามารถเข้ามาใช้พ้ืนที่เขตโบราณสถาน ดังนั้นพระสงฆ์ต้องดูแลรักษาโบราณสถานให้อยู่ใน
สภาพดีไม่ทรุดโทรม จัดประโยชน์ในสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานที่เก่ียวกับการป้องกัน
ศัตรู ได้แก่ โบราณสถานที่สร้างขึ้นเพ่ือป้องกันเมืองจากศัตรู เช่น ประตูเมือง ป้อมประตู
เมือง หรือก าแพงเมือง เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของรจณา คูณพูล และประครอง 
คูณพูล (2551) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการบูรณะกุฏิ ทรงไทย เรือนหมู่วัดท้ายยอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า กุฏิเจ้าอาวาส ถูกสร้างขึ้นตามหลักมงคล
สูตรและมาตราสูตร ของความเชื่อในการสร้างเรือนให้มีความจ าเป็น "มงคล"  
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2. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 
ในการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการบริหารจัดการเป็นอย่างดี 
2.การส่ังการห รืออ านวยกา รเก่ียวกับกา ร
จัดการฯ 
3. การจัดบุคคลเข้าท างาน 
4. การประสานงานเก่ียวกับการจัดการฯ 
การพัฒนาการมีส่วนร่วม 
1. ส ารวจสภาพเดิมและสภาพปัจจุบัน 
2. ท าโครงการอนุรักษ์ 
3. บูรณะให้เหมือนเดิมท่ีสุด  
4. สร้างเครือข่ายการพัฒนาการจัดการฯ 

1. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 
 ในการตัดสินใจและตกลงใจ 

1. พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการฯ 
2. พระสงฆ์มีการวางแผนเก่ียวกับการจัดการฯ 
3. พระสงฆ์จัดองค์การเก่ียวกับการจัดการฯ 
4. พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการจัดการฯ 
การพัฒนาการมีส่วนร่วม 
1. ศึกษาข้อมูลให้ถ่ีถ้วนรอบคอบ 
2. สร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนในการปลูก 
จิตส านึกในการดูแลพ้ืนท่ีมรดกโลก 
3.การยึดหลัก คงของเดิม เพ่ิมเติมของใหม่ ใ ช้
ส่ิงท่ีมี รักษาเอกลักษ์ความเป็นไทย 

 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
ท่ีมา: พระปลัดโอภาส โอภาโส (2562) 

 

3. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 
 ในการติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผล 
2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
3. เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
4. ความร่วมมือระหว่างวัด ชุมชน และ
หน่วยงานราชการ 
การพัฒนาการมีส่วนร่วม 
1. จัดการอบรม 
2. วางแผนกลยุทธ์ 
3. วิจัยและพัฒนา 
4. เน้นการมีส่วนร่วม 
5. สร้างนวัตกรรม 

4. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 
ในการรับผลประโยชน์ 

1. วัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด 
2. วัดมีร า ย ได้จ ากกา ร เ ป็นแห ล่ ง
ท่องเท่ียว 
3. วัดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. ประชาชนเข้าวัดเพ่ิมมากข้ึน 
การพัฒนาการมีส่วนร่วม 
1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักรู้
คุณค่าของพ้ืนท่ีมรดกโลก 
2. จัดท าองค์ความรู้และเผยแผ่เก่ียวกับ
การจัดการ 
3. พัฒนาพ้ืนท่ีมรดกโลกให้ย่ังยืน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับคณะสงฆ์ และ
กรมศิลปากรในการอนุรักษ์โบราณสถานร่วมกัน 
 2. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมศิลปากรควรสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดการพ้ืนที่มรดกโลกให้แก่วัด ในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. วัดจะต้องเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมตัดสินใจที่เด็ดขาดว่าสิ่งใดคือปัญหา
ของโบราณสถาน เพ่ือวางแผนหาแนวทางป้องกันโบราณสถานร่วมกับหน่วยงานราชการ
ต่อไป 
 2. วัดจะต้องเข้าไปมีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรม และหาแนวร่วมจาก
ประชาชนและหน่วยงานราชการในการอนุรักษ์โบราณสถานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในงานวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเรื่อง ติดตามผล ประเมินผลในการดูแลอนุรักษ์
โบราณสถานของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือที่จะได้ทราบแนวทาง 
และผลการ ปฏิบัติของพระสังฆาธิการต่อการอนุรักษ์โบราณสถานของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อันจะน าไปสู่ การปรับปรุงระบบการบริหารการอนุรัก ษ์
โบราณสถานของพระสังฆาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ขีดความสามารถของกรุงเทพมหานครในการด าเนินนโยบายรักษา 
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง* 

CAPACITY OF BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION TO IMPLEMENT THE 
POLICY ON THE CLEANLINESS AND ORDERLINESS OF THE COUNTRY 

เอกรินทร์ ศิโรรัตนชัย 

Akgarin Siroratnachai 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

Ramkhamhaeng University 
E-mail: akgarinsiroratnachai@gmail.com 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) การด าเนินนโยบายรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร  (2) ปัญหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร   
(3) การเสนอแนวทางความส าเร็จในการด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ  และวิเคราะห์ ข้อมูล โดยการวิ เครา ะห์เชิ งเนื้อหาและพร รณนา ควา ม 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การด าเนินนโยบายได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยของผู้ที่ มี
อ านาจบริหารกรุงเทพมหานคร และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 2) ปัญหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินนโยบายประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร การจราจรติดขัดส่งผลให้เกิด
ปัญหาการร้องเรี ยนเรื่องความเป็ นธรรมในการเลื อกปฏิบัติ 3) การเสนอแนวทา ง
ความส าเร็จในการด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ (1) การเป็นอันหนึ่งอันเดียวขององค์กรที่มีอ านาจและความ
เข้มแข็งทางอุดมการณ์ในการด าเนินนโยบาย (2) ความสามารถของข้าราชการ  (3) การเข้า
ร่วมของรัฐใช้สถาบันทหารและผู้ มีอ านาจบริหารกรุงเทพมหานคร  (4) การจัดการ
ทรัพยากรในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครด้านบุคลากรยุทธศาสตร์ไม่เพียงพอ การเสนอแนวทางนี้
ส่งผลต่อการด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองทั้งสิ้น 
ค าส าคัญ: ขีดความสามารถ; การด าเนินนโยบาย; การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง 
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Abstract 
 Objectives of this research article were to; 1. Study implementation 
of policies to maintain the cleanliness and tidiness of Bangkok, 2 Study 
barriers and obstacles of cleanliness and orderliness policy, 3 propose 
successful implementation of our security, cleanliness and tidiness of the 
city. Methodology was the qualitative research collected data with semi-in-
depth-interview script. Finding were; 1. the policy was changed to the 
modern era of the executive authority in Bangkok, and the adoption of the 
law to maintain cleanliness and orderliness of the nation In B.E. 2535. 2. 
Barriers of public policy, not the convenience of commuters. Traffic jams are 
enormous obstacles both on the pavement and road surface Hawker 
management order to float in order had causing problems for complaints 
about fairness in discrimination: (1) the unity of the organization with the 
authority, and strengthen the ideals of policy. (2) Competency of civil 
servants. (3) Government participation by military institutions and 
administrative authority in Bangkok. (4) Inadequate resource management in 
the Bangkok area regarding the personnel strategy. This suggestion affects 
the overall cleanliness and orderliness of the country.  
Keywords: Capacity; Administration; Keeping order and the country 
 

บทน า 
 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยโดยมีการแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 50 เขต ซ่ึงเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ 
มีการค้าการลงทุนจากทุกสาขาอาชีพ ส่วนใหญ่นิยมประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยเพราะ
เป็นอาชีพที่ใช้แรงงานของตนเอง ซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาที่ท าให้เกิดปัญหาทางเท้า ปัญหา
ขยะ ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาด้านการแข่งขันราคาอย่างไม่ยุติธรรม โดยการก าหนด
ข้อห้ามเก่ียวกับการค้าหาบเร่แผงลอยในพ้ืนที่หรือทางสาธารณะเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคของ
อดีตนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม ต่อมาในยุคของอดีตนายกรัฐมนตรี จอม
พลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ มีการจัดให้บ้านเมืองอยู่ในสภาพที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ต่อมาได้มีการขยายตัวของการค้าหาบเร่-แผงลอยซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาต่อสาธารณะ และยาก
ที่จะควบคุมการออกกฎหมายบังคับ  ในการควบคุมผู้ เร่ขา ยและแผงลอย ห้างร้า น 
ประชาชน รวมทั้งให้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจใช้ดุลย
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พินิจพิจารณาประกาศก าหนดจุดผ่อนผันให้ผู้ค้าสามารถค้าขายในที่หรือทางสาธารณะได้ 
ท าให้การค้าขายในที่หรือทางสาธารณะที่เคยผิดกฎหมายกลายเป็นจุดที่ถูกกฎหมาย 
เปรียบเสมือนเป็นการเปิดช่องเปิดโอกาสให้อ านาจเจ้าหน้าที่กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง 
หรือกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองในท้องถิ่นไปแสวงหาผลประโยชน์เข้าตนเองหรือเพ่ือเป็นฐาน
สนับสนุนทางการเมือง โดยที่ผลประโยชน์จากการค้าหาบเร่-แผงลอยสามารถแบ่งได้เป็น 5 
กลุ่ม 1) ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยได้ประโยชน์จากค่าเช่า และภาษี 2) ผู้ซ้ือได้ประโยชน์จากราคา
สินค้าถูกกว่าร้านค้าบริเวณนั้น 3) หัวคิวหรือตัวแทนผู้ ค้าจะได้รับส่วนแบ่งจากเงินค่า
คุ้มครองที่เรียกเก็บจากผู้ค้าเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการช่วยเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพ่ือปล่อยให้ผู้ค้าได้ต้ังวางในที่สาธารณะต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า 4) เจ้าหน้าที่ของรัฐ
บางคนนอกจากจะได้ส่วนแบ่งจากเงินค่าปรับแล้วยังได้เงินค่าคุ้มครองที่แลกเปลี่ยนกับการ
ปล่อยให้ผู้ค้าขายโดยผิดกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ และ 5) ประชาชนทั่วไปจะ
ได้ส่วนแบ่งจากเงินค่าปรับที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ค้าแล้วน าเงินส่วนนี้มาใช้จ่ายใน การพัฒนา
บ้านเมือง (สุรพล สุดาราและคณะ, 2525) 

ปัจจุบันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการก าหนดจุดผ่อนผันเพ่ิมขึ้น จึงเป็น
สาเหตุของการเพ่ิมขึ้นของผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ในการด าเนินนโยบายรักษาความสะอาด
และควา มเป็น ระเบี ยบ เรี ยบร้อยของบ้ าน เมือง  และมีแนว คิดทฤษฎี เก่ี ยว กับขี ด
ความสามารถต่อการด าเนินนโยบาย คือ ขั้นตอนที่เก่ียวกับมาตรการของนโยบายที่เกิดขึ้น
ระหว่างกระบวนการก าหนดนโยบายและเม่ือนโยบายได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ ค าสั่ง
ฝ่า ยบริห ารหรื อมติคณะรัฐมนตรี หรื อประกา ศกฎกระทร วง ต่า งๆ การ ศึกษา ขี ด
ความสามารถเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กร อาทิ ด้านความรู้  ความสามารถ ทักษะ 
หรือคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมของคน และเป็นการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาระดับความสามารถหรือข้อจ ากัดขององค์กรในการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังเช่น
แนวคิดของ (William, 1971) ได้กล่าวถึงขีดความสามารถ คือ ความพยายามตัดสิน
ความสามารถขององค์กรในการรวบรวมคนและทรัพยากรรวมทั้งการกระตุ้นบุคลากรใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร การค้าหาบเร่-แผงลอยเป็นอาชีพอิสระ
ที่มีความส าคัญ ส าหรับประเทศ ที่ยากจน และประเทศที่ก าลังพัฒนาในเอเชียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงจะพบมากตามเมืองใหญ่ของทุกประเทศ ซ่ึงเป็นทางเลือกส าหรับผู้ มี
รายได้น้อยหรือผู้ยากจน (Bhowmik, 2005) โดยได้ก าหนดความคุ้มครองตามกฎหมาย
รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นการก าหนดนโยบายขึ้นในสังคม
หรือองค์กรต่างๆ เพ่ือเป็นแนวคิดในการด าเนินงาน ซ่ึงมีลักษณะสอดคล้องกับความเชื่อ
และลัทธิการปกครองขององค์กร  การก าหนดน โยบา ยย่อมต้องมีขั้ นตอนและเป็ น
กระบวนการอันน ามาซ่ึงนโยบาย กุศโลบายในการด าเนินงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ของการบริหารและนโยบายที่ก าหนดขึ้นจะต้องเป็นที่รับทราบ
และยอมรับจากบุคคลฝ่ายภายในหน่วยงานต้องได้รับการผสมผสานเข้าด้วยกันให้เป็น
แนวทางกว้างๆ เพ่ือการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน (Denhardt & Denhardt, 2009) และ
ได้น าแนวคิดของนักวิชาการในด้านการน าน โยบายไปปฏิบั ติอย่าง (Walter,1971 ; 
Mazmanian, 1980) ได้กล่าวว่าการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการน าการตัดสินใจนโยบาย
พ้ืนฐานที่ได้กระท าไว้ ซ่ึงอยู่ในรูปของกฎหมาย ค าสั่งของฝ่ายบริหาร หรือค าพิพากษาของ
ศาลไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จโดยมีกระบวนการซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนการพิจารณา
ผลลัพธ์ท่ีพึงปรารถนา ตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย ในการยินยอมปฏิบัติตามของผู้ที่
เก่ียวข้องและการพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากผู้ตัดสินใจก าหนดนโยบายและหน่วยงาน
ที่น านโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี้ (William, 1971) มองว่าขั้นตอนการน านโยบายปฏิบัติ
เป็นเรื่องของการของการศึกษาว่าองค์การที่รับผิดชอบสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากร
ทางการบริหาร ตลอดจนกลไกที่ส าคัญทั้งมวลปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุ หรือ
อีกนัยหนึ่ง การน านโยบายไปปฏิบัติให้ความสนใจ เรื่องของความสามารถที่จะผลักดัน ให้
การท างานของกลไกที่ส าคัญสามารถบรรลุผลลัพธ์ท่ีได้ต้ังเป้าหมายไว้ จากความหมายที่
นักวิชาการได้ให้ค านิยามไว้ข้างต้นนั้นสามารถสรุปได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติหมายถึง
การแปลงวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบาย ซ่ึงอาจกฎหมาย หรือค าสั่งของรัฐบาล ให้
เป็นแนวทาง แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ด้วยการจัดหาทรัพยากรต่างๆ
เพ่ือด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ การวางแผนโครงการเพ่ือตอบสนอง
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 อย่างไรก็ตามจากสภาพปัญหาดังกล่าวกรุงเทพมหานครได้ด าเนินนโยบายรักษา
ควา มสะอา ดและควา มเป็ น ร ะเบี ยบ เรี ยบร้ อยของบ้ า นเ มือง  โดยการบั งคับ ใช้
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 
2535 กับผู้ค้าที่ไม่เคารพในกฎที่ก าหนดขึ้นซ่ึงเป็นนโยบายที่มุ่งแก้ปัญหาการจ าหน่ายสินค้า
และบริการในที่หรือทางสาธารณะที่ผู้ ค้าหาบเร่ -แผงลอยรุกล้ าทางเดินเท้าและถนนซ่ึง
ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรไม่สะดวก ปัญหาความสะอาด และความเป็นระเบียบร้อยร้อย
ของบ้านเมืองและปัญหาอิทธิพลเพ่ือให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีความสะอาดมี
สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความสะดวกในการสัญจร อย่างไรก็
ตามการบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 ในการจัดระเบียบหาบเร่ -แผงลอย ต้ังแต่มีการบังคับใช้พระราช 
บัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และ
การยกเลิกจุดผ่อนผันต้ังแต่ประมาณปี 2548 เป็นต้นมายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
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จากการด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
กรุงเทพมหานครดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจศึกษาถึงแนวคิด และทฤษฎีต่างๆ เพ่ือน าการด าเนิน
นโยบายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร และ
ศึกษาหาปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินนโยบาย และเพ่ือเสนอแนวทางความส าเร็จใน
การด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร
ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการด าเนินนโยบายรั กษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือเสนอแนวทางความส าเร็จในการด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องขีดความสามารถของกรุงเทพมหานครในการด าเนินนโยบาย
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ใช้เทคนิคการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีระเบียบวิธีวิจัยโดยสังเขป ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เชิงลึกซ่ึงเป็นการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานครจ านวน 4 
คน และผู้บริหารส านักเทศกิจกรุงเทพมหานครจ านวน 3 คน และเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
เทศกิจเขตพ้ืนในเขตบางกะปิจ านวน 3 คน และเขตมีนบุรีจ านวน 3 คน และเจ้าหน้าที่
ต ารวจพ้ืนที่เขตบางกะปิจ านวน 1 คน และผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยในเขตพ้ืนที่บางกะปิจ านวน 
10 คน ในเขตพ้ืนที่มีนบุรีจ านวน 5 คน และประชาชนผู้ใช้ทางบริเวณเขตพ้ืนได้แก่บางกะปิ
จ านวน 10 คน และมีนบุรีจ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแบบสัมภาษณ์มี 2 
ชุด ดังนี้ 
 ชุดท่ี 1 เป็นตารางบันทึกการส ารวจสภาพพ้ืนท่ี  
 เป็นตารางบันทึกการส ารวจสภาพพ้ืนที่บริเวณถนนรามค าแหง เขตบางกะปิ 
บริเวณตลาด บางกะปิ เขตบางกะปิ บริเวณถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี 
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 ชุ ด ท่ี  2 เ ป็นแบ บสัมภาษ ณ์แบบก่ึง โ คร ง สร้ า ง  สัมภาษ ณ์ ผู้บริ หา ร
กรุงเทพมหานครผู้บริหารส านักเทศกิจกรุงเทพมหานคร พนักงานและเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ
ในพ้ืนท่ีท่ีท าการวิจัย ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย และประชาชนผู้ใช้ทางบริเวณเขตพ้ืนท่ีท่ีท า
การวิจัย ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 ส่วนที่ 2 แนวทางความส าเร็จในการด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ประเด็นของหน้าที่ที่ ดูแล การ
บังคับการปฏิบัติงานของส านักเทศกิจกรุงเทพมหานคร ประเด็นการ ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ ประเด็นการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการด าเนินนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่
แผงลอย และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขและข้อเสนอแนะในการด าเนินนโยบายการจัด
ระเบียบหาบเร่แผงลอย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจ สังเกตการณ์ สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มโดยมีการ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
เพ่ือเก็บข้อมูลที่เก่ียวกับขีดความสามารถของกรุงเทพมหานครในการด าเนินนโยบายรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง งานวิจัยโดยใช้แบบส ารวจ ก าร
สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ และการบันทึกภาพและเสียง หลังจากนั้นผู้วิจัยได้จัดท า
รายงานสรุปวิเคราะห์ขีดความสามารถของกรุงเทพมหานครในการด าเนินนโยบายรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองของแต่ละพ้ืนที่ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้  ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาจากเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา ดังนี้ 
 1) การตรวจสอบเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) และการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ โดยการใช้วิ ธีการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลายๆ ท่านที่มีความแตกต่างในด้าน อาชีพ อายุ และบทบาทหน้าที่ 
 2) การตรวจสอบด้านวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลหลายๆ วิธี 
ได้แก่ การสั มภาษณ์แบบเจาะลึ ก (In-depth interview) การสนทนากลุ่ม ( Focus 
Group) การสังเกตแบบมี ส่วนร่วม (Participatory observation) การตรวจสอบข้อมูล 
การให้ผู้ให้ข้อมูลทบทวนข้อมูลและการตีความของผู้วิจัยการตรวจสอบความถูกต้องของผล
การศึกษาด้วยวิธีสร้างแบบสอบถาม (Check List)  
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ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ขีดความสามารถของกรุงเทพมหานครในการด าเนินนโยบายรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ผู้วิจัยสามารถท าการสรุปผล
วิจัย ดังนี้ 
 1. การด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
กรุงเทพมหานคร 
 การด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของ
กรุงเทพมหานคร ในอดีตที่ผ่านมาที่เก่ียวกับการค้าหาบเร่แผงลอย ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคตามสมัยของผู้ที่มีอ านาจเพราะเป็นแหล่งรายได้ของคนยากจนและการด าเนินนโยบายฯ 
ต้องค านึ งถึ งความเป็ น ระเบี ยบ เรี ยบร้ อยของ เมือง  แ ต่ภ า ยหลังกา รประกาศใช้
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 
2535 องค์กรที่มีอ านาจในการก าหนดนโยบายในพ้ืนที่ผ่อนผันให้มีการค้าหาบเร่แผงลอยจึง
ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค อีกทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกต้ังที่ มี
วาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี จึงท าให้นโยบายที่ก าหนดมีลักษณะไม่ต่อเนื่องจึงไม่เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินนโยบาย ในการด าเนินนโยบายด้านการจัดระเบียบเมืองของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครในแต่ละยุคนั้นมีการก าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการด้าน
การจัดระเบียบเมือง ส่วนใหญ่มาจากผู้บริหารหรือที่ปรึกษาด้านวิชาการที่ไม่มีความใกล้ชิด
กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเม่ือน านโยบายเหล่านั้นมาปฏิบัติจึงปรากฏว่า เกิดปัญหาอุปสรรคมา
จากนโยบายไม่ตรงกับสภาพปัญหา สภาพพ้ืนที่ แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น ในการน า
นโยบายไปปฏิบัติต้องให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย โดยการจัดระเบียบหาบเร่ -
แผงลอยต้องด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กรุงเทพมหานคร
ก าหนด และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง  
 การด าเนินนโยบายฯ ก่อนปี 2557 ได้เน้นหนักเรื่องปากท้องของประชาชน คน
ยากจน ใน พ้ืนที่ ซ่ึง เป็ นฐานคะแนน เสี ยง เลือกต้ั ง และผู้ที่ มีอิทธิ พลที่เก่ี ยวข้อ งกับ
ผลประโยชน์เป็นหลัก แต่ภายหลังปี 2557 หลังเกิดรัฐประหารองค์กรที่มีอ านาจได้
เปลี่ยนแปลงไปโดยมีหน่วยงานทหารเข้ามาร่วมสนับสนุนในการท างาน การด าเนินนโยบาย
ฯ กลับมาเน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในพ้ืนที่ที่
ผิดกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรและปราบปรามผู้ มีอิทธิพลซ่ึงได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการค้าหาบเร่-แผงลอย ดังนั้นจะเห็นได้จาก
การรวบรวมเอกสารจากการวิจัย พบว่า นโยบายการจัดระเบียบทางเท้าในแต่ละยุคสมัย
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครล้วนมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่ กับฐานเสียงที่ได้มา เม่ือ



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
91 

 

มองมายังนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าในปัจจุบันซ่ึงจะส่งผลกระทบด้านลบต่อผู้ ค้าหาบ
เร่แผงลอย ดังนั้นในอนาคตหากเกิดการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในอนาคตการ
ชูนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าต้องเป็นไปอย่างประนีประนอม โดยจะเห็นได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่เขตบางกะปิและเขตมีนบุรีที่ได้ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นว่าการ
จัดระเบียบทางเท้าโดยการยกเลิกจุดผ่อนผันนั้นจะถูกใช้ได้ในระยะเวลาที่สั้นไม่ยาวนาน 
เพราะทุกคนเห็นการเปรียบเทียบนโยบายจากระบบทางการเมือง และความแตกต่างจาก
ระบบการเมืองที่ถูกดูแลโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 2. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร 
 ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในครั้งนี้  ได้แก่ ปัจจัยที่ มีผลต่อขีดความสามารถในการ
ด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และ
ปัญหาและอุปสรรคของการการด าเนินนโยบาย ดังนี้ 
 1. ปัจจัยที่มีผลต่อขีดความสามารถในการด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ได้แก่ นโยบายทางการเมืองของผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร กฎหมายที่เก่ียวข้อง การปฏิบัติตามนโยบายในพ้ืนที่เขตบางกะปิและเขต
มีนบุรี และผลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้ทางสา ธารณะ ในส่วนของนโยบายทางของ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เป็นการบริหารจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับการ
เลือกต้ังเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานคร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองจึงมีความสัมพันธ์กับ
พรรคการเมืองในสังกัดตนเองที่ตนสังกัดอยู่ และกลุ่มผลประโยชน์ที่ให้การสนับสนุ น หลัง
การด าเนินการภายใต้นโยบายดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าจ านวนมากจึงได้มี
การรวมตัวจัดต้ังกลุ่มเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ที่ ศูนย์บริการประชาชน ในส่วนกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเก่ียวกับบทบาทหรือหน้าที่ในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่ระบุไว้ตามกฎหมาย ในหัวข้อการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้ านเมือง ซ่ึ งได้แก่ พร ะราชบัญญัติ ระเบียบบริ หารราชกา ร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ภายหลังการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงแม้ว่ากฎหมายที่เก่ียวข้องจะได้มีการบัญญัติลักษณะของการ
กระท าและการลงโทษไว้ การปฏิบัติตามนโยบายในพ้ืนที่เขตบางกะปิและเขตมีนบุรีการ
หาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่เขตบางกะปิ และเขตมีนบุรีเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหามากมายขึ้นในชุมชนเมืองเนื่องจากผู้ ค้าหาบเร่แผงลอยได้
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เข้ามาครอบครองพ้ืนที่บนทางเท้าและพ้ืนที่สาธารณะในบริเวณที่มีประชาชนสัญจรไปมา
เพ่ือใช้ในการประกอบกิจกรรมทางการค้าต่า งๆ และผลยังก่อให้เกิดปัญหาความไม่
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และในส่วนผลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้
ทางสาธารณะการหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าที่ ก่อให้เกิดปัญหาเนื่องจากผู้ ค้าหาบเร่แผง
ลอยได้ครอบครองพ้ืนที่บางส่วนบนทางเท้าและบนทางสาธารณะที่มีประชาชนสัญจรไปมา
จ านวนมาก เพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมการค้าโดยค านึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก 
จึงท าให้เกิดปัญหาการกีดขวางทางการสัญจรของประชาชนที่ใช้ทางเท้า ดังเช่น ในเขต
พ้ืนที่บางกะปิ และเขตมีนบุรี และพบว่า การด าเนินนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าเป็น
เรื่องของการตัดสินใจทางการเมือง เนื่องจากผู้ ค้าหาบเร่แผงลอยเห็นได้ชัดถึงระบบ
การเมืองว่าเป็นสิ่งส าคัญ เพราะระบบการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของประชาชน ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นนโยบายที่มาจากระบบการเมืองที่สมบูรณ์
จึงได้รับแรงต้านน้อยกว่า ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดจากนโยบายในอดีตที่ออกโดยผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครที่ถูกเลือกต้ังมาจากระบบการเมืองที่สมบูรณ์ โดยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
นโยบายที่ออกมามีลักษณะยับยั้งแต่ก็ผ่อนปรนอยู่บ้างไม่ได้แข็งกระด้างและใช้อ านาจ
เด็ดขาดดังเช่นปัจจุบัน 
 2. ปัญหาและอุปสรรคของการการด าเนินนโยบายของการด าเนินนโยบายรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาเรื้อรังที่
ต่อเนื่องมายาวนาน จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังท าให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นผู้
ก าหนดนโยบาย ได้พยายามที่จะก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดแต่ยังไม่
สามารถท าได้ และปัญหาเหล่านี้มีปัญหาหลัก คือ (1) ระยะเวลาการสิ้นสุดการอนุญาตให้
ท าการค้าหาบเร่แผงลอย (2) พ้ืนที่จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยที่จัดระเบียบไปแล้วส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบการและผู้ที่มีรายได้น้อย (3) การขอความร่วมมือให้ย้ายออก (4) การ
หาพ้ืนที่รองรับ และมีการตรวจและด าเนินคดีตามกฎหมาย ส่งผลให้เกิดปัญหาการ
ร้องเรียนเรื่องความเป็นธรรมในการเลือกปฏิบัติโดยอ้างว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว ( 5) ไม่
สามารถหาพ้ืนที่ค้าขายให้กับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ และ (6) ไม่เห็นด้วยกับการด าเนินการ
จัดระเบียบในพ้ืนที่ชั้นนอก และในส่วนพ้ืนที่เขตบางกะปิ และเขตมีนบุรี พบว่า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร การจราจรติดขัดเป็นอย่างมากกีดขวางทั้งบนทางเท้า
และผิวจราจรของพ้ืนที่เขตมีนบุรี และบางกะปิ การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยมีอุปสรรค
ใน กฎหมายการจับผู้กระท าผิด การขอความร่วมมือให้ย้ายออก และมีการหาพ้ืนที่รองรับ 
ไม่เหมาะสม เกิดการประท้วง สถานที่ไม่สามารถค้าขายได้ เก็บค่าเช่า พ้ืนที่แพง และมีการ
ตรวจและด าเนินคดีตามกฎหมาย ส่งผลให้เกิดปัญหาการร้องเรียนเรื่องความเป็นธรรมใน
การเลือกปฏิบัติส าหรับผู้ค้าที่ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  
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 3. แนวทางความส าเร็จในการด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร 
 แนวทางความส าเร็จในการด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและมีความเก่ียวข้องกับหลาย
ปัจจัย ดังนั้น แนวทางความส าเร็จในการด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองควรมีความครอบคลุมปัจจัยที่ เก่ียวข้องและเป็นไปเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์โดยแท้จริง นอกจากนี้ในการแก้ไขปัญหาที่ส า คัญในแง่ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของเมือง ความสวยงามของเมือง การสัญจรสะดวก ลดอาชญากรรมและ
การรีดไถจากผู้ที่มีอิทธิพล ที่เพ่ิมขึ้นสามารถอธิบายขีดความสามารถของกรุงเทพมหานครที่
เพ่ิมขึ้นได้ใน 4 มิติ คือ  
 1. การเป็นอันหนึ่งอันเดียวขององค์กรผู้มีอ านาจและความเข้มแข็งทางอุดมการณ์
ในการด าเนินนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยของกรุงเทพมหานคร มีองค์กรผู้ มี
อ านาจฝังตัวอยู่ก่อนมีนโยบายการจัดระเบียบฯ ในปี 2557 จึงท าให้การด าเนินนโยบายฯ มี
ความต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความสัมพันธ์ขององค์กรผู้ มีอ านาจบริหาร
กรุงเทพมหานครกับส านักงานเทศกิจของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการ
ประสานเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เทศกิจ ทหารและต ารวจ ติดต่อ สื่อสาร ประชุม 
แผนงานรวมกันและในส่วนการก ากับดูแลงานเทศกิจมีการก ากับดู แลจากส่วนบนลงมา
ส่วนล่างอยู่ตลอดเวลา  
 2. ความสามารถของข้าราชการ มีการฝึกฝนความเชี่ยวชาญงาน กฎหมายในการ
ปฏิบัติหน้าที่ การพูด การต่อรอง การเจรจา การประจันหน้ากับแม่ค้า มีการปลูกฝัง 
ค่านิยม ศีลธรรม การท างานรวมกัน มีการสร้างความสัมพันธ์ในการท างานบริการร่วมกัน
อย่างมืออาชีพ โดยการฝึกอบรมท่ามือเปล่า การเรียกแถวให้คุ้นเคยกับการออกค าสั่งและ
การรับค าสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่ขัดขืน ส่วนด้านความเป็นอิสระทางการเมือง ได้สร้าง
ระบบการท างานหมุนเวียนไม่ยึดติดในพ้ืนที่เพ่ือป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ในพ้ืนที่ 
ส่วนด้านความม่ังคงในอาชีพในการท างานของส านักเทศกิจกรุงเทพมหานคร มีเงินเดือน 
โบนัสประจ าปี มีค่าล่วงเวลา มีส่วนแบ่งจากการจับปรับ ส่วนด้านหน้าที่งานที่เหมาะสม มี
กองตรวจและบังคับการคอยท าหน้าที่ตรวจสอบการท างาน กองตรวจและบังคับการ
รา ยงาน ให้ ผู้บั งคับบัญชาทรา บ และว่ ากล่า ว ตัก เตือน  และไม่ปฏิ บัติ ตา มค าสั่ ง
ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัย และการประเมินผลในการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานในพ้ืนที่  
 3. การเข้าร่วมของรัฐในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ใช้สถาบันทหารและผู้ มี
อ านาจบริหารของกรุงเทพฯ เป็นแกนน า ในการประสานความร่วมมือในการท างานรวมกัน
ของ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ หน่วยงานกรุงเทพมหานคร หน่วยงานต ารวจ และหน่วยงาน
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ทหาร เพ่ือที่จะเป็นแกนน าหลักในการเข้าไปแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ในช่วงแรกเม่ือเสร็จสิ้น
แล้วจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเทศกิจในพ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลต่อ พบว่ามีหน่วยงาน
รัฐที่ร่วมมือในการท างาน ได้แก่ 1) กลุ่มแกนน าคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้บริหาร
เขต 2) กลุ่มฝ่ายเทศกิจในพ้ืนที่ 3) กลุ่มฝ่ายเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผกก.สน 4) กลุ่มฝ่ายทหาร ร.
12 5) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการท างาน ผู้บริหารกรุงเทพฯ ได้เพ่ิมระดับและคุณภาพ
ในการติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานร่วมกัน
โดยได้ลงไปประชุมเอง ลงพ้ืนที่เอง ลงไปเรียกแถวเอง ลงไปส ารวจเองและลงไปเดินเอง มี
การท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้ค้า มีการประชุมและวางแผนร่วมกันกับเจ้าหน้าที่
และผู้ที่เก่ียวข้อง ในส่วนเขตพ้ืนที่บางกะปิ มีการปฏิบัติกับผู้ ค้าอย่างเป็นมิ ตร มีการ
ประชาสัมพันธ์แทนการจับกุมมีการแนะน ากฎหมายให้เข้าใจ มีการประชาสัมพันธ์กับ
ประชาชนที่สัญจร ผู้ค้าเห็นด้วยและเข้าใจยอมปฏิบัติตาม และส่วนเขตพ้ืนที่มีนบุรี มีการ
ประชุมกับผู้ค้า มีการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลา มีรถประชาสัมพันธ์
ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่มีการประชุมทุกอาทิตย์ ผู้ค้าส่วนใหญ่เห็นด้วยและปฏิบัติตาม 
  4. การจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครด้านบุคลากรยุท ธศาสตร์ไม่
เพียงพอเพราะหน้าที่งานเทศกิจมีหลายหน้าที่งาน แต่แก้ปัญหาด้วยการประสานเทศกิจทั้ง 
50 เขต ทหาร และต ารวจเข้ามาช่วยท างานในพ้ืนที่ถึงพอเพียง ส าหรับส านักเทศกิจด้าน
บุคลากรเพียงพอแต่ต้องเอาใจใส่และกวดขันในการท างาน ด้านงบประมาณส่วนใหญ่
เพียงพอแต่มีปัญหาเรื่องเงินเดือนลูกจ้างไม่ได้เพ่ิมขึ้นเหมือนข้าราชการ และด้านวัสดุและ
อุปกรณ์ส่วนใหญ่เพียงพอที่ยังขาดได้แก่ กล้องและรถสายตรวจ ห้องเก็บของกลางส่ วนเขต
พ้ืนที่บางกะปิและเขตพ้ืนที่มีนบุรี บุคลากรเขตพ้ืนที่บางกะปิไม่เพียงพอแก้ปัญหาโดยการ
หมุนเวียน ส่วนเขตพ้ืนที่มีนบุรีเพียงพอแต่มีปัญหาตอนระดมพลไปท างานในจุดอ่ืนๆ 
งบประมาณทั้งสองเขตเพียงพอแต่มีปัญหาเรื่องเงินเดือนลูกจ้างไม่ได้เพ่ิมขึ้นเหมือน
ข้าราชการ และด้านวัสดุและอุปกรณ์เขตพ้ืนที่บางกะปิ เพียงพอ ส่วนเขตพ้ืนที่มีนบุรีขาด
รถยนต์สายตรวจและมอเตอร์ไซต์สายตรวจ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงขีดความสามารถของกรุงเทพมหานคร
ในการด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดย
ผู้วิจัยได้ท าการอภิปรายผลการวิจัยตามล าดับความวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร 
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 การด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
กรุงเทพมหานคร พบว่า หลังมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ได้มีการประกาศก าหนดจุดผ่อนผันให้ท า
การค้าในที่หรือทางสาธารณะจากพ้ืนที่ห้ามมิให้ขายอาหารหรือจ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่ที่ผิด
กฎหมาย กล่าวคือจากข้อมูลสถิติจากปี 2556 ได้มีจุดผ่อนผัน 726 จุด ซ่ึงเป็นสาเหตุของ
การเพ่ิมขึ้นของหาบเร่แผงลอย และก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมา คือปัญหาด้านความสะอาด 
อาชญากรรม การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และการจราจรติดขัด จึงท าให้นโยบายที่
ก าหนดมีลักษณะ ไม่ต่อเนื่อง ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรในด้านการจัดระเบียบเมืองของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  หากเม่ือน าไปปฏิบัติจึงท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค 
เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาการด าเนินนโยบาย นโยบายไม่ตรงกับสภาพของปัญห า
จากการด ารงอยู่ของหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร พบว่า การขยายตัวของหาบเร่แผง
ลอยเกิดจากการที่สังคมไทยมีวัฒนธรรมการเห็นอกเห็นใจ การท าอะไรตามสะดวกสบาย 
โดยไม่ค านึงถึงระเบียบวินัย และผลวิจัยพบว่าผลประโยชน์จากหาบเร่แผงลอยมี 5 กลุ่ม 
คือ 1) กลุ่มผู้ค้า 2) กลุ่มผู้ซ้ือ 3) กลุ่มหัวคิวหรือตัวแทนผู้ ค้า 4) กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5) 
กลุ่มประชาชนและหาบเร่แผงลอย ส่วนใหญ่เป็นคนจน ไม่มีเงินทุนมาก ต้นทุนต่ า ไม่เสียค่า
เช่าและค่าเซ้งร้านไม่ต้องเสียภาษี ไม่เสียค่ามาตรฐานสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม และอีก
ส่วนหนึ่งเป็นของนายทุนรายย่อยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างม่ังคง หันมาประกอบ
การค้าควบคู่ไปกับการลงทุนในระบบโดยจ้างให้คนจนเป็นแรงงานขายตามจุดต่างๆ  ใน
พ้ืนที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภัชฌา อุวอง (2555) 
ได้ศึกษา “การน านโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ริมบาทวิถีกรุ งเทพมหานครไป
ปฏิบัติ กรณีศึกษาส านักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” พบว่า การจัดระเบียบหาบเร่
แผงลอย ริมบาทวิถีกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ผู้บริหารให้
ความส าคัญ มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ แต่เนื่องจาก
ข้อจ ากัดเรื่องเวลา จ านวนเจ้าหน้าที่ๆปฏิบัติงาน งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับปริมาณ
งานท าให้การด าเนินงานและการปรับปรุงการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเพ่ิมศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่การบริหารงานภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล หลักคุณธรรมหลักจริยธรรม เพ่ือให้
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินนโยบายรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินนโยบายรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร เป็นปัญหาเรื้อรังของ
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กรุงเทพมหานครที่ต่อเนื่องยาวนาน น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง จึงส่งผลให้การ
ด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ในความสัมพันธ์กับ
การเมืองและพ่อค้าแม่ค้าเป็นจ านวนมาก โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเป็นผู้
ก าหนดนโยบายได้พยายามก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด แต่ยังไม่
ประสบความส าเร็จ ซ่ึงสาเหตุอาจเกิดมาจาก 2 ส่วน คือ ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ และ
อุปสรรคที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถควบคุมได้ โดยปัญหาที่ สามารถแก้ไขได้ คือ 
กระบวนการการด าเนินนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย  ที่ขาดความชัดเจน 
กรุงเทพมหานครใช้อ านาจตีความยกเลิกการค้าหาบเร่แผงลอย โดยการใช้ดุลยพินิจอย่าง
เลือกปฏิบัติท าให้ผู้ ค้าขายได้รับความล าบาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและ
ประชาชนที่มีรายได้น้อย ในพ้ืนที่การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเพ่ิมเติม จึงท าให้เกิดปัญหา
การร้องเรียนเรื่องความเป็นธรรมในการเลือกปฏิบัติ และไม่สามารถหาพ้ืนที่ ค้าขายให้กับ
ผู้ ค้ าที่ ได้ รั บผลกระทบ และไม่ เห็ น ด้วยกับกา รจั ดร ะเบี ยบ  ใน พ้ืนที่ชั้ น นอกของ
กรุงเทพมหานครในเขตบางกะปิและเขตมีนบุรี และปัญหาการจราจรติดขัด ในส่วนของ
อุปสรรคที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถควบคุมได้ คือ ทรัพยากรด้านบุคลากรไม่เพียงพอ 
สิทธิการเรียกร้อง และการจัดหาสถานที่ใหม่ให้กับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ซ่ึงนโยบายเหล่านี้
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือนโยบายไม่ชัดเจน จึงท าให้เกิดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
นั้นขาดความม่ันใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือที่จะน าไปก าหนดแนวทางในการด าเนินนโยบาย
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมบัติ สังข์ในเมือง (2558) ได้ศึกษา “ความคิดเห็นการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาหาบเร่แผงลอย และศึกษาปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมถึงแนวทางแก้ไข
การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย” พบ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบตามกฎหมาย ขาด
การสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เกิดการ
ต่อต้านจากกลุ่มผู้ค้า รวมถึงปัญหาด าเนินการแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยจึงควรด าเนินการ
ประนีประนอมควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยการต้ังคณะกรรมการที่มีพ่อค้าแม่ค้าเป็นตัวแทน สร้างจิตส านึกให้แก่
ผู้ค้าปรับปรุงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ยาก ในทางปฏิบัติและเหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน จัดหาทรัพยากรต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการน าเอาหลักธรร
มาภิบาลทั้ง 6 ด้าน มาแก้ไขปัญหาภายในท้องถิ่นจึงจะสามารถพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้ 
และซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ Fukuyama (1992) เก่ียวกับขีดความสามารถของรัฐใน
การปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ ให้บรรลุภารกิจและการได้รับการยอมรับให้วิเคราะห์
ที่การวางแผน การฝึกอบรม การท างานร่วมกัน การเข้าถึงของภาครัฐและภาคประชาสังคม 
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การด าเนินนโยบาย การติดตามงาน การประสานงาน และการบังคับใช้กฎหมายที่ ชัดเจน 
โดยปราศจากการแทรกแซงจากสังคมและรัฐ   
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 แนวทางความส าเร็จในการด าเนินนโยบายรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร 
 จากการวิเคราะห์ พบว่า แนวทางความส าเร็จในการด าเนินนโยบายรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ต้องครอบคลุมต่าง ๆ ที่ เป็น
องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการด าเนินนโยบายจัด
ระเบียบหาบเร่แผงลอยมีองค์กรผู้มีอ านาจฝังตัวอยู่ ก่อนมีนโยบายการจัดระเบียบฯ ในปี 
2557 จึงท าให้ การด าเนินน โยบายฯ มีความต่อเนื่อง เป็น อันหนึ่ งอันเดียวกันและ
ความสัมพันธ์ขององค์กรผู้ มีอ านาจบริหารกรุงเทพมหานครกับส านักงานเทศกิจของ
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการประสานเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร 
เทศกิจ ทหารและต ารวจ ติดต่อ สื่อสาร ประชุม พบปะท าแผนงานรวมกันและในส่วนการ
ก ากับดูแลงานเทศกิจมีการก ากับดูแลจากส่วนบนลงมาส่วนล่างอยู่ตลอดเวลา 2) ด้าน
ความสามารถของข้าราชการ มีการฝึกฝนความเชี่ยวชาญงาน กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ 
การพูด การต่อรอง การเจรจา การประจันหน้ากับแม่ค้า มีการปลูกฝัง ค่านิยม ศีลธรรม 
การท างานรวมกันในการท างานบริการร่วมกันอย่างมืออาชีพ โดยการฝึกอบรมท่ามือเปล่า 
การเรียกแถวให้คุ้นเคยกับการออกค าสั่ง และการรับค าสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่ขัดขืน 
ส่วนด้านความเป็นอิสระทางการเมือง ได้สร้างระบบการท างานหมุนเวียนไม่ยึดติดในพ้ืนที่
เพ่ือป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ในพ้ืนที่ ส่วนด้านความม่ังคงในอาชีพในการท า งาน
ของส านักเทศกิจกรุงเทพมหานคร มีเงินเดือน โบนัสประจ าปี มีค่าล่วงเวลา มีส่วนแบ่งจาก
การจับปรับ ส่วนด้านหน้าที่งานที่เหมาะสม มีกองตรวจและบังคับการ คอยท าหน้าที่
ตรวจสอบการท างาน และกองตรวจและบังคับการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และว่า
กล่าว ตักเตือน และไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัย และการประเมินผล
ในการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานในพ้ืนที่ 3) ด้านการเข้าร่วมของรัฐในการจัดระเบียบหาบ
เร่แผงลอย ใช้สถาบันทหารและผู้มีอ านาจบริหารของกรุงเทพมหานคร เป็นแกนน าในการ
ประสานความร่วมมือในการท างานร่วมกันของ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ หน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร หน่วยงานต ารวจ และหน่วยงานทหาร เพ่ือที่จะเป็นแกนน าหลักในการ
เข้าไปแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ในช่วงแรกเม่ือเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเทศกิจใน
พ้ืนที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลต่อ พบว่า มีหน่วยงานรัฐที่ร่วมมือในการท างาน 1. กลุ่มแกนน า
คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้บริหารเขต 2. กลุ่มฝ่ายเทศกิจในพ้ืนที่ 3. กลุ่มฝ่าย
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ผกก.สน 4. กลุ่มฝ่ายทหาร ร.12 และ 5. หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
ท างา น ผู้ บริห ารกรุงเทพมหานคร ไ ด้เพ่ิมระดับและคุณภาพในกา รติด ต่อสื่ อสา ร 
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ปฏิสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานร่วมกัน มีการท าความเข้าใจ
กับประชาชนและผู้ค้า มีการประชุมและวางแผนร่วมกันกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่ เก่ียวข้อง ใน
ส่วนเขตพ้ืนที่บางกะปิ มีการปฏิบัติกับผู้ค้าอย่างเป็นมิตร มีการประชาสัมพันธ์แทนการ
จับกุม มีการแนะน ากฎหมายให้เข้าใจ มีการประชาสัมพันธ์กับประชาชนที่สัญจร ผู้ ค้าเห็น
ด้วยและเข้าใจยอมปฏิบัติตาม และส่วนเขตพ้ืนที่มีนบุรี มีการประชุมกับผู้ ค้า  มีการ
ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลา มีรถประชาสัมพันธ์ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ มีการ
ประชุมทุกอาทิตย์ ผู้ค้าส่วนใหญ่เห็นด้วยและปฏิบัติตาม และ 4) ด้านการจัดการทรัพยากร
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครด้านบุคลากรยุทธศาสตร์ไม่เพียงพอเพราะหน้าที่งานเทศกิจมี
หลายหน้าที่งาน แต่แก้ปัญหาด้วยการประสานเทศกิจทั้ง 50 เขต ทหาร และต ารวจเข้ามา
ช่วยท างานในพ้ืนที่ถึงพอเพียง ส าหรับส านักเทศกิจด้านบุคลากรเพียงพอแต่ ต้องเอาใจใส่
และกวดขันในการท างาน ด้านงบประมาณส่วนใหญ่เพียงพอแต่มีปัญหาเรื่องเงินเดือน
ลูกจ้างไม่ได้เพ่ิมขึ้นเหมือนข้าราชการ และด้านวัสดุและอุปกรณ์ส่วนใหญ่เพียงพอที่ยังขาด 
ได้แก่ กล้องและรถสายตรวจ ห้องเก็บของกลาง  
 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง “ขีดความสามารถของ
กรุงเทพมหานครในการด าเนินนโยบายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง” สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
ท่ีมา: เอกรินทร์ ศิโรรัตนชัย (2563) 

ขีดความสามารถของกรุงเทพมหานครในการด าเนินนโยบายรักษาความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

นโยบายเชิงบวก 
- ผ่อนผันให้ขายในบางพ้ืนท่ี 
- ผ่อนผันให้ขายในบางพ้ืนท่ีโดยยึดหลัก 3 
ประการ 
- รณรงค์จัดระเบียบตามพระราชบัญญัติรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  

นโยบายเชิงลบ 
- กวดขันการรักษาความสะอาด  
- การใช้มาตรการเด็ดขาด 
- ให้ส านักเขตส ารวจและแบ่งพ้ืนท่ีควบคุม
ออกเป็น 2 ประเภท  

พัฒนาการนโยบายของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับการหาบเร่แผงลอย 
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 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย คือ พัฒนาการนโยบายของรัฐที่ เก่ียวข้อง
กับการหาบเร่แผงลอยประกอบด้วยนโยบายเชิงบวก ได้แก่ ผ่อนผันให้ขายในบางพ้ืนที่ 
ผ่อนผันให้ขายในบางพ้ืนที่โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ สะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และรณรงค์จัดระเบียบตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 และนโยบายเชิงลบ ได้แก่กวดขันการรักษาความสะอาด การใช้
มาตรการเด็ดขาด และให้ส านักเขตส ารวจและแบ่งพ้ืนที่ควบคุมออกเป็น 2 ประเภท คือ 
จุดกวดขันพิเศษ และห้ามขายเด็ดขาด ซ่ึงพัฒนาการนโยบายของรัฐที่เก่ียวข้องกับการหาบ
เร่แผงลอยเป็นนโยบายข้างต้นซ่ึงผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและเจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. การด าเนินนโยบายหาบเร่แผงลอยในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานครมีความซับซ้อน
ในแต่ละพ้ืนที่มีสภาพทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ซ่ึงผู้ ค้ามีการศึกษาและความรู้น้อยไม่
สามารถหางานอ่ืนท าได้ ค่าใช้จ่ายค่าครองชีพสูง ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัด
ระเบียบหาบเร่แผงลอยนั้นไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขาดความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี ซ่ึง
สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงควรให้มีการด าเนินนโยบาย
อย่างถูกต้องชัดเจนสามารถน านโยบายที่ก าหนดนั้นไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์  และควรมี
การเพ่ิมอ านาจและบทบาทให้กับเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศกิจของกรุงเทพมหานครให้
มากขึ้นต่อไป 
 2. แนวทางในการปรับปรุงการออกนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าในอนาคต 
เนื่องจากการยกเลิกจุดผ่อนผันหรือออกกฎเกณฑ์เพ่ือจ ากัดผู้ค้าหาบเร่แผงลอยก็ไม่หมดไป
จากกรุงเทพมหานคร เม่ือเป็นเช่นนี้แล้ว การออกนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าจึงสมควร
ท าเพ่ือควบคุมไม่ให้มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอยจ านวนมากเกินไป และจัดระเบียบผู้ ค้าหาบเร่แผง
ลอยให้อยู่ในความเรียบร้อย 
 3. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอตามผู้บริหารแต่ละยุคแต่ละสมัย ท าให้
นโยบายไม่ต่อเนื่อง จึงควรมีการด าเนินนโยบายให้มีความต่อเนื่อง มีความชัดเจน แน่นอน 
ว่าจะมีการยกเลิกหรือผ่อนผันหรือไม่ และควรหาวิธีการช่วยเหลือในระยะสั้น ระยะกลาง 
ระยะยาว ต่อไป 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. การด าเนินนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยนั้น ควบคู่ไปกับนโยบาย
ยกเลิกจุดผ่อนผันหรือคืนทางเท้าให้ประชาชน ก่อให้เกิดทัศนคติที่ ไม่ดีที่ส่งผลต่อผู้บริหาร
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กรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินนโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้นจึงควรเร่งประชาสัมพันธ์
ท าความเข้าใจกับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบและประชาชนที่เก่ียวข้อง 
 2. ในส่วนของพ้ืนที่ผ่อนผันที่ยังไม่ถูกยกเลิก ในการด าเนินนโยบายการจัดระเบียบ
หาบเร่แผงลอย ควรจะใช้นโยบายแบบบูรณการ ร่วมกันระหว่างผู้ ค้า เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนในพ้ืนที่ ในลักษณะการมีส่วนร่วมเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง 
 3. ในส่วนของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถูกยกเลิกจุดผ่อนผันควรมีการติดตามและ
ประเมินผลผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินนโยบายในครั้งนี้ 
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Abstract 
Objectives of this research article were to study management 

effectiveness, the factors enhancing Management Effectiveness and propose 
guidelines for development of Management Effectiveness of the Energy for 
Health Care and Environment Research Center. The research was 
quantitative research, collected data from 384 samples who were patients 
by simple random sampling method with questionnaire as tools to collect 
data and were analyzed by statistical analysis of frequency, percentage, 
means, standard deviation and hypothesis testing by Pearson’s correlation 
coefficient. Findings were that the management of the Energy for Health 
Care and Environment Research Center was at the highest level. Factors 
affected the effectiveness of the management consisted of principles of 
management and Buddhadhamma - Sangahavatthu IV, to be applied in 
providing services to patients. The guidelines for development of 
management was to combine the implementation of good management 
principles and the operations of the staff according to Sangahavatthu IV, 
which was mainly compassion so as to provide helpful and useful services 
to patients, helping and supporting them until they were satisfied, having 
good physical and mental health and overall result in well-being and 
happiness. 
Keywords: Management; The Energy for Health Care and Environment 
Research Center; Effectiveness; Sangahavatthu IV 
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บทคัดย่อ 
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำประสิทธิผล ปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิผลกำร

บริหำรจัดกำร และเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำของกำรบริหำรจัดกำรศูนย์วิจัยพลังงำน
รักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณเก็บข้อมูลจำกกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่ เป็นผู้ป่วยจ ำนวน 384 คน เครื่องมือที่ใ ช้ในกำรเ ก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น
แบบสอบถำมและวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติ  ค่ำควำมถี่  ร้อยละ ค่ำเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำ น และกำรทดสอบสมมติฐำ นโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของ เพีย ร์สั น 
ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรบริหำรจัดกำรศูนย์วิจัยพลังงำนเพ่ือสุขภำพและสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของกำรจัดกำรประกอบด้วยหลักกำรจัดกำร  
หลักพุทธธรรมข้อสังคหวัตถุ 4 เพ่ือน ำไปใช้ในกำรบริกำรผู้ป่วย แนวทำงกำรพัฒนำกำร
จัดกำร คือ กำรรวมกำรใช้หลักกำรกำรจัดกำรที่ ดีและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนตำม
หลักสังคหวัตถุ 4 (ทำน คือกำรให้  จำคะ กำรเสียสละ โดยให้ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ ให้กำร
บริกำรแก่ผู้ป่วยโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ ปิยวำจำ คือพูดจำสุภำพ ให้กำรต้อนรับด้วย
ไมตรีจิต พูดจำให้ก ำลังใจผู้ป่วย อัตถจริยำ คือกำรปฏิบั ติตนให้เป็นประโยชน์ ) ซ่ึงเป็น
ควำมเห็นอกเห็นใจเป็นหลัก เพ่ือให้กำรบริกำรที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยช่วยเหลือและ
สนับสนุนจนกว่ำผู้ป่วยจะพอใจ กำรมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ ดี จะส่งผลให้สุขภำพ
โดยรวมดีขึ้นและมีควำมสุข 
ค าส า คัญ: กำรบริห ำรจัดกำร ; ศูน ย์วิจั ยพลัง งำน รักษำ สุขภำพและสิ่งแวดล้อม ; 
ประสิทธิผล; สังคหวัตถุ ๔ 
 
Introduction 

From the government policy on the reforming of national health 
system, it is necessary to draw the charter of national health system which 
mentioned the intend and joint obligation of the society, as a framework 
and direction to set up policy, strategy and operation process of national 
health system together with to enable all parties to utilize as a framework 
in operating on health to cover all dimensions of physical, psychology, 
wisdom and society. It was the joint desired scenario of health system to 
have charter of health system for each area and as a communication tool 
for the changing of health system in the future (Angkhasuwapla, 2016). 

In this current situation, it is found that many patients go to get 
healing from doctors of conventional medicine in hospitals. Those patients 
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have both basic life-threatening illnesses and the necessary symptoms that 
prompt healing is needed. However, doctors who are going to heal in those 
hospitals are insufficient to provide healing services. The lack of doctors 
made the patients suffering from illness and sometimes even serious once 
they could not be healed in time. From the problem as mentioned above, 
therefore, the alternative medicine had played an important role in healing 
patients. The research topic “Management Effectiveness of the Energy for 
Health Care and Environment Research Center (EHC & ERC)” had 
background of study and focused on the benefits that people who faced 
with the illness could have the alternative curing. Empirical studies were 
found the alternative medicine was one of alternatives of healing patients. 
The Energy for Health Care and Environment Research Center (EHC & ERC) 
had provided such services to the public for more than 14 years which is in 
line with the health policy of the government in promoting alternative 
medicine and holistic medicine according to national health system 2009. 
(National Health Commission Office, 2009). The healing services to patients 
of the Energy for Health Care and Environment Research Center (EHC & ERC) 
using the management with Buddhadhamma – Sangahavatthu IV to serve 
patients so they had better condition of physical health, mental health, 
well-being, happy and good attitude for joyful life. 

There were many researchers with related researches in 
management on services to patients, on healthcare and on public services 
as follows: Panomprai Chaiyong and Jintana Tiumtiporn (2011) researched 
on the research topic of “The integration of physical education, health and 
recreation activities for the mental and physical health promotion of senior 
citizens in Central of Thailand”. Boonwas Somwong and Parinya Roonpo 
(2017) researched on the research topic of “Health Care of Physically and 
Mentally of The Elders in Bangkhae District, Bangkok”. Sompot 
Siriwatchaiporn (1980) had researched the subject “A study of private 
hospitals management in Bangkok Metropolis”. Acting Sub LT. Songdej 
Manojinda (2014) had researched the subject “Factors Enhancing Alternative 
Medicine Services”. Nittaya Srijaroenjira (2003) had researched the subject 
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“A Study of Alternative Medicine in Private Hospitals in Bangkok”. Danai 
wongamornakarapant (2011) had researched the subject “People’s 
satisfaction in public service of lawyers council of Thailand in accordance 
with Sangahavatthu IV” 

From the above, the researcher was interested to study the 
effectiveness of the Energy for Health Care and Environment Research 
Center (EHC & ERC) on the efficiency of management and team and the 
factors enhancing the effectiveness of management including the guidelines 
for further development of the Energy for Health Care and Environment 
Research Center (EHC & ERC) to be more effective. 

The research topic entitled “Management Effectiveness of the 
Energy for Health Care and Environment Research Center (EHC & ERC)” had 
background of study and focuses on the benefits that people who face with 
the illness could had the alternative curing. Empirical studies were found 
the alternative medicine was one of the alternatives of healing patients 
which the Energy for Health Care and Environment Research Center (EHC & 
ERC) had provided such services to the public for more than 14 years which 
was in line with the policies of the government in the promotion of 
alternative medicine and holistic medicine, according to national health 
system 2009. 

In this current situation, it was found that many patients went to 
healing from doctors of conventional medicine in hospitals. Those patients 
had both basic life-threatening illnesses and the necessary symptoms that 
urgent healing was needed. But doctors who were going to be healed in 
those hospitals was not enough to provide healing services. And hospitals 
were not enough in these features made the patient had been suffering 
from illness and sometimes even dangerous to life that could not be 
healed in time. The problem as mentioned above. 

The most important factors were the government had promoted the 
alternative medicine and holistic healing policy by passing provisions into 
the Act of the national health system of  category 7 to promoted to used 
and development of health Indigenous knowledge of Thai traditional and 
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alternative medicine. In the current situation, patients who had been healing 
in hospitals and many establishments in treatment by modern medicine. 
But there were also many problems whether personnel in modern medicine 
was not covered to provided services for those said patient. As a result, 
patients had full covered for illnesses cost of healing in higher cost, which 
were quite costly and expensive, including their limited budget from the 
government and problems from the impact of patients who used drugs and 
chemotherapy for the healing that were affecting side effects to patients. 
But alternative medicine and holistic healing event accepted in all hospital. 
This was focused on management effectiveness of the Energy for Health 
Care and Environment Research Center for providing healing services for 
patients. The importance of healing by the alternative medicine called the 
Holistic Healing.  
 

Research Objectives 
1. To study Management Effectiveness of the Energy for Health Care 

and Environment Research Center. 
2. To study the factors enhancing Management Effectiveness of the 

Energy for Health Care and Environment Research Center . 
3. To propose guidelines for development Management Effectiveness 

of the Energy for Health Care and Environment Research Center. 
 

Methodology 
Methodology was the quantitative research. The population in this 

study consisted of 9,100 patients, these numbers were from the registration 
of patients who came to received healing from the Energy for Health Care 
and Environment Research Center. The sample size had been calculated 
using the formula of Taro Yamane. The samples used in this study were 384 
patients who came to obtained healing services from the Energy for Health 
Care and Environment Research Center by accidental sampling. The data 
were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and 
hypothesis testing by finding the Pearson’s product moment correlation 
coefficient. The tool used for data collection were questionnaires. 
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Results 
 From the research, the researcher found that as follows: 
Table1: Mean and Standard Deviationof sampled patients’ opinion on 
overall Management Effectiveness of the Energy for Health Care and 
Environment Research Center                                                       (n=384) 
Management Effectiveness of the Energy for 

Health Care and Environment Research Center x̅ S.D. Level 

1. Physical Health of patients 3.87 .682 High 
2. Mental Health of patients 4.41 .595 Highest 
3. Attitude of patients 4.20 .646 High 
4. Satisfaction of patients 4.45 .643 Highest 

 Overall 4.23 .571 Highest 
From table 1, the result of research on sampled patients’ opinion on 

overall Management Effectiveness of the Energy for Health Care and 
Environment Research Center in overall was at the highest level (x̅=4.23, 
S.D.=.571). When considering a list of aspects were found to been highest 
level had two items (satisfaction of patients (x̅=4.45), mental health of 
patients (x̅=4.41)) and there were two items of high (attitude of patients 
(x̅=4.20), physical health of patients (x̅=3.87)). 
 

Table 2: Mean and Standard Deviation of sampled patients’ opinion on 
overall Management Factor                                                          (n=384) 

 Management Factor x̅ S.D. Level 
1. Management 4.46 .511 Highest 
2. Man 4.54 .551 Highest 
3. Money 4.20 .656 High 
4. Material 4.33 .601 Highest 

 Overall  4.38 .500 Highest 
From table 2, the overall result of sampled patients’ opinion on 

overall management factor affecting to Management was at highest level 
(x̅=4.38, S.D.=0.500). And when considering a list of aspects were found to 
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been highest level has three items (management (x̅=4.46), man (x̅=4.54), 
material (x̅=3.33), and there was one level of high (money (x̅=4.20). 

 

Table 3: Mean and Standard Deviationof sampled patients’ opinion on 
overall Sangahavatthu IV                                                              (n=384) 

 Sangahavatthu IV x̅ S.D. Level 
1. Dana 4.07 .672 High 
2. Piyavaca 3.91 .810 High 
3. Atthacariya 3.94 .736 High 
4. Samanattata 4.28 .680 Highest 

 Overall 4.05 .637 High 
 

From table 3, the overall result of sampled patients’ opinion on 
overall Sangahavatthu IV affecting was at the high level (x̅=4.05, S.D.=.637). 
And when considering a list of aspects were found to been highest level of 
one item (Samanattata (x̅=4.28)) and there were three items of high (Dana 
(x̅=4.07), Atthacariya (x̅=4.94) and Piyavaca (x̅=3.91)). 

The proposal for development guidelines of Management 
Effectiveness the Energy for Health Care and Environment Research 
Center consisted management principles were necessary and the basic body 
of knowledge that used to managed and consolidate resources in the 
center to achieved effective operations. The management of the center 
required management planning, operational procedures, recommendations 
for patients, and services provided respectively. The staff must have an 
understanding of the operation and enthusiastically in solving problems for 
patients, including polite speech. The center must have a sufficient budget 
to carried out public relations activities and expenses within the center. The 
center’s place must be clean, with adequate restrooms, and a waiting seat 
for the service to patients in order to creating good standards of hygiene. 

Management guidelines for the effectiveness of the Energy for 
Health Care and Environment Research Center should been an evaluation of 
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both the Center department that provided service to patients and patients 
who regularly accessed the service to provide better service development 
and to evaluate the results after the healing of patients in term of physical 
health, mental health, and lifestyle attitudes to ensuring the happiness of 
life or well-being. The Energy for Health Care and Environment Research 
Center used Buddhadhamma - Sangahavatthu IV, to be applied in providing 
services to patients. The guidelines for development of management was to 
combine the implementation of good management principles and the 
operations of the staff according to Sangahavatthu IV, which was mainly 
compassion so as to provided helpful and useful services to patients, 
helping and supporting them until they were satisfied, having good physical 
and mental health and overall result in well-being and happiness. 

 
Discussions 

From the synthesis of the data on “Management Effectiveness of the 
Energy for Health Care and Environment Research Center” can be discussed 
as follows: 

1. The result of the research on “Management Effectiveness of the 
Energy for Health Care and Environment Research Center”  in overall has 
average at the highest level. Because of the center and the center's staff 
have managed appropriately. Including an understanding of the operation. 
Have ability to heal patients both physically, mentally or the holistic healing 
and to adapt patients’ attitude to think positively. After patients came to 
the center found that the mental health of patients and the satisfaction of 
patients, with a mean average at the highest level. For the physical health 
and attitudes of patients, with a mean average at the high level. The result 
is in line with the research of Sompot Siriwatchaiporn (1980) has researched 
the subject “A study of private hospitals management in Bangkok 
Metropolis” It was found that the study found that management styles of 
private hospitals were different depending on the size of the hospitals. The 
important factors affecting management styles were objectives of services, 
structure of the organizations and the nature of personals. 
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2. The result of analysis of factors enhancing “Management 
Effectiveness of the Energy for Health Care and Environment Research 
Center” in overall has average at the highest level. Because of The center 
has appropriate management, planning and education models for patients. 
Staff of the center understand the operation and enthusiastic in solving 
problems for patients. The center has sufficient budget to manage public 
relations activities and internal costs. Including the location of the center, 
with readiness to provide services to patients appropriately. The result is in 
line with the research of Songdej Manojinda (2014) has researched the 
subject “Factors Enhancing Alternative Medicine Services” it was found the 
factors affecting the intention to use alternative medicine services consisted 
of beliefs affecting intention at the statistically significant level of .05; beliefs 
affecting trust at the statistically significant level of .01, and beliefs affecting 
attitudes at the statistically significant level of .01. Trust affected the 
intention at the statistically significant level of .01 and trust affected 
attitudes at the statistically significant level of .01. The reference group and 
the environmental social group affected beliefs at the statistically significant 
level of .01. Support for conducting research affected beliefs at the 
statistically significant level of .01. It is also in line with the research of Danai 
Wongamornakarapant (2011) has researched the subject“ People’s 
satisfaction in public service of lawyers council of Thailand in accordance 
with Sangahavatthu IV” It was found overall people’s satisfaction in service 
of Lawyers Council of Thailand in accordance with Sangahavatthu IV are at 
high level. 

3. The proposing of guidelines for development Management 
Effectiveness of the Energy for Health Care and Environment Research 
Center has consisted of the management, as well as the service plan 
clearly. There are rules and regulations to develop and manage the Energy 
for Health Care and Environment Research Center, and the problem of the 
patient services to bring further information to the development. The result 
is in line with the research of Sasithorn Prawang (2015) has researched the 
subject “Development of a Service Process in an Alternative Medicine 
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Center, Mae Fah Luang University Hospital, Chiang Rai Province” It was 
found that in order to provide effective services to consumers, the work 
process needs to be continuously improved. The purpose of this 
developmental study was to improve the service process in an Alternative 
Medicine Center, Mae Fah Luang University Hospital, Chiang Rai Province. It 
is also in line with the research of Sarothon Rengsomboonsuk (2012) has 
researched the subject “Guidelines for the developing management of 
Chulalongkorn University Sports Center” it was found management of 
resources and function management have an effect on development. 
 

Body of Knowledge  
Researcher had synthesized and discovered new knowledge shown 

as below: 

 
Figure 1: Management Effectiveness of the Energy for Health Care and

 Environment Research Center for Public Service of Model 
Source: Thitithorn Bumbud (2020) 
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The integration of effective management when applied to 
Buddhadhamma - Sangahavatthu IV, which was the foundation of the 
assistance. The Dhamma was the bond of kindness, which was to hold the 
mind of the people and the people in harmony. The resulting in the 
management effectiveness of the Energy for Health Care and Environment 
Research Center in the providing patients with effective services that were 
evident. 

From this study, summarized in figure, it shown that the 
management effectiveness of the Energy for Health Care and Environment 
Research Center consisted of 4 results that were empirically effectiveness in 
giving patient healing service included. 

1. The physical health found that patients after the receiving healing 
from the center were more healthy, able to exercised and perform their 
tasks in daily life better.  

2. The mental health found that patients after the receiving healing 
services from the center found that there was a stable emotional state, 
there was no hope in life, be mindful and others understanding, including 
being optimistic. 

3. The attitude found that patients after the receiving healing 
services from the center, the patients had a positive attitude towards the 
center, the relying on the patients with believed that the healing from the 
center could cure the illness and the healing from the center was safe. It 
was worthwhile and cost saving. 

4. The satisfaction found that patients after the receiving healing 
from the center were satisfied with better physical health, the recovery 
from pain and illness, and also saved the cost of healing, and in a state of 
mind could still been mindful when problems occurred, the patients could 
solve problems for themselves better. 
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Recommendations 
"Management Effectiveness of the Energy for Health Care and 

Environment Research Center" that researcher has studied the following 
suggestions: 

1. The Energy for Health Care and Environment Research Center 
should be assigned the management, as well as the service plan clearly. 
There were rules and regulations to developed and management the Energy 
for Health Care and Environment Research Center. 

2. The management factor of the Energy for Health Care and 
Environment Research Center should be planned for operational process 
management (Management, Man, Money, Material). Advising for patients, the 
encourage for staffs understood the services and the location of the center 
should be cleaned and comfortable to the patient. Performance according 
of Sangahavatthu IV for staffs should been planning to performed their 
work. Concentrating on the job, there were sacrifice and service mind that 
could been classified as an activity to increased performance. 

3. The Energy for Health Care and Environment Research Center 
should be assigned the management, as well as the service plan clearly. 
There were rules and regulations developed to manage the Energy for 
Health Care and Environment Research Center, and the problem of the 
patient services to brought further information to the development. 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ พัฒนารูปแบบ ประเมินและ

รับรองรูปแบบการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ เป็ นการวิจัยแบบผสาน
วิธีทั้งวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 402 คน จาก 67 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ 
ชนิดมีโครงสร้าง แบบสอบถามระดับการบริหาร และแบบประเมินรูปแบบการบริหาร สถิติ
ที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า 1 ) การบริหารการศึกษา  ประกอบด้วย องค์ประกอบหลักที่  
1) ด้านการบริหารการศึกษา มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1.1 การบริหารงานวิชาการ 1.2 
งบประมาณ 1.3 งานบุคคล และ 1.4 งานทั่วไป  และ 2. ด้านหล ักกัลยาณธรรม มี 7 
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 2.1 น่ารัก 2.2 น่าเคารพ 2.3 น่ายกย่อง 2.4 รู้จักพูดให้ได้ผล 2.5 
อดทนต่อถ้อยค า 2.6 อธิบายเรื่องล้ าลึกได้ และ 2.7 ไม่แนะน าเรื่องเหลวไหล 2 ) ผลการ
พัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ โดยการน าหลักกัลยาณ
ธรรม 7 เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ซ่ึง
มีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลน าไปสู่พัฒนาการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวิถี
พุทธ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square=22.96, df=15, 
p=0.0849, GFI=0.99) 3) ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหาร  พบว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x =4.58) ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็น
รับรองรูปแบบที่พัฒนาขึ้นร้อยละ 90.80  
ค าส าคัญ: รูปแบบการบริหาร; การศึกษา; โรงเรียนวิถีพุทธ 
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Abstract 
 Objectives of this research were to study the components, 
development, assessment and acceptance of educational administration of 
administrators in Buddhist oriented schools. The mixed research 
methodology was used in the study. The data were collected from 402 
samples in 67 schools by; 1) structured in-depth- interviewing, 2) rating-scale 
questionnaire, and 3) assessment form. The data were analyzed by 
frequency, percentage, mean, standard deviation, confirmatory analysis, and 
content analysis. The findings of the study were found that: 1. The 
components of educational administration of administrators in Buddhist 
based schools consist of 4 sub-components; 1) Academic Administration,  
2) Budget Administration, 3) Personnel Administration, and 4) General 
Administration. The second main component consists of 7 sub-components; 
1) Lovely, 2) Respectful, 3) Praiseful, 4) Reasonable, 5) Verbal Tolerance,  
6) Able to explain complicated topics and 7) To avoid frivolous talk.  2. The 
findings of the development of educational administration of administrators 
in Buddhist oriented schools under Department of Education, Bangkok 
Metropolitan Administration by using 7 principles of Kalyana Dhamma as the 
components had the harmony and relevance with empirical data. The 
model validity can be concluded that Chi-square=22.96, df=15, p=0.0849, 
GFI=0.99.3. The assessment findings of the educational administration 
model of administrators in Buddhist oriented schools were at the high level 
overall (x=4.58) . The model was certified by the experts to accept the 
higher development model at 90.80% . 
Keywords: Model of the Administrators; Education; Buddhist Oriented 
Schools 
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บทน า
 

การศึกษาในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ช่วยพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสร้างพลังที่ มี
อยู่ในตนของทุกคน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 
มุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ให้
ความส าคัญกับการน าหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้าง
ศักยภาพของคนในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีสติปัญญาที่รอบรู้  และมี
จิตใจที่ส านึกในคุณธรรมมีจริยธรรม และความเพียร  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคม และสนับสนุนส่งเสริมสถาบันทางสังคมให้
แข็งแกร่งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2559) 

โรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและ
เยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่งของสังคม และสามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข คือ น าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ในการบริหารและ
การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ผู้ เรียนได้
เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่  ดู ฟัง เป็น” (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 
2555) 

ดังนั้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาโรงเรียนวิถี
พุทธ ซ่ึงเป็นการบริหารการศึกษาที่มีหลักการบริหารแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป โดยการน า
หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือให้การ
บริหารการศึกษาเป็นแบบอย่างเกิดประโยชน์ และความเจริญก้าวหน้าแก่โรงเรียนทั่วไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 

สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด

ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
3. เพ่ือประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารการศึกษาของผู้ บริหารโรงเรียนวิถี

พุทธ สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้ทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ครู และผู้บริหาร โรงเรียนวิถีพุทธ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซ่ีมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970) 
 เครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ ที่ได้จากศึกษา
วิเคราะห์เอกสาร หลักการ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธและศึกษา
การบริหารการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจและการ
จัดการศึกษา พ.ศ.2550 ใน 4 ประเด็น ได้แก่ การบริหารวิชาการ บุคลากร งบประมาณ 
และการบริหารทั่วไป รวมทั้งประเด็นหลักกัลณยาณธรรม 7 ประการ ได้แก่ น่ารัก น่า
เคารพ รู้จักพูดให้ได้ผล อดทนต่อถ้อยค า อธิบายเรื่องล้ าลึกได้ และไม่แนะน าเรื่องเหลวไหล 
โดยศึกษาวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน 
2) สังเคราะห์จากการสัมภาษณ์มาเป็นร่างองค์ประกอบ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนารูปแบบของ
ผู้บริหารการศึกษา 3) น าผลท่ีได้จากการศึกษาองค์ประกอบในขั้นตอนที่ 1 มาเป็นพ้ืนฐาน
ในการพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษา 4) แบบประเมินรับรองรูปแบบการบริหาร  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1) สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 รูป/คน เพ่ือหาตัวบ่งชี้  โดย
การวิจัยเชิงคุณภาพ 2) น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธ โดยการวิจัยเชิงปริมาณจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นบุคลากร 
โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 402 คน เป็นการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่ 1 3) พัฒนารูปแบบของการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  และ 4) ประเมินและรับรอง
รูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 17 รูป/คน เก็บข้ อมูลด้วย
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์  
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ผลการวิจัย 
1. การบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก 11 องค์ประกอยย่อย ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบในโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่ 1 
ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

องค์ประกอบ น้ าหนักองค์ประกอบ ระดับ 
ด้านการบริหาร   

การบริหารงานวิชาการ 0.820 สูง 
การบริหารงานงบประมาณ 0.869 สูง 
การบริหารงานบุคคล 0.906 สูง 
การบริหารงานทั่วไป 0.951 สูง 

ด้านหล ักกัลยาณธรรม   
น่ารัก 0.741 สูง 
น่าเคารพ 0.730 สูง 
น่ายกย่อง 0.933 สูง 
รู้จักพูดให้ได้ผล 0.942 สูง 
อดทนต่อถ้อยค า 0.969 สูง 
อธิบายเรื่องล้ าลึกได้ 0.871 สูง 
ไม่แนะน าเรื่องเหลวไหล 0.942 สูง 

 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ โดยการ
น าหลักกัลยาณธรรม 7 เป็นองค์ประกอบในการพัฒนาการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนวิถี
พุทธ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยส าคัญ ซ่ึงมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่
จะน าไปสู่พัฒนารูปแบบการบริหา รการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลที่พัฒนาขึ้น 
สรุปได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 สรุปค่าสถิติประเมินความสอดคล้องกลมกลืนของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สองขององค์ประกอบการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน

วิถีพุทธ สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ดัชนี เกณฑ์วัด ผลลัพธ์ ผลการตรวจสอบความตรง
ของโมเดลที่พัฒนาขึ้น 

Sig. p. > 0.05 0.0849 ตรงเกณฑ์ 
CMIN/df. < 3.0 15.00 ตรงเกณฑ์ 
GFI ≥ 0.90 0.99 ตรงเกณฑ์ 
RMR < 0.05 0.09 ตรงเกณฑ์ 
RMSEA < 0.05 0.036 ตรงเกณฑ์ 

จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยส าคัญ มีความสัมพันธ์เชิง
เหตุและผลท่ีจะน าไปสู่พัฒนาการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลที่พัฒนาขึ้น 
Chi-square=22.96, df=15, p=0.0849, GFI=0.99  
 

3) ผลการประเมินรูปแบบการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญและ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรายการประเมินรูปแบบการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ผลการประเมินและรับรองรูปแบบ 
ระดับผลการประเมิน 

x S.D. แปลค่า 
1. ด้านความถูกต้อง 4.51 0.62 มากที่สุด 
2. ด้านความเหมาะสม 4.54 0.51 มากที่สุด 
3. ด้านความเป็นไปได้ 4.53 0.51 มากที่สุด 
4. ด้านความเป็นประโยชน์ 4.59 0.53 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  ซ่ึง
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (x =3.51 ขึ้นไป) ด้านความเป็นประโยชน์ (x=4.59) ด้านความ
เหมาะสม (x =4.54) ด้านความเป็นไปได้ (x =4.53) ด้านความถูกต้อง (x =4.51) ส่วน
การรับรองรูปแบบพบว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นรับรองร้อยละ 90.80 ซ่ึง
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70 ขึ้นไป) จึงสรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิรับรอง
รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. องค์ประกอบหลักด้านหล ักกัลยาณธรรม โดยเรียงล าดับความส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี 

1) องค์ประกอบด้าน อดทนต่อถ้อยค า (วจนกฺขโม) อธิบายได้ว่า ผู้บริหารและครู 
อดทนรับฟังปัญหาต่างๆ ได้ โดยไม่เสียอารมณ์ ผู้บริหารและครู พร้อมรับฟังค าวิจารณ์ 
ผู้บริหารและครู ใส่ใจให้ค าปรึกษาตอบข้อซักถาม ผู้บริหารและครู และรับฟังปัญหาต่างๆ 
ของนักเรียน ที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิตที่แท้จริง  รู้ เข้าใจเหตุผล
ตามความเป็นจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของพระทรงศักด์ิ แอ๊ดสกุล (2552) เรื่อง “สภาพ
การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” และงานวิจัยของ พิเชฐ 
ทั่งโตและคณะ (2560) ที่ศึกษาครูผ่านโรงเรียนวิถีพุทธ “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณ
ความเป็นครูในวิถีพุทธ”  สอดคล้องกันทีเ่ห็นว่าโรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติ
ทั่วไปที่น าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนา
ผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาชีวิตโดยผ่านกระบวนการทาง
วัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและมีเมตตาเป็นฐานการด าเนินชีวิต  

2) องค์ประกอบด้าน รู้ จักพูดให้เหตุผล (วตฺตา จ)  ผู้บริหารและครูสามารถ 
อธิบายโดยใช้เหตุผล ในการแก้ปัญหา ผู้บริหารและครู เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับนักเรียนและ
เพ่ือนร่วมงาน ผู้บริหารและครู เป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนได้ ผู้บริหารและครู รู้จักชี้แจง 
ตอบข้อซักถามของผู้ปกครองและนักเรียน ให้เข้าใจ ให้ค าแนะน าตักเตือ น แก่เพ่ือน
ร่วมงานและนักเรียนเสมอ ซ่ึงหน้าที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาซ่ึงมีความแตกต่างไป
จากงานหรือหน้าที่ของผู้ปฏิบัติ  

3) องค์ประกอบด้าน ท าตนน่ายกย่อง (ภาวนีโย) อธิบายได้ว่า ผู้บริหารและครู 
เป็นผู้รอบรู้และก้าวทันเทคโนโลยีในหลายๆ ด้าน ผู้บริหารและครู มีพฤติกรรม น่ายกย่อง
เอาเป็นแบบอย่าง เป็นผู้ฝึกฝน ปรับปรุงตนอยู่เสมอ ผู้บริหารและครู มีความรู้  และมีวินัย 
แนวทางการบริหารที่ดีที่สุดของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเน้น

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/
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การเรียนการสอนที่บูรณาการพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรีย นการสอน
อย่างชัดเจน ต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

4) องค์ประกอบด้าน อธิบายเรื่องล้ าลึกได้ (คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา) ผู้บริหารและ
ครู กล่าวชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับโรงเรียนและการบริหารได้  ผู้บริหารและครู สามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียนได้ สามารถยกตัวอย่างประกอบการชี้แจงได้ ท าเรื่องต่าง  ๆ 
ที่ยุ่งยากให้ชัดเจน ผู้บริหารและครู อธิบาย ชี้แจง เก่ียวกับกฎเกณฑ์ของโรงเรียนวิถีพุทธให้
ผู้ปกครองเข้าใจได้ง่าย เน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบ โยนิโสมนสิการ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
บรรเจิดพร รัตนพันธ์ (2547) ที่กล่าวว่าโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาอีก
นวัตกรรมหนึ่งที่ มุ่งหวังพัฒนาคน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยการ ให้หลักธรรมทา ง
พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาอย่างเป็นองค์ร่วมตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา  

5) องค์ประกอบด้าน ไม่แนะน าเรื่องเหลวไหล (โน จฏฺ าเน นิโยชเย) โดยผู้บริหาร
และครู ให้ค าแนะน าที่ดีมีประโยชน์ ผู้บริหารและครู สร้างมิตร และประสานความร่วมมือ
กับชุมชนในท้องถิ่นได้ ส่งเสริมผู้ เรียน สร้างมิตร  สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและหน่วยงานในท้องถิ่นได้ แนะน าสิ่งที่สร้างสรรค์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
เมตตา ภิรมย์ภักด์ิ (2548) เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553) ที่ เสนอเป็นแนวคิดไว้ว่า  ตาม
พระร าชบัญญัติระเบียบบริหา รราชการกระทร วงศึกษาธิการ ไ ด้ก าหนดให้ แต่ละ
สถานศึกษามีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอ านาจหน้าที่ 1) 
บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  2) ประสานการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร  

6) องค์ประกอบด้าน มีความน่ารัก (ปิโย) พบว่าตัวบ่งชี้ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูมีความรู้ดี มีวิธีสอนดี มีบุคลิกภาพดี และมีความรักในการสอน เป็นกระบวนการที่
โรงเรียนน ามาปรับวิธีการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ใส่ใจ ประโยชน์สุข จิตใจครู
และนักเรียน สามารถสร้างศรัทธาด้วยความมีคุณธรรม บ าเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรในการ
บริหาร เป็นตัวอย่างที่ดีของลักษณะ สอนให้รู้ ให้ท าดู อยู่ให้เป็น เป็นกัลยาณมิตรกับผู้ เรียน 
มีเมตตาธรรม อ่อนโยน อดทน อดกลั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ วิเชียรศรี (2550) 
ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารกับมาตรฐานการบริหารและการ
จัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 
1” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา  

7) องค์ประกอบด้าน เป็นท่ีน่าเคารพ (ครุ) โดยตัวผู้บริหารสถานศึกษาและครู คง
หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ โรงเรียนวิ ถีพุทธเป็นส าคัญ ผู้บริห ารสถานศึกษาและครู มี
กฎระเบียบการปฏิบัติตามอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มี
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คุณธรรม จริยธรรม ในการเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป  ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู มีความประพฤติตนสมควรแก่ฐานะ ท าให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นใจและเป็นที่ พ่ึงได้ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรภาส ประสมสุข (2549) ได้วิจัยเรื่อง  “หลักการบริหาร
การศึกษาตามแนวพุทธธรรม” ผลการศึกษาพบว่า หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับหลักการ
บริหารการศึกษา มีจ านวน 21 หลักธรรมแยกตามหลักการครองตน การครองคน แ ละการ
ครองงาน ดังนี้ การครองตนสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม ได้แก่ กัลยาณมิตตตา  

2.  องค์ประกอบหลักด้านการบริ หาร  โดย เรียงล า ดับความส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี 

1) องค์ประกอบด้าน ด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนวิถีพุทธมีผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรครูในโรงเรียนวิถีพุทธเป็นผู้น า กิจกรรมตามประเพณีแก่
ชุมชนในพ้ืนที่ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรครูอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ทางศาสนาในโรงเรียน เช่น สนับสนุนให้บุคลาครูมีการแต่งกายตามตามประเพณี เช่ น แต่ง
ผ้าไทยๆ สัปดาห์ละ 1 วัน ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาให้
บุคลากรและนักเรียนฟังเนื่องในวันส าคัญตามประเพณีต่าง  ๆ มีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตราที่ 39 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการกระจายอ านาจบริหารการศึกษา
ให้กับสถานศึกษาใน 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546)  

2) องค์ประกอบด้าน ด้านการบริหารงานท่ัวไป การบริหารโรงเรียนตา ม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตราที่ 39 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการกระจายอ านาจบริหารการศึกษา
ให้กับสถานศึกษาใน 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546) และ จันทรานี  
สงวนนาม (2545) กล่าวว่าการบริหารว่า เป็นเรื่องของการท ากิจกรรมโดยผู้บริหารและ
สมาชิกในองค์กรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากร และ
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

3) องค์ประกอบด้าน ด้านการบริหารวิชาการ  โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติและการบริหารวิชาการเป็นหัวใจ
ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในด้านการบริหารงานทั้งด้านการให้ความรู้แก่นักเรียนในด้าน
วิชาการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ คัมภีร์ สุดแท้ (2553) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนา
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รูปแบบการบริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
บริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มีองค์ประกอบที่ส า คัญ คือ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นการวางแผนด้านวิชาการ การเรียนการ
สอนและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาหนังสือ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา และแหล่งเรียนรู้  

4) องค์ประกอบด้าน ด้านการบริหารงบประมาณ การศึกษาเก่ียวกับภารงานหรือ
ภารกิจการบริหารสถานศึกษาจะใช้กรอบแนวคิดในเรื่องของขอบข่ายและภารกิจการ
บริหารสถานศึกษา ที่เป็นไปตามการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการกระจายอ านาจ
การบริหารการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารการจัดการการศึกษา 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรุง สุขเกษม (2550) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุพรรณบุรี” พบว่า การบริหารงบประมาณที่ส าคัญๆ คือในด้านการจัดต้ังงบประมาณ มีการ
ก าหนดพุทธธรรมคุณธรรมไว้ในแผนกลยุทธ์โรงเรียน มีการจัดสรรเบิกจ่ายงบประมาณและ
รายงานผลตามปกติ มีการระดมทรัพยากรและบริหารพัสดุสินทรัพย์ มีการใช้ทรัพยากรใน
ชุมชนร่วมมือกับบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ  
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องค์ความรู้จากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน

วิถีพุทธ สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร” ได้องค์ความรู้จากการวิจัย ดังนี้  

 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
ท่ีมา: สิริกุล อนุรักษ์ธนากร (2563) 

จากภาพรูปแบบข้างต้น อาจต้ังชื่อรูปแบบใหม่ตามองค์ประกอบหลักของ
รูปแบบ ได้แก่ หลักกัลยาณมิตรธรรม (Qualities of a good friend) และหลักการ
บริหารการศึกษา (Education Administration) เรียกชื่อใหม่ว่า “QE MODEL” เพ่ือ
ประโยชน์ในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับองค์ประกอบของรูปแบบและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาทั่วไปในวงกว้าง โดยผู้บริหารของโรงเรียนวิถีพุทธนั้นต้องมี
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การบริหารงานในแต่ละด้านที่เป็นไปเพ่ือการสนับสนุนให้ผู้ เรียน เกิดการพัฒนาตน  ตาม
หลักการบริหารการศึกษา 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า ผู้บริหารต้องรู้จักการน า
หลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ เพ่ือพัฒนาครูและผู้ เรียนรอบด้าน ให้มีความอดทนต่อ
ถ้อยค า อย่างมีเหตุมีผล ให้มีความสมดุลในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนในสังคม สมบูร ณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ ผลักดันให้บุคลากรในโรงเรียน  ที่มีความสามารถสร้างสรรค์งานให้มี
คุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น ต้องผลักดันเพ่ือประโยชน์ของนักเรียน การศึกษา และฝึกให้
ครู  ผู้ เรี ยนสา มา รถด า เนิ น ชีวิ ตไ ด้อย่า งถู กต้อง เหมา ะสมต้ังแต่ระดับกา รด าเนิ น
ชีวิตประจ าวันของคนทั่วไป คือการกิน อยู่ ดู ฟัง จนถึงระดับการด าเนินชีวิต ยังผลให้ครู 
ผู้เรียนมีความสุขพร้อมๆ กับช่วยให้คนรอบข้างและสังคมมีความสุขพร้อมกัน และสนับสนุน
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตน ครูได้พัฒนางาน การพัฒนาคุณภาพของคนที่เน้นการพัฒนา
บุคลิกภาพ ความคิด การปฏิบัติตน และการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

2. การบริหารด้านงานท่ัวไป พบว่า ผู้บริการสถานศึกษารู้จักการบูรณาการหลัก
กัลยาณธรรม ให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน  
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา การบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธ ผู้บริหารและครู เป็นแบบอย่างที่ ดีในลักษณะ “สอนให้รู้  ท าให้ดู อยู่ให้
เห็น” โรงเรียนจะปลอดภัยด้วยหลักการบริหารอย่างมีความเป็นมิตรมีกัลยาณธรรมต่อกัน
รอบตัว ครูเชื่อม่ันในระบบ เด็กรู้จักตนเอง มีสติปัญญาคิดเป็น มีครูเป็นแบบอย่างให้เห็น 
โรงเรียนก็จะมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส าหรับการเรียนรู้ และผู้บริหาร มีความรู้  มีทักษะ 
มีความสามารถ มีสัมมาคารวะ การรู้จักบุคคลในชุมชน เปิดโอกาสกับครู และชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วม ในการบริหาร สามารถบริหารจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ทั้งคนและ
สภาพแวดล้อมควบคู่กันไป ให้ครูและผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ มีเป้าหมายเดียวกัน
คือผู้เรียน 

3. การบริหารงานด้านงบประมาณ ผู้บริหารต้องรู้จักการน าหลักกัลยาณธรรมมา
บูรณาการจัดงบประมาณของสถานศึกษา อย่างมีเหตุผล สามารถอธิบายที่มาที่ไปของ
งบประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สามารถอธิบายได้อย่างล้ าลึก สามารถโน้มน้าวให้ผู้ปฏิบัติได้
ปฏิบัติตามได้ ให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเม่ือไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้ค าแนะน า
ว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี การจัดสรร แบ่งปันกัน ด้วยหลักกัลยาณธรรมในการอยู่
ร่วมกัน ผู้บริหารรู้จักการแสวงหา แบ่งปันข้อมูล และความรู้อย่างเปิดเผยชัดเจน มีการ
ค้นหาความเข้าใจและปฏิบัติอย่างเข้าใจกับนักเรียน ที่ส่งเสริมผู้ เรียนให้มีการเรียนรู้และ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันตามกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนรู้จักคิด ผู้บริหารให้ความสนใจใน
ความคิดครู บุคลากร และนักเรียน ที่มีต่อโรงเรียนและนักเรียน จะได้รับประโยชน์ 
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4. การบริหารงานด้านวิชาการ พบว่า ผู้บริหารต้องท าตนให้น่ารักต่อผู้พบเห็น ให้ดู
เป็นกันเองกับคนรอบด้าน ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานเครือข่าย เพ่ือความเป็น
กัลยาณมิตรกับทุกคนให้สามารถร่วมกันส่งเสริมผู้เรียน และเป็นที่เคารพของทุกคน ชวนให้
อยากเข้าไปปรึกษา อยู่ร่วมกันอย่างเป็นครอบครัว เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ที่ผู้บริหาร สามารถ
ประสานเชื่อมโยงครู นักเรียน ผู้ปกครอง การเรียน เข้าด้วยกัน ไปด้วยกัน เอาใจใส่ ให้เวลา
ในการพบปะพูดคุยกับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้เหมือนคน
ในครอบครัวท่ีสามารถแบ่งปันประสบการณ์และเปลี่ยนเรียนรู้เข้าอกเข้าใจกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) หน่วยงานต้นสังกัดที่เก่ียวข้องและรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน

วิถีพุทธ ควรน ารูปแบบการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร  

2) การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ สนับสนุนให้สถานศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องโดยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานในระดับปฏิบัติอ่ืน  ๆ จะ
ได้สามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือปฏิบัติในสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นแนวคิดเรื่องการบริหารการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
1) ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ควรน าข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัยใน

ครั้งนี้  คือ “รูปแบบการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส านั ก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร” ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพและบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งและแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2) ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคล ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
น าไปใช้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมเพ่ือคุณภาพการบริหารสถานศึกษา
และเป็นแนวทางส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
1) ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ การบริหารวิชาการของโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือขยาย

รูปแบบการให้บริการวิชาการให้กับโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  โดยการน า
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หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ประกอบการบริหารและการพัฒนาผู้ เรียน
โดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ ท าให้
ผู้เรียน กิน อยู่ ดู และฟังเป็น 

2) ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการให้บริการวิชาการของโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบในการบริหารทั้ง
ผู้เรียนและชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตน และสังคม 

3) การวิจัยในอนาคต ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ
การบริหารวิชาการ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชน และ ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมทาง
การเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของผู้ มีสิทธิ์ เลือกต้ังในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม  เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและและอุปสรรค คือประชาชนผู้ มีสิทธิ์ เลือกต้ัง
บางส่วนไม่สนใจการเลือกต้ัง ดังนั้น หน่วยงาน จึงควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญของการศึกษาข้อมูลผู้ลงสมัครรับเลือกต้ัง หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง
ต้องรณรงค์ให้เห็นประโยชน์ที่เกิดจากการเลือกต้ังของประเทศ 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมทางการเมือง; การเลือกต้ังทั่วไป; ผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง 
 

Abstract 
 Objective of this research article were to study the level of people's 
opinions, to compare the people's opinion and the problems, obstacles and 
recommendations for the political behaviors in general election of eligible 
voters at Thaiyavas Sub-District, Nakhon Chaisri District, Nakhon Pathom 
Province, using Mixed Methods research. Findings were that the level of 
people's opinion on the on political behaviors in general election of eligible 
voters at Thaiyavas Sub-District, Nakhon Chaisri District, Nakhon Pathom 
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Province, were at high level. Differences in opinions was not found rejecting 
the research hypothesis. Problems and obstacles were that development 
behaviors in general election were as some eligible voters did not get 
interested in general election. There should be campaign with public 
relations for people to see the importance of general election by checking 
the politicians’ background. 
Keywords: Political Behaviors; General Election; Eligible Voters 
 

บทน า 
 ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
หรืออ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การที่ประชาชนมีอ านาจอธิปไตยหรือมีอ านาจสูงสุด
ในการปกครองประเทศ ในการปกครองบริหารประเทศโดยผ่านกระบวนการเลือกต้ังเพ่ือ
เลือกตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่แทนตน (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2557) ให้ท าการปกครองในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งตามกติกาได้ก าหนดไว ้ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่การ
เลือกต้ังครั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกต้ัง ไม่ได้มีการส่งเสริมเรื่องการมีส่วนร่วมขององค์กร
ภาคประชาชนในการตรวจสอบการเลือกต้ัง ซ่ึงแตกต่างจากการเลือกต้ังทุกครั้งที่ผ่านมาที่
จะมีการส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนในการตรวจสอบการเลือกต้ังอย่างคึกคัก อาจจะ
ด้วยผู้ร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไปหวังพ่ึงผู้ตรวจการเลือกต้ัง
มากกว่าจะให้ประชาชนมีส่วนร่วม พฤติกรรมการมีส่วนร่วมเลือกต้ังของประชาชน  ความ
ขัดแย้งทางการเมืองท าให้เกิดการต่ืนตัวทางการเมืองของภาคประชาชน ยิ่งความขัดแย้ง มี
ความรุนแรงมากการต่ืนตัวของประชาชนก็กระจายออกไปมาก (สิทธิชัย อินทร์บุญ, 2554) 
ในสภาวะที่ประชาชนในประเทศอ้างว่าต้องการการเลือก  โดยการแบ่งเป็นกลุ่มเป็นฝ่าย 
เรียกร้องให้มีการเลือกต้ัง ซ่ึงการเลือกต้ังเป็นกระบวนการและเป็นกลไกที่ส า คัญของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นกลไกในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้ เป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตยโดยการใช้สิทธิเลือกต้ัง ผูแ้ทนที่มีนโยบายตรงกับความต้องการ ให้
ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนด้วยความชอบธรรม ประชาชนจะส านึกถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกผู้ แทนเข้าไปท าหน้าที่บริหาร
ประเทศ (พระอโณทัย กตปุญฺโ และคณะ, 2563 ; พระมหาจักรพงศ์ ชินเมธีและคณะ , 
2563; พระชาญชัย ติสฺสว โสและคณะ, 2563) 
 ดังนั้น เม่ือการเลือกต้ังเป็นเจตนารมณ์ของประชาชน จึงต้องศึกษาว่าประชาชนที่
สนใจและต้องการเลือกต้ังจะมีพฤติกรรม มีความพร้อมหรือสนใจการเลือกต้ังเพียงใด 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของผู้ มีสิทธิ์ เลือกต้ังใน
ต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อพฤติกรรมทางการเมืองใน
การเลือกต้ังทั่วไปของผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมือง
ในการเลือกต้ังทั่วไปของผู้ มีสิทธิ์ เลือกต้ังในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ
ก าหนดการวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขต ต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม จ านวน 2,453 คน (ทะเบียนราษฎร องค์บริหารส่วนต าบลไทยาวาส , 
2562) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุรินทร์ นิยมางกูร, 
2560) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 344 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจั ยเชิง
คุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของผู้ มีสิทธิ์
เลือกต้ังในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ
พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม 

 

พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกต้ังท่ัวไป 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. การแปลผล 
ด้านพฤติกรรมก่อนเลือกต้ัง 4.07 0.52 มาก 
ด้านพฤติกรรมช่วงเลือกต้ัง 4.16 0.50 มาก 
ด้านพฤติกรรมหลังเลือกต้ัง 4.06 0.52 มาก 
โดยรวม 4.11 0.41 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการ
เลือกต้ังทั่วไปในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(x̅=4.11) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้  ด้านพฤติกรรมช่วงเลือกต้ัง ( x̅=4.16) รองลงมาด้านพฤติกรรมก่อน
เลือกต้ัง (x̅=4.07) และด้านพฤติกรรมหลังเลือกต้ัง (x̅=4.06) ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อพฤติกรรมทางการเมือง
ในการเลือกต้ังทั่วไปของผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

      

ตัวแปรต้น t-test F-test ค่า Sig ยอมรับ ปฏิเสธ 
เพศ -2.890  0.004*   
อายุ  5.738 0.001*   
การศึกษา  0.110 0.896   
อาชีพ  2.507 0.042*   
รายได้  0.110 0.896   

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนที่เพศ อายุ อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในต าบลไทยาวาส อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนประชาชนที่มีการศึกษา และรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็ น
ต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ 
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ตารางท่ี 3  ผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาพฤติกรรมทาง
การเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในต าบลไทยาวาส อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ผู้ มีสิทธิ์ เลือกต้ังบางส่วนมีพฤติกรรมที่ไ ม่
สนใจการเลือกต้ัง 

หน่ วย งา นกา รปกครองส่วนท้ องถิ่ นควร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญ
ของการศึกษาข้อมูลผู้ลงสมัครรับเลือกต้ัง 

ไปเลือกต้ังตามหน้าที่ เพราะการเลือกต้ังไม่
ส่งผลกับความเป็นอยู่ ใครจะมาเป็นรัฐบาล
หรื อ ไ ด้รั บการ เลื อกต้ั ง ก็สน ใจ แต่ เรื่ อ ง
ผลประโยชน์ส่วนตน 

หน่วยงานที่เก่ี ยวข้อ งกับกา รเลือก ต้ังต้อง
รณรงค์ให้เห็นประโยชน์ที่เกิดจากการเลือกต้ัง
และอนาคตการเมืองของประเทศ 

ขาดการติดตามผลงานหรือการยื่นถอดถอน
จากสาเหตุการทุจริตของนักการเมือง 

หน่ วย งา นกา รปกครองส่วนท้ องถิ่ นต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นผลของการ
ติดตาม ว่าการเลือกต้ังประชาชนมีผลได้เสีย
มากกว่าที่เห็นอย่างไร 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ปัญหาเก่ียวกับการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองในการ
เลือกต้ังทั่วไปของผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม คือ  
 1. ด้านพฤติกรรมก่อนเลือกต้ัง คือ ผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังบางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่สนใจ
การเลือกต้ัง  
 2. ด้านพฤติกรรมช่วงเลือกต้ัง คือ บางคนไม่สนใจการเลือกต้ัง ที่ไปเลือกต้ังเพราะ
มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ การเลือกต้ังไม่ส่งผลกับความเป็นอยู่  ใครจะมาเป็นรัฐบาลหรือ
ได้รับการเลือกต้ังก็สนใจแต่เรื่องผลประโยชน์ส่วนตน  
 3. ด้านพฤติกรรมหลังเลือกต้ัง คือ ขาดการติดตามผลงานหรือการยื่นถอดถอน
จากสาเหตุการทุจริตของนักการเมือง 
 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของผู้
มีสิทธ์ิเลือกต้ังในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม คือ  
 1. หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่ นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็ น
ความส าคัญของการศึกษาข้อมูลผู้ลงสมัครรับเลือกต้ัง  
 2. หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ังต้องรณรงค์ให้เห็นประโยชน์ที่ เกิดจากการ
เลือกต้ังและอนาคตทางการเมืองของประเทศ  
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 3. หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นผลของ
การติดตาม ว่าการเลือกต้ังประชาชนมีผลได้เสียมากกว่าที่เห็นอย่างไร 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการ
เลือกต้ังทั่วไปของผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จาก
การศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกต้ัง
ทั่วไปในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมติดตามการเลือกต้ัง ช่วงที่ มีการเลือกต้ัง ไป
ออกเสียงเลือกต้ัง และปฏิบัติตามได้อย่างดี ประชาชนให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อคะแนน
เสียงทางการเมือง เป็นการกระท าด้วยความสมัครใจของสมาชิกในสังคม เพ่ือที่จะคัดเลือก
ผู้ปกครอง และมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะทั้งทางตรงและทางอ้อม  และยัง
มีลักษณะของความกระตือรือร้นทางการเมือง ที่เป็นเช่นนี้ เพราะการช่วยรณรงค์หาเสียง 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภักษร  ตระกูลศิริ (2555) ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการ
เลือกต้ังของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชบ อ าเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์” พบว่า 1. พฤติกรรมการเลือกต้ังของประชาชนอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ ด้านพฤติกรรมก่อนเลือกต้ัง พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า การเลือกต้ังทั่วไปในปี 2562 ซ่ึงเป็นช่วงหลังเกิดรัฐบาลที่มา
จากการท ารัฐประหารโดยทหาร ซ่ึงประชาชนการเลือกต้ังที่ประชาชนอยากเลือกต้ัง ท าให้
ประชาชนสนใจร่วมรณรงค์ให้คนในครอบครัว  เพ่ือนบ้าน ออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิชัย อินทร์บุญ (2555) “พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเลือกต้ังทั่วไปในวันที่ 3 
กรกฎาคม 2554” ผลการวิจัย สามารถสรุปได้ว่า  พฤติกรรมการมีส่วนร่วมเลือกต้ังของ
ประชาชน และการไปใช้สิทธิเลือกต้ังในระดับมาก ด้านพฤติกรรมช่วงเลือกต้ัง พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ประชาชนรู้ว่าช่วงเลือกต้ังต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 
เช่น แสดงตัวโดยการยื่นหลักฐานส าหรับการออกเสียงเลือกต้ัง เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ 
บัตรข้าราชการ หรือพาสปอร์ต ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานิตา เฉลิมช่วง (2559) ได้
วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  ในระดับเทศบาล 
จังหวัดฉะเชิงเทรา” ผลการวิจัยพบว่า   การใช้สิทธิเลือกต้ังอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้าน
พฤติกรรมหลังเลือกต้ัง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันประชาชนให้
ความสนใจและติดตามนักการเมืองมากขึ้น ท าให้เห็นว่าประชาชนมีการต่ืนตัวทางการเมือง
มากขึ้น เม่ือมีโอกาสก็อยากทวงถามกับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่ได้ลง
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สมัครรับการเลือกต้ัง เก่ียวกับนโยบายที่รับข้อเสนอไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจั ยของ สิทธิ
ชัย อินทร์บุญ (2555) “พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเลือกต้ังทั่วไปในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554” ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกต้ังในระดับมาก  
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางการเมืองใน
การเลือกต้ังทั่วไปของผู้ มีสิทธิ์ เลือกต้ังในต าบลไทยาวาส สามารถอภิปรายได้ ดังนี้  
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของ
ผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวมแตกต่างกัน 
อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันเพศหญิงให้ความสนใจการเมือง จะเห็นว่าในปัจจุบันนักการเมืองมี
หญิงมีมากขึ้น การร่วมประท้วงหรือเรียกร้องทางการเมืองจะเป็นว่าผู้หญิงเข้าร่วมมากขึ้น 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกต้ังนายกเทศมนตรีของประชาชนเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง 
จังหวัดตราด” ผลการวิจัยพบว่า เพศ เป็นปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกต้ัง  อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นพฤติกรรมทางการเมืองใน
การเลือกต้ังทั่วไปของผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดยรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่มีอายุ 28 – 37 ปี อายุ 48 ปี ขึ้นไป ให้
ความสนใจการเมืองมากกว่าประชาชนที่ช่วงอายุ 38 – 47 ปี 18 -27 ปี ซ่ึงคล้องกับ
งานวิจัยของวัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และ นพพล อัคฮาด (2555) ได้วิจัยเรื่อง “สถานภาพทาง
สังคมกับพฤติกรรมการเลือกต้ังในการเลือกต้ังทั่วไป พ.ศ.2554: กรณีศึกษาจากผู้ มีสิทธิ
เลือกต้ังที่อาศัยอยู่ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า อายุ เป็นปัจจัยที่ มี
ผลต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ประชาชนที่มีการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของผู้ มีสิทธิ์ เลือกต้ังใน
ต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวมไม่แตกต่างกัน  อภิปรายได้ว่า 
การเลือกต้ังเป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
การศึกษาจึงไม่ส่งผลกับการเลือกต้ัง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมวดี กาฬภักดี (2560) 
ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบล  หนองกระทุ่ม 
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกต้ัง เม่ือวันที่ 20 
เมษายน 2557” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ระดับการศึกษาของประชาชนไม่มีผลต่อการ
เลือกต้ัง ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกต้ัง
ทั่วไปของผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม
แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมือง ผู้ที่ประกอบอาชีพ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน และอาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการเลือกต้ังมากกว่าอาชีพ
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นักศึกษา อาชีพเกษตรกรจะสนใจการเมืองเพ่ือหวังให้นักการเมืองแก้ปัญหาเรื่องปากท้อง 
เม่ือมีการประท้วงจะเห็นว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีการเรียกร้องและประท้วงมากกว่า
อาชีพอ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และ นพพล อัคฮาด (2555) ได้
วิจัยเรื่อง “สถานภาพทางสังคมกับพฤติกรรมการเลือกต้ังในการเลือกต้ังทั่วไป พ.ศ. 2554: 
กรณีศึกษาจากผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่อาศัยอยู่ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ” ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ได้แก่ ลักษณะที่อยู่อาศัย ถิ่นที่ เกิด 
การศึกษา อาชีพ รายได้ และความรู้ ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นพฤติกรรม
ทางการเมือง โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันประชาชนมีความต่ืนตัวทาง
การเมือง และคาดหวังกับการเลือกต้ัง ต้องการนักการเมืองที่ ดี ท างานโปร่งใส ได้ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกต้ังนายกเทศมนตรีของประชาชนเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง 
จังหวัดตราด” ผลการวิจัยพบว่า รายได้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกต้ัง แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์ ว่า
เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดหรือไม่ 

• ไม่ถ่ายภาพบัตรเลือกต้ังที่
ท าเคร่ืองหมายแล้ว  

ด้านพฤติกรรม 

หลังเลือกตั้ง 

• มีโอกาสท่านทวงถามกับ
ผู้สมัคร ส.ส. ที่ได้ลงรับ
เลือกต้ัง เกี่ยวกับนโยบายที่รับ
ข้อเสนอ 

• ประเมินข่าวสารต่าง ๆ 
เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกต้ัง
หรือเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่
ผู้สมัครรับเลือกต้ังสังกัดอยู่ว่า
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

• ติดตามการท างานของ สส.
นักการเมืองหลังเลือกต้ัง 

พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกต้ังท่ัวไปของผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังใน
ต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมฐม 
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 จากภาพที่ 1 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของผู้ มีสิทธิ์
เลือกต้ังในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรม
ก่อนการเลือกต้ัง พบว่า ประชาชนร่วมรณรงค์ให้คนในครอบครัว เพ่ือนบ้าน ออกไปใช้สิทธิ
เลือกต้ัง ต้ังค าถามกับนักการเมือง ช่วงผู้สมัคร ส.ส. จะลงพ้ืนที่พบปะประชาชน ติดตาม
ข้อมูลการขอใช้สิทธิเลือกต้ังล่วงหน้าในเขตหรือนอกเขตเลือกต้ัง ติดตามมูล ข่าวสารการ
เลือกต้ังจากโทรทัศน์/เคเบิ้ลทีวี ทราบว่าการไปใช้สิทธิเลือกต้ังเป็นหน้าที่ของประชาชน
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ด้านพฤติกรรมช่วงเลือกต้ัง พบว่าประชาชนการแสดงตน
โดยการยื่นหลักฐานส าหรับการออกเสียงเลือกต้ัง เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่  บัตร
ข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) และคอยดูว่ามีการโกงเลือกต้ัง หรือท าผิด
กฎหมายเลือกต้ัง รวมทั้งระหว่างการนับคะแนน ติดตามดูได้ว่าการนับคะแนนเป็นไปอย่าง
โปร่งใสหรือไม่ การไม่ถ่ายภาพบัตรเลือกต้ังที่ท าเครื่องหมายแล้ว ด้านพฤติกรรมหลัง
เลือกต้ัง พบว่า หลังเลือกต้ังหากประชาชนมีโอกาสจะมีการทวงถามกับผู้สมัคร ส.ส. ที่
ได้รับเลือกต้ังเก่ียวกับนโยบายที่รับข้อเสนอจากประชาชนไว้ ซ่ึงประชาชนมีการประเมิน
ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับผู้สมัครรับเลือกต้ังหรือเก่ียวกับพรรคการเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกต้ัง
สังกัดอยู่ว่า สอดคล้องกับจุดมุ่งหมา ยหรื อหลัก เกณฑ์ที่และติดตา มการท างา นของ
นักการเมืองหลังเลือกต้ัง  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของผู้ มีสิทธิ์ เลือกต้ัง
ในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     1. รัฐ หรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นควรบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการ
เลือกต้ัง เช่น การออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
     2. รัฐ หรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ควรชี้แจงหรือออกกฎที่ชัดเจน รณรงค์
ท าความเข้าใจกับประชาชน ถึงพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติในการเลือกต้ัง  
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
     1. รัฐ หรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นควรรณรงค์ท าความเข้าใจกับประชาชน
และประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เช่น การเลือกต้ังล่วงหน้า การตรวจสอบบัญชีรายชื่อก่อนการ
เลือกต้ัง 
     2. รัฐ หรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์ท าความเข้าใจกับประชาชนและ
ช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมการปฏิบัติในการเลือกต้ัง 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
     1. ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “พฤติกรรมการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกต้ังที่
ส่งผลต่อการไปใช้สิทธิเลือกต้ังของประชาชน” 
 2. ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “การส่งเสริมค่านิยมการเลือกต้ังเพ่ือผลประโยชน์ของตน
เป็นที่ต้ัง” 
 3. ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “กลยุทธ์การร่วมตรวจสอบหลังการเลือกต้ัง” 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครสวรรค์* 
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LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN NAKHONSAWAN PROVINCE 

อัญญกฤตา หัตถีรัตน, พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต 
Aunyakritta Hatteerattana, Pongsatean Luengalongkot 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
Burapha University 

Corresponding Author Email: nana3nan@hotmail.com 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  2) ศึกษาระดับการ
ด าเนินการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 
200 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
แบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะห์เนื้ อหาเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันของการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ มีการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความสอดคล้องกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบปัญหาการทุจริตของพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซ่ึงขาดความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหา
การทุจริต คือ การก าหนดบทลงโทษตามกฎหมาย บทลงโทษตามองค์กรก าหนด การ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีของผู้บริหาร และการแต่งต้ัง
กรรมการกลางในการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรอย่างเป็นระบบ 
ค าส าคัญ: งบประมาณ; การมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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Abstract 
  This article aimed to 1) analyze and examine the confirmatory 
components of strategic performance based budgeting, 2) study the 
operation level of strategic performance based budgeting , 3) study the 
problems and solutions for corruption of strategic performance based 
budgeting of local administrative organizations in Nakhonsawan Province. 
The samples used in this study were personnel of the local administrative 
organization, totaling 200 people by using the multi-stage sampling method. 
The instrument used for research was a questionnaire. Data were analyzed 
with statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation, 
Confirmatory Factor Analysis (CFA) and content analysis. The results of the 
research were as follows: the confirmatory components of strategic 
performance based budgeting consisting was a high level of overall practice 
and statistically significant value was at 0.01 level. Corruption among 
employees of local administrative organizations was found due to lacking of 
honesty and ethics in their work place. The solutions to the problem of 
corruption were to determinate penalties under the law. The organization 
must support the cultivation of moralities, ethics and good conduct. The 
executives must demonstrate good role models for all personnel. In 
addition, the central committee should be appointed to systematically 
control the expenditures of the organization.  
Keywords: Budget; Strategic performance; Local administrative organizations 
 

บทน า  
งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในบริหารงานของแผ่นดินให้บรรลุเป้าหมายทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาวของประเทศ รวมทั้งสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทุกองค์การจึงให้ความส าคัญต่อการบริหารงบประมาณ
ระบบงบประมาณภาครัฐของประเทศไทย ส านักงบประมาณได้ปรับระบบงบประมาณแบบ
แสดงรายการ (Line-Item Budgeting) ที่ใช้มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2502 เป็นระบบงบประมาณ
แบบแผนงาน (Program Budgeting) แต่ระบบดังกล่าวก็ยังคงเน้นการควบคุมการ ใช้
ทรัพยากรมากกว่ามุ่งความส าเร็จของงานมีการควบคุมการจัดสรรงบประมาณหน่วยงานทุก
ระดับอย่างเข้มงวด เคร่งครัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ การอนุมัติโครงการขึ้นอยู่ กับผู้ที่ มี
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อ านาจในการจัดสรรค่อนข้างมาก เช่นเดียวกับระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ดังนั้น 
งบประมาณถูกแยกออกเป็นส่วน ๆ ท าให้มองเห็นภาพรวม ไม่ชัดเจน และหน่วยงาน
บริหารงบประมาณได้ค่อนข้างล าบาก ไม่มีความคล่องตัวในการท างาน และที่ส า คัญคือ
ระบบดังกล่าวขาดความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานกับการจัดสรรงบประมาณส่งผลให้
การจัดสรรงบประมาณในทางปฏิบัติยังคงยึดวิธีการเจรจาต่อรองระหว่างหน่วยงานราชการ
กับส านักงบประมาณ และงบประมาณที่รับจัดสรรไม่สอดคล้องกับนโยบายและจุดหมาย
ของการพัฒนาประเทศ (พรชัย นุชสุวรรณ, 2546) 

งบประมาณมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  (Strategic Performance Based 
Budgeting) (ระบบงบประมาณแบบใหม่) เป็นระบบงบประมาณที่เน้นการใช้ยุทธศาสตร์
และนโยบายรัฐบาลในการจัดการทรัพยากรให้เกิดปร ะสิทธิผลคุ้มค่าและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน โดยเพ่ิมบทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวง  ทบวง 
กรม มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ มุ่งเน้นผลส าเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์  โดยเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ เป็นผลลัพธ์ท่ีรัฐบาลคาดหวังจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
และประเทศชาติ โดยน าข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจและช่วยในการวางแผนการจัดสรร
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ (ณรงค์ สัจพันโรจน์, 2559) ประกอบด้วย 7 ด้าน หรือเรียกว่า 
7 Hurdles ดังนี้ 1) การวางแผนงบประมาณ 2) การก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน 
3) การจัดระบบการจัดชื้อจัดจ้าง 4) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 5) 
การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินการ 6) การบริหารทรัพย์สิน  และ 7) การ
ตรวจสอบภายใน (สุมารินทร์ ยามสุข, 2559)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ได้น าระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ มาใช้ในการด าเนินงานการบริหารงบประมาณของกรมเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการก ากับการใช้จ่ายเงิน ตามหลักการรักษาเสถียรภาพการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและความเป็นธรรมในสังคม แต่การด าเนินงานยังประสบกับ ปัญหา
การทุจริตในส่วนของงบประมาณซ่ึงจากการตรวจสอบ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดนครสวรรค์มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อย ส่งผลให้กลไกการตรวจสอบภายใน
ภาคราชการมีปัญหา และมีข้อจ ากัดค่อนข้างมาก โดยงานตรวจสอบภายในก าหนดให้มี
เฉพาะส่วนราชการ ไม่สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่ควรจะเป็นได้อย่างเต็ม
รูปแบบ ผลการตรวจสอบ หรือข้อตรวจพบในบางเรื่อง บางกรณี ไม่สามารถน าไปสู่การ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือป้องปรามหรือลดโอกาสของความเสียหายได้  ปัญหาและ
ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  ที่ควรจะได้รับการสนับสนุน  ให้มีการ
แก้ไข (กิตติพงษ์ แสนพงษ์, 2552)  
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ดังนั้นจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครสวรรค์ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของด าเนินการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผล งาน
ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ และศึกษาปัญหา
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ เพ่ือน า
ผลการวิจัยที่ได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการทุจริตด้านงบประมาณ และสามารถน าไปพัฒนา
ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือวิเคราะห์และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันของการบริหารงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 
2. เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในการบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครสวรรค์ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ
ก าหนดการวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในกองคลัง ปลัด อปท. นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในที่ท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,777 คน จ านวน 143 แห่ง ทั้ง 15 
อ าเภอในจังหวัดนครสวรรค์ (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ , 
2562) ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณการศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อตัวแปรตามต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  10 หน่วยต่อ 1 ตัวแปร  ในการวิจัยขนาด
กลุ่มตัวอย่างรวมอย่างน้อย 100 คน (สุวิมล ว่องวานิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย , 2546) แต่
เพ่ือความน่าเชื่อถือของข้อมูลและให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด  ผู้วิจัยจึงก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็น  200 คนและใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ  โดยมี
ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างเลือกสุ่มตัวอย่างจากประชากรในแต่ละกลุ่มและชั้นภูมิจะท าการสุ่ม
แบบสัดส่วนและเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่าง โดยใช้วิธีการจับสลาก แบบหยิบครั้งละใบ 
โดยไม่น าใบที่ได้คืนเข้าที่ เดิม เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  ซ่ึงผ่านเกณฑ์การ



144 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2563 

Vol. 9 No. 2 April - June 2020 

 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค า ถาม
และวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) 
พบว่า ของแบบสอบถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.-00 และค่าความเที่ยงหรือความ
น่าเชื่อถือได้ของแบบสอบถามของ Cronbach’s Alpha (สุวิมล ติรกานันท์ , 2551) พบว่า
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าแอลฟา เท่ากับ 0.966 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis; CFA) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 12 คน เลือก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจงและวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  

  

ผลการวิจัย  
วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือวิเคราะห์และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันของการ

บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในจังหวัดนครสวรรค์ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบอง ค์ประกอบเชิงยืนยันของการบริหา ร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดนครสวรรค์ 

 

ตัวแปรสังเกตได้ 

วิเคราะห์และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ตามยุทธศาสตร์ 
b  SE t R2 

1. ด้านการวางแผนงบประมาณ  1.000 0.720 0.000 20.901** 0.519 
2. ด้ านการก าหนดผลผลิตและกา ร
ค านวณต้นทุน 

1.311 0.944 0.098 67.132** 0.891 

3. ด้านการจัดระบบการจัดช้ือจัดจ้าง 1.163 0.838 0.096 37.172** 0.702 
4. ด้านการบริหารทางการเงินและการ
ควบคุมงบประมาณ 

1.180 0.855 0.099 34.536** 0.732 

5. ด้านการรายงานทางการเงินและผล
การด าเนินการ 

1.145 0.823 0.079 34.571** 0.678 

6. ด้านการบริหารสินทรัพย์ 1.040 0.749 0.098 22.034** 0.561 
7. ด้านการตรวจสอบภายใน 1.123 0.808 0.096 31.888** 0.654 
X2/df =1.574 , df=9, p-value = 0.1166, TLI = 0.989, RMSEA =0.054, SRMR = 0.019, CFI = 0.995  
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** p< 0.01 
 จากตาร างที่ 1 ผลการวิเคร าะห์องค์ประกอบ เชิงยืนยั นของกา รบริหา ร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 
(Confirmatory Factor Analysis ; CFA) ของโมเดลการวัด โดยท าการวิเคราะห์โมเดล
การวัดด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปตามโมเดลของการวัดตัวแปรการด าเนินการบ ริหา ร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครสวรรค์ ทั้ง 7 ด้าน พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนประกอบด้วย  2 /df 
= 1.574, p-value = 0.1166, TLI = 0.989, RMSEA = 0.054, SRMR = 0.019, CFI = 
0.995 น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้อยู่ระหว่าง  0.720 - 0.944 และมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โดยเรียงล าดับดังนี้ ด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน 
( = 0.944), ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  ( = 0.855), ด้าน
การจัดระบบการจัดชื้อจัดจ้าง  (= 0.838), ด้านการรายงานทางการเงินและผลการ
ด าเนินการ  ( = 0.823), ด้านการตรวจสอบภายใน  ( = 0.808), ด้านการบริหาร
สินทรัพย์ ( = 0.749), ด้านการวางแผนงบประมาณ ( = 0.720) ตามล าดับ และมีค่า
สัมประสิทธ์ิความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ (R2 อยู่ระหว่าง 0.519 - 0.891)  
 

วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครสวรรค์ 
ตารางท่ี 2 ระดับการด าเนินการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 
 

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ x̅ S.D. ระดับ 

1. ด้านการวางแผนงบประมาณ 4.30 0.52 มากท่ีสุด 
2. ด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน 4.17 0.55 มาก 
3. ด้านการจัดระบบการจัดช้ือจัดจ้าง 4.08 0.60 มาก 
4. ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุม
งบประมาณ 4.28 0.59 มากท่ีสุด 
5. ด้ านการรายง านทาง กา รเ งินและ ผลกา ร
ด าเนินการ 4.26 0.53 มากท่ีสุด 
6. ด้านการบริหารสินทรัพย์ 3.99 0.58 มาก 
7. ด้านการตรวจสอบภายใน 4.04 0.54 มาก 

รวม 4.16 0.56 มาก 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า การด าเนินการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 (S.D.=0.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนงบประมาณ อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.30 (S.D.=0.52) 2) ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ อยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.28 (S.D.=0.59) 3) ด้านการรายงานทางการเงินและผลการ
ด าเนินการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.26 (S.D.=0.53) 4) ด้านการก าหนดผลผลิต
และการค านวณต้นทุน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 (S.D.=0.55) 5) ด้านการจัดระบบ
การจัดชื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.08 (S.D.=0.60) 6) ด้านการตรวจสอบ
ภายใน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 (S.D.= 0.54) และ7) ด้านการบริหารสินทรัพย์  อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 (S.D.=0.58) ตามล าดับ 
 

วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครสวรรค์ 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 

 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้อง ถ่ินขาดคว าม ซ่ือ สัต ย์ แล ะ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

- หน่วยงานต้นสังกัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ควรปลูกฝังจิ ตส านึกใ ห้กับพนักงานให้เ ป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
- ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินควรปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงาน 
- ใช้กฎหมายควบคุมผู้ท่ีประพฤติผิดวินัย ขาดความซ่ือสัตย์ใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน 
- ลงโทษผู้ท่ีคดโกงองค์กรด้วยความยุติธรรม และปฏิบัติอย่าง
จริงจังไม่มีการละเว้นไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ัง ส้ิน เ พ่ือไม่ใ ห้เป็น
แบบอย่างกับบุคคลอ่ืนต่อไป 

2. พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินขาดการควบคุม ก ากับ ดูแล
การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน โครงการและกิจกรรม 

- หน่วยงานต้นสังกัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ควรควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมอย่างโปร่งใส 
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 - แต่งต้ังคณะกรรมการในการควบคุม ก ากับ ดูแลการใ ช้

จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน โครงการและ
กิจกรรม 

3. พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินขาดการเตรียมความพร้อมใน
ด้านข้อมูลทางการเงิน ด้านการจัดซ้ือ
ค่า ใ ช้ จ่า ยต่าง  ๆ รา ยการ อ่ืน  ๆ 
เก่ียวกับทรัพย์สินถาวร สินค้าคงคลัง
หรือพัสดุคงคลังและลูกหนี้ 

- หน่วยงานต้นสังกัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ควรเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูลทางการเงิน ด้านการ
จัดซ้ือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รายการอ่ืน ๆ เก่ียวกับทรัพย์สินถาวร 
สินค้าคงคลังหรือพัสดุคงคลังและลูกหนี้ให้กับพนักงานอย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน 
- พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกคนควรมีความพร้อม
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 

4. พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้อง ถ่ินน า ท รัพยาก รของ ทา ง
หน่วยงาน มาใช้เป็นของส่วนตัว 

- ลงโทษผู้ท่ีน าทรัพยากรของทางทางราชการมาใช้เป็นของ
ส่วนตัว อย่างโปร่งใส จริงจัง ไม่มีการละเว้นไม่ ว่ากรณีใด ๆ 
ท้ังส้ิน เพ่ือไม่ให้เป็นแบบอย่างกับบุคคลอ่ืนต่อไป 

5. พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้อง ถ่ินขาดความเสียสละในกา ร
ปฏิบัติงาน เ พ่ือผลประโยชน์ขอ ง
องค์กรหรือประชาชน 

- หน่วยงานต้นสังกัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ควรปลูกฝังให้พนักงานมีความเสียสละในการปฏิบัติงาน เ พ่ือ
ผลประโยชน์ขององค์กรหรือประชาชน 
- ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ีมี
ความเสียสละต่อประชาชนเพ่ือเป็นแบบอย่า ง ท่ีดีใ ห้กับ
พนักงาน 
- ลงโทษพนักงานท่ีขาดความรับผิดชอบไม่ดูแลผลประโยชน์
ของทางราชการอย่างจริงจัง 

6. ระบบการอนุมั ติตรวจสอบ ทาง
การเงินและการควบคุมการเงิน ใน
กา รพัฒนาองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถ่ินเป็นไปโดยมิชอบ 

- หน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดท าระบบการอนุมั ติตรวจสอบ 
ทางกา รเงินและการควบคุมการเ งินโดย ใช้เทคโนโล ยี
สารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 
และปัจจุบัน 
- ควรแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบทางการเงินและการ
ควบคุมการเงิน ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่าง
ชัดเจน 

7. การแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ
รายจ่า ยประ จ าปี/เ พ่ิมเติม อ่ืน ๆ 
เป็นไปโดยมิชอบ 

- ในการแก้ไข ปรับปรุง เปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี /เ พ่ิมเติม อ่ืน ๆ  ควรได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหาร อย่างชัดเจน ผ่านการลงมติในท่ี
ประชุมทุกข้ันตอนและปฏิบัติตามระเบียบท่ีเ ก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการทุจริตในการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
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นครสวรรค์มีหลายสาเหตุซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขาดความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ขาดระบบการตรวจสอบควบคุม ก ากับ 
ดูแลการใช้จ่ายเงินที่มีคุณภาพ มีการน าทรัพยากรของทางหน่วยงานมาใช้เป็นของส่วนตัว 
ขาดความเสียสละในการปฏิบัติงาน เพ่ือผลประโยชน์ขององค์กรหรือประชาชน โดยมีแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้  หน่วยงานต้นสังกัด และ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรปลูกฝังจิตส านึกให้กับพนักงานให้เป็นผู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ปลูกฝังให้พนักงานมีความเสียสละ รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือผลประโยชน์ขององค์กรหรือประชาชน จัดระบบการตรวจสอบ
ควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้จ่ายเงินที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ มีความเสียสละต่อประชาชน 
แต่งต้ังคณะกรรมการในการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมอย่างชัดเจน ใช้กฎหมาย และบทลงโทษที่จริ งจัง
ในการควบคุมผู้ที่ประพฤติผิดวินัย ขาดความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้ที่คด
โกงองค์กร ผู้ที่น าทรัพยากรของทางหน่วยงานมาใช้เป็นของส่วน ผู้ที่ขาดความรับผิดชอบไม่
ดูแลผลประโยชน์ของประชาชน พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนควรมีความ
พร้อมต่อกา รปฏิบั ติหน้า ที่ที่ได้รับมอบหมายอย่า งเคร่งครัด  ในการแก้ ไข ปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ควรได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหาร และคณะกรรมการกลางอย่างชัดเจน ผ่านการลงมติในที่
ประชุมทุกขั้นตอน 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
1. ผลการตรวจสอบองค์ประกอบการบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงานตาม

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 7 ด้าน มีความ
สอดคล้องกัน พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนประกอบด้วย  2/df =1.574 
,df=9 p-value = 0.1166, TLI = 0.989, RMSEA =0.054, SRMR = 0.019, CFI = 
0.995 น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้อยู่ระหว่าง  0.720 - 0.944 และมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้  (R2 อยู่ระหว่าง 
0.519 - 0.891) และความซ่ือสัตย์ และจริยธรรม ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร มี
อิทธิพลทางบวกต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ในการบริหารงบประมาณจ าเป็นต้องมี
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กระบวนการด าเนินงานด้านการวางแผนงบประมาณ  ด้านการก าหนดผลผลิตและการ
ค านวณต้นทุน ด้านการจัดระบบการจัดชื้อจัดจ้าง  ด้านการบริหารทางการเงินและการ
ควบคุมงบประมาณ ด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินการ ด้านการบริหาร
สินทรัพย์  และด้านกา รตร วจสอบภาย ในที่ เป็น ล า ดับขั้ นตอนต่อ เนื่ องกัน และมี
ความสัมพันธ์กันมาเป็นแนวทา งปฏิบัติเพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพจึงส่งผลให้ผลการตรวจสอบองค์ประกอบการบริหารงบประมาณมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านดังกล่าว มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.01 ซ่ึงสอดคล้อง กับแนวคิดของ Hooper et al. (2008) เสนอ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดังนี้  2/df 
มีค่าน้อยกว่า 2.00 P-value มีค่ามากกว่า 0.05 TLI มีค่ามากกว่า 0.95 CFI มีค่ามากกว่า 
0.95 SRMR มีค่าน้อยกว่า 0.08 RMSEA มีค่าน้อยกว่า 0.07 สอดคล้องกับงานวิจัยของทรง
สิทธ์ิ ประสานศักด์ิ และคณะ (2559) ได้ศึกษาพบว่า ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี การบริหารงานคลังโดยรวม ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านความซ่ือสัตย์ และจริยธรรม และสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการ
ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการบริหารงบประมาณ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบแนวทางปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องด้านการบริหารงบประมาณ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
บริหารงบประมาณแตกต่างกัน 
 2. การด าเนินการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ มีการก าหนดเกณฑ์จ าแนกต้นทุนตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงต้นทุนสู่ผลลัพธ์ของโครงการทั้งต้นทุนทางตรงและทางอ้อม  มีการ
จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างที่ชัดเจน มีการด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และส่งส าเนาประกาศให้ผู้ก ากับดูแล มีการด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ
อนุมัติให้เบิกตัดปี/ขยายเวลาเบิกตัดปี และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสม มีการรายงานทางการเงินตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดท าทะเบียนควบคุมการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ จัดท าทะเบียนคุมเลขที่ใบยืมทรัพย์สิน ทะเบียนคุมรายชื่อผู้ยืมและ
เง่ือนไขอ่ืน ๆ แก่หน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ ด าเนินการตรวจสอบการรับ -การจ่ายเงินทุก
ประเภท แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้ องถิ่น และประสานงานกับ
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ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีการปรับปรุงแก้ไขผลการตรวจสอบภายในเป็นระยะ ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของถาวร คูณิรัตน์ (2556) กล่าวว่า การบริหารงบประมาณมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีการวางแผนการจัดการงบประมาณ การตรวจสอบ
ภายในจะมีการลดบทบาทของหน่วยงานกลางที่เคยท าหน้าที่ในการควบคุมการด าเนินงาน  
และให้หน่วยงานมีความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณมากขึ้น ในขณะเดียวกันอาจจะ
ส่งผลให้มีการใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิผลได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของญาดา 
แก้วตา (2556) ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีการวางแผนการใช้งบประมาณ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ มีการด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี จัดท าการรายงานทาง
การเงินตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น  มีการจัดท าทะเบียนควบคุมการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์  การ
ตรวจสอบและควบคุมการใช้งบประมาณ ตามล าดับ 
 3. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการทุจริตในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์มีหลายสาเหตุ
ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความซ่ือสัตย์และ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ขาดระบบการตรวจสอบควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้จ่ายเงินที่ มี
คุณภาพ มีการน าทรัพยากรของทางหน่วยงานมาใช้เป็นของส่วนตัว ขาดความเสียสละใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือผลประโยชน์ขององค์กรหรือประชาชน โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ดังนี้ หน่วยงานต้นสังกัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรปลูกฝังจิตส านึ ก
ให้กับพนักงานให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละ 
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือผลประโยชน์ขององค์กรหรือประชาชน จัดระบบการ
ตรวจสอบควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้จ่ายเงินที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน  พนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกคนควรมีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ในการ
แก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ควรได้รับความ
เห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหาร และคณะกรรมการกลางอย่างชัดเจน ผ่านการลง
มติในที่ประชุมทุกขั้นตอน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การทุจริตมักเกิดขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงาน
เป็นจ านวนมากส่งผลให้การด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณขององค์กรประสบ
ปัญหาทั้งในส่วนของพนักงานขาดคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์ สุจริต ขาดความ
รับผิดชอบ ขาดจิตส านึกในการเป็นผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ องค์กรมีระบบการบริหาร
จัดการที่ไม่เข้มแข็ง ดังนั้น จึงควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีการทุจริตในองค์กรลดน้อยลง
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ไม่ว่าจะเป็นบทลงโทษตามกฎหมาย บทลงโทษตามองค์กรก าหนด การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหาร และการแต่งต้ังกรรมการกลางใน
การควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรอย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นระบบ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร ทองต้ือ (2557) ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการบริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดอุบลราช ธานี ได้แก่ ด้านการ
จัดเตรียมงบประมาณความพร้อมของพนักงาน ด้านการควบคุมงบประมาณด้านการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และด้านการอนุมัติงบประมาณ ตามล าดับ โดยมีแนว
ทางการแก้ไขตามกฎหมายและบทลงโทษขององค์กรอย่างจริงจัง พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณธรรม จริยธรรม คัดเลือกบุคลากรที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และด้านการอนุมัติงบประมาณจาก
หน่วยงานส่วนการและตรวจสอบด้วยความโปร่งใส 
 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
ท่ีมา: อัญญกฤตา หัตถีรัตน (2563) 

ด้านความรู้
ความเข้าใจ
ของบุคลากร 

ด้านความ
ซ่ือสัตย์ และ
จริยธรรม 

การบริหาร
งบประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ 

1. ด้านการวางแผน
งบประมาณ 

2. ด้านการก าหนด
ผลผลิตและการ
ค านวณต้นทุน 

3. ด้านการจัดระบบ
การจัดช้ือจัดจ้าง 

4. ด้านการบริหารทาง
การเงินและการ
ควบคุมงบประมาณ 

5. ด้านการรายงาน
ทางการเงินและผล
การด าเนินการ 

6. ด้านการบริหาร
สินทรัพย์ 

ปัญหา อุปสรรค 
- พนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ขาดความซ่ือสัตย์และ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  
- ขาดระบบการ
ตรวจสอบควบคุม 
ก ากับ ดูแลการใช้
จ่ายเงินที่มีคุณภาพ  
- มีการน าทรัพยากร
ของทางหน่วยงานมา
ใช้เป็นของส่วนตัว  
- ขาดความเสียสละใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือ
ผลประโยชน์ของ
องค์กรหรือประชาชน 

การแก้ไขปัญหา 
-ก าหนดบทลงโทษ
ตามกฎหมาย 
บทลงโทษตาม
องค์กรก าหนด  
-การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  
-การปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของ
ผู้บริหาร  
-แต่งต้ังกรรมการ
กลางในการควบคุม
ตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินขององค์กร
อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
เป็นระบบ 
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จากภาพที่ 1 พบองค์ความรู้ที่สามารถน าไปปรับใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 

 1. ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจของบุคลากรมีอิทธิพลต่อการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ซ่ึง
สามารถช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์มีการคัดเลือกและสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานงบประมาณเป็นอย่างดี 
มีประสบการณ์ในการท างานด้านการเงิน งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
คุณวุฒิทางด้านการเงิน งบประมาณหรือที่เก่ียวข้องโดยตรงเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานด้าน
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดนครสวรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2. ปัจจัยด้านความซ่ือสัตย์ และจริยธรรมมีอิทธิพลต่อการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์  ซ่ึงจาก
ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถช่วยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทั้งในจังหวัดนครสวรรค์ 
หรือทั้งประเทศสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ และคัดกรองประวัติ
ของบุคลากรทั้งประวัติด้านอาชญากรรม คดีอาญาและคดีอ่ืน ๆ ที่ มีแนวโน้มไปในทาง
ทุจริตคอร์รัปชันต่อหน่วยงาน สอบถามจากผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ื น ให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งช่วยสอดส่องพฤติกรรมของบุคลากร หากมี
ความผิดปกติทางการเงินให้รีบตรวจสอบ ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดกรอง
บุคลากรที่มีพฤติกรรมดี ซ่ือสัตย์ และจริยธรรมต่อการท างานต่อวิชาชีพของตนเอง 

3. ปัญหา อุปสรรคการด า เนินการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ พนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ขาดระบบ
การตรวจสอบควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้จ่ายเงินที่มีคุณภาพ มีการน าทรัพยากรข องทาง
หน่วยงานมาใช้เป็นของส่วนตัว ขาดความเสียสละในการปฏิบัติงาน เพ่ือผลประโยชน์ของ
องค์กรหรือประชาชน 

4. แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ การก าหนด
บทลงโทษตามกฎหมาย บทลงโทษตามองค์กรก าหนด การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหาร และการแต่งต้ังกรรมการกลางในการควบคุม
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรอย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นระบบ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1. ด้านการวางแผนงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการควบคุม 
ก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่วางไว้  เพ่ือช่วยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนแผนพัฒนาตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ เหมาะสมกับ
บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่ง 
 2. ด้านการก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
ด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลงบประมาณและสารสนเทศในการค านวณต้นทุนและ
ผลผลิตครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพ่ือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบฐานข้อมูล
งบประมาณและสารสนเทศในการค านวณต้นทุนและผลผลิตครบถ้วน มีระบบ แล ะได้
มาตรฐาน 
 3. ด้านการจัดระบบการจัดชื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการร่าง
สัญญาซ้ือ สัญญาจ้าง จัดท าใบสั่งซ้ือ ใบสั่งจ้าง ทุกประเภท เพ่ือช่วยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดระบบการจัดชื้อจัดจ้างที่เป็นระบบทุกประเภท และมีระเบียบแบบแผน
ชัดเจน 
 4. ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรมีการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาท้องถิ่นก่อนเดือน สิงหาคม 
เพ่ือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการถ่ายโอนบริการสาธารณะจากราชการ
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ส่งผลให้มีร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาท้องถิ่นก่อน
เดือน สิงหาคมได้ตามก าหนด 
 5. ด้านการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรมีการจัดท ารายงานต่าง ๆ เป็นประจ าทุกเดือน และรายงานงบประมาณตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม ต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น  เพ่ือช่วยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรายงานทางการเงินและผลการด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพ 
 6. ด้านการบริหารสินทรัพย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดท าเอกสาร
เพ่ือเสนอญัตติการรับมอบ โอนมอบ ขอเช่า ให้เช่า ให้ใช้ทรัพย์สินต่อสภา  เพ่ือช่วยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานบริหารสินทรัพย์ กระบวนงานควบคุมและ
การจ าหน่ายพัสดุมีขั้นตอนที่ถูกต้อง 
 7. ด้านการตรวจสอบภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการก าหนดเป้า
และกลยุทธ์การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกภารกิจและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น เพ่ือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 
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 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่ มีความซ่ือสัตย์
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จัดระบบการตรวจสอบควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้จ่ายเงินที่
มีคุณภาพ มีการน าทรัพยากรของทางหน่วยงานมาใช้เป็นของส่วนตัว ขาดความเสียสละใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือผลประโยชน์ขององค์กรหรือประชาชน 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดบทลงโทษตามกฎหมาย เม่ือพนักงาน
ก่อการทุจริตในองค์กรขึ้น เช่น การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว การยักยอก
ทรัพย์สินขององค์กร การใช้จ่ายเงินผิดประเภท เป็นต้น  
 3. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีทั้งในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์ เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติตนที่ดีตามผู้บริหาร และสามารถ
ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีคุณภาพมากขึ้น 
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรแต่งต้ังกรรมการกลางในการควบคุมตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินขององค์กรอย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นระบบ เพ่ือควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรม 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการน าองค์ประกอบไปพัฒนาต่อเป็นการสร้างรูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติหรือแก้ปัญหาของแต่ละหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และบริบท
ของแต่ละองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ซ่ึงในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีรูปแบบการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดนครสวรรค์ หรือจังหวัดอ่ืน ๆ ให้เป็นรูปธรรม และสามารถน ารูปแบบที่สร้างขึ้นนั้น
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามรูปแบบให้มีประสิทธิผลได้มากขึ้น 
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผล เปรียบเทียบความคิดเห็น
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองท่า
ช้าง จังหวัดจันทบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการจัดการ
สวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมติฐานการวิจัย 
ปัญหา อุปสรรค คือ ผู้สูงอายุไม่ได้รับความเอาใจใส่จากลูกหลานอย่างเพียงพอ ต้องอาศัย
สถานสงเคราะห์คนชราหรืออยู่เพียงล าพัง ดังนั้น เทศบาลจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การพัฒนาและเสริมศักยภาพแก่กลุ่มผู้ ดูแลผู้สูงอายุและสร้างความเข้าใจของบุคคลใน
ครอบครัว ในชุมชน เรื่องการดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน ส่งเสริมให้มีการอบรมในการให้บริการ
จัดการสวัสดิการผู้สูงอายุ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน  
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล; การจัดการสวัสดิการ; ผู้สูงอายุ 
 

Abstract 
This article was to study the effectiveness level of the elderly 

welfare administration, compare the opinions, study problems, obstacles 
and suggestions for the elderly welfare administration at Tha Chang 
municipality Chanthaburi Province, using mixed methods. Findings were that 
the effectiveness of the elderly welfare administration were at highest 
levels. People with different gender, age, education and income did not 
have the different opinions, rejecting the research hypothesis. Problems and 
obstacles were the elderly did not receive enough attention, care and 
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adoration from their heirs so they must live on a foster home for the elderly 
or alone, therefore the municipality should support the development and 
enhancement of the elderly caregivers and promote training in providing 
welfare management services for the elderly to meet the elderly needs 
sustainably. 
Keywords: Effectiveness; Welfare administration; Elderly 
 

บทน า  
ในสภาวะที่สังคมไทยก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้ง

ส าคัญ คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจ านวนประชากรในวัยท างานและวัยเด็ก
ลดลงมีผลท าให้ผู้สูงอายุไทยที่มีสัดส่วนของประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเนื่องจาก
อัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลท าให้ประชากร
ไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นและกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายเพ่ิมขึ้นด้วย (พระมหา
กฤษฎา แซ่หลี, 2562 ; พระสมุห์สมประสงค์ ปริชาโน , 2561) นอกจากนี้ยังมีสัดส่วน
ผู้สูงอายุหญิงมากกว่าชายซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซ่ึงสถานการณ์ของประเทศไทย
ก็ด าเนินไปเช่นเดียวกับนานาประเทศเป็นตัวสะท้อนให้เห็นความส าคัญและจ า เป็นต่อการ
พัฒนาและการจัดบริการในด้านต่างๆ ที่เอ้ือให้ผู้สูงอายุ (จุฑารัตน์ แสงทอง, 2560) 

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  (สุภัทรชัย สีสะใบ, 2562)  ซ่ึงผู้สูงอายุ
จัดเป็น กลุ่มของผู้ที่มีพัฒนาการของชีวิตแบบเสื่อมถอย ปัญหาที่เป็นอุปสรรคใหญ่ของ
ผู้สูงอายุ คือด้านร่างกาย ด้านจิตใจและด้านสังคม ด้านจิตใจผู้สูงอายุ จึงส่งผลกระทบ ใน
ด้านความสามารถดูแลตนเองและคุณภาพชีวิต (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย , 
2560;เตือนใจ ทองค า,2549) ดังนั้น สวัสดิการสังคม (Social Welfare) จึงเป็นมาตรการ 
ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนประกันตอบสนองทางด้านการสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ซ่ึง
ประเทศไทยไ ด้เริ่ มมีสวัส ดิการ ผู้สูงอา ยุที่ไ ด้รั บกา รก าหนดไว ในรั ฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย 2550 ทั้งแผนระดับชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดย เน้นไปที่ผู้สูงอายุซ่ึงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือได้รับความเดือนร้อน (งาน
วิเคราะห์นโยบายและแผนกองวิชาการและแผนงาน, 2561) 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิดเก่ียวกับการ
บริหารจัดการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดบริการ
สวัสดิการที่ทันสมัย 2) ด้านผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างดีจากเทศบาล 3) ด้านผู้สูงอายุมี
ความพึงพอใจ และ 4) ด้านสถานที่รองรับผู้สูงอายุ (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2558) มาเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ 
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จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้ ศึกษาสนใจที่จะศึกษาว่า ประสิทธิผลการจัดการ
สวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรีนั้น ผู้บริหารและบุคลากรของ
เทศบาลเมืองท่าช้าง จะมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลเพียงใดและประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการของเทศบาลอย่างไร ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริการจัดการด้าน
สวัสดิการผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 
ในการบริการจัดการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยได้เลือก
เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี เป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองท่าช้าง 

จังหวัดจันทบุรี ตามความคิดเห็นของผู้สูงอายุ 
2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่ มีต่อประสิทธิผลการจัดการ

สวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 

3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
รูปแบบการวิจัย เป็นการวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดย

ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth interview) ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  คือ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 1,694 คน  (เทศบาลเมืองท่าช้าง 
จังหวัดจันทบุรี, 2561) และผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ( Sample Size) และ
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ดังนี้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) จ านวน 
324 คน ค านวณจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน จ านวน 12 คน (พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโ , 2557)  

การเ ก็บรวบรวมข้อมูล  การ เก็บร วมร วมข้อ มูลจา กแบบสอบถาม แจก
แบบสอบถามกับประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 324 ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วน ามาตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมด 324 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถา ม
ทั้งหมด  การเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
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Informants) จ านวน 12 คน โดยท าการนัดวัน เวลาและสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จากนั้นด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวจนครบทุกประเด็น ใช้วิธีการ
จดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นหลัก โดยน าแบบสอบถามที่เก็บ
รวบรวมได้ จ านวน 324 ชุด น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบส ารวจ (Editing) แล้ว
ด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส (Code Book) หลังจากนั้นได้มีการตรวจสอบแบบ
ส ารวจเพ่ือความถูกต้องอีก 1 ครั้ง แล้วจึงด าเนินการถ่ายรหัสทั้งหลายลงในแบบฟอร์มถ่าย
ข้อมูล (Transfer Sheet) บรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหาค่าทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอด
เสียงและบันทึกเป็นข้อความจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับวั ตถุป ระสงค์กา รวิจั ย แล้ว วิเครา ะห์ค าให้สัมภา ษณ์ของผู้ ให้ ข้อมูลส าคัญ ตา ม
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) 
ประกอบบริบท (Context) และสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอ
ต่อไป 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 1) ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่างและพรรณนา คือ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถิติ
ที่ใช้ คือ ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านการ
จัดการสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาล เมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ใช้การวิเคราะห์โดยการ
หาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 3) เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้สูงอายุ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้ คือ การทดสอบค่าที 
(t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA)  4) ข้อมูลข้อเสนอแนะแนวทางจากค าถามปลายเปิดและข้อมูลที่ได้
จากแบบสัมภาษณ์น ามาจัดกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ วิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาล
เมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ 

1. ระดับประสิทธิผลการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองท่าช้าง 
จังหวัดจันทบุรี ตามความคิดเห็นของผู้สูงอายุ 
ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุของ

เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ตามความคิดเห็นของผู้สูงอายุ 

ประสิทธิผลการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

1. การจัดบริการสวัสดิการที่ทันสมัย 
2. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างดีจากเทศบาล 
3. ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ 
4. สถานที่รองรับผู้สูงอายุ 

4.82 
4.76 
4.99 
4.73 

0.118 
0.146 
0.034 
0.190 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.088 มากท่ีสุด 
จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่ มีต่อประสิทธิผลการจัดการ

สวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x̅= 4.82), S.D. = 0.088) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ด้าน 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้สูงอายุ ต่อประสิทธิผลการจัดการ
สวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้สูงอายุ ต่อประสิทธิผลการจัดการ

สวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี  โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล t F Sig. 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. เพศ -0.209  0.834   
2. อายุ  0.369 0.775   
3. การศึกษา  0.978 0.403   
4. รายได้ต่อเดือน  1.320 0.268   
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จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้สูงอายุ ต่อประสิทธิผลการ
จัดการสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี  โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ การศึกษาและรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัด
จันทบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

3. ปัญหา อุปสรรคในการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองท่าช้าง คือ 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเอาใจใส่จากลูกหลานอย่างเพียงพอ จึงจ าเป็นต้องอาศัย
สถานสงเคราะห์คนชราหรืออยู่เพียงล าพัง เทศบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเสริ มศักยภาพแก่กลุ่มผู้ ดูแลผู้สู งอายุและสร้ า งความเข้าใจของบุคคลใน
ครอบครัว ในชุมชน เรื่องการดูแลผู้สูงอายุร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1) ประสิทธิผลการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวั ด

จันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากมีการวางแผน การปฏิบัติของเทศบาล
และการติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริสุข นาคะเสนีย์  (2561) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ” 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ใน
ระดับมา กที่ สุด  คือ  ผู้ สู งอา ยุ มีควา มพึงพอใจ ใน การ วา งแผน  กา รปฏิ บั ติของ
กรุงเทพมหานครและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
มงคล กุญชรินทร์ (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล” พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ การจัดบริการสวัสดิการมีความพร้อมใน
ทุก ๆ ด้าน 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่ มีต่อประสิทธิผลการจัดการ
สวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า ผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความ
คิดเห็น ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย สอดคล้องกับการศึกษาของ พิมพิสุทธิ์ 
บัวแก้ว และรติพร ถึงฝั่ง (2559) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การดูแลสุขภาพและภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุไทย” พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า ผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ การศึกษาและรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น  ไม่
แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุชาติ มาแก้ว 
(2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุในเขตต าบลหัวถนน 
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อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์” พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนที่
มีรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ไม่แตกต่างกัน  
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3) ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี พบว่า การดูแลจากเจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอต่อ
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลาน
อย่างเพียงพอ อีกทั้งสถานที่รองรับผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้สูงอายุที่มากขึ้นและ
เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุให้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นเทศบาลควร
เพ่ิมเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อจ านวนประชากรผู้สูงอายุ และส่งเสริม สนับสนุนด้านการ
พัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยเทศบาลควรมีการจัดเตรียมสถานที่เพ่ือรองรับ
จ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี เทศบาลควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่อย่าง
สม่ าเสมอ  

 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

ท่ีมา: พระครูสมุห์จิรชาติ พุทฺธรกฺขิโต (2563) 
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N = Nourishment หมายถึง การบ ารุงก าลังหรือการดูแลใจใส่เป็นอย่างดีแก่
ผู้สูงอายุซ่ึงอยู่แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองท่าช้าง  

U = Universal design หมายถึง เป็นการออกแบบที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดย
ที่ให้ผู้อายุสะดวกและปลอดภัยในความเป็นอยู่ 

N = Non frustration  หมายถึง ผู้สูงอายุและประชาชนพึงพอใจในการรับ
บริการจากการบริการ 

I = Innovation หมายถึง มีการบริหารจัดการที่ทันสมัยเพ่ือให้ทันต่อโลกที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

E = Encourage หมายถึง การส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่ดีสามารถ
ประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมอย่างอ่ืนได้ 

L = Leadership หมายถึง เป็นผู้น าในการบริหารจัดการผู้สูงอายุให้เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ 

D = Development หมายถึง การพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือน ามาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

E = Ensure หมายถึง ให้ความม่ันใจและการสร้างหลักประกันเพ่ือผู้สูงอายุให้
อยู่อย่างปลอดภัย 

R = Readiness หมายถึง การเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) เทศบาลควรส่งเสริมให้มีการอบรมในการให้บริการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุ 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน 
2) เทศบาลควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมผู้สูงอายุมากขึ้น 

เพ่ือเป็นเสริมสร้างสุขภาวะ รายได้และความสุขยิ่งขึ้น 
3) เทศบาลควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการให้บริการผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับผู้สูงอายุในหลายๆ ด้าน 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ควรที่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ได้รับรู้และ

รับทราบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่สมัยเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
2) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ควรด าเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมให้

ผู้สูงอายุและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุให้มากขึ้น 
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3) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ควรให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส
และให้บริการผู้สูงอายุด้วยความเป็นธรรม เพ่ือสร้างความรู้สึกว่าเทศบาลและเจ้าหน้าที่ เป็น
กลไกลหนึ่งในการพัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุ ให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1) ควรท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ “ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการวางแผนดูแล

สูงอายุกับภาครัฐ” 
2) ควรศึกษานวัตกรรมในการติดตาม “ภาครัฐกับการดูแลผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย” 
3) ควรท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ “ประสิทธิผลการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงของ

ภาครัฐ” 
4) ควรศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับ “สถานการณ์ผู้สูงวัยกับ

การเตรียมความพร้อมในยุค 5 G” 
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ตัวแบบกลยุทธ์ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรม
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาตัวแบบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของ
โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและสร้างตัวแบบในการแข่งขันของโรงงาน
อุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยคือ ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 363  คน 
จากประชากร 3,829 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกร รมเริ่มจากมากที่สุด 
คือ ปัจจัยด้านการจัดการตลาด (สัมประสิทธ์ิ = .99) รองลงมา คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (สัมประสิทธ์ิ = .88) ด้านการจัดการโลจิสติกส์ (สัมประสิทธิ์ = .87) ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (สัมประสิทธ์ิ = .55) ด้านความเสี่ยงของโรงงาน (สัมประสิทธิ์ = 
.44) ด้านต้นทุนการผลิต (สัมประสิทธ์ิ = .09) ด้านเครื่องมือเครื่องจักร (สัมประสิทธิ์ = 
.07) และด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (สัมประสิทธ์ิ = .06) ตามล าดับ โดยการด าเนิน
ธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมจะประสบความส าเร็จได้ โรงงานจะต้องลงทุนในปัจจัยอ่ืนๆ 
ที่เป็นจ านวนคงที่ 12.87 ตัวแบบนี้ มีค่า R 2 = .76 หมายถึง ตัวแบบนี้มีระดับความเชื่อม่ัน
ในการพยากรณ์ 76 %  
ค าส าคัญ: ตัวแบบ; กลยุทธ์ความส าเร็จ; จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

Abstract  
 Objectives of this research were to study the successful model of 
business operations of industrial plants in Chachoengsao Province and to 
create competitive models of industrial plants The sample  used in this 
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research were 363  industrial administrators derived from  population of 
3,829 people  using questionnaires to collect data that were analyzed with 
frequency, percentage, mean and standard deviation. One-way analysis of 
variance and multiple regression analysis.  Findings were that the most 
important factor affecting the success of business operations was the 
management of the market. (Coefficient = .99), followed by creativity and 
innovation (Coefficient = .88), logistics management (Coefficient = .87),  
social responsibility (Coefficient = .55), factory risk (Coefficient = .44),  
production costs (Coefficient = .09),  machine tools (Coefficient = .07) and 
human resource management (Coefficient = .06) respectively. As for  the 
business operations of industrial plants to be successful, the plants would 
have to invest in other factors which was a fixed amount of 12.87. This 
model had  value of R 2 = .76, meaning this model had 76% confidence 
level. 
Keywords: Model; Success Strategy; Chachoengsao Province 
 

บทน า 
ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นสาขาที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศในปี พ.ศ. 2562  ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนของรายได้
ประชาชาติร้อยละ 78.08 หรือประมาณ 9.245 ล้านล้านบาท จากผลิตภัณฑ์ประชาชาติ
ของไทยมีมูลค่าถึง 10.052 ล้านล้านบาท และเม่ือสิ้นปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีโรงงาน
อุตสาหกรรม 189,717 โรงงาน เงินลงทุนจ านวน 12,923,745.74 ล้านบาท และ คนงาน 
9.2 ล้านคน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมบริโภคในประเทศร้อยละ 3 0 และส่งออกประมาณ
ร้อยละ 90 (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2563) ในปี พ.ศ. 2562 เศรษฐกิจโลกเผชิญ
กับวิกฤติครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ เป็นผลให้อุปสงค์ต่อสินค้าและบริการ
ต่างๆ ในตลาดทั่วโลกสูญหายไปอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ก่ีเดือน  หลังจากปัญหา
วิกฤตการณ์ทางการเงินของสหรัฐ อันเนื่องมาจากสินเชื่อซับไพรม์  ได้ลุกลามส่งผลกระทบ
อย่างกว้างขวาง สร้างความสูญเสียในระบบการเงินโลกสูงขึ้นไปถึง  2.2 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐ  ตา มการประเมินล่ าสุดของกองทุ นกา รเงิน ระหว่างประเทศ (International 
Monetary Fund : IMF) ซ่ึงระบุไว้ในรายงานเม่ือวันที่ 28 ธันวาคม ที่ผ่านมา ผลกระทบ
จากวิกฤติการเงินที่แผ่ขยายกว้างออกไปสู่ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง ส่งผลให้  IMF ปรับลด
ประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2562  นี้ลงมาที่ร้อยละ 0.5 ซ่ึงเป็น
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อัตราต่ าสุดนับต้ังแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง หรือกว่า 60 ปี สภาพเศรษฐกิจที่ย่ าแย่ทั่ว
ทุกภูมิภาคของโลกส่งผลต่อภาวการณ์มีงานท าของแรงงานในหลายประเทศทั่วโลก  และยิ่ง
ท าให้ตลาดสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย หรือสินค้าที่มีความจ าเป็นน้อย  เช่น ที่อยู่
อาศัย รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มียอดขายลดลงเป็นประวัติการณ์ 
และภาวะดังกล่าวนี้กระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจและภาคอุตสา หกรรมของไทย  (Collins, 
1998) จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ ตัวเลขการว่างงานล่าสุด ณ  เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2562 มีจ านวนผู้ว่างงาน 938,600 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.8  เพ่ิมขึ้น 
220,000 คนจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา  เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราการว่างงานเพ่ิม
สูงขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงโดยปกติแล้วจะเป็นเดือนที่ อัตรา
การว่างงานลดลง นอกจากผู้ว่างงานจะเพ่ิมจ านวนขึ้นแล้ว ในกลุ่มผู้ มีงานท ายังมีผู้ท างาน
ไม่เต็มเวลา  (ท างานน้อยกว่า 7 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน) เพ่ิมขึ้น 583,000 คน ส าหรับ
อุตสาหกรรมการผลิตที่มีผู้มีงานท าลดลง ที่ส าคัญ ได้แก่  การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ลดลง การผลิตสิ่งทอ การผลิตขั้นมูลฐาน การฟอกหนังและตกแต่งหนัง การผลิตยานยนต์ 
การผลิตอุปกรณ์การขนส่งอ่ืนๆ การพิมพ์โฆษณา การผลิตกระดาษ และการผลิตผลิตภัณฑ์
จากแร่อโลหะ เป็นต้น  ซ่ึงอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานลดลงเหล่านี้  ส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในภูมิภาคหลักๆ  ของโลก 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจ ากัด, 2562) 

อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2562 เศรษฐกิจโลกเริ่มฟ้ืนตัวส่งผลอุตสาหกรรมไทยเริ่ม
สดใสและมีการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นเป็น 8.1 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 6.5 ต่อ
ปี ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ). ปรับเป้าดัชนีอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2562 
เพ่ิมขึ้น 3 เท่าจากต้นปีเป็นร้อยละ 18-19 ต่อปี หลังเศรษฐกิจฟ้ืน (สศอ.) เปิดเผยถึง ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปี 60 พบว่า เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 .1 ถือเป็นการฟ้ืนตัวอย่าง
ต่อเนื่องนับต้ังแต่ไตรมาส 4 ปีพ.ศ. 2562 ที่ขยายตัวร้อยละ 11.5 จึงได้มีการปรับประมาณ
การการขยายตัวของดัชนีอุตสาหกรรมในปี 61  อยู่ที่ร้อยละ 15 - 16 หรือเพ่ิมขึ้นเป็น 2 
เท่าจากที่ได้ประมาณการไว้เม่ือต้นปี ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิ.ย. พ.ศ. 
2562 (ชัยพงษ์ พงษ์พาณิชย์, 2562 ) ขยายตัวร้อยละ 14.3 ต่อปี ในอัตราที่ชะลอลง
เล็กน้อยจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 16.0 ต่อปี ทั้งนี้เม่ือพิจารณาโดยการปรับผลของ
ฤดูกาลแล้วพบว่า ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน มิ.ย. พ.ศ. 2562  ขยายตัวร้อยละ 
3.8 ต่อเดือน ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -5.1 ต่อเดือน เนื่องจาก
สถานการณ์การเมืองที่ผ่อนคลายลงจากเดือนก่อน  โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกต่อ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ได้แก่ HDD  รถยนต์ แอร์ และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ ทั้งนี้ 
การที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความ
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แข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมไทย ซ่ึงเม่ือภาวะเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวไทยสามารถรับค า
สั่งซ้ือได้จากทั่วโลกและสามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้ทันต่อเวลา  จึงเป็นที่ ม่ันใจของ
ประเทศคู่ค้าส าคัญของไทยและน าไปสู่ความส าเร็จของโรงงานอุตสาหกรรมไทย  (สวนดุสิต
โพล, 2562) 

ประเด็นของปัญหามีอยู่ว่าปัจจัยใดที่มีส่วนสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับ
อุตสาหกรรมไทย ท าให้อุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 
แต่อย่างไรก็ตามการงานวิจัยของ คิม และ เมาร์บอร์น (Kim & Mauborgne, 2012) ได้
ศึกษา กลยุทธ์น่านน้ าสีฟ้า (Blue Ocean Strategy) พบว่า บริษัทท่ีประสบความส าเร็จล้ม
หายตายจากไปจากธุรกิจในรอบ 2 ปี มีสัดส่วนถึง 2 ส่วน 3 ของจ านวนบริษัทที่ด าเนิน
ธุรกิจที่ไม่สามารถแข่งขันที่ท าให้บริษัทเหล่านั้นหายไปเกิดจากปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้
บริษัทเหล่านั้นไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจรายอ่ืน  ตามแนวคิดของ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ 
(Porter, 1980) อุปสรรคทางสังคมและทางอุตสาหกรรม อุปสรรคทางสังคมประกอบด้วย
อุปสรรคด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย สังคม และวัฒนธรรม  ซ่ึงอุปสรรคเหล่านี้จะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในระยะยาว ส่วนอุปสรรคทางอุตสาหกรรมที่ จะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจในระยะสั้นประกอบด้วยอุปสรรค อุปสรรคคู่แข่งราย
ใหม่ในอุตสาหกรรม คู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรม สินค้าทดแทน อ านาจการต่อรองของผู้
ซ้ือ และอุปสรรคจากผู้จ าหน่ายวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน ซ่ึงอุปสรรคเหล่านี้จะเป็นปัจจัยท าให้
โรงงานอุตสาหกรรมต่างต้องเลิกกิจการไป (Wheelen, 2006) 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจการวิจัยตัว
แบบความความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวั ดฉะเชิงเทรา 
ผลการวิจัยจะมีส่วนช่วยให้สร้างตัวแบบความความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของโรงงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน 
การลดปัญหา แนวทางหลบหลีกอุปสรรค และเป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจของโรงงานอ่ืน 
ๆ ในประเทศไทยให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ
ประเทศไทยโดยรวม  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญของระดับการแข่งขันของกลยุทธ์ในการแข่งขัน 

ของการด าเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญของปั จจัยที่น า ไปสู่ความส าเร็จของโรงงา น

อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. เพ่ือสร้างตัวแบบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การวิจัยเชิงส ารวจจากแบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale 5 ระดับ (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2545) ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.798 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ ผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 3,829 คน กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ค านวณจาก
สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 363 โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการจัดล าดับ (Ranking and File) ใช้ในการจัดล าดับของระดับความส าคัญ ของกล
ยุทธ์ในการแข่งขันของโรงงานอุตสาหกรรม โดยการพิจารณาจากค่าเฉลี่ย และการ
วิเคราะห์แบบถดถอย (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของระดับการแข่งขันของกลยุทธ์ในการ

แข่งขัน ของการด าเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรม 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของระดับการแข่งขันของกลยุทธ์ในการ

แข่งขัน ของการด าเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรม 
ระดับกลยุทธ์ใช้ในการแข่งขัน

ของโรงงานอุตสาหกรรม 
x̅ S.D. 

ระดับกลยุทธ์ใช้
ในการแข่งขัน 

ล าดับท่ี 

ด้านคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรม 3.55 .843 รุนแรงมาก 1 
ด้านคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรม 3.44 .717 รุนแรงมาก 3 
ด้านสินค้าทดแทน 3.17 .790 รุนแรงปานกลาง 5 
ด้านอ านาจการต่อรองของผู้ซ้ือ 3.52 .807 รุนแรงมาก 2 
ด้านผู้จ าหน่ายวัตถุดิบหรือช้ินส่วน 3.30 .645 รุนแรงปานกลาง 4 

ภาพรวมเฉล่ียทุกด้าน 3.43 .634 รุนแรงมาก  

จากตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับกลยุทธ์ใช้ในการแข่งขันของโรงงาน
อุตสาหกรรม พบว่า ระดับกลยุทธ์ใช้ในการแข่งขันของโรงงานในอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทยภาพรวมเฉลี่ยทุกด้าน และด้านอ านาจการต่อรองของผู้ ซ้ือ ด้านคู่แข่งรายใหม่ใน
อุตสาหกรรม และด้านคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรมระดับระดับกลยุทธ์ใช้ในการแข่งขันอยู่
ที่ระดับรุนแรงมาก ส่วนด้านสินค้าทดแทน และด้านผู้จ าหน่ายวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนอยู่ที่
ระดับรุนแรงปานกลาง อย่างไรก็ดีหากจัดล าดับตามค่าเฉลี่ย พบว่า ล าดับแรก ด้านคู่ แข่ง
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รายใหม่ในอุตสาหกรรม (x̅= 3.55) ด้านอ านาจการต่อรองของผู้ ซ้ือ  (x̅= 3.52) และด้าน
คู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรม (x̅= 3.44) ด้านผู้จ าหน่ายวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน (x̅= 3.30 ) 
และ ด้านสินค้าทดแทน (x̅= 3.17) 

 

2. ผลการวิเคราะห์ความส าคัญของปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของโรงงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความส าคัญของปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของโรงงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ระดับความส าคัญของปัจจัยที่น าไปสู่
ความส าเร็จของโรงงานอุตสาหกรรมด้าน 

x̅ S.D. 
ระดับ 

ความส าคัญ 
ล าดับ

ที่ 
1. ด้านวัตถุดิบ 3.47 .466 มาก 17 
2.ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 4.04 .569 มาก 3 
3. ด้านพนักงาน 3.68 .396 มาก 12 
4. ด้านวิธีการจัดการผลิต 4.13 .511 มาก 2 
5. ด้านเทคโนโลยีการผลิต 3.60 .940 มาก 16 
6. ด้านต้นทุนการผลิต 3.69 .466 มาก 11 
7. ด้านกระบวนการผลิต 3.75 .472 มาก 9 
8. ด้านการจัดการตลาด 4.00 .260 มาก 4 
9. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.16 .594 มาก 1 
10. ด้านการบริการ 3.93 .449 มาก 6 
11. ด้านการบริหารการเงิน 3.61 .565 มาก 15 
12. ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3.74 .443 มาก 10 
13. ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3.68 .524 มาก 13 
14. ด้านการจัดการโลจิสติกส์ 3.94 .342 มาก 5 
15. ด้านความสามารถในการด าเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

 
3.66 

 
.610 

 
มาก 

 
14 

16. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 3.82 .535 มาก 7 
17. ด้านปัจจัยที่โรงงานควบคุมไม่ได้ 3.77 .373 มาก 8 

ภาพรวมเฉลี่ยทุกด้าน 3.62 .349 มาก  
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จากตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญ ของปัจจัยที่น าไปสู่
ความส าเร็จของโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญของ
ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จทุกด้านรวมทั้งภาพรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ที่ระดับมาก หาก
พิจารณาจากค่าเฉลี่ย พบว่า 5 ล าดับแรกของปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ ของโรงงาน
อุตสาหกรรม ล าดับแรกได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ (x̅= 4.16) ด้านวิธีการจัดการผลิต (x̅= 4.13) 
ด้านเครื่องมือเครื่องจักร  (x̅= 4.04) ด้านการจัดการตลาด (x̅= 4.00) และด้านการ
จัดการโลจิสติกส์ (x̅= 3.94) ตามล าดับ  

3. ผลการวิเคราะห์เพ่ือสร้างตัวแบบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของโรงงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์เพ่ือสร้างตัวแบบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของโรงงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตัวแบบความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจของโรงงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

standardized Coefficients 

 Std. Error Sig. ความสัมพันธ์ 

ค่าคงที่ (a) 12.87    
X1 = ด้านวัตถุดิบ .01 .02 .02 มีความสัมพันธ์ 
X2 = ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองจักร .07 .01 .03 มีความสัมพันธ์ 
X3 = ด้านพนักงาน .02 .00 .00 มีความสัมพันธ์ 
X4 = ด้านวิธีการจัดการผลิต .01 .01 .00 มีความสัมพันธ์ 
X5 = ด้านเทคโนโลยีการผลิต .01 .00 .02 มีความสัมพันธ์ 
X6 = ด้านต้นทุนการผลิต .98 .01 .01 มีความสัมพันธ์ 
X7 = ด้านกระบวนการผลิต .24 .02 .02 มีความสัมพันธ์ 
X8 = ด้านการจัดการตลาด .99 .01 .01 มีความสัมพันธ์ 
X9 = ด้านผลิตภัณฑ์ .02 .00 .00 มีความสัมพันธ์ 
X10 = ด้านการบริการ .05 .00 .00 มีความสัมพันธ์ 
X11 = ด้านการบริหารการเงิน .03 .00 .01 มีความสัมพันธ์ 
X12 = ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ .06 .01 .00 มีความสัมพันธ์ 
X13 = ด้านความคิดสร้างสรรค ์และนวัตกรรม .88 .02 .00 มีความสัมพันธ์ 
X14 = ด้านการจัดการโลจิสติกส์ .87 .00 .01 มีความสัมพันธ์ 
X15 = ด้านความสามารถในการด าเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ .03 .00 .01 มีความสัมพันธ์ 
X16 = ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม .55 .01 .01 มีความสัมพันธ์ 
X17 = ด้านปัจจัยที่โรงงานควบคุมไม่ได้ .44 .01 .01 มีความสัมพันธ์ 

R Square .76  
ตัวแบบในการด าเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรม (Y) = 12.87 +.99(X8) 

+.88(X13) +.87(X14) +.55(X16) + .44(X17) + .09(X6) + .07 (X2) + .06(X12) a = 
12.87 ค่าคงที่ 
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จากการสร้างตัวแบบในการด าเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรม หากพิจารณา
จากค่าสัมประสิทธ์ิ พบว่า ตัวแบบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรม
เริ่มจากมากที่สุด ด้านการจัดการตลาด (สัมประสิทธิ์ = .99) รองลงมาคือด้านความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (สัมประสิทธ์ิ = .88) ด้านการจัดการโลจิสติกส์  (สัมประสิทธิ์ = 
.87) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (สัมประสิทธิ์ = .55) ด้านความเสี่ยงของโรงงาน
(สัมประสิทธ์ิ = .44) ด้านต้นทุนการผลิต (สัมประสิทธิ์ = .09) ด้านเครื่องมือเครื่องจักร
(สัมประสิทธิ์ = .07) และด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (สัมประสิทธิ์ = .06) เรียง
ตามล าดับ โดย การด าเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมจะประสบความส าเร็จได้โรงงาน
จะต้องลงทุนในปัจจัยอ่ืนๆ ที่ เป็นจ านวนคงที่  12.87 ตัวแบบนี้ มีค่า R square = .76 
หมายถึงตัวแบบนี้มีระดับความเชื่อมันในการพยากรณ์ 76 %  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาระดับความส าคัญของระดับการแข่งขันของกลยุทธ์ในการ
แข่งขัน ของการด าเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรม  
  ผลการวิเคราะห์ระดับกลยุทธ์ใช้ในการแข่งขันของโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า 
ระดับกลยุทธ์ใช้ในการแข่งขันของโรงงานในอุตสาหกรรมของประเทศไทยภาพรวมเฉลี่ยทุก
ด้าน และด้านอ านาจการต่อรองของผู้ซ้ือ ด้านคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรม และด้านคู่แข่ง
รายเดิมในอุตสาหกรรมระดับระดับกลยุทธ์ใช้ในการแข่งขันอยู่ที่ระดับรุนแรงมาก ส่วนด้าน
สินค้าทดแทน และด้านผู้จ าหน่ายวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนอยู่ที่ระดับรุนแรงปานกลาง อย่างไรก็
ดีหากจัดล าดับตามค่าเฉลี่ย พบว่า ล าดับแรก ด้านคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรม  ด้าน
อ านาจการต่อรองของผู้ซ้ือ และด้านคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรม ด้านผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ
หรือชิ้นส่วน และ ด้านสินค้าทดแทน สอดคล้องกับแนวความคิดของ จึงสอดคล้องกับ
แนวคิด ไมเคิล อี พอรเตอร์ (Porter,1985) เรื่องพลังขับทั้ง 5 น าไปสู่กลยุทธ์ใช้ในการ
แข่งขันของโรงงานอุตสาหกรรม  
 2. ผลการศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของโรงงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมให้ความส าคัญปัจจัยที่
น าไปสู่ความส าเร็จของโรงงานอุตสาหกรรมลักษณะทางกายภาพของสินค้าสามารถ
มองเห็นได้และสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 
(รูปร่าง ลักษณะรูปแบบ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าซ่ึงมีระดับความส าคัญมากที่สุด ส่วนการ
สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้เหนือกว่าโรงงานอ่ืนและ  การรับประกันผลิตภัณฑ์
ผู้บริหารให้ความส าคัญระดับมากสอดคล้องกับแนวคิดของ โรเบิร์ต คูเปอร์ (Cooper, 
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2006) ได้ศึกษาบริษัทชั้นน าในสหรัฐอเมริกา 120 แห่ง พบว่า ร้อยละ 20 ของบริษัทชั้นน า
ที่ประสบความส าเร็จเกิดจากการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ มีนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าและแตกต่างจากบริษัทอ่ืน  

 2.2  ด้านวิธีกา รจัดการการผลิต ผู้ บริหารโร งงานอุตสาหกรรมให้
ความส าคัญปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของโรงงานอุตสาหกรรมวิธีการจัดการผลิตระดับ
มาก โดยล าดับแรกได้แก่การผลิตเน้นการท างานเป็นทีมให้ความส าคัญระดับมากที่สุด 
รองลงมาได้แก่การใช้แนวคิดวิธีการผลิตตามแบบผลิตญี่ปุ่น  (เช่น 5 ส, คัมบัง,...อ่ืนๆ) มี
ความส าคัญระดับมากที่สุด เช่นเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ชัยพงษ์ พงษ์พาณิชย์ , 
2562) ศึกษาปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของบริษัทต่างๆ พบว่า บริษัท
เหล่านี้น าวิธีการจัดการจัดการแบบญี่ปุ่นมาใช้โดยจัดฝึกอบรมพนักงานในบริษัทให้มีความรู้
ความเข้าใจในวิธีการและแนวคิดในกิจกรรมต่างๆ ของญี่ปุ่นเช่น 5 ส, คัมบัง,...อ่ืนๆ  

 2.3 ด้านเครื่องมือเครื่องจักร ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมให้ความส าคัญ
ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของโรงงานอุตสาหกรรมด้านเครื่องมือเครื่องจักรล าดับแรก
ขึ้นอยู่กับการลดอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและรองลงมาได้แก่การซ่อม
บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรแบบป้องกันมากกว่ารอให้ช ารุดเรียงตามล าดับ  

 2.4 ด้านการจัดการตลาด ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมให้ความส าคัญ
ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของโรงงานอุตสาหกรรมด้านการจัดการตลาดล าดับแรกขึ้นอยู่
ตรายี่ห้อของสินค้าของโรงงานเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ารองลงมาได้แก่การน าแนวคิดการ
จัดการตลาดที่ทันสมัยมีความส าคัญมากที่สุด และขึ้นอยู่ กับความสามารถสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าซ่ึงมีความส าคัญอยู่ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พอล์ โรเชนเฟล 
(Rosenfeld, 2008) ที่ ศึกษาเรื่อง  ตร ายี่ห้ อและ การจัดการความประทับใจและ
ความส าเร็จของธุรกิจ พบว่า ความส าเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับการจัดการความประทับใจ 
( Impression Management) ซ่ึงเป็น กระบวนการที่ สร้างขึ้ นเพ่ือควบคุมหรือสร้า ง
ผลกระทบต่อความประทับใจที่ผู้อ่ืนมีขึ้นในใจต่อบุคคล องค์การ หรือสิ่งของ ดังนั้น รูปร่าง
หน้าตา วิธีแต่งกาย การพูดจา วิธีการท างาน นโยบายองค์การ บุคลิกของผู้น า หีบห่อบรรจุ
ภัณฑ์ จึงเป็นองค์ประกอบที่ถูกมองเห็น รับรู้  และตีความโดยบุคคลอ่ืนทั้งสิ้น  ซ่ึงก็
รับประกันไม่ได้ว่าผู้อ่ืนจะมีการมองเห็น รับรู้ ตีความและประทับใจตรงกับสิ่งที่ เราต้องการ
ให้เขาประทับใจหรือไม่ รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือการจัดการความประทับใจจึงเป็น
เครื่องมือส าคัญในการสร้างความนิยมชมชอบ ความเชื่อถือ และศรัทธาในตรายี่ห้อสินค้า 
หรือในองค์การ  

 2.5 ด้านการ จัดการโลจิสติกส์ ผู้บริ หาร โรงงา นอุตสา หกร รมให้
ความส าคัญปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของโรงงานอุตสาหกรรมล าดับแรกขึ้นอยู่ กับ



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
175 

 

ความสามารถในการส่งมอบสินค้าให้ทันต่อความต้องการของลูกค้ารองลงมาได้แก่การน า
ระบบการการจัดการการผลิตทันเวลา (JIT)มาใช้ในการการจัดการผลิตของโรงงาน อย่างไร
ก็ตามการด าเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมให้ประสบความส าเร็จโดยอา ศัยด้านการ
จัดการโลจิสติกส์ ยังขึ้นกับความสามารถของโรงงาน และประสิทธิภาพในกิจกรรมการ
ขนส่ง การจัดการด้านวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ การน าเข้า การส่งออก และกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการขนส่ง การเก็บรักษา สารสนเทศ ที่ใช้ในการประสานงาน และ
การด าเนินกิจกรรมการขนส่งอีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์ของ ดีมิทท
รี โฟลินาส (Folinas, 2013) ที่กล่าวว่าโลจิสติกส์ คือ การจัดล าเลียงสินค้าเพ่ือให้เกิด
ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการกระจายสินค้าต่ าที่สุด โลจิสติกส์เก่ียวข้องต้ังแต่กระบวนการจัดหา
วัตถุดิบและไปสิ้นสุด ณ จุดที่มีการบริโภคสินค้านั้น หรือในอีกความหมายหนึ่ง  โลจิสติกส์
เป็นกระบวนการในการจัดการวางแผน จัดสายงานและควบคุมกิจกรรมทั้งในส่วนที่มีการ
เคลื่อนย้ายและไม่มีการเคลื่อนย้ายในการอ านวยความสะดวกของกร ะบวนการไหลของ
สินค้า ต้ังแต่จุดเริ่มจัดหาวัตถุดิบไปถึงจุดที่มีการบริโภคโลจิสติกส์ ประกอบด้วย  กิจกรรม
ต่างๆ 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมหลักในกระบวนการไหล
ของสินค้าตามแนวคิดของโลจิสติกส์ คือ กิจกรรมที่มีความส าคัญและมีผลกระทบต่อต้นทุน
และการให้บริการของสินค้ามากที่สุด ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมด้วยกัน คือ
การขนส่ง สินค้าคงคลัง และกระบวนการสั่งซ้ือ  

3.  ผลการศึกษาตัวแบบความส าเร็ จใ นการด า เนิน ธุร กิจของ โรง ง าน
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตัวแบบควา มส า เร็จในการด าเนินธุร กิจของโร งงาน อุตสา หกร รม จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา หากพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิ พบว่า ตัวแบบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ
ของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องลงทุนซ้ือ
เครื่องมือเครื่องจักร สิ่งอ านวยความสะดวก ขณะเดียวกันผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมต้อง
ให้ความส าคัญปัจจัยต่างๆที่จะช่วยให้การด าเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรม ประสบ
ความส าเร็จเรียงตามล าดับความส าคัญดังต่อไปนี้  ด้านการจัดการตลาด ด้านความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้านการจัดการโลจิสติกส์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้าน
ความเสี่ยงของโรงงาน ด้านต้นทุนการผลิต ด้านเครื่องมือเครื่องจักร และด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ โดย การด าเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมจะประสบความส าเร็จได้
โรงงานจะต้องลงทุนในปัจจัยอ่ืนๆ ที่เป็นจ านวนคงที่ 12.87 ตัวแบบนี้ มีค่า R square = 
.76 หมายถึงตัวแบบนี้มีระดับความเชื่อมันในการพยากรณ์ 76 % 
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องค์ความรู้จากการวิจัย 
ตัวแบบควา มส า เร็จที่ มีผลต่อความส า เร็จในกา รด าเนินธุร กิจของโร งงา น

อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ  
 ด้านการจัดการตลาด ได้แก่ ตรายี่ห้อของสินค้าของโรงงานเป็นที่ชื่นชอบ

ของลูกค้า การน าแนวคิดการจัดการตลาดที่ทันสมัยมาใช้ และโรงงาน
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  

 ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ได้แก่ ความสามารถสร้า ง
นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและหรือบริการที่แตกต่างเหนือกว่าโรงงานอ่ืน 
และความสามารถในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของโรงงาน 

 ด้านการจัดการโลจิสติกส์ ได้แก่ด้าน ความสามารถในการส่งมอบสินค้าให้
ทันต่อความต้องการของลูกค้า การน าระบบการการจัดการการผลิต
ทันเวลา (JIT) มาใช้ในการการจัดการผลิต และความสามารถในการจัดหา 
จัดเก็บ รักษาวัสดุ ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์  

 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ด้านการรับผิดชอบในการผลิตสินค้า
ของโรงงานต่อสังคมการระบบการการจัดการจัดการที่ ดีมาใช้ในการการ
จัดการ (ธรรมมาภิบาล)  และ การรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนรอบๆ 
โรงงาน 

 ด้านความเสี่ยงของโรงงาน ได้แก่ ด้านการเมืองในประเทศ ด้านเศรษฐกิจ
ในประเทศและของโลกและด้านสังคม  

 ด้านต้นทุนการผลิต ได้แก่ความสามารถลดต้นทุนการผลิตจากเครื่องมือ
เครื่องจักร ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนในการลดต้นทุนการ
ผลิต และ ความสามารถในการลดการสูญเปล่าในโรงงาน 

 ด้านเครื่องมือเครื่องจักร ได้แก่การลดอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือ
เครื่องจักร การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรแบบป้องกันมากกว่า
รอให้ช ารุด และการผลิตที่ เน้นใช้เครื่องมือเครื่องจักรมากกว่าการใช้
แรงงานในการผลิต 

 ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ด้านความสามารถในการสร้าง
พนักงานให้เกิดความผูกพันกับโรงงาน การสร้างทีมงานที่ยอดเยี่ยมเพ่ือ
เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ในงาน และความสามารถในการสรรหาคนเก่ง
มาท างานในโรงงาน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมทุกส่วนทั้งในส่วน

กิจกรรมสนับสนุนหรือด าเนินกิจกรรมหลักของโรงงานทุกๆกิจกรรม 
2. ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมควรส่งเสริม อบรม  พัฒนาให้บุคลากร รวมทั้ง

เทคโนโลยีใหม่มาช่วยในการสร้างสรรค์และนวัตกรรมสินค้าและบริการ 
3. ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมควรให้การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีและการจัดการเพ่ือเติมเต็มด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากโรงงาน
อุตสาหกรรมยังขาดการวิจัยและการพัฒนาอย่างมีระบบ  

4. ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมควรให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ข้อมูลสถานภาพ
อุตสา หกร รม ข้อมูลการ ค้า  และทิศทางตลาดทิศทางการพัฒนาและโอกา สของ
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1. ควรศึกษาเก่ียวกับตัวแบบในการด าเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมโดยจ าแนก

ออกเป็นรายสาขาของโรงงานอุตสาหกรรม 
2. ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของโรงงาน

อุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนา ดกลาง และขนาดใหญ่ และ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโรงงานเหล่านั้น 

3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จกับปัญหาและอุปสรรคที่
มีผลต่อการด าเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรม 

4. ควรศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้การด าเนินธุรกิจ และการปิดตัวเองของโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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บทความวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาตามนโยบายของคณะสงฆ์ไทย  ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยเริ่ม
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ ข้อมูลส าคัญ 24 รูป /คน  เพ่ือ ศึกษาสภา พทั่วไปในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท เก็บข้อมูลจากด้วยแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง
และการสนทนากลุ่มเพ่ือศึกษากระบวนการขับเคลื่อนการปฏิรูป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
พรรณนาความและยืนยันความสอดคล้องของกระบวนการด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ จาก
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 328 รูป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทใช้วิธีการเทศน์และด าเนินกิจกรรมในโอกาส
ต่างๆ เช่น งานบุญ งานบวช การสอนศีลธรรมในโรงเรียน และโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
2. แผนงานส่งเสริมการขับเคลื่อน มี 10 แผนงาน คือ 1) สร้างพระสงฆ์ต้นแบบ 2) สร้าง
ศาสนาทายาท 3) สร้างเครือข่าย การด าเนินงาน 4) การเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 5) สร้าง
วิทยากรด้านศาสนพิธีในชุมชน 6) ส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 7) ส่งเสริมการอบรมพระนักเทศน์ต้นแบบ 8) เพ่ิมศักยภาพพระสงฆ์ 9) เสริมสร้าง
วัดให้มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายในท้องถิ่น 3. การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทุกแผนงานต้องมีการบริหารจัดการเชิง
คุณภาพ PDCA ตามขั้นตอน คือ มีการวางแผนงานให้ชัดเจน  ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ มี
การตรวจสอบ ก ากับติดตาม ปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติการอยู่ทุกระยะ 4. กระบวนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ ของคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท 
ได้รับความเห็นชอบว่ามีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: การขับเคลื่อนการปฏิรูป; กิจการพระพุทธศาสนา; การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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Abstract 
This research was conducted with objectives support the Buddhism 

affairs reform policy of the Sangha Supreme Council of Thailand, applying  
the mixed methods research: The qualitative research collected data from 
document and 24 key informants with structured in-depth-interview form 
about the general condition and problems of Buddhism dissemination of 
monks in Chainat Province. Also data were collected from participants in 
focus group discussion about the Buddhist affairs reform driving mechanism. 
Data were analyzed by descriptive interpretation. The quantitative research 
collected data from 328 samples who were monks in Chainat Province with 
questionnaires to confirm the component and process of Buddhism reform 
driving mechanism.  Findings were as follows: 1. The general condition of 
Buddhism dissemination in Chainat Province were that the methods used 
were preaching and setting up Buddhist activities such as merit making, 
teaching morality in schools, summer ordination and five precept observing 
village project. 2. The components of work-plan for driving Buddhism Affairs 
Reform on Buddhism dissemination in Chainat Province were of 10 plans: 1) 
model monks creation; 2) religious inheritors; 3) networking; 4) online media 
dissemination adding; 5) community religious master of ceremony training; 6) 
monasteries as the centers for activities and folk culture learning; 7) model 
preaching monks; 8) monks potentials creation; 9) monasteries with modern 
technology and  10) community participatory network creation. 3. There 
must be plan implementation and evaluation by Deming management 
method PDCA: Having a clear plan, following the plan, monitoring, improving 
operation at every stage. 4. Sangha’s opinions agreed with the components 
and process on Buddhism dissemination by overall were at high level. 
Keywords: Mechanism Driving; Reform Buddhism Affairs Regarding; 
Propagation of Buddhism 
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บทน า 
  นโยบายปฏิรูปประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ต้องการให้เกิดการปฏิรูปขึ้นในทุก
องค์กร ไม่เว้นแม้กระทั่งวงการพระพุทธศาสนา ที่ต้องอาศัยพระภิกษุ สามเณร ซ่ึงได้รับการ
ยกย่องนับถือว่า “เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ ดังนั้นคณะสงฆ์ ไทย โดยมหาเถรสมาคม 
เห็นชอบให้มีการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยเริ่มมาต้ังแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนการด าเนินงานของพระสงฆ์ 6 ด้าน + 1 ด้าน 
ตามที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอคณะสงฆ์ได้มุ่งม่ันที่จะพัฒนา 
ปรับปรุงกิจการพระพุทธศาสนา ให้ก้าวไปในเชิงรุกให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก จึง
น าพันธกิจ 6 ด้าน ของพระสงฆ์เป็นตัวต้ัง คือ 1) การปกครองคณะสงฆ์ 2) การศาสนศึกษา 
3) การศึกษาสงเคราะห์ 4) การด้านเผยแผ่ 5) การสาธารณูปการ 6) การสาธารณ
สงเคราะห์ ผนวก กับอีก  1 งาน  คือ  การ พัฒนาพุทธมณฑลให้ เป็น ศูนย์ กลา งของ
พระพุทธศาสนาแห่งโลก (กรกต ชาบัณฑิต, 2562) ทั้งนี้มหาเถรสมาคม (มส.) อาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 2505 แก้ไข 2535 แต่งต้ังคณะท างานทั้ง 6 ด้าน มา
รับผิดชอบในงานแต่ละด้าน (พระราชวรมุนี, 2561) การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา จะ
ช่วยเสริมสร้างศรัทธาประชาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งมากขึ้น เนื่องจาก
พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของประชาชนชาวไทยและยังส่งผลกระทบต่อ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองโดยรวมอีกด้วย การใช้กลไกของรัฐในการเผยแผ่และ
ปลูกฝังความเชื่อและศีลธรรมทางศาสนาในแต่ละสมัยแต่ละยุคสมัยอาจแตกต่างกันไป บาง
รัฐที่เป็น “รัฐศาสนา” (เช่น รัฐอิสลาม) ก็สามารถใช้กลไกของรัฐทุกระดับในการเผยแผ่และ
ปลูกฝังศีลธรรม ต้ังแต่การออกกฎหมาย นโยบายและการจัดการศึกษา หรือแนวทางการ
พัฒนาประเทศโดยทั่วไปจะต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมหรือไม่ท าลายหลักความเชื่อและ
ศีลธรรมทางศาสนาแห่งรัฐ (สุรพศ ทวีศักด์ิ, 2553) 
 แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา
งานพระสงฆ์อย่างเป็นระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดคล้องกับภาระงาน 6 ด้านของ พระสงฆ์ 
เป็นแม่บท ให้พระสงฆ์ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และระดับวัด น าไปใช้เป็น
แนวทางปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัดไปพร้อมกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี การที่จะขับเคลื่อน แผนปฏิรูปให้ส าเร็จได้นั้น ต้อง พระสงฆ์ นั่นคือต้อง "ปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา เพ่ือพระสงฆ์ โดยพระสงฆ์" เพราะ "การปฏิรูป คือ ทางเลือกและทาง
รอด“ "เอกายโน อย  มคฺโค วิรุฬฺโห พุทฺธสาสเน" (พระราชวรมุนี, 2560) เป้าหมายของการ
ปฏิรูปครั้งนี้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งม่ันคงขององค์กรศาสนา โดยส่งเสริมการ พัฒนา
ศักยภาพ พระภิกษุสงฆ์ ให้เป็นศาสนบุคคลที่พึงประสงค์ เพ่ือความม่ันคงสถาพรของ
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พระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจ าชาติไทย และเป็นสมบัติของปวงชนชาวไทยต้ังแต่
บรรพกาล ซ่ึงเป็นสถาบันหลักของประเทศไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน จึง
ต้องศึกษาการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์
จังหวัดชัยนาท เพ่ือปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของจังหวัดชัยนาท ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กิจการพระสงฆ์ 20 ปี และการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนของพุทธบริษัท เพ่ือไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัด

ชัยนาท 
2. เพ่ือศึกษา ปัจจั ยองค์ประกอบของกา รขั บเคลื่อนกา รปฏิรูป กิจ กา ร

พระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 
3. เพ่ือน าเสนอกระบวนการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้าน

การเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย เป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ได้แก่ การวิจัย

เชิงคุณภา พ ( Qualitative Research) โดยผู้วิจั ยได้ ศึกษาเอกสา ร ( Documentary 
Research) และแนวคิดเก่ียวกับงานวิจัย การเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ( Key 
Informants) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) และกา รวิจัย เชิงปริมา ณโดยการแจกแบบสอบถา ม ( Survey 
Research) 

ประชา กรกลุ่ มตัวอย่ าง ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญในกา รสัมภาษณ์เชิ งลึก( In-depth 
interview) มี 4 กลุ่ม  คือ  1 ) พระสังฆ าธิ กา ร  4  รู ป  2 ) ข้ าร าชการส า นั กงา น
พระพุทธศาสนา 4 คน 3) ประชาชน 6 คน 4) นักวิชาการ 10 คน รวมทั้งสิ้น 24 รูป/คน 
การสนทนาเฉพาะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group Discussion) จ านวน 12 รูป/คน โดย
เลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาเรียบเรียงและ
จ าแนกอย่างเป็นระบบ 
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ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่

ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท”สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. สภาพท่ัวไปของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท  
ในปัจจุบันถือ เป็นการสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่ใช้ หลักและ

วิธีการเดิม ๆ คือการเทศน์ในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานบุญ งานบวช งานศพ การเผยแผ่ 
ส าหรับเด็กและเยาวชน โดยการสอนศีลธรรมในโรงเรียน หรือกิจก รรม เช่น โครงการ
หมู่บ้านศีล 5 โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ 

1.1 กระบวนการบริหารจัดการภายในวัด ไม่เป็นรูปธรรมที่เป็นระบบอย่างเด่นชัด 
เช่น การให้พระที่มีความรู้ความสามารถไปสอนในโรงเรียน ให้พระมีส่วนร่วมในการพัฒนา
วัดและชุมชน มีการสอดแทรก หลักธรรมในการเทศน์ทุกครั้งเพราะปัจจุบันประชาชนนิยม
เข้าวัด เช่น ช่วงเทศกาลต่าง ๆ ขึ้นปีใหม่ เข้าพรรษา ออกพรรษา วันสงกรานต์ ส าหรับการ
บวชและอุปสมบทพระภิกษุสามเณรในแต่ละวัด พระสงฆ์จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันท า
หน้าที่ พระที่มาบวชเป็นการบวชเพ่ือศึกษาพระธรรม มากกว่าบวชเพ่ือเข้ามาอยู่ประจ าวัด 
สรุปได้ว่า พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของคนในชุมชน 

1.2 ด้านพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท มีบทบาท
ในการเทศน์ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ให้ ลด ละ เลิก อบายมุขต่าง  ๆ ชี้น าประชาชนให้
ประพฤติปฏิบัติให้อยู่ ในกรอบของศีลธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของชาวบ้านและชุมชน ใน
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ให้กินอยู่ได้ ใช้เงินเป็น มีการเก็บออมบ้าง ส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการประกอบอาชีพเสริม ช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การยืมของใช้ใน
วัด ค่าบริการ ท าบุญตามศรัทธาไม่ได้กะเกณฑ์  

1.3 ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา วัดมีสถานที่เพียงพอ
ต่อการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ วัดจะมี
การท าบุญ การละเล่น และมหรสพต่าง ๆ จัดขึ้นภายในวัด จ านวนพระสงฆ์บางวัดอาจจะ
น้อย บทบาทของพระสงฆ์จึงต้องเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ตอบสนองต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สังคม วัดให้แหล่งเรียนรู้ เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ เพียงพอให้นักเรียนได้ศึกษา วัดมีหนังสือบ้าง 
แต่ยังไม่ได้เป็นห้องสมุด หรือยังไม่มีการจัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ ส าหรับนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ได้ พระนักเทศน์ของจังหวัดชัยนาทยังไม่เด่นชัด วัดส่วนใหญ่ 
ขาดงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมวัด ต้องรอกฐินจากพุทธศาสนิกชน  
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2. การขับเคล่ือนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์
จังหวัดชัยนาท 

พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท เห็นว่าองค์ประกอบการขับเคลื่อนกา รปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ ที่ควรพัฒนา โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( x̅=4.14) โดย 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน ( x̅=4.20) 
รองลงมาได้แก่ ทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา (x̅=4.17) และการสร้าง
ความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา (x̅=4.16) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ (x̅=4.05) 

การสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา เน้นความส าคัญไปที่ การจัดหน่วยงาน
รองรับเพ่ือสนับสนุน การจัดกิจกรรมการเผยแผ่ (x̅=4.40) เป็นล าดับแรก รองลงมาคือ 
การก าหนดขอบข่ายหลักเกณฑ์การวางแผนก าลังคนในการเผยแผ่ และ วางแผนการพัฒนา
บุคลากรด้านการเผยแผ่ ในการอบรม ให้ความรู้ เพ่ิมทักษะ ประสบการณ์ (x̅=3.93)  

การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน เน้นความส าคัญที่ การเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ( x̅=4.29) เป็นล าดับแรก 
รองลงมาได้แก่ “การกระตุ้นให้ประชาชนและข้าราชการตระหนักรู้ถึงปัญหาการเผยแผ่
หลักธรรมค าสอนที่ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ (x̅=4.27) และความร่วมมือและความเข้าใจ 
เพ่ือท าให้การน าแผนการปฏิรูปไปปฏิบัติมีโอกาสบังเกิดผลส าเร็จสูงขึ้น ( x̅=4.10 ) 
ตามล าดับ 

การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ เน้นความส าคัญที่ การจัดต้ังและพัฒนา
ศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (x̅=4.15) รองลงมา คือ การพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชน เพ่ือการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนและแนวทางปฏิบัติ (x̅=4.13) และการมี
ระบบเครือข่ายของคณะสงฆ์ไทยและเครือข่ายสังคมพระพุทธศาสนาออนไลน์ (x̅=3.94) 

การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ เน้นความส าคัญที่ การจัดต้ังและพัฒนา
ศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (x̅=4.15) รองลงมาคือการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชน เพ่ือการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนและแนวทางปฏิบัติ (x̅=4.13) และการมี
ระบบเครือข่ายของคณะสงฆ์ไทยและเครือข่ายสังคมพระพุทธศาสนาออนไลน์ (x̅=3.94) 

ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา เน้นที่ การจัดท ามาตรฐาน
บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา (x̅=4.46) รองลงมาคือ เครื่องมือหรือวิธีการใช้ในการ
ปรับปรุงการเผยแผ่ ท าความเข้าใจง่ายและมีประโยชน์ (x̅=4.19) และการมีการวางแผน
ด้านนโยบายการเผยแผ่ตามระดับหน่วยงานและบริบทของพ้ืนที่แต่ละแห่ง (x̅=3.99) 
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3. กระบวนการขับเคล่ือนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของ
พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 

 การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์
จังหวัดชัยนาท ต้องมีการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 4 ขั้นตอน คือ 1)  มีการวางแผนการ
เผยแผ่ในระดับจังหวัด 2) การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 3)  มีการตรวจสอบ ติดตาม การ
ปฏิบัติงานทุกระยะ 4) ปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงาน ดังนี้  

1) ด้านการสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย (1) สร้างพระสงฆ์
ต้นแบบ (2) เพ่ิมศักยภาพพระสงฆ์ (3) สร้างศาสนาทายาท ส่งบุตรหลานเข้ามาบวช  

2) ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน ประกอบด้วย (1) สร้าง
เครือข่าย การด าเนินงานเผยแผ่ (2) เพ่ิมรูปแบบการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์  

3) ด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ประกอบด้วย (1) สร้างวิทยากร
ด้านศาสนพิธีในชุมชน (2) ส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมและประเพณีท้องถิ่น 

4) ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย (1)  
เสริมสร้างวัดให้มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายในท้องถิ่น (3) 
ส่งเสริมการอบรมพระนักเทศน์ต้นแบบ  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ด้านการสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา พระสงฆ์จังห วัดชัยนาท ให้
ความส าคัญกับการขับเคลื่อนด้านการเผยแผ่ ในระดับมาก โดยเน้นที่ การจัดหน่วยงาน
รองรับ สนับสนุน การจัดกิจกรรม เพ่ือการเผยแผ่ มีหลักเกณฑ์การวางแผนก าลังคน การ
พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ก าหนดแผนงานที่ชัดเจน ง่ายในการ
ปฏิบัติ มีการตรวจสอบและควบคุมความก้าวหน้า ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม 
หรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา การเผยแผ่
ต้องเข้าถึงพุทธศาสนิกชนและช่วยเหลือสังคม เป็นที่ พ่ึงให้กับสังคมได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสรายุทธ์ เศรษฐขจรและคณะ (2559) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานเผย
แผ่พระพุทธศา สนา ที่ พึงปร ะสง ค์ของคณะสงฆ์ ภ า ค 1 2  ซ่ึ งพบว่ า  งา น เผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ของคณะสงฆ์ ภาค 12 ควรประกอบด้วย การอบรม
จริยธรรมนักเรียนข้าราชการและประชาชน การบรรพชาสามเณรฤดูร้อน การสงเคราะห์
พุทธมามกะผู้ เยาว์ การเผยแผ่ทางสื่อสารมวลชน กา รพัฒนาศักยภาพของวัดด้า น
กระบวนการบริหารงาน และพระมหาอ านาจ อจฺฉริยเมธีและคณะ (2563) ได้วิจัยเรื่อง 
การพัฒนาการเสริมสร้างความปรองดองเพ่ือสังคมสันติสุขโดยพระสังฆาธิการจังหวัด
ปทุมธานี รวมถึงพระเทพสิงหวราจารย์ (2562) วิจัยเรื่อง การพัฒนากลไกการขับเคลื่อน
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โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

โดยเน้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือการเผยแผ่ กระตุ้นให้ประชาชนและ
ข้าราชการตระหนักรู้ถึงปัญหาการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนที่ไม่สามารถน าไปปฏิบัติ เปิด
โอกาสให้กลุ่มต่าง ๆ จากภายในและภายนอกมีส่วนช่วยในการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการเผยแผ่ ทั้งเรื่องหลักค าสอน วิธีการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพระ
อ านวย หมอกเมฆ (2552) ได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารวัดในพระพุทธศาสนาส าหรับ เจ้า
อาวาสวัดราษฎร์ในเขตหนเหนือภาค 4 ซ่ึง พบว่า เจ้าอาวาสมีการปฏิบัติหน้าที่ ดีมาก 
ซ่ือสัตย์สุจริต บริหารวัดโปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า และการท างานเป็นทีม และสอดคล้องกับ 
พระครูอาทรวชิรกิจและคณะ (2563) ได้วิจัยเรื่อง การจัดการหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร รวมถึงพระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโนและคณะ 
(2563) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จังหวัดสิงห์บุรี  
รวมถึง พระครูวิจิตรธรรมวิภัช วิจัยเรื่อง การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของส านัก
ปฏิบัติธรรม ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพระครูสุกิจจานุรักษ์ (2562) เรื่อง การ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

ด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิงพุทธ มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
เพราะ พระสงฆ์จังหวัดชัยนาท มีระบบเครือข่ายของพระสงฆ์ไทยและเครือ ข่ายสังคม
พระพุทธศาสนาออนไลน์ ได้จัดต้ังและพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน เพ่ือการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนและแนวทางปฏิบัติ 
ส่งเสริม สนับสนุน และจัดต้ังเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน 
หน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่ เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ ที่จะต้องปรับรูปแบบการบริหารให้รองรับ
กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้งการบริหารคณะสงฆ์ ในวัด ความเป็นอยู่ที่เป็นต้นแบบ 
การเอ้ืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพระปลัดวรเมศวร์ 
นาควโร (2560) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท 
งานวิจัยของพระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์และคณะ (2563) การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี  และงานวิจัย
ของพระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน (2563) เรื่อง การปลูกฝังเยาวชนให้ มีศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการปลูกฝัง
เยาวชนให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา มี 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการสร้างพระสงฆ์
ต้นแบบที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจและเข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  รูปแบบ
การสร้างและพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักพูดดี คิดดี ท าดี รูปแบบการสร้างและพัฒนา
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เยาวชนสู่ความเป็นเยาวชนอย่างสมบูรณ์แบบ  และรูปแบบการสร้างและพัฒนายุวพุทธ
มามกะ และสอดคล้องกับพระมหาค าพันธุ์ รณญฺชโยและคณะ (2563) ได้วิจัยเรื่อง การ
พัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี  
รวมถึงกฤษฎา แซ่หลี (2562) วิจัยเรื่อง รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม 
ของพระธรรมวิทยากร รวมถึงพระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโลและคณะ (2562) 
วิจัยเรื่ องกลไกการ พัฒนาศักยภา พในกา รปฏิบัติ งานของพระวินยา ธิการ จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 

ด้านทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา มีความส าคัญอยู่ในระดับ
มาก  เพราะส านั กงา นพระพุทธศาสนาจัดหวัดจัดท ามาตร ฐานบุคลากรผู้ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา เครื่องมือหรือวิธีการใช้ในการปรับปรุงการเผยแผ่ ท าความเข้าใจง่ายและ
มีประโยชน์ หลักค าสอนก็ต้องสามารถเปลี่ยนไปตามสถานการณ์โดยไม่ยึดติดกับรูป
แบบเดิมแต่ต้องประยุกต์ให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ (2560) ได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ไทยในสังคมปัจจุบัน พบว่า การใช้วิธีการแบบสื่อสมัยใหม่ประยุกต์พุทธวิธีการใน
การเผยแผ่ให้เป็นการเผยแผ่ แบบเชิงรุก คือ การเข้าใจและเข้าถึงด้วยการใช้สื่อออนไลน์ที่
ทันสมัย การเผยแผ่ที่ประยุกต์เข้ากับสังคม ที่ มีความหลากหลายแตกต่างกันได้  ซ่ึง
สอดคล้องกับเกียรติศักด์ิ สุขเหลือง (2561) วิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่
เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ และสอดคล้องกับพระเฉลิมพล อชิโต (2562) วิจัยเรื่องภาวะ
ผู้ น า ในกา รปกครองคณะสงฆ์ ของพระสั งฆ า ธิ กา ร  อ า เภอบา งบา ล  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์  มี 8 
กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน  2) กลยุทธ์การเสริมสร้าง
ความรัก ความสามัคคีแก่พุทธบริษัท 3) กลยุทธ์การฟ้ืนฟูประเพณีอันดีงามให้คงไว้  4) กล
ยุทธ์การน าหลักธรรมสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น 5) กลยุทธ์การสร้างศาสนทายาทที่เข้มแข็ง  
6) กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร  7)  กลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 8) กลยุทธ์การเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และสอดคล้องกับพระครูพิศิษฎ์
ประชานาถ และคณะ (2563) วิจัยเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการ
พัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงพระอุดมสิทธินายก วิจัยเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม เพ่ือลดเหล้า
บุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
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ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
ท่ีมา: พระธงชัย ธมฺมวโร (2563) 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผย

แผ่ของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท” มีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. คณะสงฆ์จังหวัดควรก าหนดนโยบาย 

 1.1 ด้านการสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา ด้วยการควรสร้างศาสน
ทายาท โดยจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจ าวัด จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม จัด
อบรมเยาวชน และประชาชนทั่วไป  

 1.2. ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในวัด ทุกวัด รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ เปลี่ยนรูปแบบการเผยแผ่ เพ่ิมช่องทางในการเผยแผ่ โดยการ

ด้านการสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 

ด้านการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
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ด้านการพัฒนาองค์กร 
แห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 

การขับเคล่ือนการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา 

ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์

จังหวัดชัยนาท 
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ใช้สื่อเป็นช่องทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มากขึ้น เนื้อหาค าสอน ต้องประยุกต์ให้
เข้ากับปัจจุบัน 

 1.3. พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิงพุทธในวัด พระสงฆ์ควรจัดศาสน
สถา นที่ ภา ยในวั ด เป็ นองค์กร แห่ งการ เรียนรู้ ด้า นคนและด้า นควา มรู้ ที่ เ ก่ีย วกับ
พระพุทธศาสนา เป็นที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
รวบรวมความเป็นมาของท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งสะสมพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 

 1.4. ส่งเสริมการจัดทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
พระสงฆ์ควรสร้าง ศาสนทายาท ในการเผยแผ่ โดยการสร้างพระนักเทศน์ต้น แบบ 
สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ การสื่อสารออนไลน์ เพ่ือการเผยแผ่ของพระสงฆ์ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. วัดทุกวัด ควรสร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา โดยการจัดบรรพชา

สามเณรภาคฤดูร้อนประจ าวัด จัดการเรียนศาสนาโดยไม่ต้องบวชพระ ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมการท าบุญทุกวันพระ 15 ค่ า ถ้าใครไปท าบุญไม่ถือเป็นวันลา วันขาด จัดสถานที่
ปฏิบัติธรรมในหน่วยงาน ในโรงเรียนจัดให้มีห้องฉายวิดีทัศน์เก่ียวกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาบวช เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเรียน
ฟรีทางโลกควบคู่ไปกับการเรียนทางธรรม 

2. วัดทุกวัดต้องท าการยกระดับการบริหารจัดการภายในวัด ร่วมมือกันในการ
สร้างเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นให้สามารถสนับสนุนซ่ึงกันและกัน และเปลี่ยน
รูปแบบการเผยแผ่ เพ่ิมช่องทางในการเผยแผ่ โดยการใช้สื่อเป็นช่องทางในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้มากขึ้น เนื้อหาค าสอน ต้องประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบัน มีเนื้อหาสาระ
ธรรมที่น าเสนอต่อพุทธบริษัทตามสถานการณ์และสถานที่ต่างๆ มีวิธีการในการเผยแผ่
พระสงฆ์นักเผยแผ่มีความสามารถในการปรับใช้การเผยแผ่ต้องไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม 

3. วัดทุกวัด ควรท าการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ โดยการจัดวัดและศา
สนสถานภาย ในวั ดเป็น องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ด้านคนและด้า นความรู้ ที่ เก่ี ยวกับ
พระพุทธศาสนา มีการจัดกิจกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ส่งเสริมให้
พระสงฆ์มีความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถเป็นที่ปรึกษาหรือให้ค าแนะน า 
จัดอบรมวิทยากรเพ่ือการประกอบพิธีทางศาสนา เปิดอบรมผู้สูงอายุที่อยู่ กับบ้านไม่มีงาน
ท าให้มาเรียนรู้การประกอบพิธีทางศาสนา 

4. วัดทุกวัดควรจัดหาทรัพยากรในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ส่งเสริม
กิจกรรมปฏิบัติธรรม จัดอบรมเยาวชน และประชาชนทั่วไป ศาสนบุคคลที่ท าให้ประชาชน
มี ความม่ันคงในพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธศาสนาได้ สื่อ 
เทคโนโลยีต่างๆ การสื่อสารออนไลน์ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. เรื่อง กระบวนการยกระดับการบริหารจัดการพระสงฆ์เพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
2. เรื่อง การบริหารจัดการเครือข่ายการบริหารจักการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ์ 
3 เรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารจัดการเครือข่ายการบริหาร จักการ การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างเชิง
องค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยเอกชนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
และศึกษาองค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยเอกชน เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากบุคลากรทุกระดับในสังกัดมหาวิทยาลัยคริสเตียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 25 0 คน 
โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมาจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.97 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน 
ได้แก่ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันซ่ึงพบว่าค่าวัดระดับความกลมกลืน คือ Chi-
square (2) = 431.207, df = 331,   p-value = 0.000, 2/df(CMIN/DF) = 1.303, 
RMR =0.021, RMSEA = 0.036, GFI = 0.897, AGFI =0.856, TLI= 0.982 และ CFI = 
0.987 แสดงว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัย
เอกชนเชิงยืนยันมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  
1) การน าอย่างมีกลยุทธ์ 2) การให้บริการที่เป็นเลิศและ 3) นวัตกรรมการจัดการ จาก
ผลการวิจัยนี้ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหาร
จัดการองค์การอย่างมีกลยุทธ์ การให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการ
พัฒนากระบวนงานภายในและภายนอกสถาบัน 
ค าส าคัญ: องค์การที่มีสมรรถนะสูง; การให้บริการที่เป็นเลิศ; นวัตกรรมการจัดการ 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study the elements of high-
performance organization of  private university: and to examine the validity 
of the elements of  high-performance organization of  private university with 
empirical data. Christian University of Thailand was studied as a case study, 
collected data from 250 samples who were personnel at all levels of the 
university by purposive sampling method. The research instruments were 
the five-rating-scale questionnaires with reliability value at 0.97 focusing on 
the elements of a high-performance organization of private university. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, exploratory factor analysis, and confirmatory factor analysis. The 
findings of this research were included into two parts: First, the results of 
the exploratory factor analysis presented that the elements of a high-
performance organization of private university consisted of strategic 
leadership, service excellence, and management innovation. Then, the 
results of the confirmatory factor analysis for structural validity test of a 
high-performance organization of private university were found that Chi-
square (2) = 431.207, df = 331, 2/df (CMIN/DF) = 1.303, RMR = 0.021, 
RMSEA = 0.036, GFI = 0.897, AGFI = 0.856, TLI = 0.982 and CFI = 0.987; 
According to the research result, the administrators of the private higher 
education institutes should place the most importance on managing 
organization with strategies, provide services to clients and stakeholders, 
and develop  internal and external working procedures of institutes. 
Keywords: High Performance Organization; Service Excellence; Management 
Innovation 
 

บทน า 
 กระบวนกา รบริห ารงา นและเทคนิคทา งการบริห ารที่ มีประสิ ทธิภา พและ
ประสิทธิผลจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการบริหารงานใน
สถาบัน เพ่ือเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเอกชนซ่ึงก าลังแข่ง
กับมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในขณะเดียวกันก็แข่งกับ
ตัวเองในการที่จะสร้างคุณภาพของบุคลากร คุณภาพของหลักสูตร คุณภาพของการจัดการ

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thaiclinicpsy.com%2Ffile%2Fmagazine%2Ffile%2F20_%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599.pdf&ei=JRHvUv2FGoeFrAej6YHgDQ&usg=AFQjCNGRvz7jl7lGikUMBXofLPfvmphGFg
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เรียนการสอน คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และคุณภาพของการ
บริหารจัดการ เพ่ือหาจุดคุ้มทุน หรือต้องให้ได้มีก าไรเพ่ือความอยู่รอดของมหาวิทยาลัย 
และเม่ือพิจารณาถึงเครื่องมือในการบริหารที่ถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการสร้างคุณภาพใน
หลายทศวรรษที่ผ่านมาองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) หรือ
เรียกว่า HPO หรือนักวิชาการบางท่านเรีย กว่า “องค์กา รที่เป็นเลิศ”(Excellence 
Organization) ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา ทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
องค์การที่มีสมรรถนะสูงส่วนใหญ่มักให้ความส าคัญกับผลประกอบการและภาพลักษณ์ที่ ดี 
โดยมีการมอบรางวัลในระดับ World Class เช่น รางวัล Malcolm Baldrige ผู้วิจัยได้
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการบูรณาการองค์ความรู้ในเรื่ององค์การที่มีศักยภาพ
การท างานสูง (High performance organization) ตามแนวคิดของนักวิชาการและ
องค์กรต่างๆเช่น เชอร์เมอร์ฮอร์น ฮันท์ และออสบอร์น (Shermerhorn & Oborn, 2000) 
ซ่ึงได้ เสนอส่วนประกอบ 5 ประกา รขององค์การที่ มีศักยภาพการท า งานสู ง ( five 
component of high performance organization) คือ ความเก่ียวข้องระหว่างกันของ
พนักงาน (employee involvement) ทีมงา นบริหารตนเอง (self-directing work 
team) เทคโนโลยีการผลิตแบบผสมผสาน ( integrated production technology) การ
เรียนรู้ขององค์การ (organization learning) และการบริหารคุณภาพโดยรวม (total 
quality management) แนวคิดองค์การที่มีศักยภาพการท างานสูงของแฟรงค์ บาย
เทนดิจค์ (Buytendijk, 2006) ประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีการต้ังเป้าหมาย
ที่ยิ่งใหญ่ และมีการด าเนินการเพ่ือมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายนั้นอย่างต่อเนื่อง ( setting 
ambitious targets and achieving them) คน ในองค์การมีค่านิยมร่ วม ( shared 
values) มุ่งเน้ นยุทธศา สตร์และด าเนินการไปในทิศทางเ ดียวกัน ( strategic focus 
alignment) การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่สิ่งที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ ( translating 
strategy into operational terms) และมีความยืดหยุ่นทางธุรกิจ (business agility) 
แนวคิดองค์การที่มีศักยภาพการท างานสูงของ มิลเลอร์ (Miller, 2005) ประกอบด้วย
ปัจจัย 5 ประการ คือการออกแบบองค์การและกระบวนการท างาน โครงสร้างองค์การที่
ปรับตัวได้ง่ายและมีความยืดหยุ่นตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและสิ่ งแวดล้อม
ได้เป็นอย่างดี มีล าดับชั้นการบังคับบัญชาน้อย หรือให้อ านาจการบริหารแก่ทีมงานต่างๆ 
ให้มากที่สุด มีระบบการเชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ ขององค์การเข้าด้วยกัน และพนักงานต้องมี
ความรอบรู้เก่ียวกับการด าเนินงานและเป้าหมายทางการเงิน คุณภาพ และความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นอย่างดี พนักงานต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท างานของ
ตนเองอยู่เสมอ แนวคิดองค์การที่มีศักยภาพการท างานสูงของ เคริว และคณะ (Carew et 
al., 2009) ได้น าเสนอรูปแบบขององค์การที่มีศักยภาพการท างานสูง (The HPO SCORES 
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Model) ประกอบด้วย การสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคคลภายในองค์การ (S=Share 
information and open communication) การก าหนดวิสัยทัศน์ที่มองเห็นภาพไ ด้ 
(C=Compelling Vision) น าไปสู่การเรียนรู้ (O=Ongoing Learning) ความมุ่งม่ันและให้
ความส าคัญต่อลูกค้า (R=Relentless focus on customer results) กระบวนการท างาน
และโครงสร้าง (E=Energizing system and structures) และ การมีอ านาจและการมี
ส่วนร่วมในระดับสูง (S=Shared Power and high involvement) 

มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีนโยบายในการ
น าระบบบริหารจัดการต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอย่า งต่อเนื่องในการก้าวสู่
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การน าแนวคิดองค์การสมรรถนะสูง (HPO) เข้ามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็
ตามความเข้าใจเรื่ององค์การสมรรถนะสูง (HPO) ของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันในการให้
ความหมาย การอธิบายลักษณะ และองค์ประกอบ ซ่ึงความแตกต่างนี้อาจเกิดขึ้นจากฐาน
คติและประสบการณ์ที่แตกต่างกันจนท าให้ยากแก่การหาข้อสรุปและท าความเข้าใจ จาก
ความไม่ลึกซ้ึงจนท าให้การด าเนินงานพัฒนาระบบการบริหารผิดแผกแตกต่างกันไปบ้าง
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติจริงในปัจจุบันการประกาศตนเป็นองค์การสมรรถนะสูงก็เป็น
เพียงแค่การก าหนดทิศทางหรือวิสัยทัศน์ขององค์การและสร้างตัวชี้ของตนเองขึ้นมาเพ่ือ
บอกว่าองค์การของตนเองเป็นองค์การสมรรถนะสูง ยังไม่มีการก าหนดเป็นมาตรฐานที่
ชัดเจนและก าหนดเกณฑ์ที่ยอมรับเป็นการทั่วไปและยังไม่มีหน่วยงานใดออกท าหน้าที่ใน
การให้การรับรอง (Certification) ในการเป็นองค์การสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยคริสเตียน
จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจส าหรับคณะผู้วิจัยในการที่จะเสนอรูปแบบขององค์การที่มีสมรรถนะ
สูงเพ่ือเป็นข้อมูลทางเลือกในการน าไปเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิด
คุณภาพ มีความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างเชิงองค์ประกอบขององค์การที่มี
สมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยเอกชนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

    2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยเอกชน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยพรรณนา  (Descriptive research) เพ่ือวิเคราะห์

อง ค์ปร ะกอบขององ ค์กา รที่มีสมร รถนะสูงข องมหา วิ ทย า ลัย เอกชนกร ณีศึกษา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากรทุกระดับในสังกัด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน สุ่มโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้ประชากรทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน รวมจ านวนทั้งสิ้น 250 คน 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ดังนี้  

 3.1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Literature Review) ได้ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นข้อมูลระดับทุติยภูมิเพ่ือที่จะวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวคิดทฤษฏี
ต่าง ๆ ของทางด้านทุนมนุษย์และกลยุทธ์การบริหารองค์กร  
 3.2 การสร้ างแบบสอบถา ม เพ่ือถามควา มคิดเห็น ของกลุ่ม ตัวอย่ าง เป็ น
แบบสอบถามทั้งปลายปิด และปลายเปิด เกณฑ์ที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยดัดแปลงจากมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบบประเมินค่า  5 
ระดับ จากเห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 5 ไปถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด เท่ากับ 1 
  3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  3.3.1 ตรวจสอบความตรงตามเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาและด้านการวัดผลประเมิน จ านวน 5 ท่าน ช่วยพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมเนื้อหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ ศึกษา ความ
เหมาะสมและความชัดเจนของภาษา 
  3.3.2 น าเนื้อหาข้อค าถามและนิยามตัวแปรของการวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 
5 ท่าน ลงความเห็นและให้คะแนน เพ่ือใช้ค า นวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับนิยามตัวแปรของการวิจัย (Index of Item-Objective Congruency: IOC) 
พบว่าทุกข้อมีค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00  

 3.3.3 การวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันหรือค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม 
(Reliability)  โ ดยหา ค่า สั มปร ะสิ ทธิ์ แ อลฟา ของครอนบา ค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.97 

 

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 
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4. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ถึงรองอธิการบดี คณบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ือขอความอนุเคราะห์จัดท าหนังสือน าส่งแบบสอบถามความคิดเห็นและ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะวิชาและส่วนงานสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยคริสเตียน 

4.2 วิจัยขอหนังสือจากฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ถึงอธิการบดี รอง
อธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 

4.3 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมดหนึ่ งเดือนในช่วง
เดือนมกราคม 2562 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยค่าหาความถี่ และค่าร้อยละ 
5.2 ความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรสมัยใหม่

หรือองค์กรสมรรถนะสูวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  
5.3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของบุคลากร วิเคราะห์โดยการบรรยาย

เชิงพรรณนา (วิเคราะห์เนื้อหา: Content analysis) 
5.4 วิเคร าะห์กลุ่มอง ค์ประกอบองค์กา รที่ มีสมร รถนะสูง  และวิเคร าะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
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ผลการวิจัย  
 วิเคราะห์กลุ่มองค์ประกอบองค์การที่มีสมรรถนะสูง และวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1  การตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างเชิงองค์ประกอบขององค์การที่มี
สมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยเอกชนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
ดัชนีความสอดคล้อง ค่าสถิติ 

Chi-square (2) 431.207 
Degrees of freedom (df) 331 
Probability level 0.000 


2/df (CMIN/DF) 1.303 
Root Mean Square Residual(RMR) 0.021 
Goodness of Fit Index (GFI) 0.897 
Adjust Goodness of  Fit Index (AGFI) 0.856 
Root Mean Square Effort of Approximation  (RMSEA) 0.036 
Tucker Lewis Index(TLI) 0.982 
Comparative Fit Index (CFI) 0.987 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างเชิง
องค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลั ยเอกชนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
ข้างต้น จะได้องค์การที่มีสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการน าอย่างมีกลยุทธ์ ด้านการให้ บริการที่เป็นเลิศ และด้านองค์ประกอบด้าน
นวัตกรรมการจัดการดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะ
สูงของมหาวิทยาลัยเอกชน 

สัญลักษณ์ ชื่อปัจจัยย่อย น  าหนักองค์ประกอบ 
Lplan การน าอย่างมีกลยุทธ์ 0.93 

Service การให้บริการที่เป็นเลิศ 0.89 
KPD นวัตกรรมการจัดการ 0.95 
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ภาพท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
ค่าสถิติ 2/df=1.303, RMR=0.021, GFI=0.897, AGFI=0.856, RMSEA=0.036, 

TLI=0.982, CFI=0.987  
 

 จากตารางที่ 2 และภาพที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถเรียงตา มน้ าหนัก
องค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบการน าอย่างมีกลยุทธ์มีค่าสัมประสิทธิ์ เส้นทางเท่ากับ 0.9 3 
ประกอบด้วย (1) มีวิธีในการสร้างบรรยากาศการท างาน และผลักดันบุคลากรให้ท างาน
บรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีการกระจายอ านาจให้บุคลากรในระดับต่างๆ 
สามารถตัดสินใจอย่างเหมาะสม (2) มีการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน (3) มี
การวางแผนที่เหมาะสมกับขนาดและภารกิจขององค์กร (4) มีการก าหนดเป้าหมายและ
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มองเห็นถึงอุปสรรคต่างๆอย่างเป็นระบบ (5)  มีแผนที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยน
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้เท่าทันสถานการณ์ (6) มีการทบทวนผลการด าเนินการขององค์กร 
และเปรียบเทียบการท างานกับหน่วยงานอ่ืนมีการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลผลการด าเนินการ
จากทุกด้านรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (7) มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
ทิศทาง และความคาดหวังที่ชัดเจน (8) มีวิธีการสื่อสารที่ ดีในกา รถ่ายทอดวิสัยทัศน์และ
ขั้นตอนปฏิบัติงานกับบุคลากรทุกระดับ (9) มีการก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือให้องค์กรมีการ
ด าเนินการอย่างมีจริยธรรม และ (10) มีการก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือให้องค์กรมีการ
ด าเนินการอย่างมีจริยธรรม   
 2. องค์ประกอบการให้บริการที่เป็นเลิศมีค่าสัมประสิทธิ์ เส้นทางเท่ากับ 0.89 
ประกอบด้วย (1) มีการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน (2) มีการวัด ส ารวจ เก็บข้อมูลความต้องการความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือใช้ในการออกแบบและ
ปรับปรุงการให้บริการ (3) มีการติดต่อกับผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์พร้อมทั้งมีการปรับปรุงวิธีการสร้างความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ในการให้บริการ (4) มีกระบวนการในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความพึงพอใจ การให้บริการ (5) 
มีการค านึงถึงผลประโยชน์รวมทั้งความสะดวกสบายของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และ (6) มีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้เรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนทั้งภายในและภายนอก
สถาบันเพ่ือแสดงความโปร่งใสของสถาบัน 
 3. องค์ประกอบองค์ประกอบด้านนวัตกรรมการจัดการมีค่าสัมประสิทธิ์ เส้นทาง
เท่ากับ 0.95 ประกอบด้วย (1) มีวิธีการจัดการกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือลด
ขั้นตอนในการท างาน (2) มีการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (career path) ให้กับบุคลากร
พร้อมมีระบบในการพัฒนา เช่น การเตรียมบุคลากรส าหรับต าแหน่งผู้บริหารหรือต าแหน่ง
ที่มีความส าคัญต่อภารกิจหลักขององค์กร (3) มีการให้โอกาสบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์และการน าความคิดไปปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงองค์กร (4) มีการ
สื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายในองค์กร (5) มีการปรับปรุง
กระบวนงานหลักและกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอโดยใช้ข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ (6) มีระบบการประเ มินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และมีระบบการให้รางวัลและสิ่งจูงใจเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจ (7) 
มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร (8) มีกระบวนงานที่สนับสนุน
บุคลากรในการท างานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย (9) มีความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนงาน
ทีส่ร้างคุณค่าและตัวชี้วัดที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร (10) มีการใช้เทคโนโลยีและวิธีที่
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เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของ
กระบวนงาน (11) มีการมอบหมายงานที่ท้าทายและเหมาะสมเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่อองค์กร (12) มีการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการสร้างคลังความรู้ของสถาบันเพ่ือการจัดเก็บ
ข้อมูลความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (13) มีการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย ความ
ปลอดภัยการป้องกันภัย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน (14) มีระบบการรวบรวม และถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร การแสวงหาและ
แลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (15) มีระบบข้อมูลสารสนเทศพร้อมใช้งานและ
เข้าถึงได้ง่าย และ (16) มีการตรวจสอบกระบวนงานที่มีความเสี่ยงสูงเช่นงานด้านการเงิน  

     

อภิปรายผลการวิจัย 
จากข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญที่ค้นพบ จากองค์ประกอบของ

องค์การที่มีสมรรถนะสู งของมหาวิ ทยาลั ยเอกชน สามารถน ามาอภิป รายผลตา ม
วัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างเชิงองค์ประกอบขององค์การท่ีมี
สมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยเอกชนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

จากข้อค้นพบเก่ียวกับองค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัย
เอกชน จากการทบทวนวรรณกรรม การสังเคราะห์ตามหลักการ แนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 องค์ประกอบ และตัวแปรปัจจัยย่อยที่
ส าคัญ 33 ตัวแปร ดังนี้ (1) ด้านการน าองค์การ (5 ตัวแปร) (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (5 
ตัวแปร) (3) การมุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (5 ตัวแปร) (4) ด้านการวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้  (5 ตัวแปร) (5) ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (7 ตัวแปร) และ 
(6) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (6 ตัวแปร) และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) พบว่า องค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะสูง
ของมหาวิทยาลัยเอกชน มีองค์ประกอบที่ส าคัญ จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การน า
อย่างมีกลยุทธ์ (2) การให้บริการที่เป็นเลิศและ (3) การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีตัวแปร
ปัจจัยย่อย จ านวน 30 ตัวแปร  

จะเห็นว่า ที่มาขององค์ประกอบได้ถูกสังเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวข้อง มีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) ตามกระบวนการทางสถิติ จึงได้ 
3 องค์ประกอบ ซ่ึงสอดคล้องกับบุศรินทร์ สุจริตจันทร์  (2553) ได้ศึกษาและอธิบายว่า
องค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะสูงมีองค์ประกอบที่ส า คัญ ดังนี้  1) ภาวะผู้น า 2) 
นวัตกรรมการบริหาร 3) การจัดการเชิงกลยุทธ์ 4) การจัดองค์การ 5) ความมุ่งม่ันสู่ความ
เป็นเลิศ 6) ระบบธรรมาภิบาล และ7) การมีพันธ มิตรเครือข่ายสอดคล้องกับแนวคิด
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องค์ประกอบของรูปแบบรางวัลคุณภา พแห่ งชาติมัลคอร์มบัลดริดจ์ The Malcolm 
Baldrige National Quality Award (MBNQA) ของ Baldrige National Quality 
Program ใน Version 2013–2014 ส าหรับสถาบันการศึกษา (Education Criteria for 
Performance Excellence) เกณฑ์คุณภา พการศึกษาเพ่ือการด าเนินกา รที่เป็นเลิ ศ 
(Education Criteria for Performance Excellence) รูปแบบของรางวั ลคุณภา พ
แห่งชาติของไทย (TQA) และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Public Sector 
Management Quality Award (PMQA) เกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ State 
Enterprise Performance Appraisal (SEPA) ที่มีองค์ประกอบที่ส า คัญ 7 ประการ คือ 
การน าองค์การการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นที่ลูกค้า การวัดผล การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติ การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ 

2. องค์ประกอบขององค์การท่ีมีสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยเอกชน 
หากพิจา รณาล า ดับควา มส าคัญขององ ค์ประกอบที่ค้น จา กกา รวิ เคร าะห์

องค์ประกอบโดยการยืนยันในล าดับที่สอง ทั้ง 3 องค์ประกอบ พบว่า ในล าดับที่ 1 
นวัตกรรมการจัดการ (1.00)  ล าดับที่ 2 การน าอย่างมีกลยุทธ์ (0.96) และล าดับที่ 3 การ
ให้บริการที่เป็นเลิศ (0.84) ซ่ึงสามารถอภิปรายผลตามล าดับความส าคัญได้ดังนี้  

ล าดับที่ 1 องค์ประกอบที่ 3 ตัวแปรด้านนวัตกรรมการจัดการ ประกอบด้วย 16 
ปัจจั ย ซ่ึ งมีน้ าหนักองค์ปร ะกอบ เท่า กับ 0.95 ทั้ งนี้ เนื่อ งจา กในปัจ จุบั นแทบทุ ก
มหาวิทยาลัยมีการน านวัตกรรมการจัดกา รมาใช้ในการปฏิบัติการต่าง ๆ มากมา ย 
มหาวิทยาลัยที่สามารถอยู่ในระดับโลกได้จะต้องมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม
ที่ทันสมัย และได้รับการพัฒนาตลอดเวลา (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 
2551) สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่จะรับ
กับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การ
วางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของ
บุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจาก
ความพึงพอใจของผู้ใช้ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงมาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้
สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซ่ึงต้องมีการ
จัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบัน
ซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนใน
สถาบันสามารถเข้าถึงความรู้  และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในการแข่งขันสูงสุ ด 
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ ในสถาบัน (ส านักงานคณะกรรมการกา ร
อุดมศึกษา, 2554)   

ล าดับที่ 2 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการน าอย่างมีกลยุทธ์  ประกอบด้วยตัวแปร 9
ปัจจัยซ่ึงมีน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.93 ทั้งนี้ เนื่องจากในสภาพยุคแห่งการแข่งขัน
องค์กรต้องเป็นองค์กรแบบพลวัตรที่ต้องมีขีดความสามารถในการที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ดี จึงต้องการภาวะผู้น าที่มีปรัชญาและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่รู้ว่าจะน าพา
องค์กรไปทิศทางไหนและจะไปถึงได้อย่างไร ผู้น าขององค์กรจะต้องสร้างและมีทีมงานที่ดี
เพ่ือให้เกิดคุณค่าและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร แต่การที่จะท าให้บุคลากรท างาน
ร่วมกันและประสานเป็นหนึ่งได้ต้องมีการจัดโครงสร้างที่ชัดเจน โครงสร้างขององค์กรที่ขาด
ความชัดเจน จะไม่ท าให้เกิดการท างานเป็นทีมและจะขาดประสิทธิภาพ (ช่วงโชติ พันธุเวช, 
2547) 

ล าดับที่ 3 องค์ประกอบที่ 2 ตัวแปรด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ  ประกอบด้วย 5 
ปัจจัยซ่ึงมีน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.89 ทั้งนี้เนื่องจากอดีตที่ผ่านมาแนวความคิดการ
ชื้อสินค้าหรือผลผลิตและการให้บริการที่ลูกค้าได้รับ มักจะเกิดจากการที่ผู้ผลิตเป็นผู้ คิด 
และก าหนดให้ลูกค้ามากกว่าที่ได้มาจากความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง แต่แนวคิด
เช่นนั้นจะต้องเปลี่ยนไปเนื่องจากผลผลิตหรือการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพจะต้องมาจาก
ความต้องการ ข้อก าหนดของลูกค้าและตลาด ดังนั้นผลผลิตและงานบริการขององค์กรจะ
ถูกก าหนดขึ้นต้องเป็นตามความต้องการของลูกค้าและตลาด การที่ลูกค้าได้รับบริการและ
ได้รับผลผลิตจากองค์กรไปจะต้องเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ ถูกใจและเป็นไปตามความ
ต้องการ ดังจะเห็นจากบริษัทระดับโลก เช่น บริษัทเจนเนอรัลอิเล็คทริค หรือเรียกโดยย่ อ
ว่า GE มีนโยบายการเอาใจใส่และสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่มนุษยชาติว่าเราภาคภูมิใจในการ
เพ่ิมคุณค่าสินค้าและการบริการให้แก่ลูกค้าที่ทรงคุณค่า (ช่วงโชติ พันธุเวช, 2547) 
เช่นเดียวกับ ชิษณุพงศ์ ทองพวง (2556) กล่าวว่า การ ใช้หลักธรรมาภิบาลในกา ร
บริหารงานต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรมอย่างครบถ้วน การใช้ข้อมูลและสารสนเทศบน
พ้ืนฐานข้อเท็จจริงมาสนับสนุนการตัดสินใจการใช้หลักการบริหารโดยค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพและสนับสนุนการท างาน
เป็นทีม ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับอย่ างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเพ่ือหาช่องทางปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการมีวิสัยทัศน์กว้างไกลใน
การบริหารมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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องค์ความรู้จากการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 องค์ความรู้จากการวิจัย 
ท่ีมา: อภินันต์ อันทวีสิน (2563) 

องค์ความรู้ในเรื่ององค์การที่มีศักยภาพการท างานสูง ( High performance 
organization) ทั้ง 3 ด้านข้างต้น สอดคล้องตามแนวคิดของนักวิชาการ และองค์กรต่าง ๆ 
ได้แก่ เชอร์เมอร์ฮอร์น ฮันท์ และออสบอร์น (Shermerhorn & Osborn, 2020) ซ่ึงได้
เสนอส่วนประกอบ 5 ประการ ขององค์การที่มีศักยภาพการท างานสูง ( five component 
of high performance organization) ได้แก่ 1) ความเก่ียวข้องระหว่างกันของพนักงาน 
(employee involvement) 2) ทีมงานบริหารตนเอง (self-directing work team)  
3)เทคโนโลยีการผลิตแบบผสมผสาน ( integrated production technology) 4) การ
เรียนรู้ขององค์การ (organization learning) 5) การบริหารคุณภาพโดยรวม ( total 
quality management) แนวคิดองค์การที่มีศักยภาพการท างานสูงของบายเทนดิจค์ 
(Buytendijk, 2006) ประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ 1) มีการต้ังเป้าหมายที่

การน าอย่างมีกลยุทธ์ 

การให้บริการที่เป็นเลิศ 

นวัตกรรมการจัดการ 

องค์ประกอบของ

องค์การท่ีมีสมรรถนะสูง 
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ยิ่งใหญ่ และมีการด าเนินการเพ่ือมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายนั้นอย่างต่อเนื่อง ( setting 
ambitious targets and achieving them) 2) คนในองค์การมีค่านิยมร่วม (shared 
values) 3) มุ่งเน้นยุทธศาสตร์และด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ( strategic focus 
alignment) 4) การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่สิ่งที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ ( translating 
strategy into operational terms)  5) มีความยืดหยุ่นทางธุรกิจ (business agility) 
แนวคิดองค์การที่มีศักยภาพการท างานสูงของ มิลเลอร์ (Miller, 2005) ประกอบด้วย
ปัจจัย 5 ประการ ได้แก่ 1) การออกแบบองค์การและกระบวนการท างาน 2) โครงสร้าง
องค์การที่ปรับตัวได้ง่ายและมีความยืดหยุ่นตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและ
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 3) มีล าดับชั้นการบังคับบัญชาน้อย หรือให้อ านาจการบริหารแก่
ทีมงานต่างๆ ให้มากที่สุด 4) มีระบบการเชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ ขององค์การเข้าด้วยกัน 5) 
พนักงานต้องมีความรอบรู้เก่ียวกับการด าเนินงานและเป้าหมายทางการเงิน คุณภาพ และ
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างดี พนักงานต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
ท างานของตนเองอยู่เสมอและแนวคิดองค์การที่มีศักยภาพการท างานสูงของ เคริว และ
คณะ (Carew et al., 2009) ได้น าเสนอรูปแบบขององค์การที่มีศักยภาพการท างานสูง 
(The HPO SCORES Model) ประกอบด้วย 1) การสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคคล
ภายในองค์การ (S=Share information and open communication) 2) การก าหนด
วิสัยทัศน์ที่มองเห็นภาพได้ (C=Compelling Vision) 3) น าไปสู่การเรียนรู้  (O=Ongoing 
Learning) 4) ความมุ่งม่ันและให้ ควา มส าคัญต่อลู กค้า (R=Relentless focus on 
customer results) 5) กระบวนการท างานและโครงสร้าง (E=Energizing system and 
structures) 6) การมีอ านาจและการมีส่วนร่วมในระดับสูง (S=Shared Power and high 
involvement) 
 รวมทั้ง แนวคิดองค์การที่มีศักยภาพการท างานสูงของ บริษัท ปตท . จ ากัด 
(มหาชน) โดยใช้องค์ประกอบในการขับเคลื่อนที่ส าคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาบุคลากร 
และเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากร บริษัทมีนโยบายโดยก าหนดเป้าหมายที่ท าให้องค์การมี
ความคล่องตัวมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยผ่าน 5 เสาหลักคือ 1) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( information technology) 2) นวัตกรรม ( innovation) 3) การ
บริหารจัดการองค์ความรู้ (knowledge management) 4) ภาวะผู้น า (leadership) และ 
5) ความเป็นเลิศและฉับไวในการด าเนินการ (operational agility and excellence) ท า
ให้ บริษัท เป็นองค์การที่ประสบความส าเร็จ  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการวิจัยที่พบว่าองค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัย
เอกชน ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) การน าอย่างมีกลยุทธ์  2) การให้บริการที่เป็นเลิศ 
และ 3) นวัตกรรมการจัดการ นั้น ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงควรให้ความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการองค์การอย่างมีกลยุทธ์ การให้บริการกับผู้รับบริการและผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และการพัฒนากระบวนงานภายในและภายนอกสถาบัน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบขององค์การที่มีสมรรถนะสูงของ
มหาวิทยาลัยภาครัฐในประเทศไทยแยกตามขนาดของมหาวิทยาลัย เพ่ือค้นหาแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยองค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะสูงที่ มีความแตกต่าง
กันในด้านขนาด ลักษณะของผู้รับในอนุญาต เพ่ือเปรียบเทียบและค้นหาแนวทางในการ
พัฒนาองค์การทางการศึกษาของประเทศในลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมต่อไป 
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การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการสตีมผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส าหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี* 
THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SKILLS BY INTERGATED STEAM 

LEARNING MANAGEMENT THROUGH SEARCH PROCESS FOR KNOWLEDGE FOR 
PRATHOMSUKSA 3 STUDENTS IN SUPHANNAPOOM SCHOOL SUPHANBURI 

จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์, ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง 
Jantip Meesangphan, Poranat Kitroongrueng 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Silpakorn University 

Corresponding Author E-mail: Jantipmeesangpan@gmail.com 
บทคัดย่อ 
  บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสตีมผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส าหรับ
นักเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 3)  
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  เป็นการวิจัยเชิงทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้  แบบประเมิน
การเรียนรู้แบบบูรณาการสตีม แบบประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ  วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที ( t-test dependent) ผลการวิจัย
พบว่า 1) นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การสังเกต การวัด การจ าแนก
ประเภท การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส  (Space and Space) และสเปสกับ
เวลา (Space and Time) การค านวณ การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล การลง
ความคิดเห็นจากข้อมูล การพยากรณ์ อยู่ในระดับดี ( X̅ = 2.75, S.D. = 0.06) และทักษะ
ทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย การตัดสินใจ ความคิดขั้นสูง การสื่อสาร การออกแบบ อยู่ใน
ระดับดี (X̅ = 2.91, S.D. = 0.08) 2) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (X̅= 2.66, S.D.= 0.04)  
ค าส าคัญ : ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสตีม ;
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
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Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) to develop science and 

technology skills by integrated STEAM learning management through search 
process for knowledge for Prathomsuksa 3 students, 2) to compare the 
learning achievement before and after 3) investigate satisfaction of students 
of through. The target group was 45 students of Prathomsuksa 3/4 in 1 st 
semester of the 2018 academic year at Suphannapoom School Suphanburi. 
Experimental Research (The One-Group Pretest-Posttest Design). The 
research instruments were lesson plans, STEAM integrated learning 
assessment forms, science and technology skills assessment forms, a 
learning achievements test, satisfaction for student questionnaire. The data 
were analyzed by using mean (X)  standard deviation (S.D.), and t-test 
dependent. The results of the study were as follows :1) Students has 
science process skill contains Observation, Measurement, using number, 
Classification, space/space relationships and space/time relationships, 
Organizing Data and Communication, Inferring, Prediction to be at a good 
level (X̅= 2.75, S.D. = 0.06).Technology skills contained Decision Making, 
Higher-Ordered Thinking, Communication Skills design was at a good level 
(X̅= 2.91, S.D. = 0.08 2) Students who got into knowledge with post-test, 
learning achievement scores were higher than before learning at the 
statistically significant value  at .05, 3) By overall, students satisfaction with  
knowledge was at a high level (X= 2.66, S.D. = 0.04). 
Keywords: Science and Technology Skills; STEAM Integrated Learning; 
Inquiry Process 

 

บทน า 
สังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาวิวัฒน์ที่มีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร 

แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ นักเรียนต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นผู้ คิดเป็น 
ท าเป็น และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545) ได้ก าหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาผู้เรียนทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเองตามศักยภาพ การจัดเนื้อหาสาระ
บูรณาการรวมเข้ากับสาระการเรียนรู้ ด้านต่าง  ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
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การศึกษา เพ่ือประยุกต์ใช้ในแก้ปัญหาให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ 
การคิด และเกิดการใฝ่รู้ อย่างต่อเนื่องเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) การเรียน
วิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้ กระบวนการและเจตคติที่ ดี เน้นให้เกิด
ทักษะกระบวนการที่น าไปสู่ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนและเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองทุกขั้นตอน (Prince, 2004) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
ได้แก่ การสังเกต การวัด การจ าแนกประเภท การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส 
(Space and Space) และสเปสกับเวลา (Space and Time) การค านวณ การจัดกระท า
และสื่อความหมายข้อมูล การลงความคิดเห็นจ ากข้อมูล การพยากรณ์ และทักษะทาง
เทคโนโลยี ได้แก่ การตัดสินใจ ความคิดขั้นสูง การสื่อสาร และการออกแบบ ( สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,2556) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็น สิ่งส าคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะทางสติปัญญาเพ่ือใช้ใ น
การศึกษาค้นคว้าสืบเสาะหาความรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดี (วรรณทิพา รอดแรง
ค้า, 2544) 

การจัดการเรียน รู้แบบสตีมเป็นกา รบูรณา การวิชา วิทยาศา สตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด ทักษะ
การอภิปราย การสืบเสาะหาความรู้ มีส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้  ตลอดจนการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การท างานร่วมกัน และการใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
จินตนาการออกแบบชิ้นงานให้สวยงาม (วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2559) จากงานวิจัย
ของ Yakman (2010) จุดเน้นของสตีม พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสตีมต้อง
เริ่มเรียนต้ังแต่ยังเล็ก เพราะเด็กช่วงวัยนี้มีความอยากรู้  อยากเห็น อยากลงมือปฏิบัติจน
สามารถเกิดความคิดรวบยอดได้ ท าให้นักเรียนเกิดความคิดและจดจ าประเด็นส าคัญได้
อย่างดี  

 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นด้วยค าถามกระตุ้นให้นักเรียน
พยายามค้นหาค าตอบด้วยตนเองจากข้อมูล หลักฐาน และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือน ามาสร้างเป็นความรู้ใหม่มี 5 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความสนใจ 2) การส ารวจและ
ค้นหา 3) การอธิบาย 4) การขยายความรู้ 5) การประเมินผล (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 2557) 
ผลลัพธ์ท่ีได้คือผู้เรียนได้พัฒนาการคิดอย่างเต็มที่ ฝึกการปฏิบัติ ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
มีการถ่ายโยงการเรียนรู้ท าให้จดจ าได้นานและน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ (ภพ เลาห
ไพบูลย์, 2552)  

การจัดเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่ประสบความส าเร็จมากนัก 
เนื่องจากผู้ เรี ยนเน้นการท่ องจ ามากกว่า การลงมือปฏิ บัติ ผู้ เรียนจึงขาดทักษะทา ง
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ ขาดทักษะการเชื่อมโยง
กระบวนการคิด หรือสร้างสรรค์งานใหม่ๆได้ ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจวิชาที่เรียนน้อยลงเรื่อย 
ๆ (สุเนตร สืบค้า, 2559) สอดคล้องกับปัญหาการเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ TIMSS 2015 
ปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 456 คะแนน ต่ ากว่าค่ามาตรฐาน คือ 500 คะแนน ผลจาก
การท าข้อสอบพบว่า การท าข้อสอบแบบเขียนตอบนักเรียนไม่สามารถเขียนอธิบายที่ ต้อง
แสดงเหตุผลประกอบได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,2558) การ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน สุพรรณภูมิก็พบปัญหาเช่นเดียวกัน สังเกตได้จาก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (NT) ป.3 ด้านเหตุผล ปีการศึกษา 2556 – 2558 มีผล
คะแนนร้อยละ 52.14, 57.54 และ 62.48 ควรต้องพัฒนาให้สูงขึ้นกว่านี้ ดังนั้นจุดเน้นของ
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเก่ียวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส า คัญ 2 ทฤษฎี คือ 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา ทฤษฎีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้  มาสร้างองค์
ความรู้ พัฒนากระบวนการคิดในศาสตร์ต่าง ๆ ผ่านการท ากิจกรรม วางแผน ลงมือปฏิบัติ 
ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอนุพร ทิพย์สิงห์ (2559) ในเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนหลังสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปพิชญา นิ่มพิลา (2560) นักเรียนมีคะแนนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการวงรอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 22.11 คิดเป็น ร้อยละ 75.69 วงรอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 
25.04 คิดเป็นร้อยละ 75.69 วงรอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 27.25 คิดเป็นร้อยละ 90.83  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่าการจัดการเรียนรู้แ บบบูรณา
การสตีมผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้จะสามารถช่วยพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของนักเรียนได้ แล้วยังพัฒนาระบบการคิดที่เกิดจากแสวงหาความรู้ ด้วย
ตนเอง น ามาสร้างองค์ความรู้ใหม่ ฝึกการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ได้ลงมือปฏิบัติ ท าให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระมากขึ้น การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวยังเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาต่อไป  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การสตีมผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการสตีมผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  
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3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบ บูรณาการสตีมผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ใช้แบบแผนการ

วิจัย การทดลองกลุ่มเดียว มีการสอบก่อนและสอบหลัง (The One-Group Pretest–
Posttest Design) 

2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสุพรรณภูมิ จ านวน 307 คน กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน 45 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1) แผนหน่วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสตีมผ่านกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้  รวมทั้งสิ้น 3 แผน 14 คาบเรียน  คาบเรียนละ 1 ชั่วโมง โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00   

2) แบบประเมินการเรียนรู้แบบบูรณาการสตีม เป็นแบบประเมินพัฒนาการใน
ระหว่างเรียนใน 5 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และ
คณิตศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนรูบริค (Scoring Rubric) มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) เท่ากับ 1.00  

3) แบบประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัดได้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามใบกิจกรรม ประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนนรูบริค มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00  

4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางกา รเรี ยน เรื่อ งธร รมชาติรอบ ตัว เป็ น
แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) เท่ากับ 0.96 ค่า ความเชื่อม่ัน (Reliability) เท่ากับ 0.81 ค่าความยากง่ายต้ังแต่ 
0.38-0.77 และค่า อ านาจจ าแนกมีค่าต้ังแต่ 0.23-0.69  

5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสตีมผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 3 ระดับ จ านวน 15 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00  
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 7 สัปดาห์ 

โดยผู้วิจัยด าเนินการทดลองแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้  
1) ขั้นเตรียมก่อนการทดลอง ด าเนินการสร้างเครื่องมือ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูลไปเสนอต่อผู้อ านวยการ และนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3/4 จ านวน 45 คน ท าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียน จ านวน 20 ข้อ 

2) ขั้นด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้สอนกับกลุ่ม ตัวอย่าง 
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ซ่ึงแบ่งกลุ่มคละความสามารถ กลุ่มละ 5–6 คน โดย
ท าการทดลอง สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลา 7 สัปดาห์ 
14 คาบเรียน ซ่ึงมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ ขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ 
(Engage) ขั้นที่ 2 การส ารวจและค้นหา (Explore) ขั้นที่ 3 การอธิบาย (Explain) ขั้นที่ 4 
การขยายความรู้ (Elaborate) ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluate)  

3) ขั้นหลังการทดลอง หลังจากผู้วิจัยสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ให้
นักเรียนท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน จ านวน 20 ข้อ พร้อมทั้งเขียนแบบประเมิน
ตนเอง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสตีม พร้อมทั้งตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เพ่ือน าข้อมูลและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ผลต่อไป 

5. การวิเคราะห์  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแบบ

ประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแบบประเมินการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการสตีมหลังเรียน โดยค านวณหาคะแนนค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

2) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยค านวณหาคะแนนค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้
สถิติทดสอบค่าที (t-test dependent) 

3) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนค านวณหาคะแนนค่าเฉลี่ย 
(X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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ผลการวิจัย  
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดการเรียนรู้

แบบ บูรณาการสตีมผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ตารางท่ี 1  ผลการศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ 8 ด้าน และทักษะเทคโนโลยี 4 ด้าน 

ผลการศึกษาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวน
นักเรียน 

(N) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 
X̅ 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 
ระดับ 

ทักษะทางวิทยาศาสตร์      

1. การสังเกต 45 3 2.96 0.15 ดี 
2. การวัด 45 3 2.90 0.22 ดี 
3. การค านวณ 45 3 2.85 0.26 ดี 
4. การจ าแนกประเภท 45 3 2.66 0.32 ดี 
5. การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับสเปส และสเปสกับเวลา 

45 3 2.50 0.17 ดี 

6. การจัดกระท าและการส่ือ
ความหมายของข้อมูล 

45 3 2.48 0.26 พอใช้ 

7. การลงความคิดเห็นจากข้อมูล 45 3 2.70 0.32 ดี 
8. การพยากรณ์ 45 3 2.92 0.20 ดี 
รวม 45 3 2.75 0.06 ดี 
ทักษะทางเทคโนโลยี      

1. การตัดสินใจ 45 3 2.78 0.32 ดี 
2. การใช้ความคิดข้ันสูง 45 3 2.96 0.15 ดี 
3. การส่ือสาร 45 3 2.93 0.21 ดี 
4. การออกแบบ 45 3 2.95 0.17 ดี 
รวม 45 3 2.91 0.08 ดี 

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X̅ = 
2.75, S.D. = 0.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์
เรียงล าดับด้านการสังเกตมีคะแนนสูงที่สุด อยู่ในระดับดี ( X̅ = 2.96, S.D. = 0.15) และ
ทักษะทางเทคโนโลยีในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X̅ = 2.91, S.D. = 0.08) เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า นักเรียนมีทักษะทางเทคโนโลยีเรียงล าดับด้านการใช้ความคิดขั้นสูงมี
คะแนนสูงที่สุด อยู่ในระดับดี (X̅ = 2.96, S.D. = 0.15)  
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ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาการเรียนรู้แบบบูรณาการสตีมผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ดังนี้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการสตีม 

จ านวน 
นักเรียน (N) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย (X̅) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 

วิทยาศาสตร์ (S) 45 3 2.71 0.20 ดี 
เทคโนโลยี (T) 45 3 2.66 0.25 ดี 
วิศวกรรมศาสตร์ (E) 45 3 2.65 0.17 ดี 
ศิลปะ (A) 45 3 2.64 0.26 ดี 
คณิตศาสตร์ (M) 45 3 2.61 0.28 ดี 

รวม 45 3 2.61 0.11 ดี 
จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนมีผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสตีมผ่าน

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X̅ = 2.61, S.D. = 0.11) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์สูงที่สุด อยู่ใน
ระดับดี (X̅ = 2.71, S.D. = 0.20) และด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนพัฒนาการต่ าที่สุด อยู่ใน
ระดับดี (X̅ = 2.61, S.D. = 0.11) ตามล าดับ 

 
ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 

บูรณาการสตีมผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อน
เรียนและหลังเรียน  
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสตีม

ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อน
เรียนและ หลังเรียน  

ผลสัมฤทธ์ิทาง การ
เรียนวิทยาศาสตร์ 

N คะแนนเต็ม 
คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

t p 

ก่อนเรียน 45 20 10.36 2.00 
35.45 .00 

หลังเรียน 45 20 16.78 1.72 
ตารางที่ 3 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (X̅ = 16.78, S.D. = 
1.72) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (X̅ = 10.36, S.D. = 2.00)  
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ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการ
จัด การเรียนรู้แบบบูรณาการสตีมผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ตารางท่ี 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสตีมผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้    
 

ความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ ล าดับท่ี 
ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 2.66 0.02 มาก (2) 
ด้านการจัดการเรียนรู้ 2.62 0.01 มาก (3) 
ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้ 2.70 0.06 มาก (1) 

โดยภาพรวม 2.66 0.04 มาก  
 
 

 ตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 2.66, S.D. = 0.04) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก (�̅� 
= 2.70, S.D. = 0.06) และด้านการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีความพึงพอใจต่ าที่สุด อยู่ใน
ระดับมาก (�̅�= 2.62, S.D. = 0.01) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัด 

การเรียนรู้แบบบูรณาการสตีมผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถอภิปรายผลของ 
การวิจัยได้ดังนี้  

1. การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จากแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาอยู่ในระดับดี นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
ด้านการสังเกตสูงที่สุด เนื่องจากครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่อาศัยประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันโดยตรง
เพ่ือค้นหาข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของสิ่งนั้น ท าให้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ เรียนจะ
เรียนรู้ได้ดีเม่ือได้ลงมือกระท า มีส่วนร่วมเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้  มีการจัด
บรรยากาศท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานต่ืนเต้น สอดคล้องกับความสนใจและความ
ต้องการของผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี, 2542) ส่วนทักษะทางเทคโนโลยีด้านการใช้ความคิด
ขั้นสูงมีคะแนนสูงที่สุด เป็นผลมาจากกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในขั้นอธิบาย การ
ขยายความรู้ และขั้นประเมินผล นักเรียนได้ใช้กระบวนการที่มีจากความคิดขั้นสูงที่ได้จาก
การฝึกฝนจึงท าให้ทักษะการใช้ความคิดขั้นสูงมีคะแนนสูงกว่าด้านอ่ืน  ๆ (ทิศนา แขมมณี, 
2554) กล่าวว่า ทักษะการคิดเป็นทักษะทางปัญญาที่ใช้กระบวนการทางสมองในการ
ประมวลผลที่รับเข้ามาผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ผู้ เรียนจ าเป็นต้องได้รับการสอนและฝึก
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เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการแสวงหาค าตอบ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาต่าง  ๆ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุพร ทิพย์สิงห์ (2559) การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร การสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้น ร่วมกับ เทคนิคหมวกหกใบของนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของปพิชญา นิ่มพิลา (2560) นักเรียนมีคะแนน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการวงรอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 22.11 คิดเป็น ร้อยละ 
75.69 วงรอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 25.04 คิดเป็นร้อยละ 75.69 วงรอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 
27.25 คิดเป็นร้อยละ 90.83 ทั้งนี้ เนื่องจากทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นกระบวนการที่จะน าไปสู่การสืบค้นการแสวงหาความรู้  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสตีมผ่านกระบวนการ
สืบเสาะ หาความรู้ทั้ง 5 ขั้น ต้ังแต่ขั้นที่ 1 – 5 ของการบูรณาการสตีมผ่านกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นขั้นตอนที่นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบแบบซ้ า  ๆ และต่อเนื่อง 
นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผล สร้างองค์ความรู้ เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาสติปัญญา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความคิดอย่างเต็มที่จากการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองหรือการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รู้จักการผสมผสานความรู้ไปใช้ร่วมกับการ
วิเคราะห์ในการแก้ปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และประเมินผลเพ่ือปรับปรุง ให้ดีขึ้น ผู้ เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่สนุกสนานนั้นสมองสามารถเก็บข้อมูล
ได้เพ่ิมขึ้น สามารถปฏิบัติได้ยาวนานขึ้น (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์,2559) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของฟัตมาอัสไวนี ตาเย๊ะ (2560) ผลของ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสตีมศึกษาที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี
คะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ 57.12 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุวธิดา ล้านสา (2559) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนให้ความสนใจ 
และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ .05  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
เนื่องจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่น ามาใช้นี้  นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทาง
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วิทยาศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะการคิดที่หลากหลาย ฝึกการลงมือปฏิบัติ มีความ
สนุกสนานการสร้างชิ้นงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของฟัตมาอัสไวนี ตาเย๊ะ (2560) ผลของ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด สตีมศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ความคิดสร้างสรรค์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวธิดา ล้านสา (2559) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิต
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผู้ เรียนมีความคิดเห็นต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  

 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
ท่ีมา: จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2562) 

 

ทักษะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ความพึงพอใจของ
นักเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

นั ก เ รี ยน มีคว า มพึ ง
พอใจ ต่อกา รจั ดกา ร
เรียนรู้แบบบูรณาการ
สตีมผ่านกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ใ น

ระดับมาก   

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง      การ
เรียนวิท ยาศาสต ร์สูง   เ นื่องจา ก
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ท า
ให้ เกิดการพั ฒนากระบวนการคิ ด  
สามา รถส ร้าง อง ค์ ควา มรู้ไ ด้ด้ว ย
ตนเอง  ช่วยกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียนมีการกระตือรือร้นที่จะ เรียน  
กล้าแสดงออก  ท างานอย่าง เป็น
ระบบ  รู้จักวางแผน  บรรยากาศใน
การเรียนสนุกสนาน  เกิดการเรียน รู้
ไ ด้ เร็ ว   ส มอ ง สา มา ร ถจ ดจ า ไ ด้
ยาวนานและมีความเข้าใจมากข้ึน     

นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คือ การสังเกต การค านวณการ
วัด การจ าแนกประเภท การใ ช้
ความสัม พัน ธ์ระ หว่างส เปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา การ
ลงความคิดเห็นจากข้อมูล การ
ตัดสิน ใจ  การส่ื อสาร  กา ร
พยากรณ์ ความคิดข้ันสูง การ
ออกแบบ การจัดกระท าและส่ือ
ความหมายข้อมูล   

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
1. การจัดการเรียนรู้นี้เป็นกระบวนการที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้ กับวิชาต่าง  ๆ 

ของผู้เรียน ครูจึงต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพความพร้อมความรู้
พ้ืนฐานหรือประสบการณ์เดิมของผู้ เรียนแต่ละคนเพ่ือที่จะได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น 

2. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของผู้เรียน อาจจะมีปัญหากับห้องเรียนที่จ านวนมาก ครูต้องใช้การสังเกตอย่ าง
ละเอียดและรอบคอบ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้ง ต่อไป  
1. ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสตีมผ่านกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือทักษะการคิดขั้นสูง  
2. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการสตีมผ่านกระบวนการ

จัดการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน ๆ อาทิ เช่น PBL (Problem Based Learning การจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน) หรือโครงงาน เป็นต้น 
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การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห้วในเขตต าบลวังยาง  
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี* 
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บทคัดย่อ  
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห้ว 
และเพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห้ว ในเขตต าบลวัง
ยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีเก็บข้อมูลจาก
เกษตรกรผู้จ าหน่วยผลผลิตจากแห้ว 258 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในส่วนของงานวิจัยเชิง
คุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย เก็บข้อมูลจากผู้จัดหาแห้ว และผู้จัด
จ าหน่ายในเขตต าบลวังยาง จ านวน 9 ราย วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า 1) 
เกษตรกรมีความคิดเห็นเก่ียวกับต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้านบริหารจัดการ ต้นทุน
ด้านการจัดหา และต้นทุนทางด้านการขนส่งในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับต้นน้ า 
กลุ่มของผู้ผลิตและแปรรูปแห้วต้องการให้เกิดการพัฒนาใน เรื่องพ้ืนที่ปลูกแห้วและสาย
พันธุ์ ซ่ึงพ้ืนที่มีการใช้สารเคมีท าให้ดินเสื่อมสภาพ สายพันธุ์แห้วที่ปลูกต้องซ้ือเมล็ดพันธ์
จากประเทศจีน และยังไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ของไทย ท าให้การขายหัวสดจะได้ราคาต่ า 
ซ่ึงชาวนาต้องการราคาเพ่ิมขึ้นอีก กิโลละ 2-3 บาท 3) ระดับกลางน้ า :  กระบวนการเริ่ม
จากการขายแห้วดิบต้องมีการปอกเปลือกซ่ึงต้องใช้แรงงานคนท าให้มีต้นทุนสูงประกอบกับ
ขั้นตอนการฟอกสี ก่อนเข้าโรงงานท าให้เกิดมลพิษสะสมในดิน และ 4) ระดับปลายน้ า :  
ผลิตภัณฑ์แห้วยังไม่เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ การแปรรูปมีปริมาณน้อย 
และความต้องการของตลาดต่ า แต่ถือว่าได้ความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
ค าส าคัญ:  การปลูกแห้ว; ต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต้นทุนด้านบริหารจัดการ ; ต้นทุน
ด้านการจัดหาและต้นทุนทางด้านการขนส่ง 
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Abstract 
 The objective of this study was to survey the cost of logistics and 
supply chain, and to study guidelines for improving logistics and supply 
chain costs of water chestnut in Wang Yang, Sri Prachan, Suphan Buri. It is an 
integrated research in terms of quantitative research. The research tool was 
a questionnaire and collecting data from farmers who also are water 
chestnut sellers from Sri Prachan, Suphanburi. There are 258 people were 
exemplified by purposive random sampling. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. For the 
qualitative research, the interview form as a research was used as a tool. 
Data was collected from 9 sources of water chestnut suppliers and some 
distributors in Wang Yang sub district. The research shows that 1) the result 
of the analysis of the opinions toward to the logistics costs and the supply 
chain of water chestnut farmers, administrative costs, procurement costs 
and the overall transportation costs are at a high level. 2) An upstream 
level, the group of water chestnut producers and processors would like to 
have the high development of water chestnut planting areas and species. 
Additionally, using chemicals causes soil deterioration, and then, farmers 
must purchase water chestnut seeds from China. There is no development 
of Thai species, it leads of lower price for fresh tubers, whilst, the farmers 
want to increase 2-3 baht per kilogram. 3) A middle level of water, the 
process starts from selling of raw and peeled water chestnut that requires 
human labor, so it leads of high costs. Moreover, bleaching process can 
cause pollution in the soil. 4) The downstream level, the water chestnut 
product is not known widely, especially among the young generation. 
Processing is small and having a low demand in market, but it is considered 
to be the uniqueness of the area. 
Keywords: Planting Water Chestnut; The Cost of Logistics and Supply Chain 
Management; The Procurement Costs and Transportation Costs 
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บทน า 
ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันทางธุรกิจการค้าในปัจจุบันนี้ ต้นทุนของระบบโลจิ

สติกส์ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันที่แสดงออกถึง
ศักยภาพและประสิทธิภาพของการแข่งขันในระดับองค์กรและระดับประเทศ โดยการ
แข่งขันทางธุรกิจปัจจุบันนี้ได้น าแนวคิดในเรื่องของโลจิสติกส์ ( logistics) และโซ่อุปทาน 
(supply chain) มาเป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเป็นอย่างมาก 
การจัดการโลจิสติกส์เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือควบคุม
ประสิทธิภาพการไหลเวียนสินค้าและบริการ  ที่ช่วยท าให้การจัดการภายในองค์กรของ
ผู้ประกอบการธุรกิจนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงการจัดการโลจิสติกส์นั้นเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของกระบวนการการจัดการทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: 
SCM) การจัดการห่วงโซ่อุปทานนี้เป็นแนวคิดใหม่ที่ช่วยสนับสนุนทางด้านการตลาด การ
ผลิต และการจัดการ โดยจะก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจให้สอดคล้องกันทุกขั้นตอนในการ
ด าเนินธุรกิจต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ าจนถึงปลายน้ า เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยต้นทุนที่แข่งขันในตลาดได้ การด าเนินงานของห่วงโซ่อุปทาน
อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีการอาศัยการจัดการภายในที่มีประสิทธิผล ในแต่ละห่วง
โซ่อุปทานจึงต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆในการด าเนินกิจกรรมภายในองค์กร เพราะการจัดการ
ทางด้านโลจิสติกส์มีบทบาทส าคัญที่ช่วยการวางแผนสนับสนุน และการควบคุมการไหล
ของกิจกรรมให้ราบรื่นตลอดการผลิต รวมทั้งการเก็บรักษาสินค้าไม่ให้เกิดการเสียหาย หรือ
เกิดความเสียหายให้น้อยสุด นอกจากนี้ยังท าให้ควบคุมเก่ียวกับต้นทุนของสินค้าจากต้น
ทางไปสู่ปลายทางได้ ซ่ึงการจัดการทางด้านโลจิสติกส์ที่ดีจะท าให้เกิดความเชื่อมโยงกันทุก
ขั้นตอนของการด าเนินงานภายในห่วงโซ่ได้อย่างต่อเนื่อง และยังก่อให้เกิดกระบวนการ
ขับเคลื่อนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลท้ังระบบธุรกิจ ทั้งในการผลิตสินค้า และบริการได้
อย่างเต็มก าลัง ลดต้นทุนและเพ่ิมผลตอบแทนธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2547) 

ในเขตต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแหล่งการเพาะปลูก
แห้วของจังหวัดสุวรรณบุรี ซ่ึงมีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการปลูกแห้วเป็นจ านวนมาก 
และจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่นิยมการท านาแห้ว พ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ใน
ต าบลวังยาง (ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีประจันต์, 2559) และนอกจากนี้จังหวัดสุพรรณบุรี
ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ท่ีมีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านท าให้มีน้ าใช้ในการเพาะปลูกตลอดทั้งปี จังหวัด
สุพรรณบุรีมีเนื้อที่ทางการเกษตร 2,315,389 ไร่ ประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และมีสภาพดินที่เหมาะกับการทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้าวนาปี/
ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน มะม่วง แห้ว มันส าประหลัง (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 
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2560) ซ่ึงต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแหล่งการเพาะปลูกแห้ว
ในจังหวัดสุพรรณบุรี จากผลการติดตามที่ผ่านมาแห้วเป็นผลผลิตที่ เก็บเก่ียวได้ร้อยละ 80 
ถูกส่งให้พ่อค้า/ผู้รับซ้ือ ที่รับซ้ือด้วยระบบโควต้าเป็นแบบเหมาไร่ โดยกลุ่มนี้จะรับซ้ือแห้ว
ดิบจ้างคนปอกเปลือกแล้วจึงน าส่งโรงงานบรรจุกระป๋อง โรงต้มแห้วรายย่อย และส่ง
กรุงเทพ ฯและที่อ่ืนๆ ผลผลิตที่เก็บเก่ียวได้ อีกร้อยละ 15 ซ่ึงมีผลกระทบถึงต้นทุนการผลิต
แห้วของผู้ผลิตโดยตรง เช่น ต้นทุนในการจัดหาปัจจัยการผลิต ต้นทุนการเคลื่อนย้าย 
ต้นทุนการเก็บรักษา เป็นต้น เนื่องจากสินค้าจากภาคเกษตรมีการจัดการ การจัดเก็บ
วัตถุดิบและสินค้า และขนส่งที่ยุ่งยากกว่าสินค้าจากภาคอุตสาหกรรม เพราะมีการเดินทาง
ของสินค้าที่หลายขั้นตอนจนท าให้ผู้ผลิตจากต้นน้ าเกิดความเสียเปรียบทางการท าธุรกิจ 
ส่งผลให้ต้นทุนการจัดการและประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของภาคการเกษตรสูงกว่า
ภาคอุตสาหกรรม 

ผู้วิจัยจึงศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห้วในเขต
ต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนั้นผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องในห่วง
โซ่อุปทานจึงต้องปรับกลยุทธ์ในการจัดการภายในให้สามารถลดต้นทุนทางโลจิสติกส์ให้ลด
ต่ าลง เพ่ือท าให้ได้ผลตอบแทนและความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของแห้วในเขตต าบลวังยาง อ าเภอ

ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห้ว ในเขต

ต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเชิงปริมาณ 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกแห้วในเขตต าบล

วังยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 258 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
เจาะจงเกษตรกรผู้ปลูกแห้วในเขตต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ทุก
ราย 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสร้างตาม

วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้น เป็นข้อค าถามแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า
โดยใช้เกณฑ์ประเมินตามมาตรวัดลิเคิร์ท (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
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(5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) ทั้งนี้แบบสอบถามมีค่าความตรงตาม
เนื้อหา โดยพิจารณาจากดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( Item 
Objective Congruence Index: IOC ซ่ึงมีค่าระหว่าง 0.60 – 1.00 และแบบสอบถามมี
ความเชื่อม่ัน โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha – Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาคและแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค พบว่า ทุกด้านมีค่าความเชื่อม่ันมากกว่า 0.70 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) และค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับอยู่ที่  0 .89 จึง
จะถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แจกเกษตรกรผู้
ปลูกแห้วในเขตต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 258 ชุด ด้วย
ตนเอง โดยด าเนินการ เม่ือรับแบบสอบถามคืนมาผู้วิจัยจะตรวจสอบแบบสอบถาม และลง
รหัสข้อมูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 

4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของแบบสอบถาม คือ ความถี่  ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
1. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้จัดหาแห้วในเขตต าบลวังยาง อ าเภอศรี

ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 8 ราย และผู้จัดจ าหน่ายในเขตต าบลวังยาง อ าเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 ราย วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่

อุปทานของเกษตรกรปลูกแห้ว รวม 3 ด้าน ได้แก่ ต้นทุนด้านบริหารจัดการ ต้นทุนด้าน
การจัดหา และต้นทุนทางด้านการขนส่ง เป็นค าถามแบบก่ึงมีโครงสราง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามจากการสังเกตพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วมและการ

สัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยท าการศึกษาและท าความเข้าใจในแบบสัมภาษณ์ เพ่ือน าไปเป็น
ตัวแบบในการสัมภาษณ์ ซ่ึงต้องมีความเข้าใจในบทสัมภาษณ์อย่างถูกต้องก่อนที่จะท าการ
เก็บข้อมูล ซ่ึงการด าเนินการเก็บข้อมูลจะด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการเข้าไปในพ้ืนที่ และ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 
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ผลการวิจัย 
 1) การวิจัยเชิงปริมาณ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 205 คน คิด

เป็นร้อยละ 76.80 มีอายุมากกว่า 41 ปีขึ้นไป จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 45.70 
สถานภาพสมรส จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 42.70 ระดับมัธยมศึกษา/ปวช/ปวส 
จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40 ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไปจ านวน 165 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.80 รายได้ต่อเดือนอยู่ที่20,001 – 30,000 บาท จ านวน 155 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.10 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห้วใน
เขตต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห้วในเขต
ต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ต้นทุนด้านบริหารจัดการ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.02 ต้นทุนด้านการจัดหา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.16 ต้นทุนทางด้านการขนส่ง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73  

2) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานโดยการสัมภาษณ์ชาวนาผู้ปลูกแห้ว และกลุ่มผู้แปรรูป

แห้ว (ทีมวิจัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 2558) พบว่า มี โครงสร้างการตลาดดังรูปที่ 1 
ซ่ึงแสดงให้เห็นเส้นทางการไหลของผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค จากรูปจะเห็นว่า ผลผลิตที่ เก็บ
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เก่ียวได้ ร้อยละ 80 ถูกส่งให้คนกลาง/ผู้รับซ้ือ ที่รับซ้ือด้วยระบบโควต้า ซ่ึงเป็นแบบเหมาไร่ 
โดยคนกลางนี้จะรับซ้ือแห้วดิบแล้วจ้างคนปอกเปลือกแล้วจึงน าส่งโรงงานบรรจุกระป๋อง 
โรงต้มแห้วรายย่อย และส่งกรุงเทพ ฯ และอ่ืน ๆ ผลผลิตแห้วท่ีเก็บเก่ียวได้ อีก ร้อยละ 15 
เป็นของกลุ่มแปรรูปผลผลิต ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจวังยาง กับกลุ่ม ข้าวเกรียบแห้ว ปริมาณ
การปลูกในปัจจุบัน อยู่ที่ประมาณ 2,000 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ 3,000-4,000 กิโลต่อไร่ / 4.5-6 
ตันต่อไร่ราคารับซ้ือหัวแห้วดิบหน้านาปัจจุบันประมาณ 160 บ./ถัง (10.67 บ./กก.) คิด
เป็นมูลค่าแห้วดิบต่อไร่ประมาณ 42,666.67 บ./ไร่/ฤดูกาล (ที่ 4,000 กก./ไร่ คิดเป็นมูลค่า
แห้วดิบต่อฤดูกาลโดยประมาณ 85,333,340 บาท ร้อยละ 5 เป็นผู้ค้ารายย่อย/ร้านค้าของ
ฝากในพ้ืนที่ 

ภาพท่ี 1 แสดงโครงสร้างการตลาด 
ท่ีม: ข้อมูลพ้ืนฐานโดยการสัมภาษณ์ชาวนาผู้ปลูกแห้ว และกลุ่มผู้แปรรูปแห้ว 

 นอกจากนี้จากผลการสัมภาษณ์ ยังพบว่ามีประเด็นที่ต้องการพัฒนาของกลุ่มการ
ผลิต และแปรรูปแห้วจีนดังรูปที่ 2  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงประเด็นที่ต้องการพัฒนาของกลุ่มการผลิต และแปรรูปแห้วจีน  
ท่ีมา: ข้อมูลพ้ืนฐานโดยการสัมภาษณ์ชาวนาผู้ปลูกแห้ว และกลุ่มผู้แปรรูปแห้ว  

 
 จากรูป จะเห็นว่ามีประเด็นที่ต้องการพัฒนาของกลุ่มการผลิต และแปรรูปแห้วจีน 
อยู่ใน 3 ประเด็นได้แก่  
 ในระดับต้นน  า:  กลุ่มของผู้ผลิตและแปรรูปแห้วมีประเด็นที่ ต้องการให้เกิดการ
พัฒนาในเรื่องพ้ืนที่ปลูกแห้วและสายพันธุ์ ซ่ึงพ้ืนที่ มีการใช้สารเคมีท าให้ดินเสื่อมสภาพ 
สายพันธุ์แห้วที่ปลูกต้องซ้ือเมล็ดพันธ์จากประเทศจีน และยังไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ของ
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ไทย และในระดับนี้ การขายหัวสดจะได้ราคาต่ า ซ่ึงชาวนาต้องการราคาเพ่ิมขึ้นอีก กิโลละ 
2-3 บาท  
 ในระดับกลางน  า:  กระบวนการเริ่มจากการขายแห้วดิบต้องมีการปอกเปลือกซ่ึง
ต้องใช้แรงงานคนท าให้มีต้นทุนสูงประกอบกับขั้นตอนการฟอกสี ก่อนเข้าโรงงานท าให้เกิด
มลพิษสะสมในดิน  
 ในระดับปลายน  า: พบว่าผลิตภัณฑ์แห้วยังไม่เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะในกลุ่มของคน
รุ่นใหม่ การแปรรูปมีปริมาณน้อย และความต้องการของตลาดต่ า  แต่ถือว่าได้ความเป็น
เอกลักษณ์ของพ้ืนที่  
  อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาปัญหาของกลุ่มการผลิต และแปรรูปแห้วจีนพบว่ามี
ประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของราคา ที่เป็นความต้องการหลัก ซ่ึงหากมองในแง่ของความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน พบว่า แห้วปลูกได้เพียงแหล่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้  การ
ปลูกแห้วในพ้ืนที่อ่ืนเช่นกาญจนบุรี ก็ให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่อ า เภอศรีประจันต์ ที่ มีชั้นดินที่
เหมาะสมส าหรับการท านาแห้ว 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของเกษตรกร

ปลูกแห้ว ต้นทุนด้านบริหารจัดการ ต้นทุนด้านการจัดหา และต้นทุนทางด้านการขนส่ง ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เพราะเกษตรกรในเขตต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรีมีต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของเกษตรกรปลูกแห้ว และมีการ
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ ผลผลิต กระบวนการผลิต และการบริหารสินค้าคงคลังที่ มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการส่งออก/จ าหน่ายแห้วเป็นการขยายก าลังผลิต
เพ่ิมขึ้น ทให้ช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยให้ต่ าลง รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมี
นโยบายช่วยเหลือในการกระจายสินค้าและผลผลิตแห้วเพ่ือต้นทุนการในขนส่ง สอดคล้อบ
กับงานวิจัยของธัญญธร ศรีวิเชียร (2560) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการบริหาร
ต้นทุน เป้า หมายที่มีต่อควา มได้ เปรียบทา งกา รแข่งขันและผลการด าเนิ นงา นของ
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า  ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร
ต้นทุนเป้าหมาย ด้านการออกแบบกระบวนการผลิตด้านการวิเคราะห์ต้นทุนวงจ ร
ผลิตภัณฑ์และด้านการวิเคราะห์ด้านราคาในตลาด และ เริงศักด์ิ กระจ่างจันทร์ (2549) 
ศึกษางานวิจัยเรื่อง การจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงสีข้าวในเขตจัง หวัด
ร้อยเอ็ด ที่พบว่า การจัดการโลจิสติกส์โดยรวมในด้านการจัดการกระจายสินค้า ด้านการ
ขนส่ง อยู่ในระดับที่ดีมาก 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
231 

 

 

ผลการวิวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงสัมภาษณ์ พบว่า ในระดับต้นน้ ากลุ่มของผู้ผลิต
และแปรรูปแห้วต้องการให้เกิดการพัฒนาในเรื่องพ้ืนที่ปลูกแห้วและสายพันธุ์ ซ่ึงพ้ืนที่ มีการ
ใช้สารเคมีท าให้ดินเสื่อมสภาพ สายพันธุ์แห้วที่ปลูกต้องซ้ือเมล็ดพันธ์จากประเทศจีน และ
ยังไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ของไทย และในระดับนี้ การขายหัวสดจะได้ราคาต่ า ซ่ึงชาวนา
ต้องการราคาเพ่ิมขึ้นในระดับกลางน้ า กระบวนการเริ่มจากการขายแห้วดิบต้องมีการปอก
เปลือกซ่ึงต้องใช้แรงงานคนท าให้มีต้นทุนสูงประกอบกับขั้นตอนการฟอกสี ก่อนเข้าโรงงาน
ท าให้เกิดมลพิษสะสมในดินและในระดับปลายน้ า :  พบว่าผลิตภัณฑ์แห้วยังไม่เป็นที่รู้จัก 
โดยเฉพาะในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ การแปรรูปมีปริมาณน้อย และความต้องการของตลาดต่ า 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธาทิพย์ เลิศวิวัฒน์ชัยพร (2561) ศึกษางานวิจัยเรื่องการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้กับเกษตรกรชาวนาแห้ว จังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่า ได้มี
การปรับเปลี่ยนจากห่วงโซ่อุปทานแบบด่ังเดิมไปสู่รูปแบบใหม่ ที่ เกษตรกรผู้ปลูกมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) จนรู้ถึงความต้องการของตลาด 
ไปสู่ผู้บริโภคภายในประเทศว่ามี Demand เท่าไหร่ แล้วกลับมาวางแผนการผลิตตามค าสั่ง
ซ้ือที่มีการวางแผนซ้ือขายกันไว้ล่วงหน้า ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อุปทาน
ของแห้ว คือผู้จัดหาวัตถุดิบ พ่อค้า/ผู้รับซ้ือ ผู้คัดเลือกแห้วดิบส่งให้กับโรงงานตามความ
ต้องการของลูกค้า เพ่ือให้การจัดส่งวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพการส่งสินค้าให้ตรงต่อเวลาและ
ปลอดภัย การด าเนินงานในการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยใช้ทฤษฏีตัวแบบจ าลอง Supply 
Chain Operation Reference Model และสอดคล้องกับงานวิจัยของสนั่น เถาชารี และ
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส (2555) ศึกษางานวิจัยเรื่อง การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าวใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่พบว่า โดยต้นทุนโลจิสติกส์ที่ เกิดในแต่ละกลุ่ม
ของโซ่อุปทานข้าวมีความแตกต่างกันแต่ต้นทุนโลจิสติกส์ที่มีมูลค่ามากของเกือบทุกกลุ่มคื อ 
ต้นทุนการขนส่ง ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้นการบริหารจัดการการขนส่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
โดยรวมของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าว 
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องค์ความรู้จากการวิจัย 
งานวิจัยนี้ ศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห้วในเขตต าบลวังยาง อ า เภอศรี

ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
ศึกษาว่า กลุ่มเกษตรกรปลูกแห้วมึความคิดเห็นเก่ียวกับต้นทุนด้านการบริหาร 

ด้านการจัดหา และด้านการขนส่ง อยู่ในระดับมาก และจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานโดย
การสัมภาษณ์ชาวนาผู้ปลูกแห้ว และกลุ่มผู้แปรรูปแห้ว พบว่า โครงสร้างการตลาดผลผลิต
ที่เก็บเก่ียวได้ ร้อยละ 80 ถูกส่งให้คนกลาง/ผู้รับซ้ือ ที่รับซ้ือด้วยระบบโควต้า ซ่ึงเป็นแบบ
เหมาไร่ โดยคนกลางนี้จะรับซ้ือแห้วดิบแล้วจ้างคนปอกเปลือกแล้วจึงน าส่งโรงงานบรรจุ
กระป๋อง โรงต้มแห้วรายย่อย และส่งกรุงเทพ ฯ และอ่ืน ๆ ผลผลิตแห้วที่ เก็บเก่ียวได้อีก 
ร้อยละ 15 เป็นของกลุ่มแปรรูปผลผลิต ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจวังยาง กับกลุ่ม ข้าวเกรียบแห้ว  

นอกจากนี้จากผลการสัมภาษณ์ ยังพบว่ามีประเด็นที่ต้องการพัฒนาของกลุ่มการ
ผลิต และแปรรูปแห้วจีน  

- ในระดับต้นน้ า:  กลุ่มของผู้ผลิตและแปรรูปแห้วมีประเด็นที่ ต้องการให้เกิดการ
พัฒนาในเรื่องพ้ืนที่ปลูกแห้วและสายพันธุ์ ซ่ึ งพ้ืนที่ มีการใช้สารเคมีท าให้ดินเสื่อมสภาพ 
สายพันธุ์แห้วที่ปลูกต้องซ้ือเมล็ดพันธ์จากประเทศจีน และยังไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ของ
ไทย และในระดับนี้ การขายหัวสดจะได้ราคาต่ า ซ่ึงชาวนาต้องการราคาเพ่ิมขึ้นอีก กิโลละ 
2-3 บาท 

- ในระดับกลางน้ า:  กระบวนการเริ่มจากการขายแห้วดิบต้องมีการปอกเปลือกซ่ึง
ต้องใช้แรงงานคนท าให้มีต้นทุนสูงประกอบกับขั้นตอนการฟอกสี ก่อนเข้าโรงงานท าให้เกิด
มลพิษสะสมในดิน 

- ในระดับปลายน้ า:  พบว่าผลิตภัณฑ์แห้วยังไม่เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะในกลุ่มของคน
รุ่นใหม่ การแปรรูปมีปริมาณน้อย และความต้องการของตลาดต่ า  

โดยประโยชน์ที่ได้จากการท าวิจัยนี้  คือ กลุ่มเกษตรกรปลูกแห้ว สามารถน า
ผลการวิจัยไปศึกษา วิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่ม
เกษตรกรปลูกแห้วในเขตพ้ืนที่ต่างๆ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั งน ี้ 
1. ต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของเกษตรกรปลูกแห้ว  หน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการวางแผนในการบริหารผลแห้วไปสู่มือผู้บริโภค และควรมีการ
ช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลผลิตแห้ว เพ่ือให้ผู้ผลิตทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าได้รับ
ประโยชน์ทุกฝ่าย นอกจากนี้ส่วนร่วมในการจัดหาแหล่งเงินทุน ช่องทางการจ าหน่าย เพ่ือ
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ลดต้นทุนในกับเกษตรกร และสิ่งที่ส า คัญควรมีการการจัดท าฐานข้อมูลในการกระจาย
สินค้าและผลผลิตแห้ว พร้อมต้นทุนในการขนส่ง อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกษตรกร
ทราบว่าควรผลิต และส่งออกไปอย่างไรจึงจะได้ก ารสูงที่สุด 

2. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ปลูกแห้วและสายพันธุ์ใหม่ๆ โดยไม่ใช้สารแค่
เจือปน และเหมาะกับสภาพดินของที่เพาะปลูก เกิดต้นทุนที่ต่ าเพราะไม่ได้ใช้สารแค่มี และ
เพ่ือสร้างตลาดใหม่ของการจ าหน่ายแห้ว คนรุ่นใหม่จะได้รู้จักแห้วเพ้ิมมากขึ้น และสนใจที่
จะบริโภคแห้วเพ่ิมมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) หาสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล 
2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ส าหรับพนักงาน
ใหม่ในโรงพิมพ์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 3) ประเมินสมรรถนะจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพ และ 4) ศึกษาความพึง
พอใจของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงาน
พิมพ์ดิจิทัล การด าเนินการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนาการศึกษา  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใ ช้ในการวิจั ย ได้แก่ พนักงานใหม่ในต าแ หน่งผู้ปฏิบัติงาน พิมพ์ดิจิทัลใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน โดยเลือกมาแบบสุ่มอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า 1) 
สมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลท่ีต้องการจากสถานประกอบการมุ่งเน้นที่จะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเตรียมงาน ปฏิบัติงาน แก้ไข้ปัญหาและบ ารุงรักษาได้ สา มารถควบคุม
คุณภาพได้ รวมทั้งต้องปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 2) การประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล โดยผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา มี
คุณภา พอยู่ ในเกณฑ์ ดีมา ก ด้านการพัฒนา หลักสูตร มีคุณภาพอยู่ใ นเกณฑ์ดีและมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 83.78/83.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ยืนยันว่าสามารถน าไปใช้
ฝึกอบรมจริงได้ 3) ผู้เข้าฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 และ 4) ความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: หลักสูตรฝึกอบรม; สมรรถนะวิชาชีพ; ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to investigate vocational 
competencies of digital printing operators, 2) to develop vocational 
competency training curriculum of digital printing operator for new staffs in 
printing houses in Bangkok, 3) to evaluate competency from learning 
achievement of the trainees who passed the vocational competency 
training curriculum and 4) to study the satisfaction of the trainees towards 
vocational competency training curriculum of digital printing operator. 
Research methodology employed the use of educational research and 
development. The sample of 10 new staffs who are in a position of a digital 
printing operator in Bangkok was targeted using simple random sampling . 
The results found that 1) the vocational competencies of digital printing 
operators which are needed by printing houses involved an ability in 
preparing, operating, problem-solving, maintaining, quality control as well as 
performing all tasks safely. 2) Evaluate quality of vocational competency 
training curriculum of digital printing operator by content experts illustrated 
the highest level on overall quality and a high level on curriculum 
developing quality and effective training as evidenced by 83.78/83.50 
percent respectively which are higher than indicated level, and it is also 
ensured to be practical for the real training. 3) The learning achievement of 
trainees after training was significantly higher than before training with .01. 4) 
The satisfaction of the trainees towards the training curriculum was in a high 
level. 
Keywords: Training Curriculum; Vocational Competency; Digital Printing 
Operator 

บทน า 
 สถานการณ์สิ่งพิมพ์ไทยในปัจจุบันมียอดการผลิตลดลง มีมาจากหลายสาเหตุ แต่
สาเหตุหลัก คือ คนอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงหันมารับรู้ข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ส่งผลให้
ยอดผลิตสิ่งพิมพ์ลดลง (พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ , 2558) ดังนั้นจากการที่ยอดการผลิต
ลดลงท าให้มีการใช้การพิมพ์ระบบดิจิทัลเข้ามาแทนที่ในการผลิตสิ่งพิมพ์ที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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 การพิมพ์ดิจิทัลเป็นระบบการพิมพ์โดยตรงจากข้อมูลไฟล์งาน ไม่มีขั้นตอนในการ
ท าแม่พิมพ์ในกระบวนการผลิตท าให้ระยะเวลาในการผลิตสิ่งพิมพ์ให้ลดลง สามารถพิมพ์
บนวัสดุรองรับทางการพิมพ์ที่หลากหลายและการที่เป็นการพิมพ์โดยตรงลงบนวัสดุรองรับ
ทางการพิมพ์ ท าให้ภาพพิมพ์มีความคมชัด สีสันสวยงาม รวมทั้งลดข้อจ ากัดด้านจ านวน
การผลิตขั้นต่ าในการผลิต การพิมพ์ดิจิทัลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น การพิมพ์พ่นหมึก 
(Inkjet Printing) การพิมพ์อิเล็กทรอโฟโตกราฟี (Electrophotography) เป็นต้น (เอสซีจี 
แพคเกจจิ้ง, ม.ป.ป) ดังนั้นหากผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลมีสมรรถนะพ้ืนฐานที่จ า เป็นในการ
ปฏิบัติงานจะส่งผลให้การผลิตงานพิมพ์ดิจิทัลมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ ต้ังไว้ ( Daniel, 
2006) เนื่องจากเม่ืองานพิมพ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพ ย่อมท าให้ลูกค้าที่ใช้บริการเกิดความ
พึงพอใจ และเกิดการแนะน าผู้ที่อยู่ใกล้ตัวมาใช้บริการหรือการกลับมาใช้บริการซ้ า จนเกิด
เป็นผลดีทางด้านเศรษฐกิจต่อโรงพิมพ์ (สมาร์ท เอสเอ็มอี, 2558) จึงท าให้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลมีสมรรถนะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นและสามารถปฏิบัติงานได้ 

รวมไปถึงสถานการณ์ปัญหาแรงงาน ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยที่พบ คือ 
แรงงานมีสมรรถนะไม่ตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ (วิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสด์ิและคณะ
, 2552) ขาดแคลนแรงงานด้านเทคนิคทางการพิมพ์และแรงงานที่มีอยู่ขาดความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานจึงต้องใช้การพัฒนาบุคลากรเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว 
(รังษี เหลืองวารินกุล, 2552) ซ่ึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทีไ่ด้ให้ความส าคัญในการเตรียมพร้อมด้านก าลังคน เนื่องจาก
ประชากรในวัยแรงงานลดลงต่อเนื่องท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน และมีปัญหาในเรื่อง
สมรรถนะที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน การฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะ
วิชาชีพจึงมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาแรงงานให้มีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการกับ
ตลาดแรงงาน ซ่ึงการฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะถือเป็นการพัฒนาความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานในระบบฐานสมรรถนะหรือการน าความสามารถที่ผ่านการฝึกอบรมมาใช้
ส าหรับการปฏิบัติงานได้จริง (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2553) 

ด้วยการเกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้เป็นเหตุผลท่ีผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล เนื่องจากการมีหลักสูตร
ฝึกอบรมจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลมีสมรรถนะด้านความรู้  ทักษะ และเจตคติที่ ดีต่อ
การปฏิบัติงานหลังจากได้รับการฝึกอบรม ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
จนส่งผลดีทางธุรกิจแก่สถานประกอบการ รวมทั้งส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีรายได้มากขึ้นจน
ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น  ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมร รถนะวิชาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ส าหรับพนักงานใหม่ในโรงพิมพ์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่ผู้วิจัย
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สร้างขึ้นจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ โดยมีเป้าหมาย คือ หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น สามารถท าให้ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์
ดิจิทัลมีสมรรถนะในการผลิตสิ่งพิมพ์ดิจิทัลออกมาได้อย่างมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือหาสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลส าหรับพนักงานใหม่ในโรงพิมพ์
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล
ส าหรับพนักงานใหม่ในโรงพิมพ์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือประเมินสมรรถนะจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เข้าฝึกอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลส าหรับพนักงานใหม่ในโ รงพิมพ์พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีหลักสูตรฝึกอบรมฐาน
สมรรถนะวิ ชา ชี พผู้ ปฏิบั ติ งา นพิมพ์ดิจิ ทัลส าหรั บพนั กงาน ใหม่ในโ ร งพิมพ์พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ประยุกต์ตา มแนวทางการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา
การศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มทดลอง 

1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล คือ ผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เจ้าของหรือผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายของสถานประกอบกา รการ
พิมพ์ในกรุงเทพมหานคร เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 10 คน จาก
ประชากรที่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เจ้าของหรือผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายของสถาน
ประกอบการการพิมพ์ในกรุงเทพมหานคร  

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ คือ พนักงานใหม่ในต าแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน ทีป่ฏิบัติงานมาไม่เกิน 6 เดือน
และไม่เคยศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับการพิมพ์ระบบดิจิทัลมาก่อน โดยใช้วิธีเลือกแบบสุ่มอย่าง
ง่า ย  จ า กประชา กรที่ เป็ น พนัก งา น ใหม่ในต า แหน่ งผู้ ปฏิ บัติ ง า น พิมพ์ ดิจิ ทั ล ใน
กรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานมาไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับการพิมพ์
ระบบดิจิทัลมาก่อน 
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1.3 กลุ่มทดลองที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม คือ 
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่ าง เลือกแบบเจาะจง จากนักศึกษาสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการพิมพ์ ชั้นปีที่  3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 30 คน ที่ยังไม่เคยเรียนวิชาการพิมพ์ดิจิทัลมาก่อน 
 2. เครื่องมือในการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

2.1 หลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลส าหรับ
พนักงานใหม่ในโรงพิมพ์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การหาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมฐาน
สมรรถนะ ด าเนินการหาได้จากการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านพัฒนาหลักสูตร 
จ านวน 6 ท่าน และการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรจากการทดลองก่อนน าไปใช้ฝึกอบรม
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง (ได้ผลตามผลการวิจัยในส่วนที่ 2 เรื่อง ผลการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ส าหรับพนักงานใหม่ในโรงพิมพ์
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร) 

2.2 แบบทดสอบหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 15 ข้อ และ
แบบทดสอบประเมินสมรรถนะจากผลสัมฤทธิ์ จ านวน 20 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 
4 ตัวเลือก โดยมีค่าความยากง่ายที่ได้อยู่ในช่วง 0.25 – 0.70 มีค่าอ านาจจ าแนกที่ได้อยู่
ในช่วง 0.00 – 0.60 และมีค่าความเที่ยงที่ 0.75 และ 0.74 ตามล าดับ (พิจารณาข้อสอบที่
ใช้ได้จากค่าความยากง่ายระหว่าง 0.2-0.8 ค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.2 ขึ้นไป และค่าความ
เที่ยงที่ 0.7 ขึ้นไป) (วรรณี แกมเกตุ, 2555) 

2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม
ฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล การหาคุณภาพของเครื่องมือใช้การหาความ
ตรงเชิงเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจข้อค าถามว่าตรงกับนิยามปฏิบัติการหรือไม่ 
โดยใช้ค่า IOC ได้ค่า IOCเฉลี่ย เท่ากับ 1.00 ทุกข้อค าถาม จากนั้นน าแบบได้หาค่าความ
เทีย่งโดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช ได้ค่ากับกลุ่มทดลอง 30 คน ในกระบวนการ
หาประสิทธิภาพของหลักสูตร ได้แอลฟาเท่ากับ 0.871 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 การหาสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจ
ความต้องการสมรรถนะและหลักสูตรของผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล เพ่ือน าข้อมูลมาสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลตามความต้องการของ
สถานประกอบการ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี Focus Group Discussion จากผู้ที่ มีส่วนได้
ส่วนเสียจ านวน 10 คน จากโรงพิมพ์ในกรุงเทพมหานคร 

3.2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์
ดิจิทัล ส าหรับพนักงานใหม่ในโรงพิมพ์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร หลังจากด าเนินการ การหา
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สมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ผู้วิจัยท าการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการลง
พ้ืนที่และศึกษาเอกสารจนได้ข้อสรุปแล้วน าไปออกแบบโครงร่าง เพ่ือสร้างเป็นหลักสูตร
ฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล  มีองค์ประกอบ คือ เป้าหมาย 
จุดมุ่งหมาย เนื้อหา วิธีการ สื่อ และการวัดผลและประเมินผล เม่ือได้หลักสูตรฝึกอบรมฐาน
สมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลแล้ว ผู้วิจัยน าหลักสูตรไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพจนได้ผลการประเมินหลักสูตรที่ มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป ทั้งด้าน
เนื้อหาและด้านพัฒนาหลักสูตร 

หลังจากผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้าน ผู้วิจัยน าน าหลักสูตรและ
เครื่องมือการวิจัยที่พัฒนาขึ้นไปใช้ทดลองกับกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน โดยการทดลอง
แบ่งเป็นการหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) จากแบบทดสอบระหว่างหน่วยการ
ฝึกอบรม และหาค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) จากแบบทดสอบท้ายการฝึกอบรม (ชัย
ยงค์ พรหมวงศ์, 2556) เพ่ือหาข้อบกพร่องที่ได้จากการทดลองไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้
หลักสูตรที่มีความสมบูรณ์พร้อมไปใช้ฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง โดยต้ังเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมไว้ท่ี 80/80  

3.3 การประเมินสมร รถนะจ ากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้ ผ่านกา ร
ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพ ผู้วิจัยได้ใช้แผนการทดลองแบบ One 
Group Pretest - Posttest Design (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ , 2538) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 10 คน โดยเริ่มจากการท าแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม แล้วด าเนินการฝึกอบรม
ตามเนื้อหาจนแล้วเสร็จ จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังฝึกอบรม แล้วจึงน าผล
คะแนนเปรียบเทียบผลต่างที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pre-test) กับผลที่
ได้จากการท าแบบทดสอบหลังฝึกอบรม (Post-test) 

3.4 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม
ฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล เม่ือด าเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ผู้วิจัยให้
กลุ่มตัวอย่างท าการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึ กอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลผ่านใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการหาสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

4.2 การวิเคราะห์การประเมินคุณภาพของผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้าน
การพัฒนาหลักสูตร ความพึงพอใจของผู้เรียนของหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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4.3 การหาค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ใช้การหาค่า E1/E2 ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.4 การวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้
เข้าฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ใช้สถิติ t-test 
Dependent  

ผลการวิจัย 
 1. ผลการหาสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ส าหรับพนักงานใหม่ใน
โรงพิมพ์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 หลังจากการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการสมรรถนะของ
ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล จากผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้สมรรถนะตามเทคนิค Functional 
Map ประกอบไปด้วย ความมุ่งหมาย (Key Purpose) บทบาทหลัก (Key Rules) หน้าที่
หลัก (Key Functions) หน่วยสมรรถนะ (Units of Competence) และ หน่วยย่อย 
(Elements of Competence) ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 ความมุ่งหมาย สมรรถนะมาตรฐานอา ชีพผู้ปฏิบัติ งานพิมพ์ ดิจิทัล คือ 
ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ทักษะ ตลอดจนมีเจตคติที่ ดีต่อ
การประกอบอาชีพ อันตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 1.2 บทบาทหลัก ประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ดังนี้ 
  1.2.1 บทบาทหลักสมรรถนะด้านความรู้ มีหน้าที่หลัก หน่วยสมรรถนะ 
และหน่วยย่อย แสดงตามตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงหน้าที่หลัก หน่วยสมรรถนะและหน่วยย่อยของบทบาทหลักสมรรถนะ

ด้านความรู้ 
หน้าท่ีหลัก หน่วยสมรรถนะ หน่วยย่อย 
ผู้ปฏิบัติงานมี
ค ว า ม รู้
เก่ีย วกับกา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น
พิมพ์ดิจิทัล 

ความหมายและหลักการ 1. อธิบายความหมายการพิมพ์ดิจิทัล 
2. อธิบายหลักการระบบการพิมพ์ดิจิทัล  
2. อธิบายส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์
ดิจิทัล 
3. อธิบายชนิดและขนาดของวัสดุใช้พิมพ์ 

กระบวนการพิมพ์ดิจิทัล อธิบายกระบวนการพิมพ์ดิจิทัล  
กา รควบ คุมคุณภาพใน
กระบวนการพิมพ์ดิจิทัล 

อธิบายหลักการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
ดิจิทัล 
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 1.2.2 บทบาทหลักสมรรถนะด้า นความทักษะ มีหน้าที่หลัก หน่วย
สมรรถนะ และหน่วยย่อย แสดงตามตารางที่ 2  

 
ตารางท่ี 2 แสดงหน้าที่หลัก หน่วยสมรรถนะและหน่วยย่อยของบทบาทหลักสมรรถนะ

ด้านทักษะ 
 
หน้าท่ีหลัก หน่วยสมรรถนะ หน่วยย่อย 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
เตรียมการปฏิบัติงาน
พิมพ์ดิจิทัลได้ 
 
 

การอ่านใบสั่งงาน การปฏิบัติงานได้ตามใบสั่งงาน 
ก า ร เ ต รี ย ม วั ส ดุ
ส าหรับปฏิ บัติ งา น
พิมพ์ดิจิทัล 

1. การเตรียมหมึกพิมพ์ 
2. การเตรียมวัสดุรองรับทางการพิมพ์ 
3. การเลือกชนิดและขนาดของวัสดุรองรับ
ทางการพิมพ์  
4. การตรวจสอบสภาพและคุณภาพของ
วัสดุทางการพิมพ์ 

ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ป ฏิ บั ติ ง า น พิ ม พ์
ดิจิทัลได้  

กา รปฏิ บัติ ง าน ใน
งานพิมพ์ดิจิทัล  
 

1. การปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ์ดิจิทัล 
2. การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ 
3. การแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตงาน
พิมพ์ 
4. การบ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ 

ควา มปลอดภั ย ใน
การปฏิบัติงานพิมพ์
ดิจิทัล  

การปฏิบัติงานตาม
ห ลั ก ก า ร ค ว า ม
ปลอดภัย 

1. การป้องกันอุบัติเหตุ 
2. การป้องกันอันตรายจากสารเคมี 
3. การใช้อุปกรณ์ป้องกัน 
4. การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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 1.2.3 บทบาทหลักสมรรถนะด้านความเจตคติ มีหน้าที่หลัก หน่วย
สมรรถนะ และหน่วยย่อย แสดงตามตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงหน้าที่หลัก หน่วยสมรรถนะและหน่วยย่อยของบทบาทหลักด้าน
สมรรถนะเจตคติ 
 

หน้าท่ีหลัก หน่วยสมรรถนะ หน่วยย่อย 
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น มี
ทัศนคติที่ ดี ต่อกา ร
ท างาน 

ก า ร มี ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ
ทัศนคติที่ ดี ในกา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น พิ ม พ์
ดิจิทัล 

1.  มีควา มรั บผิ ดชอบ ต่องา นที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
2. ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามระเบียบ
ของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 
3. ใช้วัสดุทางการพิมพ์ในการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพและท าให้เกิดของเสียน้อย
ที่สุด 
4. มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่  
5. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อ่ืน 

  
 2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์
ดิจิทัล ส าหรับพนักงานใหม่ในโรงพิมพ์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 หลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ส าหรับพนักงาน
ใหม่ในโรงพิมพ์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในรูปแบบเอกสารการสอนประกอบด้วยเนื้อหา 2 
หน่วยการฝึกอบรม ได้แก่ หน่วยที่ 1 การปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล  และหน่วยที่ 2 ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล 
 หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นผ่านการประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านการ
พัฒนาหลักสูตร จ านวน 6 ท่าน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม แบบมาตร
วัด 5 ระดับ ผลการประเมินคุณภาพพบว่าด้านเนื้อหามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( x̅ = 
4.520 และ S.D. = 0.503) และด้านการพัฒนาหลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( x̅ = 
4.487 และ S.D. = 0.256) เม่ือผ่านการประเมินและปรับปรุงจนได้หลักสูตรที่ มีคุณภาพ 
ผู้วิจัยน าหลักสูตรดังกล่าวไปหาประสิทธิภาพ 
 การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์
ดิจิทัลส าหรับพนักงานใหม่ในโรงพิมพ์พ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นการ
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ทดลองใช้หลักสูตรก่อนน าไปใช้ฝึกอบรมจริง ผู้วิจัยได้หาประสิทธิภาพของหลักสูตรก่อน
เพ่ือเป็นการยืนยันว่าหลักสูตรฝึกอบรมสามารถใช้ฝึกอบรมได้จริง โดยกลุ่มทดลองเพ่ือหา
ประสิทธิภาพ จากกลุ่มทดลอง คือ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ชั้นปีที่  3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 30 คน โดยผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ได้ผลตามตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์

ดิจิทัล 
 

การทดสอบ 
จ านวนผู้
เข้าอบรม 

คะแนนเต็ม คะแนนรวม ประสิทธิภาพ 

ระ ห ว่ า ง ฝึ กอ บ ร ม 
(E1) 

30 15 377 83.78 

หลังฝึกอบรม (E2) 30 20 501 83.50 
 จากตารางที่ 4 ได้ค่าประสิทธิภาพของหลักสูตร E1/E2 เท่ากับ 83.78/85.50 ถือว่า
สูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยต้ังไว้ คือ 80/80 ถือเป็นค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรที่ยอมรับได้
เนื่องจากสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ จึงสามารถน าไปใช้อบรมกับกลุ่มตัวอย่างได้ 
 จากผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล
สามารถยืนยันได้ว่าหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพสามารถ
น าไปใช้ฝึกอบรมจริงได้  
 3. การประเมิ นสมรรถนะจากผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนของผู้เข้าฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ส าหรับพนักงานใหม่ใน
โรงพิมพ์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

การประเมินสมรรถนะจากผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าฝึกอบรมด้วยหลักสูตรฝึกอบรมฐาน
สมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้ใช้แผนการทดลองแบบ One 
Group Pretest - Posttest Design กับกลุ่มตัวอย่าง 10  คน โดยเริ่มจากการท า
แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม จ านวน 20 ข้อ แล้วด าเนินการฝึกอบรมตามเนื้อหาจนแล้วเสร็จ 
จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังฝึกอบรม จ านวน 20 ข้อ จากนั้นน าผลคะแนน
เปรียบเทียบผลต่างที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนฝึกอบรมกับผลที่ได้จากการท า
แบบทดสอบหลังฝึกอบรม มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test Dependent ได้ผลดังตาราง
ที่ 5  
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ตารางท่ี 5 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

การทดสอบ Mean S.D. t df P 

ก่อนฝีกอบรม 8.00 2.449 
7.612** 

 
9 0.000 

หลังฝึกอบรม 15.70 1.494 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 5 น าคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม
ไปเปรียบเทียบกัน พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังฝึกอบรมมากกว่า
ก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญที่ .01 
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมฐาน
สมรรถนะวิ ชาชีพผู้ปฏิ บัติงานพิม พ์ดิจิทัลส าหรับพนักงานใหม่ ในโรงพิม พ์พ้ืน ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

 หลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้นผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
หลักสูตรโดยใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจแบบมาตรวัด 5 ระดับ ได้ผลตารางที่ 6 

 
ตารางท่ี 6 ผลการแสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม 
 

 จากตารางที่ 6 เม่ือพิจารณาผลความพึงพอใจทุกหัวข้อพบว่า ผู้ เข้าฝึกอบรมมี
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.465 และ S.D. = 0.520)  

 

อภิปรายผลการวิจัย  

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด้านการน าเสนอเนื้อหา 4.467 0.542 มาก 
ด้านวิทยากร 4.440 0.501 มาก 
ด้านสถานที่และระยะเวลา 4.367 0.490 มาก 
ด้านความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ 4.550 0.498 มากที่สุด 
ภาพรวมเฉล่ีย 4.465 0.520 มาก 
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 การหา สมรรถนะวิช าชีพผู้ ปฏิบัติง านพิมพ์ดิจิทัล  เพ่ือน ามาใช้ก าหนดเป็ น
วัตถุประสงค์ การวัดผลลัพธ์และพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพ 
ส าหรับพนักงานใหม่ในโรงพิมพ์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นอกจากโรงพิมพ์ต้องการมุ่งเน้นไป
ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องแล้ว ยังต้องการสมรรถนะ
ในเรื่องการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม สอดคล้องกับ
สมาร์ท เอสเอ็มอี (2558) เนื่องจากการผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพจะส่งผลดีต่อโรงพิมพ์ใน
ทางบวกด้านเศรษฐกิจและสอดคล้องกับสุเวช พิมน้ า เย็ น (2553) ที่อธิบายว่ากา ร
ปฏิบัติงานที่ความปลอดภัยสามารถป้องกันการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานได้ 
ส่งผลให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องขาดแรงงานในการปฏิบัติจนไม่ทันตามแผนงานได้  นอกจากนี้
อาจเพ่ิมเติมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษในค า ศัพท์ที่จ า เป็นในการท างานกับเครื่ องพิมพ์
ดิจิทัล  
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลส าหรับ
พนักงานใหม่ในโรงพิมพ์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีคุณภาพในด้านเนื้อหา
และด้านการพัฒนาหลักสูตรอยู่ในระดับดีมากและดีตามล าดับ มาจากผู้วิจัยได้สร้าง
หลักสูตรโดยได้ประยุกต์จากการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด อุทรานันท์ (2532) ที่ มีการ
ประเมินในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ และมีประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 83.61/85.22 เนื่องจากหลักสูตรและแบบทดสอบ
ในการฝึกอบรมนั้นมีคุณภาพดี และเป็นผลจากการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมตามขั้นตอน
แบบเด่ียวและแบบกลุ่มจนท าให้ประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์ จนสามารถน าไปฝึกอบรมได้ 
ตามแนวทางของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) และการที่ให้กลุ่มทดลองท าแบบทดสอบท้าย
หน่วยการฝึกอบรมและหลังฝึกอบรมทันทีเม่ือท าการฝึกอบรมจบในเรื่องนั้ น ๆ จึงท าให้
จดจ าเนื้อหาได้ครบถ้วน สอดคล้องกับงานวิจัยของวัฒน์ พลอยศรี (2560)  
 ด้านการประเมินสมรรถนะจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของหลักสูตรฝึกอบรม
ฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลนั้น มีค่าคะแนนหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
ฝึกอบรมที่ระดับนัยส าคัญที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของธารินทร์ มานีมาน (2541) 
ที่กล่าวว่าหากผู้เข้าฝึกอบรมเห็นถึงประโยชน์ของการฝึกอบรมแล้วจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้หลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 หลังจากอบรมจน
เสร็จสิ้น และสอดคล้องกับ Ranjith Kumar และคณะ (2017) ที่พบว่าหลังจากผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับการฝึกอบรมจะมีการปรับปรุงในการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรมไป
ในทางที่ดีขึ้น จนท าให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ก าหนดภายใน
เวลาที่ก าหนด 
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 ด้านความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลอยู่ในระดับพึงพอใจมาก สอดคล้องกับชูชัย สมิทธิไกร (2554) ที่
กล่าวว่ าการ ฝึกอบรมเพ่ือให้บุคลากร มีสมร รถนะการปฏิ บัติงา นที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จะท าให้คุณภาพชีวิตของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมดีขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Lin และคณะ (2014) ที่พบว่าการฝึกอบรมที่สร้างขึ้นมีประโยชน์ในการเพ่ิม
ทักษะทางวิชาชีพของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  จึงส่งผลส่งผลดีต่อความพึงพอใจที่มีต่อ
หลักสูตรฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในทางที่ดี 

องค์ความรู้จากการวิจัย 
 เป้าหมายของการฝีกอบรมด้วยหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพในครั้งนี้  คือ 
หลังจากรับการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีสมรรถนะที่สามารถปฏิบัติงานพิมพ์
ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนงานพิมพ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพ ท าให้เกิดดีทางธุรกิจแก่
โรงพิมพ์และส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีรายได้มากขึ้นจากการท างานที่มีประสิทธิภาพจนท าให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การด าเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้นั้น ประกอบไปด้วย 3 
กระบวนการ ได้แก่ (1) การก าหนดสมรรถนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้หลักสูตร ที่
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการมีหลักสูตรฝึกอบรม (2) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้มี
คุณภาพสามา รถน าไป ใช้ฝึ กอบรมไ ด้จริ ง และ (3) กา รน า หลักสูตร ไปใช้อย่ าง มี
ประสิทธิภาพ แสดงตามภาพที่ 1 

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 

ท่ีมา: วัฒน์ พลอยศรี (2563) 
การหา สมรรถนะวิช าชีพผู้ ปฏิบัติง านพิมพ์ดิจิทัล  เพ่ือน ามาใช้ก าหนดเป็ น

วัตถุประสงค์และการวัดผลลัพธ์และพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพ 
ส าหรับพนักงานใหม่ในโรงพิมพ์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า สมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงาน
พิมพ์ดิจิทัลท่ีโรงพิมพ์ต้องการมุ่งเน้นไปที่ผู้ปฏิบัติงาน คือ สามารถเตรียมงานได้ถู กต้องตาม
ใบสั่งงานได้ สามารถปฏิบัติงานและแก้ไข้ปัญหาได้ สามารถบ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์และ
อุปกรณ์ได้ และสามารถควบคุมคุณภาพของวัสดุและงานพิมพ์ได้ ร วมทั้งส ามารถ
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 

การก าหนด
สมรรถนะจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม

ให้มีคุณภาพ 

การน าหลักสูตรไป
ใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

บรรลุผลตาม
เป้าหมายของการ

ฝึกอบรม 
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลส าหรับ
พนักงานใหม่ในโรงพิมพ์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการประเมินจากผู้ เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาและด้านการพัฒนาหลักสูตรแล้ว ได้เอกสารประกอบการฝึกอบรม มีเนื้อหา ได้แก่ 
หน่วยที่ 1 การปฏิบัติงานพิมพ์ดิจิทัลและหน่วยที่ 2 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานพิมพ์
ดิจิทัล พร้อมแบบทดสอบ ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ 
พบว่าด้านเนื้อหามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและด้านการพัฒนาหลักสูตรมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ในส่วนของประสิทธิภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ ได้ค่าประสิทธิภาพ 
E1/E2 เท่ากับ 83.78/83.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ไว้ที่   80/80 จากผลที่
กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจึงเป็นการยืนยันว่าหลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้นสามารถน าไปใช้
ฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่างได้จริง เม่ือน าหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพไปใช้ในการ
ประเมินสมรรถนะจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เข้าฝึกอบรม พบว่า มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
รวมถึงมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมในระดับมาก 

สรุปได้ว่าการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์
ดิจิทัล ส าหรับพนักงานใหม่ในโรงพิมพ์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ และสามารถที่จะน าไปใช้ในฝึกอมรมเพ่ือให้ได้สมรรถนะวิชาชีพการปฏิบัติงาน
พิมพ์ดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. ควรหม่ันปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรฝึกอบรมให้มีความทันสมัยอยู่ เสมอ 
เนื่องจ ากเนื้อหาเรื่อ งการ พิมพ์ดิจิ ทัลเป็น เนื้อหา ที่ เก่ีย วข้องกับเทคโนโลยีจึ งมีกา ร
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  
 2. ผลการวิจัยเป็นผลสรุปในกลุ่มทดลองที่เข้าฝึกอบรมเท่านั้น ดังนั้นการน าเอา
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ควรค านึงถึงความแตกต่างกันของบริบทความเป็นจริง ในหน่วยงาน
นั้น ๆ 
 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
 1. อาจมีการแบ่งระดับเนื้อหาในหลักสูตรเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานพิมพ์
ดิจิทัล ได้แก่ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ า  
 2. อาจศึกษาความต้องการจากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มอ่ืนในการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมฐานสมรรถนะวิชาชีพ เช่น กลุ่มนักวิชาการ สถาบันการศึกษา  
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Abstract 
 Objectives of this research were to study general conditions of 
management of Ayutthaya , UNESCO World Heritage City for cultural 
tourism, affecting factors and an appropriate model for the management, 
conducted by mixed methods research. Findings were that the general 
conditions of management of Ayutthaya , UNESCO World Heritage City for 
cultural tourism was not moderately efficient, still confronted with some 
problems and obstacles. Many tourist attractions and historic sites were not 
properly maintained. As for the factors affecting the management were 4 
M's and POSDCoRB management principles when integrated with 
Sappurisadhrama had high level of positive correlation respectively as r = 
0.760, 0.947, 0.907 with statistical significant value set at 0.05. The 
Appropriate models of the management of Ayutthaya, UNESCO World 
Heritage City revealed 6 model: Tourist attraction management model; 
Physical management model; Accessibility to tourist attractions model; 
Participatory model; Responsibility model and Worthiness model. 
Keywords: Management; Ayutthaya world heritage city; Cultural tourism 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพของการบริหารจัดการเมืองมรดกโลก

อยุธยาเพ่ือการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการบริหารจัดการเมือง
มรดกโลกอยุธยาเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการ
บริหารจัดการเมืองมรดกโลกอยุธยาเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิธีด าเนินการวิจัย ใช้
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การวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพของการบริหารจัดการเมืองมรดกโลก
อยุธยาเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ยังมีอุปสรรคในการพัฒนาในหลายๆ ด้าน อาทิ 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพปานกลาง แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งยังไม่ได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสม โบราณสถานหลายแห่งยังไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเท่าที่ควร เป็นต้น 
2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการเมืองมรดกโลกอยุธยาเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ประกอบด้วย ทรัพยากรในการบริหาร 4 M’s การจัดการ POSDCoRB และสัป
ปุริสธรรม ในภา พรวมมีควา มสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง ( r=0.760, 0.947, 0.907) 
ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ 0 .05  3. รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัด
การเมืองมรดกโลกอยุธยาเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่า มี 6 รูปแบบ ได้แก่ 1. 
รูปแบบด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 2. รูปแบบด้านกายภาพเมืองมรดกโลกอยุธยา 3. 
รูปแบบด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 4. รูปแบบด้านการมีส่วนร่วม 5.รูปแบบด้านความ
รับผิดชอบ และ 6. รูปแบบด้านความคุ้มค่า  
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ; เมืองมรดกโลกอยุธยา; การท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม 
 

Introduction 
 Problems and conditions of the areas and the surrounding landscape 
of the world heritage site of Ayutthaya historical park were deteriorated. The 
areas around the landscapes were not as beautiful as it was registered as a 
world heritage site. Important causes were from urban development, social 
growth, provincial economy development with the construction of 
residential buildings and shop houses and stores continuously that was 
violation of the law. There were problems of encroachment destroying 
ancient sites that caused legal conflicts and regulations violation of the 
world heritage committee focusing on preserving the original conditions of 
the ancient sites to remain as it is while the laws of the local authorities 
focus on the areas development for modernization and better service to 
meet the needs of the people in the areas. Therefore, the problems cannot 
be resolved. If these conditions continue to be conflict, might lead to the 
removal of Ayutthaya historical park from being a world heritage, 
(Mahantarat, 2016). 
 How to manage the Ayutthaya world heritage city as a cultural 
tourist destination, the committee must work together in a holistic 
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integrated manner driving development strategies to preserve and protect 
the world heritage sites of Ayutthaya historical park for future generations to 
study. Cultural tourism that has occurred in appreciation of the 
reminiscence of this beautiful culture. (Mahantarat, 2016) required modern 
concepts for effective management, such as 4 M's management factors 
(Rangsiyokrit, 1997). POSDCoRB management factors (Bunpirom, 2009 : 58) 
and the sappurisadharma factors (PhraDhammapidok, 1995)  
 From this concept, there should be an integration of international 
collaboration. The concept of government administration through the 
working network has been widely accepted, especially in developed 
countries, it is the new management trend that will occur (Greffe, 2004). It 
requires collaboration. Both cooperation between organization and outside 
the organization. 
 For these reasons, the researcher was interested in studying  the 
world heritage management in Ayutthaya city for cultural tourismin, whether 
the management of this world heritage site was operated on the basis of 
operation, planning, and management systems. If the management of this 
world heritage site conform with the rules and regulations, this place will 
become the sustainable tourism for not only the landmark of the world 
culture but also the important income resource for local people and the 
nation. This world heritage site will become important tourism attraction, 
will be the place that can be a resource for tourism for a long time that 
brings enormous benefits to people and the nation and maintain the value 
of being a world cultural heritage city for the international community of 
the world forever. 
 

Research Objectives 
 1. To study the status of the world heritage management in 
Ayutthaya city for cultural tourism. 
 2. To study factors related to the world heritage management in 
Ayutthaya city for cultural tourism. 
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 3. To propose the appropriate models for the world heritage 
management in Ayutthaya city for cultural tourism. 
 

Methodology 
 Methodology was the mixed methods. The qualitative research 
collected data from 20 key informants who were experts and involved with 
the world heritage management by in-depth-interviewing and 10 participants 
in focus group discussion to confirm the knowledge from the key 
informants. Data were analyzed by descriptive interpretation. The 
quantitative research collected data from 269 samples, derived from 820 
people who involved in the administration of the Ayutthaya world heritage 
city in different roles, such as personnel in government agencies and civil 
society organizations and calculated the sample size from the formula of 
Taro Yamane (1973) The tool used to collect data was questionnaires and 
data were analyzed by the statistics of frequency, percentage, mean, 
standard deviation. Hypotheses were tested with Pearson's correlation 
coefficient. 
 

Results 
 1. Status of the world heritage management in Ayutthaya city for 
cultural tourism. 
 The status of Ayutthaya, UNESCO World Heritage city management 
for cultural tourism, there were still obstacles in the development in many 
areas such as management with moderate efficiency. Some tourist 
attractions were not properly maintained. Many historic sites were not 
looked after properly. 
 2. Factors affecting the world heritage management in Ayutthaya 
city for cultural tourism. 
 It was found that the 4 M’s management factors that had the most 
positive relationship were Man (r = 0.755) and the smallest was 
Management (r = 0.404) from this relationship it was found therefore based 
on the hypothesis that 4 M’s management factors were related to the 
management of Ayutthaya, UNESCO World Heritage City for cultural tourism. 
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 POSDCoRB management factors, the most positive aspect was 
Budgeting (r = 0.943) and the least positive aspect was Coordinating (r = 
0.684). From this relationship it was found therefore based on the 
hypothesis that POSDCoRB management factors were related to the 
management of Ayutthaya, UNESCO World Heritage City for cultural tourism. 
 Sappurisadharma factors, the aspect that had the most positive 
relationship was Knowing People (r = 0.916) and the least positive aspect 
was the Knowing Oneself (r = 0.366). From this found relationship based on 
the hypothesis, it indicated that Sappurisadharma factor was related to the 
management of Ayutthaya, UNESCO World Heritage City for cultural tourism. 
 3. Aappropriate management model for Ayutthaya, UNESCO 
World Heritage City for cultural tourism. 
 The management of Ayutthaya, UNESCO World Heritage City for 
cultural tourism consisted of 6 appropriate models: 1. Tourist attraction 
management model; 2. Physical management model; 3. Accessibility to 
tourist attraction model; 4.Participatory model 5. Responsibility model and 
6. Worthiness model. 
 

Discussions 
 1. Status of the management of Ayutthaya, UNESCO World 
Heritage City for cultural tourism   
 The status of the management of Ayutthaya, UNESCO World Heritage 
City for cultural tourism still faced with obstacles in the development in 
many areas such as management with moderate efficiency. Some tourist 
attractions were not properly maintained. Many historic sites were no 
looked after properly. This status was caused by unplanned development 
and the consideration of cultural heritage sites that should be preserved. 
This was related to the research of Kriangphet Thongborisuth (2018) who 
studied the management of the world heritage area in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province of Phra Nakhon Si Ayutthaya Municipality according to 
the philosophy of sufficiency economy. The study was found that some 
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municipal administrators did not use the idea, knowledge of world heritage 
area management causing the World Heritage Areas to lack proper cares.  
 2. Factors affecting the management of Ayutthaya, UNESCO 
World Heritage City for cultural tourism 
 The study indicated 3 important factors affecting the management of 
Ayutthaya, UNESCO World Heritage City for cultural tourism. They were as 
follows: 
 2.1 4 M’s Management factors 
 Man, Money, Materials and Management: There was significant 
relationship with the management of the world heritage city. Because it was 
a condition for good management, relating to the study of Segmon 
Sammapet (2014) who studied administrative resources and the 
effectiveness of the central special correctional treatment staff, Bangkok. 
The study was found that the overall management resources were at a high 
level. The relationship between administrative resources and staff 
effectiveness. In particular, human resource management had a positive 
correlation with the performance of the Central Special Correctional Officer, 
Bangkok. 
 2.2 POSDCoRB Management factor 
 The management of Ayutthaya, UNESCO World Heritage city for 
cultural tourism in all 6 areas required POSDCoRB management factors to 
help manage it efficiently. This could be seen from the relatively high level 
of positive relationship as an indicator that executives and personnel 
involved accept service factors into their organizations, relating to the study 
of Saowalak Leklersin (2016) who studied the administrative efficiency of the 
administrators in the Sub-District administrative organization in Nonthaburi 
Province. The study was found that the administrative efficiency of the 
administrators from the opinions of the personnel in the Sub-District 
Administrative Organizations in Nonthaburi Province, the overall average was 
at high level.   
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 2.3 Sappurisadharma factor 
 Sappurisadharma factor in management was highly correlated with 
the management of Ayutthaya, UNESCO World Heritage City for cultural 
tourism. Since it is the Buddhist principle that addresses good management 
This was related to the study of Phramahasuwit Panyadit (2013) who studied 
the administration according to the Sappurisadharma of the secondary 
school administrators, under the Office of Secondary Educational Service 
Areas 1. The results of the study showed that administration according to 
the  sappurisadhamma of administrators in Secondary Schools Under the 
Office of Secondary Educational Service Area 1, by overall, was at high level.
 3. Aappropriate management models for Ayutthaya, UNESCO 
World Heritage City for cultural tourism. 

Management Models for Ayutthaya, UNESCO World Heritage City 
Were found consisting of 6 models as follows: 
 Tourist attraction management model, Management must be 
effective and suitable for tourism. The tourist destination must be 
supervised by the government. This was related to the study of Pranee 
Tanprayoon and Kitimalee Tamalee (2018) who studied tourism 
management in Ayutthaya, world heritage city. The study was found that 
tourists had opinions on tourism management in Ayutthaya, the world 
heritage city, in general at high level. The government should have policy to 
promote cultural tourism appropriately. The tourist attractions were 
appropriately taken care of by relevant government agencies.  
 Physical management model, all ancient sites should be preserved 
and must be maintained the condition properly at all times, relating to the 
study of Warisara Boonsomkiet (2012) who studied the development of 
cultural tourist attractions in Nakhon Si Thammarat: Wat PhraMaha That 
Woramahaviharn, Wat That Noi and the ancient temple Moklan. The study 
was found that Thai stakeholders and tourists agree that Wat Phra Mahathat 
Woramahaviharn, Wat That Noi, and the Mokkhan Temple have many 
potentials in 3 areas, namely physical Access to resources and value and 
attractiveness That makes it worth visiting.   
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 Accessibility to tourist attractions model, There was the 
development of transportation routes to access tourist attractions, and 
information is easily accessible, relating to the study of Pranee Tanprayoon 
and Kitimalee Tamalee (2018) who studied tourism management in 
Ayutthaya world heritage city. The results of the study relating to the access 
to tourist attractions was found that the behavior of most tourists were 
aware of tourism news from television Which is the most accessible and 
understandable medium. 
 Participation model, Departments of Ayutthaya World Heritage City 
when the events or activities of the world heritage site occurs, Ayutthaya 
staff must be assigned and distributed responsibility for the work properly 
and equally and local people must be always involved in order to receive 
support from society. This was related to the study of Phra Sombat Buttasit 
(2016) who studied the process of managing the world heritage city, Luang 
Prabang Sub-District Lao People's Democratic Republic. The study was found 
that Social support was at a high level, followed by community relations. 
Roles, duties, and management efficiency. 
 Responsibility model, Security in service. Efficiency and good 
service with promoting food revitalization as well as developing education 
for sustainability considered the responsibility of all relevant personnel, 
relating to the study of Thanarat Rattanaphongthara and friends (2016) who 
studied the development of cultural heritage tourism in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province. The study was found that cultural heritage tourism in 
Phra Nakhon Si Ayutthaya province should promote and restore cultural 
heritage resources for tourism. Knowledge and historical evidence should be 
collected. presented in the form of tourism education. 
 Worthiness model, There must always be a communication, 
understanding of the vision, mission, and goals of the world heritage sites. 
Officials should use limited cultural heritage resources to maximize benefits 
for the public and society. This finding was related to the study of Suchada 
Rakkuea and friends (2017) who studied the development of cultural 
tourism promotion of Nakhon Chum Sub-district Municipality, Mueang 
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Kamphaeng Phet, KamphaengPhet Province The study was found that 
Cultural Tourism Promotion of Nakhon Chum Sub-District Municipality, 
appreciation of the value of various activities in the research area, using 
various resources to create value or affect of the tourism in the area, by 
overall, was at medium level. 
 

Body of Knowledge 
 Tourist attraction Management, there must have effective and 
appropriate management to lead to smooth and rapid progress. National 
agencies, such as the government, must promote cultural tourism due to its 
cultural affiliations. All tourist attractions must be supervised by the 
government thoroughly, not leaving it to be the wilderness or become a 
source of drugs. 
 Physical management, world heritage city, Ayutthaya all ancient sites 
must be well-maintained and suitable for places such as temples. The 
landscape must be renovated to be a place of respect and tranquility, 
suitable for Dharma practice. The general environment must be shady, 
clean, beautiful, suitable for being a national historical park. 
 Accessibility to tourist attractions, beginning with convenient 
transportation, add more channels of access in the future. There may be 
additional electric trains. or electric tour bus. Public vehicles are 
standardized for safety and sufficient for service. 
 Participation, there were activities in which staff and participants 
were sufficient and suitable for the job. As the nature of the activities is 
different, so there should be enough practitioners and participants or 
working groups to play parts in making the activities at the heritage sites 
effective, cooperative and profitable well.  
 Responsibility, various services must be assigned and distributed with 
functions and responsibilities in order to provide the best service to tourists. 
Responsibility to the public. 
 Worthiness, information about world heritage sites must be 
published and distributed in new and modern media for tourists 
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conveniences to follow when they travel at the world heritage sites of 
Ayutthaya. UNESCO World Heritage City. 
 

Recommendations 
 1. Executives and personnel involved in managing the Ayutthaya, 
UNESCO world heritage city for cultural tourism Should join the meeting to 
review cultural tourism in other ways more than it is today to have more 
diverse travel guidelines. 
 2. There should be a policy for cultural tourism in Thailand 4.0 In 
order to create new forms of cultural tourism behavior, such as national 
tourism the tourists can directly experience the ways of the villagers life. 
There should be historic and ancient cultural tourism exhibition for the 
tourist to experience and appreciate the villager’s ways of life, governance 
and culture.  
 3. At the tourism plan meeting, there should be minutes of the 
meeting about sustainable tourism in cultural issues as the main 
consideration to make heritage site tourism suitable and coincide to the 
context of the existing cultural tourism area. 
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เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 
สาขาอู่ทอง กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานภายใน บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง 
จ านวน 76 คน โดยใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยจูงใจ ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และความผูกพันต่อองค์ กร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความ
ต้องการทางด้านสังคม ด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ด้านความต้องการความ
ปลอดภัย ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 
สาขาอู่ทอง มีอ านาจการท านายร้อยละ 60.90 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และปัจจัย
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท 
เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง มีอ านาจการท านายร้อยละ 61.50 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 

ค าส าคัญ: ปัจจัยจูงใจ; ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง; ความผูกพันต่อองค์กร 
 

Abstract 
 The purposes of the research were to study the motivation factor 
and the transformational leadership factor affecting organizational 
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commitment of the employees at Sermsuk Public Limited Company in U-
Thong branch. The sample consists of 76 employees working in Sermsuk 
Public Limited Company in U-thong branch who were chosen by stratified 
random sampling, questionnaires were used as research tools . The statistical 
analysis of data, percentage, mean, standard deviation, and multiple linear 
regression analysis. The results showed that the respondents had opinion 
concerning the motivation factor, the transformational leadership factor and 
organizational commitment at a high level. The hypothesis testing showed 
that motivation factor: affiliation or acceptance needs, esteem needs or 
reputation factor, and security or safety needs affecting organizational 
commitment of the employees at Sermsuk Public Limited Company in U-
Thong branch with predictive power of 60.90 percent, at the statistical 
significance level of 0.05. The transformational leadership factor: : the 
inspiration, intellectual stimulation, and idealized influence or leadership 
affecting organizational commitment of the employees at Sermsuk Public 
Limited Company in U-Thong branch with predictive power of 61.50 
percent, at the statistical significance level of 0.05. 
Keyword:  Motivation factor; Transformational leadership factor; 
Organizational commitment 
 
บทน า 
 ในปั จจุ บันสภา พแวดล้ อมภายนอกองค์กรในกา รประกอบธุร กิจไ ด้มีกา ร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้ในหลายองค์กรต้องมีการปรับตัวและเตรียมตัวให้พร้อม
เสมอ ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จ ะเกิดขึ้น ซ่ึงบางครั้งไม่สามารถที่จะต้ั งตัว ได้ทั นตา ม
สถานการณ์ โดยปัจจัยที่มีความส าคัญ ในการประกอบธุรกิจนั้นก็คือทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงถือ
ได้ว่าเป็นทรัพยากรที่ส า คัญที่สุดขององค์กร ถึงแม้ว่าในปัจจุ บันความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่สามารถที่จะน าเข้ามา
ทดแทนทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างสิ้นเชิง ดังนั้นในหลายองค์กรจึงได้ให้ ความส าคัญกับ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยมีการก าหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กร โดยเฉพาะการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) เพราะ
ความผูกพันต่ององค์กรจะเป็นปัจจัยท าให้พนักงานมีความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร เต็มใจและทุ่มเทในการ ส่งผลท าให้องค์กรมีประสิทธิผลและ
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เติบโตอย่างยั่งยืน (สายธาร ทองอร่าม, 2550; ประมินทร์ เนาวกาญจน์ , 2553 ; สมจิตร 
จันทร์เพ็ญ, 2557) ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันธ์ต่อองค์กร พบปัจจัยที่ส าคัญ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภาวะผู้น า ซ่ึงผู้น าถือว่าเป็นผู้น ามี
บทบาทส าคัญในองค์การ ในการก าหนดนโยบายและขับเคลื่อนองค์การให้ประสบ
ความส าเร็จ จึงมีผลโดยตรงต่อการท างานของพนักงาน ( Hewitt Associates, 2003) 
นอกจากนั้น ยังพบว่าปัจจัยจูงใจ ซ่ึงประกอบด้วย ด้านความต้องการทางร่ างกาย ด้าน
ความต้องการความปลอดภัย ด้านความต้องการทางด้านสังคม ด้านความต้องการเกียรติยศ
ชื่อเสียง ด้านความต้องการความส าเร็จในชีวิต ยังส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานตามทฤษฎีของ (Maslow, 1970)  
 บริษัท เสริมสุข จ ากัด  (มหาชน ) สา ขาอู่ทอง กล่า วไว้ว่ า “เส ริมสุ ข” คือ 
บริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายเครื่องด่ืมและอาหารครบวงจรที่มีคุณภาพและการบริการที่
เป็นเลิศ รวมถึงผลตอบแทนที่ดีกับผู้ที่เก่ียวข้อง ด้วยปณิธานที่ยึดม่ันต่อการท างานร่วมกัน
และเชื่อม่ันในคุณค่าของคน “เสริมสุข” ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีการเรียนรู้รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพขององค์กร พร้อมซ่ึงความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน (บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 2550) จะ
เห็นได้ว่าจากนโยบายของบริษัทได้มีการเล็งเห็นถึงความส าคัญของพนักงานเป็นอย่างมาก 
เพราะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้องค์กร
ประสบความส าเร็จ ดังนั้น ผู้บริหารบริษัทเสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง จึงให้
ความส าคัญกับการสร้างความผูกพันต่อองค์กร โดยการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงาน ให้ความใส่ใจดูแลพนักงาน สร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานอย่าง
เหมาะสม โดยมีความมุ่งหวังว่าเม่ือบุคลากรมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การก็จะส่งผลให้เกิด
แรงผลักดันแรงจูงใจและการกระตุ้นให้บุคลากรมีความพร้อมในการท างานและปฏิบัติงานที่
ตนได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ เพ่ือที่ให้องค์การได้บรรลุเป้าหมายได้อย่างส าเร็จ และสามารถ
รักษาบุคลากรให้อยู่คู่กับองค์กรตลอดไป 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจึง
ต้องการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
ของพนักงาน บริษัทเสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือน าไปปรับใช้ในการปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้
เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท 
เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ พนักงานภายในบริษัท  เสริมสุข จ ากัด 
(มหาชน) สาขาอู่ทอง จ านวน 94 คน โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro 
Yamane โดยการก าหนดค่าความเชื่อม่ันที่ 95% ที่ความคลาดเคลื่อน ±5% ได้ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง 76 คน และใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) ตามแผนกที่
สังกัด 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 กา รศึกษาในครั้งนี้  ใช้ แบบสอบถา มเป็น เครื่อ งมือในการ รวบร วมข้อ มูล 
ประกอบด้วยค าถามชนิดปลายปิด แบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละ
ระดับความคิดเห็น คือมากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่สุด (1) 
และการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ความคิดเห็นที่แต่ละด้าน ดังนี้  4 .50 -5.00 (เห็น
ด้วยมากที่สุด) 3.50-4.49 (เห็นด้วยมาก) 2.50-3.49 (เห็นด้วยปานกลาง) 1.50-2.49 (เห็น
ด้วยน้อย) และ 1.50-1.49 (เห็นด้วยน้อยที่สุด) 
 ทั้งนี้ แบบสอบถามที่มีค่าตรงตามเนื้อหาโดยพิจารณาจากดัชนีควา มสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถาม และวัตถุประสงค์ ( Item objective congruence index: IOC) พบว่า 
ข้อค าถามทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.50 และ แบบสอบถามมีความเชื่อม่ัน โดยพิจารณาจาก ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-coefficient) ตามวิธี ของครอนบาค พบว่า ซ่ึงได้สัมประสิทธิ์
แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.731 - 0.950 และภาพรวมของแบบทุกด้านมีค่าความเชื่อม่ันมากกว่า 
0.70 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) และค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามของ ทั้งฉบับอยู่ที่ 
0.963 จึงจะถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้
อย่างเหมาะสม 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 76 ตัวอย่าง 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
265 

 

 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ท้ังหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน คือ 1. หนังสือวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานที่เก่ียวข้อง  2 .  ข้ อ มู ล
จากอินเตอร์เน็ต  
 4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 2) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบถดถอยพหุคูณ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผลการ วิเครา ะห์ ข้อมูลส่ วนบุ คคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชายมากที่สุด มีระดับการศึกษาอยู่ระหว่างม.3 -ม.6 อยู่ในแผนกขาย 
มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 20 ปี 
 2. ผลการวิเคราะ ห์ระ ดับความคิดเห็นปัจ จัยจูง ใจ ปัจจัยภา วะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง และความผูกพันต่อองค์กร  
 ปัจจัยจูงใจ 5 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย ด้านความต้องการทางร่างกาย ด้านความ
ต้องการความปลอดภัย ด้านความต้องการทางด้าน ด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง 
และด้านความต้องการความส าเร็จในชีวิต ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย
จูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่
ทองโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.07, S.D. = 0.47) โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย  โดยด้านที่มีค่าสูงที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง คือ ด้านระบบการให้บริการ อยู่ ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.22,S.D. = 0.58) อันดับที่สองคือ ด้านความต้องการทางด้านสังคม อยู่
ในระดับมาก (x̅= 4.12, S.D. = 0.64) อันดับที่สามคือ ด้านความต้องการด้านร่างกาย อยู่
ในระดับมาก (x̅= 4.08, S.D. = 0.55) อันดับที่สี่คือ ด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง 
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.05, S.D. = 0.74) และอันดับสุดท้ายคือ ด้านความต้องการความ
ปลอดภัย อยู่ในระดับมาก (x̅= 3.89, S.D. = 0.66) ตามล าดับ 
 ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย ด้านการมีอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึง
ปัจเจกบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อกรของพนักงาน บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง ใน
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.04, S.D. = 0.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
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โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย โดยข้อที่มีค่าสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งคือ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.11, S.D. = 0.65) อันดับที่สองคือ ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.08, S.D. = 0.68) อันดับที่สามคือ ด้าน
การกระตุ้นทางปัญญา อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.04, S.D. = 0.75) และอันดับสุดท้ายคือ
ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.93, S.D. = 0.83) ตามล าดับ 
 ความผูกพันต่อองค์กร 3 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย ด้านความรู้สึก และด้านบรรทัด
ฐาน ด้านความต่อเนื่อง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับต่อความผูกพันต่อกร
ของพนักงาน บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขา อู่ทอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(x ̅= 4.14, S.D. = 0.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย โดยข้อที่มีค่าสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งคือ ด้านความรู้สึก อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.19 , 
S.D. = 0.56) อันดับที่สองคือ ด้านความรู้สึก อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.13 , S.D. = 0.79) 
และอันดับสุดท้ายคือ ด้านความต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.08 , S.D. = 0.77) 
ตามล าดับ 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยจูงใจอย่างน้อย 1 ตัวแปรท่ีส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง 
 ในการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง โดยใช้กา ร
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงโดยที่เทคนิควิธีการนี้มีเง่ือนไขที่ท าได้ ดังต่อไปนี้ 
 1) ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน มีค่าเท่ากับ 0 โดยวิธีการก าลังสองน้อยที่สุด จะ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 เสมอ 
 2) การตรวจสอบจากปัญหา Multicollinearity กล่าวคือ ตัวแปรอิสระทั้ งหมด
จะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเอง โดยใช้สถิติตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
หลาย ๆ ตัวด้วยค่าสถิติ Collinearity Statistics ผลที่ได้มี 2 ค่า คือ ค่า Tolerance อยู่
ระหว่าง 0.400–0.683 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.10 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) 
อยู่ระหว่าง 1.463–2.502 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าไม่มีปัญหา Multicollinearity 
หรือไม่เกิดสหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ 
 3) การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลื่อน โดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่าระหว่าง 0.226-0.730 (r น้อยกว่า 0.80 ) (กัลยา วา
นิชย์บัญชา, 2550) ซ่ึงปรากฏว่าทุกคู่มีความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 แสดงถึงตัวแปรอิสระทุก
ตัวไม่มีปัญหา Multicollinearity 
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 4) ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน โดยพิจารณาจากค่า Durbin-Watson มีค่า 
2.154 ซ่ึงอยู่ในช่วงระหว่าง 1.50–2.50 (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2550) แสดงว่าค่าความ
คลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปรมีความอิสระต่อกันเม่ือทดสอบเง่ือนไขข้างต้น สรุปได้ว่า ชุด
ข้อมูลเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด จึงวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง ได้ดังตาราง  
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง 

* อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยจูงใจ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการทางด้านสังคม 
ด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง และด้านความต้องการความปลอดภัย ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เสริมสุขจ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง โดยที่ปัจจัยจูงใจ 
3 ด้านร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เสริมสุขจ ากัด (มหาชน) 
สาขาอู่ทอง ได้ร้อยละ 60.90 โดยพิจารณาจากค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.609 มี
ค่า β = 0.426, 0 0.2730 และ 0.234 ตามล าดับ 0.154 , 0.171 และ 0.323 แสดงว่า
ปัจจัยจูง 3 ด้าน สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
 เม่ือน าค่าสถิติต่าง ๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ จะได้สมการพยากรณ์ปัจจัยจูงใจที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง 
ดังนี้  
 สมการคะแนนดิบ คือ  
 Ŷ= 0.658 + 0.413 (ด้านความต้องการทางด้านสังคม) + 0.229  (ด้านความ
ต้องการเกียรติยศชื่อเสียง) + 0.220 (ด้านความต้องการความปลอดภัย)  

ปัจจัยจูงใจ ความผูกพันต่อองค์กร  
t 

 
p B SE β 

ค่าคงที่ (a) 0.658 0.325  2.024   0.047 
ด้านความต้องการทางด้านสังคม 0.413 0.100 0.426 4.138* 0.000 
ด้า นควา มต้องกา ร เ กีย ร ติยศ
ชื่อเสียง 

0.229 0.081 0.273 2.813* 0.006 

ด้านความต้องการความปลอดภัย 0.220 0.080 0.234 2.737* 0.008 
Adjust R Square = 0.609   R Square = 0.620  R = 0.790  Durbin–Watson = 2.154 



268 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2563 

Vol. 9 No. 2 April - June 2020 

 

หรือเขียนในรูปคะแนนมาตรฐาน  
 Zy = 0.426 (ด้านความต้องการทางด้านสังคม) + 0 .273  (ด้านความต้องการ
เกียรติยศชื่อเสียง) + 0.234 (ด้านความต้องการความปลอดภัย) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง อย่างน้อย 1 
ตัวแปรท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 
สาขาอู่ทอง 
 ในกา รวิเครา ะห์กา รตร วจสอบข้อตกลงเบื้ องต้นของปัจจั ยภาวะผู้น ากา ร
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 
สาขาอู่ทอง โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงโดยที่เทคนิควิธีการนี้ มี
เง่ือนไขที่ท าได้ ดังต่อไปนี้ 
 1) ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน มีค่าเท่ากับ 0 โดยวิธีการก าลังสองน้อยที่สุด จะ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 เสมอ 
 2) การตรวจสอบจากปัญหา Multicollinearity กล่าวคือ ตัวแปรอิสระทั้งหมด
จะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเอง โดยใช้สถิติตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
หลาย ๆ ตัวด้วยค่าสถิติ Collinearity Statistics ผลที่ได้มี 2 ค่า คือ ค่า Tolerance อยู่
ระหว่าง 0.354–0.483 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.10 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) 
อยู่ระหว่าง 2.071–2.822 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าไม่มีปัญหา Multicollinearity 
หรือไม่เกิดสหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ 
 3) การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลื่อน โดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่าระหว่าง 0.613-0.743 (r น้อยกว่า 0.80) (กัลยา วา
นิชย์บัญชา, 2550) ทุกคู่มีความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 แสดงถึงตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีปัญหา 
Multicollinearity 
 4) ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน โดยพิจารณาจากค่า Durbin-Watson มีค่า 
1.779 ซ่ึงอยู่ในช่วงระหว่าง 1.50–2.50 (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2550) แสดงว่าค่าความ
คลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปรมีความอิสระต่อกัน 
 เม่ือทดสอบเง่ือนไขข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดข้อมูลเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด จึง
วิเคราะห์ปัจจัย 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เสริมสุข 
จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง ได้ดังตาราง  
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ตารางท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง 

 
ปัจจัยภาวะผู้น าการ

เปล่ียนแปลง 
ความผูกพันต่อองค์กร  

t 
 

p B SE β 
ค่าคงที่ (a) 0.868 0.302  2.877 0.005 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 0.309 0.104 0.348 2.957* 0.004 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 0.285 0.080 0.325 3.585* 0.001 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ 

0.209 0.097 0.231 2.155* 0.034 

Adjust R Square = 0.615   R Square = 0.597  R = 0.794  Durbin–Watson = 1.779 
* อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ต้องการทาง ด้านสังคม ด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง และด้านความต้องการความ
ปลอดภัย ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เสริมสุขจ ากัด (มหาชน) 
สาขาอู่ทอง โดยที่ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน ร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน บริษัท เสริมสุขจ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง ได้ร้อยละ 61.50 โดย
พิจารณาจากค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.615 มีค่า β = 0.348 , 0.325 และ 
0.231 0.234 ตามล าดับ แสดงว่าปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3 ด้านสามารถ
พยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน  
 เม่ือน าค่าสถิติต่าง ๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ จะได้สมการพยากรณ์ปัจจัยภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เสริมสุข จ ากัด 
(มหาชน) สาขาอู่ทอง ดังนี้  
 สมการคะแนนดิบ คือ  
 Ŷ=0.868 +0.309 (ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ) + 0.285 (ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา) + 0.209 (ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์)  
 หรือเขียนในรูปคะแนนมาตรฐาน  
 Zy  =0.348 (ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ) + 0.325 (ด้านการกระตุ้นทางปัญญา) 
+ 0.231 (ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์) 
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องค์ความรู้จากการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : การสร้างความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทองนี้ ศึกษาว่า  พนักงาน 
บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความต้องการทางด้าน
สังคม ด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ด้านความต้องการความปลอดภัย และปัจจัย
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท 
เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) โดยประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยนี้ คือ ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง และสาขาอ่ืนๆ รวมทั้ง หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน และอ่ืน ๆ สามารถน าผลการวิจัยมาในการวางแผนกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานขององค์กร และเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงการการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยจูงใจและปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทเสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง สามารถ
อภิปรายผลตามสมมติฐาน ได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1: ปัจจัยจูงใจอย่างน้อย 1 ตัวแปรส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยจูงใจ 
ได้แก่ ด้านความต้องการทางด้านสังคม ด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง และด้านความ
ต้องการความปลอดภัยส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เสริมสุข จ ากัด 
(มหาชน) สาขาอู่ทอง ทั้งนี้เพราะ บริษัทฯ ควรจัดให้มีการให้รางวัล เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานและรู้สึกผูกพันกับองค์กร เช่น มีรางวัลพนักงานในการท างานดีเด่น  ไม่
ขาด ไม่ลา ไม่สาย และส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เช่น การให้เข้าร่วม
อบรม การให้ทุนศึกษาต่อ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ เบี้ยอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
ประกันสังคม ประกันชีวิต เพ่ือให้พนักงานทราบถึงความปลอดภัยในการท างาน สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ สุพชร ไตรวิจิตรศิลป์ (2559) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรกรณีศึกษา พนักงานเจนเนอเรชั่นวาย ในองค์กรเอกชน 
เขตสาทร และอโศก ที่พบว่า ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันองค์กร อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
 สมมติฐานที่ 2: ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 1 ตัวแปรที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง  
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ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง ทั้งนี้  เพราะหัวหน้า
งานภายใน บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง มีการวางตัวท่ีดี น่าเคารพนับถือ มี
ความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังสามารถสร้างแรงบันดาล
ใจ โน้มน้าวใจและจูงใจให้พนักงานท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามเป้าหมายของ
บริษัทฯ ได้  อีกทั้งหัวหน้างานได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการท างานรวมถึงการร่วมกันระดมสมองเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนางานที่ท าอยู่
เสมอ โดยการจัดสรรหางบประมาณอย่างเพียงพอเหมาะสม และเนื่องด้วยภายในบริษัท
ประกอบด้วยพนักงานมีความหลากหลาย หัวหน้างานมีความเข้าใจความแตกต่างส่วน
บุคคล โดยการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของพนักงาน และส่งเสริมให้
พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ซ่ึงจะท าให้พนักงานเกิด
ความผูกพันต่อบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง ผลการศึกษานี้ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ปัทมา เจริญพรพรหม (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ภ าวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความผูกพันในงานและความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษาพนักงาน
กลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าบริโภคข้ามชาติแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพฯ พบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ญาดา สามารถ (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร ของเจนเนอเรชันเอ็กซ์และเจนเนอเรชันวาย ที่พบว่า ทั้งภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้าน
จิตใจในเจนเนอเรชันเอ็กซ์มากกว่าเจนเนอเรชันวาย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยด้านจูงใจและปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง สามารถ
น าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยจูงใจ ผู้วิจัยเสนอแนวทางไว้ ดังนี้ 
  1.1 ด้านความต้องการทางด้านสังคม บริษัทควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สร้างความสามัคคีภายในบริษัท เช่น จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในกิจกรรมสันทนา
การ จัดการสัมมนาต่างจังหวัด เป็นต้น 
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  1.2 ด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง บริษัทควรพิจารณาปรับปรุง
ระบบการประเมินผลการท างานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และแจ้งระบบการประเมินผล
ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายทราบและปฏิบัติตาม 
  1.3 ด้านความต้องการความปลอดภัย บริษัทควรมีการสร้างแนวทางใน
การพิจารณาโทษไล่ออกให้มีความชัดเจนและแจ้งให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานมี
ความระมัดระวังและลดความวิตกกังวลในการถูกไล่ออก 
 2. ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยเสนอแนวทางไว้ ดังนี้ 
  2.1 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ หัวหน้างานควรมีการกระตุ้นโดยมีการ
โน้มน้าวใจ หรือจูงใจพนักงาน เพ่ือที่จะท าให้พนักงานทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการ
ปฏิบัติงาน 
  2.2 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา หัวหน้างานควรมีการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของพนักงาน ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างาน ควรที่จะมีการ
กระตุ้นให้พนักงานคิดนวัตกรรมที่ช่วยในการท างานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2.3  ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี อุดมการณ์ หัวหน้างานควรที่จะเป็ น
แบบอย่างที่ดีมีการวางตัวให้น่าเคารพนับถือ และเป็นที่พ่ึงเม่ือลูกน้องมีปัญหาในการท างาน 
ไม่ควรที่จะทิ้งลูกน้องเพ่ือเอาตัวรอด 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูล
วิจัย เชิงปริมาณ ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจใช้การสัมภาษณ์ร่วมด้วยเพ่ือให้ได้ข้อมูล
วิจัยเชิงคุณภาพ ที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เช่น 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ลักษณะงาน เป็นต้น เนื่องจากปัจจัยดังกล่าว อาจจะส่งผลความ
ความผูกพันต่อองค์กร และเพ่ือเกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรต่อไป 
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บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป ปัจจัยเพ่ือการพัฒนาและ
น าเสนอรูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นการวิจัยแบบ
ผสานวิธี สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 25 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ 
และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 363 รูป สถิติที่ใช้ 
คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  1.สภาพทั่วไปใน
การเทศนาของพระสงฆ์ พบว่า พระนักเทศนา ส่วนใหญ่อายุมาก ขาดกา รพัฒนาการ
เทศนาเนื้อหาสาระในการเทศนาส่วนใหญ่น านิทานชาดก มาประกอบการเทศนา 2. ปัจจัย
ในการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(X̅=4 .14) เม่ือพิจารณาด้าน ได้แก่ ช่องทางการสื่อสาร (Channel) พัฒนาตามหลัก
อายตนะ (X̅=4 .30) ผู้ส่งสาร (Sender) พัฒนาตามหลักพุทธวิธี 4 ส . (X̅=4 .17) ข้อมูล
ข่าวสาร (Message) พัฒนาตามหลักวจีสุจริต (X̅=4.07) ผู้รับสาร (Receiver) พัฒนาตาม
หลักวุฒิธรรม (X̅=4.03) ตามล าดับ 3. รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัด
สมุทรปราการ คือ 1) ด้านผู้ส่งสาร (Sender) คือ พระนักเทศนาต้องเข้ าใจหลักธรรมที่
น ามาเทศนา เพ่ือชี้แจงให้เห็นชัดในธรรมที่แสดง ว่าสามารถน าไปประพฤติปฏิบัติใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้จริง 2) ด้านสาร (Message) คือ เนื้อหาการเทศนา เสนอแนะให้ค าแนะน า
แก่คนฟังและเพ่ือปฏิบัติต่อกันในสังคม หลักธรรมที่น ามาเทศนา ต้องเป็นประโยชน์แก่คน
ฟัง 3) ด้านช่องทางในการส่ง (Channel) คือ พระนักเทศนา มีค าเทศนาเสนาะหูคนฟัง มี
จังหวะการเทศนาที่น่าติดตาม เสียงเทศนาต้องดังพอและฟังชัด บุคลิกน่าเลื่อมใสศรัทธา 4) 
ด้านผู้รับ (Receiver) คือ พระเทศนาจะต้องออกแบบหลักสูตรให้ชัดเจนเหมาะกับความ
ต้องการและความสนใจของหน่วยงานและองค์กรนั้นๆ ที่ไปเทศนา  
ค าส าคัญ: รูปแบบ; การเทศนา; พระสงฆ์ 
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Abstract 
 Objectives of this study were to study the general condition, factors 
development and propose a model for preaching development for 
Buddhism propagation of Sangha Administration, Samut Prakarn Province. 
Methodology was the mixed methods; The qualitative research collected 
data from 25 key informants. Data were analyzed by descriptive 
interpretation. The quantitative research collected data from 363 samples 
with questionnaires and analyzed data by descriptive statistics; frequency, 
percentile, mean and standard deviation.  Findings were as follows: 
1.General conditions of preaching of Sangha were found by the following 
aspects: Sender; most preachers were old monks without additional training. 
The preaching contents mostly were legend stories . 2. Factors and Dhamma 
principles that support the preaching development were at high level (X̅= 
4.14) Considering each aspect from high to lows as; the aspect with the 
highest level was Channel developed by Ayatana (X̅= 4.30), Sender or 
Souce, developed by 4 styles of Buddha’s teaching methods, (X̅=4.17) the 
message, information, developed by Vajisucharita, (X̅=4.07), Receivers, 
developed by Vuttidhamma (X̅=4.03), the preaching content and curriculum 
are correct, appropriate to the interest of the organizations. 3. A model for 
preaching development of Sangha Administration , Samutprakarn Province 
according to the 4 styles of Buddha’s preaching by Vajisucharita, channel by 
Ayatana, Reciever by Vuttidhamma, all can be explained as follows: 1) 
Sender; the preachers must understand the Dhamma principles they preach, 
classify and clarify the Dhamma they preach that can be used and practiced 
in daily life, 2. Message; the preaching contents must be beneficial to 
listeners they can use in daily living together peacefully, avoiding non-sense 
contents, false and harsh speech. 3 . Channel; preachers deliver the sermons 
pleasantly to ears with appropriate level of voices. Personality must be 
need, 4. Receivers; preachers must design the curriculum and content 
appropriate to organizations concerned. 
Keywords: Model; Preachers; Sangha Administration 
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บทน า 
พระพุทธศาสนาเข้าสู่สังคมไทยต้ังแต่ครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณะทูตเข้า

มายังดินแดนสุวรรณภูมิจนมาถึงปัจจุบันท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีพุทธศาสนาเป็น
พ้ืนฐานทาง ความเชื่อความคิด วิถีชีวิตมีผลต่อวัฒนธรรมของคนไทย มีวัดเป็นศูนย์กลางใน
การอบรมสั่งสอน ฝึกฝน อบรมพุทธศาสนิกชนให้เป็นคนดีโดยใช้พุทธศาสนาช่วยพัฒนา
จิตใจ จึงท าให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับสังคมไทยมานาน วิถีชีวิตของชาวไทยส่วนมากจะ
เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา ชาวไทยประมาณร้อยละ 95 นับถือพระพุทธศาสนาได้น า
หลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางแห่งการด าเนินชีวิตจนกลา ยเป็น
รากฐานทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์มรดกของชาติไทย  (ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2540) กล่าวไว้ว่าวัดและพระสงฆ์มีบทบาทส าคัญแก่ประชาชนและสังคมมา
ตลอด ไม่ว่าจะเป็นแหล่งให้การศึกษาการอาชีพ การรักษาโรค การพิจารณาตัดสินความ 
การให้ค าแนะน าสั่งสอนและปรึกษา สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องที่รวมอยู่ในวัด  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือเป็นภารกิจส าคัญที่ต้องอาศัยพระสงฆ์เป็นแกนหลัก
ในการขับเคลื่อนและน้อมน าพระธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนอย่างแข็ง
ขัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและซาบซ้ึงในหลักธรรมค าสอน จนน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้สมกับการเป็นชาวพุทธที่ดี (พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ, 2563; พระครูวิจิตรธรรมวิภัช, 
2562; พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์, 2563; พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโลและคณะ , 
2562; กรกต ชาบัณฑิต, 2562) พระสงฆ์มิเพียงหมายถึงภิกษุเท่านั้นที่ ต้องท าหน้าที่อบรม 
สั่งสอน ธรรม ถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ประชาชน จะเห็นได้ว่าใน
ปัจจุบัน พระแต่ละรูปจะมีลีลา มีเทคนิคการถ่ายทอดธรรมที่หลากหลายรูปแบบ การที่มี
ลีลาหยิบยกตัวอย่าง เพ่ือน าสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการได้น า
หลั ก พุทธธร รมไปถ่ ายทอดไ ด้อย่ า ง เหมา ะสมและเป็ นหลั กธร รมค าสอน  ทา ง
พระพุทธศาสนาให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน การเผยแผ่หลักธรรมค าสอนไปสู่ประชาชน 
ในสังคมปัจจุบันถือเป็นเรื่องส าคัญ เพราะสภาพของสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสโลกดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย (พระครูสุกิจจานุรักษ์
, 2562; พระครูอาทรวชิรกิจ, 2563; พระเทพสิงหวราจารย์, 2562) 

ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาพระนักเทศนาที่
เข้าถึงใจวัยรุ่น ฟังแล้วสนุก เข้าได้กับทุกกลุ่มทุกวัย ตามยุคสมัยและเหตุการณ์ ที่ส า คัญแล้ว
เหมือนนั่งในใจคนฟัง และเร้าใจให้น าไปพิจารณาตัวเองปรับปรุงวิถีชีวิตพัฒนาจิตใจ  
โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการซ่ึงมีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เทศนาอย่างไรจึงโดน
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ใจ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายเชื้อชาติ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยเพ่ือการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. รูปแบบการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods Research) ประกอบด้วย 

ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่มีเนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ส าหรับวิธีการ
วิจัย ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและแนวคิดเก่ียวกับงานวิจัย การ
สัมภาษณ์เชิ งลึ ก ( In-depth Interview) กา รสนทนากลุ่ม เฉพาะ (Focus Group 
Discussion) และการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม (Survey Research) 

2. กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 พระสังฆาธิการ  จ านวน 

5 รูป กลุ่มที่ 2 พระธรรมกถึก จ านวน 6 รูป กลุ่มที่ 3 ข้าราชการ จ านวน 5 คน กลุ่มที่ 4 
ประชาชนและผู้น าชุมชน จ านวน 4 คน กลุ่มที ่5 ประชาชน จ านวน 5 คน  รวมทั้งสิ้น 25 
รูป/คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) และท าการสนทนาเฉพาะกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group Discussion) จ านวน 12 รูป/คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ” 

สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. สภาพท่ัวไปในการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
จากการศึกษาสภาพทั่วไปในการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปรากา ร 

ประกอบด้วย 1) ผู้ส่งสาร (Sender) 2) สาร (Message) 3) ช่องทางในการส่งสาร 
(Channel) และ 4) ผู้รับสาร (Receiver) ดังนี้ 

ด้านผู้ส่งสาร การเทศนาโดยใช้การอ่านเป็นหลักในการเทศนา  การเทศนาอาศัย
ข้อมูล ชาดก หรือคัมภีร์เก่าๆ  พระผู้แสดงพระธรรมเทศนาจะต้องรู้ ตัวเองการเผยแผ่ 
ปลูกฝังอบรม พระพุทธธรรมค าสอน ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์  บุคลิกในการ
แสดงธรรม 
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ด้านสาร เนื้อหาสาระในการเทศนา พระสงฆ์ควรตระหนักในการเผยแผ่ค า สอน
ของพระพุทธศาสนา โดยยึดหลัก1) ทิฎฐธรรมิกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาตินี้  2) 
สัมปรายิกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาติหน้า 3) ปรมัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์อย่าง
ยิ่งคือ พระนิพพาน เนื้อหาการเทศนาต้องทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ให้เห็นว่าหลักธรรมค า
สอนสามารถน าไปใช้ได้จริง มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรมแล้ว
น้อมน าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ปรับปรุงเนื้อหาการเทศนา ให้
เหมาะสมกับงานและวัยของคนฟัง ผู้ใหญ่ฟังได้ วัยรุ่นฟังสนุก เข้าถึงทุกกลุ่มคนฟัง  ฟังได้ 
คนอายุมากฟังเข้าใจ นึกภาพออกหลับตาเห็น 

ด้านช่องทางในการส่งสาร พระสงฆ์มีบทบาทในการเทศนา โดยการปาฐกถาใน
โอกาส และสถานที่ต่างๆ ทั้งในวัดและนอกวัด หรือการบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและ
โทรทัศน์การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ หรืออาจจะ
เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในวัด การเทศนาต้องเปลี่ยนวิธี เช่น ธรรมะแทรกตลก เพ่ือ
ดึงดูดคนฟังให้น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยเอาพระธรรมน าหน้า ตลกเสริมเป็นบางครั้งบางจังหวะ 
เพ่ือประโยชน์ ในธรรมของผู้ฟังตลกแทรกธรรมะ เป็นการแสดงตลก โดยอาศัยข้อความทาง
ธรรม จุดหมายเพ่ือความเพลิดเพลินของผู้ฟัง  พระสงฆ์มีบทบาทในการเทศนา โดยการ
ปาฐกถาในโอกาส และสถานที่ต่างๆ ทั้งในวัดและนอกวัด 

ด้านผู้รับสาร การฟังเทศนา ฟังธรรม เป็นหน้าที่ชาวพุทธ ที่ปฏิบัติสืบทอดมานาน
ต้ังแต่ ในอดีต หลายคนห่างเหินจากการเข้าวัดท าบุญ อาจด้วยหน้าที่การงานและความ
จ าเป็นอ่ืนๆ หน้าที่ของคนฟังจะต้องน าข้อคิดที่ได้ มาปรับให้เหมาะสมกับตัวคุณเอง  คนฟัง
เทศนานับวันจะมีน้อยลง การเทศนาต้องปรับวิธีการสื่อสารให้ทันสมัย ต้องเทศนาให้คนฟัง
เห็นว่า การฟังเทศนาให้เข้าใจแบบง่ายๆ สามารถน าค าสอนนี้กลับไปสอนตัวเอง และสอน
ลูกหลานได้ 

2. ปัจจัยเพ่ือการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการพัฒนาการเทศนา

ของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม                           (n=363) 
การพัฒนาการเทศนา 

ของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
X̅ S.D. แปลผล 

๑. ผู้ส่งสาร (Sender) (พุทธวิธี 4 ส.) 4.17 0.63 มาก 
๒. ข้อมูลข่าวสาร (Message) (วจีสุจริต) 4.07 0.54 มาก 
๓. ช่องทางการสื่อสาร (Channel) (อายตนะ) 4.30 0.50 มาก 
๔. ผู้รับสาร (Receiver) (วุฒิธรรม)  4.03 0.41 มาก 

โดยรวม 4.14 0.37 มาก 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยในการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวั ด
สมุทรปราการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก (𝐗=4.14, S.D.=0.37) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด ได้แก่ ช่องทางการสื่อสาร (Channel) (อายตนะ) (𝐗=4 .30, S.D.=0 .50) รองลงมา
ได้แก่ ผูส้่งสาร (Sender) หลัก 4 ส. (𝐗=4.17, S.D.=0.63) และข้อมูลข่าวสาร (Message) 
วจีสุจริต (𝐗=4.07, S.D.=0.54) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้รับสาร (Receiver) วุฒิ
ธรรม หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องเจริญ (𝐗=4.03, S.D.=0.41) ตามล าดับ  

3. รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 1) ผู้ส่งสาร 

(Sender) 2) สาร (Message) 3) ช่องทางในการส่ง (Channel) และ 4) ผู้รับ (Receiver) 
พระนักเทศนาต้นแบบ เพ่ิมศักยภาพพระสงฆ์ จัดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้วัด ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมเครือข่ายในท้องถิ่น รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์ที่จะให้เข้ากับ
สังคมปัจจุบัน ตามบันได 4 ขั้น ดังนี้  

1) ด้านผู้ส่งสาร (Sender) อธิบายได้ว่า พระนักเทศนาต้องเข้าใจหลักธรรมที่น ามา
เทศนา เพ่ือชี้แจงให้เห็นชัดในธรรมที่แสดง ว่าสามารถน าไปประพฤติปฏิบัติใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้จริง แยกแยะอธิบายและแสดงธรรม ให้เหมาะกับสถานการณ์  หลักธรรมที่
น ามาเทศนา ต้องไม่ใช่เรื่องยาก และไม่น่าเบื่อให้ธรรมะเป็นเรื่องสากล ที่คนทุกยุคทุกสมัย
สามารถเข้าใจได้ พระนักเทศนาที่จะออกไปท าหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา มี
ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และทักษะ สามารถเทศนาเร้าใจให้ผู้ฟัง ให้ปรับเปลี่ยน
ความคิดและการกระท า  ชี้แนะให้ผู้ ฟังเห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ประพฤติและปฏิบัติดี สามารถประยุกต์หลักธรรมที่เหมาะสมแต่ละเหตุการณ์ เพ่ือปลอบ
ชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง ถ้ามีปัญหาสามารถหาทางแก้ปัญหาได้ ผู้ เทศนาสามารถใช้ลูกเล่น
หรือใช้อุปกรณ์ เช่น ภาพหรือสื่อประสมมาใช้เพ่ือประกอบการเทศนาได้ ท าให้ ในปัจจุบัน 
พระสงฆ์มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเทศนาด้วยวิธีอ่ืนๆ เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เช่น 
การเทศนาในพิธีการโดยไม่ใช้ส านวนโบราณ การสอนธรรมะผ่านสื่อต่างๆ การแต่งหนังสือ 
การแต่งเพลงธรรมะ 

2) สาร (Message) อธิบายได้ว่า เนื้อหาการเทศนา เสนอแนะให้ค าแนะน าแก่คน
ฟังและเพ่ือปฏิบัติต่อกันในสังคม มีความหมายและแสดงตามหลักพระพุทธศาสนา ออกมา
โดยอาศัยภาษา หรือสัญลักษณ์ใดๆ ก็ตามที่สามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ สารจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือผู้เทศนาต้องการจะส่งหรือถ่ายทอดหลักธรรมแก่อุบาสกา ก็ย่อมขึ้นอยู่
กับทักษะของผู้เทศนา ในการสื่อสาร เนื้อหาของสาระหลักธรรมเพ่ือที่ประชาชนจะได้น าไป
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ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้เทศนาจะต้องประเมินผู้ฟังด้วยว่าเป็นบุคคลกลุ่มใด หรือประเภท
ใด การใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลนั้นๆ หรือไม่ขึ้นอยู่ กับทักษะของผู้ เทศนา ว่าจะ
เลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับความรู้และทักษะการใช้ภาษา พระเทศนาที่ดีนั้นจะต้อง เรียนรู้
และหลักธรรมอย่างช่ าชอง กล่าวได้ว่า ผู้เทศนาต้องใช้ภาษาเพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจ หลักธรรมที่
น ามาเทศนา ต้องเป็นประโยชน์แก่คนฟัง เนื้อหาการเทศนา ต้องเป็นธรรม มีวินัย ไม่
เหลวไหล ไร้สาระ เนื้อหาการเทศนา ต้องเว้นจากการพูดเท็จ  สามารถน าข้อมูลจาก
ประสบการณ์และข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการเทศนาและการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา น่าจะใช้ในเทศกาลหรือวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ในการแสดง
พระธรรมเทศนาประจ าวัน ซ่ึงมีประชาชน หรือพระสงฆ์จ านวนมาก และส่วนมากเป็นผู้ มี
ความรู้ความเข้าใจ กับมีความเลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้ว มา ฟังเพ่ือหาความรู้ความเข้าใจ
เพ่ิมเติมและหาความสงบสุขทางจิตใจ นับได้ว่าเป็นหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง
หนึ่ง  

3) ช่องทางในการส่งสาร (Channel) อธิบายได้ว่า พระนักเทศนา ค าเทศนาเสนาะ
หูคนฟัง มีจังหวะการเทศนาที่น่าติดตาม เสียงเทศนาต้องดังพอและฟังชัด นุ่งห่มดองสุภาพ 
สะอาด เรียบร้อย ผู้ฟังรู้สึกเพลิดเพลิน ยินดี และพอใจในธรรม  พระสงฆ์นักเทศนาหรือ
แสดงธรรม ซ่ึงต้องแสดงธรรมให้ผู้รับสารได้รับการพัฒนาทั้งกายที่มากระทบตาที่เห็น หูได้ยิน
ธรรมะแล้วสดชื่นยินดีในธรรม ใจที่รับรู้ถึงรสพระธรรมและน าไปปฏิบัติจากบุคลิกของพระนัก
เทศนา ที่น่าเลื่อมใสศรัทธา ประทับใจก่อนขึ้นธรรมาสน์เทศนา มีวาจาไพเราะเสนาะจับใจ
ให้ฟังเพลิน มีความรู้สึกร่วมที่จะท าความดีประกอบกรรมชอบ พระสงฆ์ได้มีการปรับเปลี่ยน
วิธีการเทศนา เนื้อหาโดนใจกระทบจิต คิดสร้างสรรค์  การเทศนาต้องเหมาะกับวัย 
ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นว่า สามารถจินตนาการตามได้ นึกภาพออก เทศนาได้ฟังแล้ว 
เหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัว เทศนาได้เป็นที่น่าสนใจ ดี มีสาระ น่าเชื่อถือ กระทบจิต โดนใจ 
ผู้ฟังรู้สึกเพลิดเพลิน ยินดี และพอใจในธรรม เกิดความซาบซ้ึงฟังแล้วมา ให้คิดและ
ประพฤติตาม เกิดแรงจูงใจ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเข้าใจคนอ่ืน มีพ้ืนฐานทาง
ธรรม การเป็นพระนักเทศนาจะต้องใส่ใจเรื่องคุณภาพ โดยต้องพัฒนาตัวเองด้วยเตรียมตัว 
เตรียมเนื้อหาให้สมดุลกับผู้ฟังหรือผู้รับสาร เพ่ือให้ผู้ฟังได้อะไรที่ใหม่ (นวัตกรรม) เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคือมีความสุข แล้วต้องประเมินด้วยว่าขณะเทศนามีผู้ฟังมากน้อยเพียงใด หลังจาก
นั้นมีผู้สนใจที่จะนิมนต์ไปเทศนาใหม่หรือไม่ พร้อมกันนี้อย่างเช่นตนขณะเทศนาก็ต้องมีการ
ถ่ายทดสดผ่านสื่อออนไลน์เพ่ือเป็นขยายผู้รับสาร 

4) ผู้รับสาร (Receiver) อธิบายได้ว่า พระเทศนาจะต้องออกแบบหลักสูตรให้
ถูกต้องและชัดเจนเหมาะกับความต้องการและความสนใจขององค์กรนั้นๆ ที่ไปเทศนา  

สามารถใช้การเทศนาเป็นเครื่องมือในการน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ให้
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ประชาชนฟังแล้ว ปฏิบัติจริงได้ น าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตน ในการครองเรือนครองตนได้
อย่างมีความสุข สามารถเทศนาให้ประชาชน ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม และท าให้ผู้ ฟังมีส่วน
ร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก็จะช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ใจได้ การเทศนาต้องเน้น
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเก่ียวกับ บาป-บุญ นั้นคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ชั่วครั้งชั่วคราว 
เพราะมีอะไรมากระทบ ไม่ใช่มีอยู่เดิมตลอดเวลา ใจเรานี่ไม่ได้เป็น บาปอยู่ ตลอดเวลา แล้ว
ก็ไม่ได้เป็นบุญอยู่ตลอดเวลา แต่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติของมัน การเป็นอยู่ตามธรรมชาติ
ของมันนั้น คือเป็นอยู่ชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไร มันเฉยๆ ปกติมันก็ไม่มีอะไร จะเรียกว่าดี
หรือไม่ก็ได้ จะเรียกว่าชั่ว ก็ไม่ได้ จะเรียกว่าสุขก็ไม่ได้ จะเรียกว่าทุกข์ก็ไม่ได้ มันเป็นกลางๆ 
อยู่อย่างนั้นเอง เพราะไม่มีอะไรมาคุ้ยเขี่ย มันก็อยู่ในสภาพกลางๆ ไม่เรียกว่าเป็นบุญเป็น
บาป แต่ที่เป็นบุญเป็นบาปขึ้นในใจของเรา หรือว่าเป็นกุศลหรืออกุศลขึ้นในใจของเรานั้น  

ช่วยให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต หากเราน าธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจจึงน ามาอภิปรายผล โดย

จ าแนกตามรายด้านของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
ด้านผู้ส่งสาร พบว่าอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า พระนักเทศนาเข้าใจหลักธรรม

ที่น ามาเทศนา เพ่ือชี้แจงให้เห็นชัดในธรรมที่แสดงว่าสามารถน าไปประพฤติปฏิบัติใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้จริง ควรแยกแยะอธิบายและแสดงธรรม ให้เหมาะกับสถานการณ์  ผู้ส่งสาร
ต้องสร้างจูงใจ ด้วยหลักธรรมที่น ามาเทศนา ต้องไม่ใช่เรื่องยาก พระนัก เทศนาที่จะออกไป
ท าหน้าที่ เผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาแก่ประชาชน มีความรู้ความสามารถ  มี
ประสบการณ์และทักษะ ในการเป็นพระนักเทศนา พระนักเทศนาผู้ส่งสารต้องแกลว กล้ามี
ก าลังใจมีความมุ่งม่ันแข็งขัน เทศนาต้องเร้าใจให้ผู้ฟังเกิดความกระตือรือร้น ในการน าไป
ปฏิบัติ หรือท าความดีเพ่ือคนอ่ืนและสังคม สามารถอธิบายหลักธรรม ชี้แนะให้ผู้ ฟังเห็น
ผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการประพฤติและปฏิบัติดี  และสามารถประยุกต์
หลักธรรมที่เหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์ เพ่ือปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง ถ้ามีปัญหา
สามารถหาทางแก้ปัญหาได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสมชาย กลิ่นชาญ 
(2559) ได้วิจัยเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนา: การพัฒนารูปแบบและวิธีการเชิงรุกของ
คณะสงฆ์ไทย” รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันมี 7 รูปแบบ การสอน
ธรรมแก่คนที่มาเฝ้าตามโอกาส การสอนธรรมโดยทรงยกหัวข้อธรรม ซ่ึงเป็นข้อควรรู้  ควร
ปฏิบัติ การสอนธรรมแบบอบรม แนะน า ตักเตือนให้รู้สึกผิดชอบชั่วดีสอดคล้องกับเกียรติ
ศักด์ิ สุขเหลือง (2561) วิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
และพระเฉลิมพล อชิโต (2562) วิจัยเรื่องภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
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สังฆาธิการ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์
ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ มี 8 กลยุทธ์ คือ  1) กลยุทธ์การจัดหาแหล่งงบประมาณ
สนับสนุน 2) กลยุทธ์การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่พุทธบริษัท 3) กลยุทธ์การ
ฟ้ืนฟูประเพณีอันดีงามให้คงไว้ 4) กลยุทธ์การน าหลักธรรมสู่การปฏิบัติให้มากขึ้ น 5) กล
ยุทธ์การสร้างศาสนทายาทท่ีเข้มแข็ง  6) กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร  7)  กล
ยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 8) กลยุทธ์การเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ด้านสาร อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้อมูลเนื้อหาการเทศนา เสนอแนะให้
ค าแนะน าแก่คนฟังและเพ่ือปฏิบัติต่อกันในสังคม เนื้อหาหลักธรรมที่น ามาเทศนา ต้องเป็น
ประโยชน์แก่คนฟัง ไม่พูดส่อเสียดฟังได้ทุกเพศทุกวัย เนื้อหาการเทศนา ต้องเป็นธรรม มี
วินัย ไม่เหลวไหลไร้สาระ น าข้อมูลจากประสบการณ์และข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการเทศนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื้อหาการเทศนา 
ต้องเว้นจากการพูดเท็จ ไม่ท าให้เข้าใจผิด ไม่บิดเบือนค าสอน เนื้อหาที่เทศนาต้องเข้ากันได้
ตามวัย ตามงาน ตามเทศนากาลในการเทศนา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชญาชล คลัง
กรณ์ (2559) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์หลักสัมมาวาจาเพ่ือการประนีประนอม : 
กรณีศึกษา ผู้ประนีประนอมประจ าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์” ผู้ประนีประนอมต้องมีเมตตา
ปราณี มีวจีที่ไพเราะ พูดที่ให้เกียรติเพ่ือท าให้เกิดความเป็นกันเอง วางตนเสมอภาค ยึด
หลักสัมมาวาจาและการใช้สัมมาวาจาเป็นข้อควรแก่การปฏิบัติ คือ การพูดความจริง ไม่พูด
บิดเบือน พูดวาจาไพเราะ สุภาพ 

ด้านช่องทางในการส่งสาร  อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า พระนักเทศนามี
ช่องทางในการสื่อสารหลายทาง การขึ้นต้นการเทศนาต้องมีวาจาที่ประทับใจ ชวนติดตาม 
ค าเทศนาเสนาะหูคนฟัง มีจังหวะการเทศนาที่น่าติดตาม เสียงเทศนาต้องดังพอและฟังชัด 
สามารถเทศนาให้เกิดความซาบซ้ึงฟังแล้วมากระทบกับจิตใจของคนฟัง ให้คิดและปฏิบัติ
ตาม สามารถเทศนาให้เกิดความซาบซ้ึง ฟังแล้วมากระทบกับจิตใจของคนฟัง ให้คิดและ
ปฏิบัติตามเปลี่ยนพฤติกรรมคนเทศนาได้ และมีช่องทางในการเผยแผ่ที่หาง่าย ปัจจุบัน  
เช่น ค าสุภาษิตสั้นๆ ตามหน้าต่างไลน์  ให้เลือกทั้งสุภาษิต ค าคม สะกดใจต่างๆ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสิริสุตาภิมณฑ์ (2559) ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณรชนเผ่าในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 7” 
พบว่า แนวทางที่เหมาะสมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณร ต้อง
ให้ความส าคัญในเรื่อง การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารการคมนาคมสมัยใหม่ 

ด้านผู้รับสาร อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า พระเทศนาจะต้องออกแบบหลักสูตร
ให้ถูกต้องและชัดเจนเหมาะกับความต้องการและความสนใจ สอดคล้องกับการท างานของ
องค์กรนั้นๆ ที่ไปเทศนาให้ประชาชนฟังแล้วปฏิบัติจริงได้ น าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตน ใน
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การครองเรือนครองตนได้อย่างมีความสุข สามารถเทศนาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและ
ข้าราชการ ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม และท าให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
คนฟังได้ฟังแล้วเข้าใจ น าความรู้กลับมาไตร่ตรองถึงวัตถุประสงค์ของธรรมะในเรื่องนั้นๆ 
ช่วยให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต หากเราน าธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ก็ช่วย
แก้ปัญหาความทุกข์ใจได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม และ
คณะ (2560) ได้วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์คุณธรรมและคุณค่าที่ปรากฏในการเทศนามหาชาติ” 
ผลการวิจัยพบว่า คุณค่าที่ปรากฏ ในการเทศนามหาชาติ พบว่า มีอยู่  3 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านผู้เทศนา 2) ด้านผู้ฟัง (3) ด้านผู้จัดงานเทศนาและพระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน 
(2563) เรื่อง การปลูกฝังเยาวชนให้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์จังหวัด
สระบุรี ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการปลูกฝังเยาวชนให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา มี 4 
รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการสร้างพระสงฆ์ต้นแบบที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจและเข้าถึง
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง รูปแบบการสร้างและพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักพูดดี คิดดี 
ท าดี รูปแบบการสร้างและพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเยาวชนอย่างสมบูรณ์แบบ  และ
รูปแบบการสร้างและพัฒนายุวพุทธมามกะ 
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องค์ความรู้จากการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
ท่ีมา: พระจรูญ จนฺทูปโม (2562) 

 

รูปแบบการพัฒนา 
การเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ผู้ส่งสาร (Sender)  

- พระสงฆ์นักเทศนา ต้องเข้าใจหลักธรรมท่ีน ามาเทศนา 
- มีหลักการเทศนาให้สนุก กระชับ เป็นสากลรับฟังง่าย 
- พระเทศนา เข้าใจ อธิบาย แสดงธรรม ใช้ภาษาได้เหมาะสม 
- พระนักเทศนา ยึดหลักการ รู้เขารู้เรา รู้เร่ืองท่ีจะเทศนา เข้าใจงานท่ีไปเทศนา 
- สามารถอธิบาย ช้ีแนะให้ผู้ฟังเห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ ในหลักธรรม 
 

สาร (Message)  

- เนื้อหาเป็นจริง สารหรือเนื้อหาการเทศนาต้องเป็นเร่ืองเข้าใจ 
- หลักธรรมท่ีน ามาเทศนา ต้องเป็นประโยชน์แก่คนฟัง  
- เนื้อหาการเทศนา เป็นธรรม มีวินัย เนื้อหาไม่เสียดสี มีความแจ่มแจ้ง 
- เนื้อหาหลักธรรมท่ีน ามาเทศนาถูกเวลา 
-  
- เนื้อหาในการเทศนาถูกเวลา ตามเหตุการณ์ 
 

ช่องทางการสื่อสาร (Channel)  
- ค าเทศนาเสนาะหูคนฟัง มีจังหวะการเทศนาท่ีน่าติดตาม (สัททายตนะ) 
- เสียงเทศนาต้องดังฟังชัด (สัททายตนะ) 
- รู้สึกเพลิน และพอใจในธรรม ให้คิดและปฏิบัติตามได้ (ธัมมายตนะ) 
- ใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ เคร่ืองฉายวิดีทัศน์ 
- ใช้ส่ือสมัยใหม่เสริมเช่น คล่ืนวิทยุ ไลน์ เฟสบุ๊ค 

- เสียงตามสาย 
 

 
ผู้รับสาร (Receiver)  

- ผู้รับสารจะต้องมีโยนิโสมนสิการ รู้จักการไตร่ตรอง 
- ส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม น าไปปฏิบัติต่อ 
- หลักธรรมชัดเจนเหมาะกับความต้องการและความสนใจ 
- ฟังแล้วน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนในการครองเรือนครองตน 
- คัดกรองกลุ่มเป้าหมายคนท่ีเข้าฟังเทศนา จะได้ประโยชน์มาก 
- จับใจความได้ เข้าใจธรรม เข้าใจสังคม 
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ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ” มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การส่งเสริมการพัฒนาพระนักเทศนา  

2. การสนับสนุนเนื้อหาหลักธรรมในการเทศนาให้เข้ากับยุคสมัย 

3. เพ่ิมช่องทางการสื่อสารในการเทศนาเพ่ือเผยแผ่หลักธรรมค าสอน 

4. สนับสนุนการฟังเทศนา 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1. จัดกิจกรรมอบรมพระนักเทศนา ทดสอบความแม่นในเนื้อหาหลักธรรม และขึ้น
ทะเบียนผู้ที่ผ่านการอบรม  

2. ส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด สนับสนุนรวบรวมข้อมูล เนื้อหา
หลักธรรมในการเทศนา เพ่ือการเผยแผ่ให้เข้ากับยุคสมัย 

3. ส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด เพ่ิมช่องทางการสื่อสารในการเทศนา
เพ่ือเผยแผ่หลักธรรมค าสอน เช่น การอ านวยความสะดวกในการให้ยืม เช่า อุปกรณ์ 

4. ส่งเสริมการเข้าวัดเพ่ือฟังเทศนา ฟังธรรม สนับสนุนข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ 
นิมนต์พระไปเทศนา จะได้ไม่เสียงาน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการฟังเทศนาปฏิบัติธรรมในหน่วยงาน 
2. ควรวิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างช่องทางการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่ 
3. ควรวิจัยเรื่อง หลักพุทธวิธีเพ่ือการสื่อสารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา EEC ใครได้ใครเสีย (หรือประชาชนได้อะไร)
และเพ่ือเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกโดยได้วิเคราะห์ประเด็นที่ส าคัญได้แก่ ด้านสังคมและกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านความม่ันคง ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขจากการศึกษาพบว่าการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกก่อให้เกิดประโยชน์และผลกระทบหรือผลเสียในด้านต่าง ๆ
ดังกล่าวดังนั้นการที่รัฐด าเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเพ่ือแลกกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมและกฎหมาย 
เศรษฐกิจ ความม่ันคง ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข โดยหาวิธีการหรือแนวทางใน
การป้องกันผลกระทบ ตลอดจนการเพ่ิมศักยภาพและสร้างโอกาสให้กับประชาชนใน พ้ืนที่ 
EECเพ่ือเตรียมรองรับการเป็นเขตอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน การขนส่งระหว่าง
ประเทศ การท่องเที่ยวการให้บริการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ก าลังจะเกิดขึ้น  
ค าส าคัญ: เศรษฐศาสตร์การเมือง ; ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ; ประชาคมอาเซียน ; 
เศรษฐศาสตร์พ่ึงพา 
 

Abstract 
This article aims to study the EEC. Eastern Economic Corridor (EEC) 

who gains who loses (or what does the people gains) and to propose a 
useful approach and reduce the impact on the Eastern Special 
Development Zone. By analyzing important issues such as Social and legal, 
economic, security Environment and Public Health. The study result found 
that to the development of the special economic zone in the eastern 
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region has the benefits and impacts or disadvantages of various aspects. 
Therefore, the government development of the special economic zone in 
the Eastern region must consider economic worthiness in exchange for the 
effects that will occur on society and the law, economy, security, 
environment and public health. By finding methods or guidelines for 
preventing impacts As well as increasing the potential and creating 
opportunities for the people in the EEC area to prepare to be an industrial 
zone for trade, investment, international transportation, Tourism, services 
and the economic changes that are about to happen. 
Keywords: Political Economy; International Relations; ASEAN Community; 
Economics Dependency 
 
บทน า 

ภูมิภา คเอเชีย เป็นผู้ น าในการขับเคลื่อนโลก ทั้งด้า นการลงทุ น และกา ร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมทั้งอาเซียน เ ป็น
หัวใจหลักของการขับเคลื่อน ด้วยประชากรรวมกว่า 3.5 พันล้านคน และ GDP คิดเป็น 
32% ของ GDP โลก ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีป
เอเซีย จากเหนือสู่ใต้ ต้ังแต่จีนลงสู่อินโดนีเซีย จากตะวันออกมายังตะวันตกต้ังแต่เวียดนาม
ข้ามไปจนถึงเมียนมา และเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 
AEC ในด้านการผลิต การค้า การส่งออกและการขนส่ง ทั้งยังอยู่ ก่ึงกลางระหว่างประเทศ
กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงเป็น
ต าแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนในอาเซียน เพ่ือเชื่อมเอเชียและเชื่อมโลกโครงการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ท่ีต่อยอดความส าเร็จมาจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ 
Eastern Seaboard ซ่ึงด าเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ส านักงา น
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มีเป้าหมายหลักในการเติม
เต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและท าให้ เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยใน
ระยะแรกจะเป็นการยกระดับพ้ืนที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้
เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือรองรับการขับเคลื่อน เศรษฐกิจอย่างเป็น
ระบบและมีประสิ ทธิภ าพผ่ านกลไกการบริห ารจั ดกา รภา ยใต้การก ากับดูแลของ 
คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
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ประธาน (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) , 
2563) 

ส าหรับพ้ืนที่เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern 
Economic Corridor (EEC) แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ที่ภาครัฐเร่งผลักดัน
อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ได้ก าหนดโซนอีอีซี จ านวน 5 พ้ืนที่ เช่น โซนการบินภาคตะวันออก  สนามบินอู่ตะเภา , 
โซนส่งเสริมนวั ตกรรม EECi, โซนส่งเสริม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล , โซน
อุตสาหกรรม Smart Park และ โซนอุตสาหกรรมเหมราช ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัดใน
ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยองสิ่งที่ ให้ความส าคัญเป็นอันดับ
ต้นๆ คือเรื่อง รายละเอียดของกฎหมายต่างๆ และสิทธิประโยชน์ โดยหาก พิจารณาจาก 
“พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า “พ.ร.บ. อีอีซี”จะ
พบว่า พ้ืนที่โซนอีอีซีได้มีกฎหมายแยกออกมาจากกฎหมายปกติเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวใน
การด าเนินการต่างๆ ประกอบด้วย 1) กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 2) กฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร 3) กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร 4 ) กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข 5) กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เฉพาะเพ่ือการอนุญาตให้คนต่างด้าวตาม
มาตรา 45 (1) หรือ (2) อยู่ต่อในราชอาณาจักร 6) กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 7 ) 
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และ 8) กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หากกฎหมายก าหนดให้
ผู้ด าเนินการหรือผู้กระท า ต้องได้รับอนุมัติใบอนุญาต ก็ให้ถือว่าเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายอีอีซี เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 

ขณะที่สิทธิประโยชน์ที่ให้กับผู้ลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ลงทุนต่างชาติ ถือว่าให้สิทธิ
ประโยชน์ที่ค่อนข้างมากทั้งสิทธ์ิทางด้านการเงิน การลงทุน ความยืดหยุ่นในการพา คนต่าง
ด้าวเข้ามาอยู่อาศัย และกรรมสิทธ์ิในที่ดิน จนนักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นกังวลว่า
ให้สิทธิมากเกินไปหรือไม่ โดยเฉพาะกรรมสิทธิ์ในที่ ดิน ที่ เปิดโอกาสให้คนต่างชาติมี
กรรมสิทธ์ิในที่ดิน หรือห้องชุดในโซนอีอีซี ทั้งเพ่ือประกอบกิจการและเพ่ืออยู่อาศัยได้ ซ่ึง
ขัดกับหลักการของประมวลกฎหมายที่ดินทีไ่ม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ได้โดยตรงนอกจากนี้ 
สิทธิประโยชน์ด้านระยะเวลาการเช่าที่ให้ยาวถึง 50 ปี ต่อได้อีก 49 ปี รวมแล้วเท่ากับ 99 
ปี ก็ถือเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาก เพราะสิทธิการเช่าปกติของไทย เท่ากับ 30 ปี ซ่ึงหาก
ย้อนกลับไปเรื่องการขยายสิทธิการเช่า มีความพยายามในการน าเสนอเรื่องขยายเวลาเช่า
เป็น 99 ปี ให้เหมือนกับหลายประเทศ แต่ก็ถูกต่อต้านตกไปในทุ กครั้ง แต่เพราะภาครัฐ
ต้องการสร้างสิทธิประโยชน์ที่ดึงดูดใจนักลงทุนต่างชาติมาก จึงใช้กลยุทธ์ให้เช่า 50 ปี ต่อ
ได้อีก 49 ปี เพ่ือจูงใจต่างชาติ และลดแรงต่อต้าน เพราะไม่ได้ใช้ 99 ปีแบบตรงๆ 
นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้คนต่างชาติมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน หรือห้องชุดในโซนอีอีซี ทั้งเพ่ือ
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ประกอบกิจการและเพ่ืออยู่อาศัยได้ไม่เก็บค่าธรรมเนียม แถมภาษีที่ ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตาม พระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพ.ศ. 2561 มาตรา 35 ให้ส านักงาน
และผู้ซ่ึงท าธุรกรรมกับส านักงานในกิจการเก่ียวกับที่ ดินและอสังหาริมทรัพย์บรรดาที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสี ย
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายนั้น ซ่ึงจะเห็นว่าเป็นการให้
สิทธิกับคนต่างชาติ 

การส่งเสริมการลงทุนไม่จ าเป็นต้องให้ต่างชาติมากขนาดนี้ ในขณะนี้การลงทุน
ข้ามชาติในอาเซียน เรียงตามล าดับแล้วไทยอยู่ อันดับ 5 อันดับแรกๆ ได้แก่สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย  อีอีซีจึงเป็นการส่งเสริมให้ต่างชาติมา “ยึด” ประเทศ
ไทย มาช่วงชิงทรัพยากร แย่งงานคนไทย และท าให้คนไทยยากจนลง ไม่ได้ท าให้ ประเทศ
ไทยร่ ารวยขึ้น (โสภณ พรโชคชัย, 2563) ดังนั้นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่รัฐบาล
ก าลังด าเนินการอยู่นี้แม้จะท าให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นก็ตาม หากมองในทางกลับกัน
รัฐบาลได้เอ้ือประโยชน์ให้แก่นักลงทุนต่างชาติมากมายมหาศาลโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับและผลกระทบอย่างอ่ืนตามมาอาทิเช่น ปัญหาทาง ด้านสังคมและ
กฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านความม่ันคง ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ที่จะเกิดขึ้น
ตามมา บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสิทธิประโยชน์และการเสียประโยชน์และ
ประชาชนได้อะไรจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor 
(EEC) และเพ่ือเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์และลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อเขตพัฒนา พิเศษ
ภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ให้บรรลุผลส าเร็จ 
 
แนวคิดเก่ียวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
          ความหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (25 63) ได้ให้
ความหมายค าว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” หมายถึง พ้ืนที่แห่ง ใดที่ได้รับการก าหนดและ
พัฒนาขึ้นมาภายใต้กฎหมาย และการบริหารกิจการในลักษณะเฉพาะซ่ึงภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนั้นจะมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือให้เกิดความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีการอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจการและบริการขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ต้ังแต่ระบบ
การขนส่ง ไฟฟ้า ประปา นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจการสนับสนุนและกิจการต่อเนื่องได้แ ก้ 
การจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เป็นต้น ซ่ึงการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนั้น
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ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมท้องถิ่นนั้น ให้มีความเจริญมาก
ยิ่งขึ้น 

ปวริศร เลิศธรรมเทวี และคณะ (2560) ค าว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” (Special 
Economic Zones: SEZs) มีความหมายครอบคลุมถึง การจัดต้ังเขตพ้ืนที่เป็นการเฉพาะ
เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการค้าและการลงทุน 
รวมทั้งการให้สิทธิพิเศษบางประการในการด าเนินกิจการต่าง ๆ อาทิการอุตสาหกรรม การ
พาณิชยกรรมการบริการ หรือกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ
นอกจากนี้ Special Economic Zones (SEZs) หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ โดยมีสาระส าคัญในเรื่องการจัดให้พ้ืนที่หนึ่งเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือนโยบายทางการค้า ที่ เรียกว่า “Trade 
Laws” อาจแตกต่างหรือได้รับยกเว้นจากที่บังคับใช้ภายในประเทศ โดยทั่วไปจะเป็นการ
ยกเว้นมาตรการทางภาษีอาทิศุลกากร อากร หรือการยกเลิกการจ ากัดปริมาณสินค้าขาเข้า 
เป็นต้น 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) ได้กล่าวถึง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไว้ว่า โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุนและการ
อ าน วยความสะดวกในกา รประกอบกิจการ อันเป็นปั จจัย ส าคัญต่อการ พัฒนา ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพ่ือกระจายการพัฒนาไปยังพ้ืนที่ ต่าง ๆ โดย
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทั่วถึง ซ่ึง
นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่ครอบคลุมพ้ืนที่สามจังหวัดในภาคตะวันออก 
ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และเขตจังหวัดอ่ืนที่ ติดต่อหรือ
เก่ียวข้อง ซ่ึง มีศักยภาพในการพัฒนาด้วยความพร้อมด้านการคมนา คม การขนส่ ง 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ความต้องการของผู้ประกอบการ การจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ และความ
เชื่อมโยงกับศูนย์กลางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ แต่โดยที่การด าเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดท า
กฎหมายที่เก่ียวข้อง จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกขึ้นเพ่ือด าเนินการไปพลางก่อน การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการนี้  เ พ่ือให้
การด าเนินการดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ตลอดจน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยรวม 
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พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 มาตรา 4 และ มาตรา 
6 (ราชกิจานุเบกษา, 2561)  ได้ให้ความหมายของค าว่า “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” 
หมายความว่า พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และพ้ืนที่ อ่ืนใดที่อยู่ใน
ภาคตะวันออกที่ก าหนดเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  

(1) พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(2) จัดให้มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพ่ือลดอุปสรรคและต้นทุน
ในการประกอบกิจการ 

(3) จัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความ
ต่อเนื่องประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์ 

(4) ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของ
พ้ืนที่โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(5) พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่าง
สะดวกปลอดภัย เข้าถึงได้โดยถ้วนหน้าและการประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหมายความว่า การก าหนด
และการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ และการจั ดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้เกิดการบูรณาการอันจะ
ท าให้ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและพ้ืนที่ ต่อเนื่องมีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์
และยั่งยืนในทุกมิติ มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและจ าเป็นต่อการอยู่อาศัย การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวการสาธารณสุข 
การศึกษา และการอ่ืนที่เก่ียวเนื่องอย่างเพียงพอได้มาตรฐานสากล และมีความต่อเนื่อง  
(ราชกิจจานุเบกษา, 2560) 

กล่าวโดยสรุป เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คือเขตพ้ืนที่ท่ีรัฐบาลจัดต้ังขึ้นในเขตภาค
ตะวันออกโดยตราเป็นกฎหมายเฉพาะ เนื่องจากเป็น พ้ืนที่ที่ มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง 
หากมีการพัฒนาพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้มีการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการบูรณาการการ
จัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันทั้งในและนอกเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศและประชาชน 
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แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
แนวคิดแบบ Impressionism ซ่ึงอาจได้แก่เขตเศรษฐกิจที่เปิดเสรีอย่างเต็มขั้น 

กล่าวคือ เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ขจัดทั้งข้อกีดกันทางศุลกากรและข้อกีดกันนอกเหนือจาก
พิกัดศุลกากร อีกทั้งยังเปิดเสรีให้นักลงทุนโดยไม่จ ากัดสัญชาติเข้ามาประกอบกิจการได้
อย่างเต็มที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษในลักษณะนี้ ก็คือ  ระบบที่เปิดเสรี เต็มที่ อีกรูปแบบหนึ่ง
ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกิดขึ้นจากการคิดค านวณประโยชน์ของรัฐโดยแท้  (สอดคล้อง
กับแนวคิดแบบ Nationalism) รัฐอาจเข้าควบคุมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือก าหนด
ทิศทางหรือพฤติกรรมของนักลงทุนภายในรัฐ (สอดคล้องกับแนวคิดแบบ Paternalism, 
Regulatory หรืออาจรวมถึง Socialism) แนวคิดแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างค่อนข้าง
ง่ายเพราะต้ังอยู่ภายใต้บริบทของโลกแห่งความเป็นจริง กรณีนี้สอดคล้องกับส านักคิดแบบ
สัจจะนิยม หรือ “Realism”ประชาชนย่อมเห็นประโยชน์อันใกล้ที่จะตกต่อคนภายในรัฐ 
แต่ทว่าอาจยากที่จะเห็นประโยชน์ระยะยาวเพราะเขตเศรษฐกิจในลักษณะนี้ไม่น่าที่จะมี
ศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้เลย อันจะท าให้การขยายขนาดทางเศรษฐกิจ
เป็นไปอย่างเชื่องช้าอย่างมาก (ปวริศร เลิศธรรมเทวี และคณะ, 2560) 

นอกจากนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ ไม่มีพ้ืนที่การ
พัฒนาเฉพาะแต่จะเน้นการพัฒนาระบบการให้บริการทั้งระบบ โดยลดกฎระเบียบที่ไม่
จ าเป็น ใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายมีการให้บริการแบบศูนย์บริการร่วม ท าให้เกิดความ
รวดเร็วในการบริหารจัดการ ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศก าลังพัฒนามีความจ าเป็น
ในการต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากสภาพการเมืองระบบราชการที่ไม่เอ้ือต่อการลงทุน
ธุรกิจการค้า มีความล่าช้าและมีกฎระเบียบมาก จึงจ าเป็นต้องมีการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเพ่ือวางกฎระเบียบให้เกิดความคล่องตัวในการท าธุรกิจ  (ศิริวรรณ มนอัตระผดุง, 
2563) 
การวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 

การวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการจัดต้ังเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor: EEC) มีประเด็นที่ส า คัญ
ดังต่อไปนี้:- 

1. ด้านสังคมและกฎหมาย 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ย่อมก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายโดย

เสรีของแรงงาน เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ทางการผลิตและการค้า การให้บริการ ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในพ้ืนที่ท าให้การเคลื่อนย้าย
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แรงงานเข้ามาในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกย่อม
ก่อให้เกิดการการผลิต สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนหรือแรงงาน กรณีนี้ย่อมก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการแข่งขันที่สูงขึ้นของตลาดสินค้าและบริการ รวมทั้งแรงงาน ผลประโยชน์
ย่อมตกอยู่กับผู้บริโภคภายในประเทศที่มีสิทธิเลือกรับในการบริโภคสินค้าและบริการที่ ดี
ที่สุดในราคาที่คุ้มค่ามากที่สุดนอกจากนี้แรงงานย่อมมีบทบาทส าคัญ กล่าวคือ แรงงานไทย
จึงต้องพัฒนาทักษะฝีมือในการท างานของตนเองให้สามารถแข่งขันกับชาวต่างชาติที่ เข้ามา
ประกอบอาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ดังนั้นรัฐจะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมที่จะรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานดังกล่าวเม่ือมีการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือดูแลคุ้มครองสิทธิของแรงงานคนไทยและคนต่างชาติจะต้องอยู่
บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

อย่างไรก็ตามการน าพาซ่ึงการเคลื่อนย้ายของแรงงานและคนต่างด้าวเข้ ามา
ภายในประเทศ ย่อมหลีกเลี่ย งมิได้ที่ จะเกิดปัญหาทางสังคมที่ตามมา เช่ น ปัญหา
อาชญากรรม ซ่ึงปรากฏในหลากหลายลักษณะ อาทิการลักลอบขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมาย 
การใช้ก าลังบีบบังคับ การใช้ความรุนแรง เป็นต้น อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นนี้ยังหมายถึง 
การก่อการร้าย หรืออาชญากรรมในลักษณะธรรมดา อาทิการจี้ปล้นหรือโจรกรรมทรัพย์สิน
ส่วนบุคคล การประทุษร้าย (ปวริศร เลิศธรรมเทวี และคณะ., 2560) 

นอกจากนี้ประชาชนในพ้ืนที่ทีเ่คยอยู่อาศัยหรือท ามาหากินในพ้ืนที่ท่ีประกาศเป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อาจได้รับผลกระทบจากการต้องสูญเสียอาชีพ
ด้ังเดิมหรือวิถีการใช้ชีวิตในการประกอบอาชีพต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ เนื่องจาก
การประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะด าเนินการตามกฎหมายเฉพาะ เพ่ือ
ด าเนินการใช้พ้ืนที่ในภาคอุตสาหกรรม การผลิตสิ้นค้า ให้บริการ การท่องเที่ยวหรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมายอันมีผลต่อการปรับตัวของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ส่วนด้านกฎหมายนั้น พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 
ได้ยกเว้นกฎหมายบางอย่างเพ่ือให้การขับเคลื่อนไม่ติดข้อจ ากัด เช่น การยกเว้นกฎหมายผัง
เมืองในการจัดท าแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภค หรือการยกเว้นกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สปก.) เพ่ือให้น าที่ดินของส านักงานปฏิรูปที่ ดินเพ่ือการเกษตรมาใช้ประโยชน์ได้ หรือ
แม้แต่การยกเว้นบางมาตราของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ไม่จ า กัดว่า
ผู้เชี่ยวชาญที่จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะมีคุณสมบัติตรงตามที่
กฎหมายก าหนดหรือไม่ ( ilaw, 2563) ภายใต้ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกพ.ศ. 2561 ท าให้พ้ืนที่ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีการให้ 
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"สิทธิประโยชน์ " แก่นักลงทุน ผู้ เชี่ยวชาญ และนักวิทยาศาสตร์ ทั่วโลก  (ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.), 2563) ได้แก่ 

1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับบางกิจกรรมได้นานสูงสุด 13 ปี (อาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการลงทุนฯ) 

2. ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ เครื่องจักร วัตถุดิบ ที่น า เข้ามาผลิตเพ่ือส่งออก และ
ของที่น าเข้ามา เพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

3. เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนการวิจัย และพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรม
หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

4. อนุญาตให้ถือกรรมสิทธ์ิ ที่ดินเพ่ือประกอบกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริม 
5. สิทธ์ิการเช่าที่ดินราชพัสดุสิทธ์ิการเช่าที่ ดินราชพัสดุ ถึง 50 ปี และสามารถ

พิจารณาต่ออายุอีก49 ปี 
6. อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 17% ต่ าสุดในอาเซียนส าหรับผู้บริหา ร 

ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิจัย ที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนดในกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ ดังกล่าวพบว่าได้
เอ้ือประโยชน์ให้กับนักลงทุนหรือแรงงงานต่างด้าว กฎหมายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน
เพียงพอที่สามารถควบคุมนักลงทุนและแรงงานต่างด้าวได้อย่างจริงจัง ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปวริศร เลิศธรรมเทวี และคณะ (2560) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามแนวทางของอาเซียน จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่
กล่าวถึงประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การขาดกฎหมายแม่บทที่ก า กับดูแลประเด็นดังกล่าว
ย่อมส่งผลต่อความชัดเจนและสภาพบังคับในการแปลงแผนด าเนินการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ
พิเศษลงสู่ภาคปฏิบัติอีกทั้งประเด็นเรื่ององค์กรก ากับดูแลและบังคับใช้ให้นโยบายบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติยังมีข้อจ ากัด กล่าวคือ ประเทศไทยยังไม่มีองค์กรกลางที่จะท าหน้าที่ทั้ง
ก าหนดนโยบายและตรวจสอบผลการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ เป็นระบบนโยบายว่าด้วยการ
จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซ่ึงเป็นหน่วยงานก าหนดนโยบายในภาพรวม โดยมีหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารอ่ืน ๆ ฉะนั้นภาพรวมเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย 
โดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย นโยบายและการก าหนดมาตรการที่เก่ียวข้อง ประเทศไทยยังขาด
กฎหมายหลักและองค์กรกลางที่จะท าหน้าที่ก าหนดทิศทางและวางกรอบการด าเนินงานใน
เรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน  และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ บรรจง กาญจนานิล และคณะ(2560) ได้วิจัยเรื่อง บทบาทของรัฐในการ
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พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ: กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด ผลการศึกษาพบว่าปัญหา
ด้านการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย ประกอบไปด้วย ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
ผังเมืองรวมจังหวัดตราด ปัญหาสถานะบุคคลและการค้ามนุษย์ และปัญหาสาธารณสุขและ
การประกันสุขภาพและ  ปัญหาด้านการจัดสร้าง โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมพบว่าปัญหาเกิดขึ้นในการด าเนินการจัดสรรที่ ดินโดยกรมธนารักษ์ที่  เป็นตัวแทน
ภาครัฐในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม และเสนอเง่ือนไขในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตราด แก่ผู้ลงทุน แต่เอกชนไม่มีความม่ันใจในประเด็นกฎหมายนิคมอุตสาหกรรม  

2. ด้านเศรษฐกิจ 
การดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ อีอีซี ซ่ึงภาครัฐมองว่า จะส่ง

ผลบวกไม่เพียงแต่ในพ้ืนที่อีอีซีเท่านั้น แต่ยังกระจายไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง และภาพรวมของ
ประเทศไทยและ เศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่จะขยายตัวจากการลงทุนใหม่ๆ ในอีอีซี  ประกอบ
กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสามารถสร้างรายได้และผลก าไรจากสิทธิ
พิเศษต่าง ๆที่ได้รับจากอีอีซี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกเว้นภาษียกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ 
เครื่องจักร วัตถุดิบ และการได้รับการยกเว้นทางกฎหมายรวมถึงการลงทุนของนักลงทุน 
นักวิจัยต่างชาติแต่รายได้เหล่านี้อาจกระจุกตัวอยู่กับนักลงทุน ผู้ประกอบการ เป็นคนไม่ก่ี
กลุ่มขณะที่ประชาชนในพ้ืนที่ซ่ึงเป็นเจ้าของทรัพยากรอาจมีรายได้จากเพียงค่าจ้างรายวัน
หรืออาจไม่ได้ผลประโยชน์จากส่วนนี้เลยหากเจ้าของกิจการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวซ่ึง
ค่าแรงถูกกว่าคนในพ้ืนที่ 

นอกจากนี้บรรดาผู้ประกอบกิจการภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษย่อมมีสิทธิ
ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และ
คณะกรรมการนโยบายฯ ยังก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือเขตประกอบการเสรีได้อีก ด้วย 
ส่วนในกรณีที่ต้องการน าเข้า -ส่งออก นักลงทุนอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน และสามารถใช้เงินตราต่างประเทศเพ่ือช าระสินค้าหรือบริการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษได้ (Ilaw, 2563) 

ผลกระทบหรือผลเสียด้านเศรษฐกิจจากหลายบทเรียนที่ประเทศไทยดึงต่างชาติ
เข้ามาร่วมพัฒนาโครงการใหญ่ๆ หลายโครงการ เราไม่สามารถให้ต่างชาติที่ เข้ามาลงทุน
แบ่งปัน Knowhow ใหม่ๆ เหล่านั้นให้กับบุคลากรของไทยที่ไปร่วมงานกับต่างชาติได้
นอกจากนี้การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ท าให้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ยัง
ไม่มีความพร้อมและขีดความสามารถยังไม่เพียงพอต่อการแข่งขันในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกที่ก าลังเติบโตเร็วเกินไป 
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อย่างไรก็ตามปัญหาที่ก าลังจะตามมาอีกก็คือ การพุ่งขึ้นของราคาที่ ดินและการค้า
ที่ดิน ท าให้เกษตรกรที่เคยเช่าที่ดินท าการเกษตรและการประมงมายาวนาน ต้องถูกยกเลิก
สัญญาเช่าโดยทันทีเม่ือเจ้าของที่ดินขายที่ดินให้กับนักลงทุน ตัวอย่างเช่น โครงการก่อสร้าง
นิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมไปถึงการ
เวนคืนที่ดินจากการขยายระบบโครงการพ้ืนฐาน เช่น โครงการพัฒนาขนส่งสินค้าคอน
เทรนเนอร์ (ICD) พ้ืนที่ประมาณ 800 ไร่ ในต าบลหนองตีนนก อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นต้น (ilaw, 2563) 

3. ด้านความมั่นคง 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมิได้กระทบต่อสังคมเศรษฐกิจเท่านั้น 

หากยัง กระทบต่อความม่ันคงของประเทศซ่ึ งเก่ีย วข้องกับผลกระทบที่มีต่อภาครั ฐ 
โดยเฉพาะด้านความม่ันคง เช่นกรณีมีแรงงานต่างชาติเข้ามาท างานก็จะต้องมีฐานข้อมูล
ของคนต่างชาติที่เข้ามาท างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานรัฐซ่ึงได้แก่ ทะเบียนราษฎรและทะเบียนประวัติการประกอบ
กิจการหรืออาชีพ การเสียภาษีอากร ของคนต่างด้าว และสิ่งที่คนต่างด้าวจะต้องปฏิบัติเม่ือ
เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยรวมถึงมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ การลงโทษทางแพ่ง 
อาญาและทางปกครอง ฐานข้อมูลนี้มีความส าคัญอย่างมากต่อการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอย่างยิ่ง 

นอกจากนี้การให้กรรมสิทธ์ิแก่คนต่างชาติในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้ เป็น
สิทธิประโยชน์ด้านระยะเวลาการเช่าที่ให้ยาวถึง 50 ปี ต่อได้อีก 49 ปี รวมแล้วเท่ากับ 99 
ปีนั้น ถือเป็นการใช้ที่ดินในระยะยาว เพราะหากรัฐด าเนินการไม่รอบคอบอย่างถูกต้อง อาจ
ท าให้พ้ืนที่ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราคนต่างชาติก็จะพยายามหาช่องทางในการ
ครอบครองกรรมสิทธ์ิในที่ดินดังกล่าวได้ซ่ึงถือเป็นภัยต่อความม่ันคงของประเทศอย่างหนึ่ง
และอาจท าให้ประชาชนคนไทยในพ้ืนที่ไม่มีที่ดินอาศัยอยู่หรือที่ท ากินต่อไปในอนาคตหากมี
คนต่างชาติเข้ามาถือการครอบครอง อย่างไรก็ตาม การที่มีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนหรือมา
ท างานจะก่อให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มแรงงานข้ามชาติจ านวนมากที่รวมกันเป็นกลุ่มที่ มี
อ านาจในการต่อรองเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองซ่ึงน าไปสู่ปัญหาความม่ันคงของประเทศ 

ส่วนปัญหาการเปลี่ยนแปลงผังเมือง กัญจน์ ทัตติยกุล ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษา
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Watch) เปิดเผยว่า กระบวนการมี
ส่วนร่วมที่ผ่านมามีข้อจ ากัด ประชาชนในพ้ืนที่ท่ีจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผัง
เมืองส่วนมากไม่ได้รับรู้และเข้าร่วมให้ความคิดเห็น ประกอบกับระยะเวลาในการรับฟัง 
ทั้งๆ ที่เป็นผังเมืองที่ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัดมีเนื้อหาและรายละเอียดเป็นจ านวนมาก แต่
เวทีรับฟังที่เกิดขึ้นเป็นเวทีที่จัดเพียงครึ่งวัน และมีเวลาเพียงน้อยนิดส าหรับผู้ เข้าร่วมในการ
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แสดงความคิดเห็นนอกจากนี้ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ จนถึงวันนี้ยังไม่มีการให้
ข้อมูล-ร่าง-ผังเมือง EEC แก่บุคคลทั่วไป การจะได้มาต้องมีการชุมนุมร้องขอ และไม่มีการ
ปิดประกาศเพ่ือรับค าร้องของผู้มีส่วนได้เสียที่อาจจะถูกรอนสิทธ์ิในที่ดินจากการประกาศใช้
ผังเมือง EEC (Ilaw, 2563) 

4. ด้านส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข 
การจัดต้ังการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ย่อมมีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ท าให้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมการเกิดเขตเศรษฐ กิจพิเศษภาคตะวันออก ดังกล่ าวย่อมน า มาซ่ึงควา ม
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และการเคลื่อนย้ายของแรงงาน 
แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข  

ในส่วนที่เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรม 
ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ย่อมส่งผลให้มีความเป็นเมืองขยายตัวมาก
ขึ้น มีการใช้น าทรัพยากรมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ตามมา
คือปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อาทิเช่น การเกิดฝุ่นละออง มลพิษ
ทางอากาศและเสียง  น้ าเสีย ขยะมาก เป็นต้น ดังนั้นหากไม่มีระบบการจัดการ ที่ ดีรวมทั้ง
มาตรการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
ตามมาได้เช่นกัน 

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจาก "รายงานศึกษาธรรมาภิบาล  ด้านที่ ดินในพ้ืนที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" ที่จัดท าโดยนักวิชาการ
และภาคประชาชน พบว่า นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษท าลายหลักนิติธรรม 
(rule of law) และรอนสิทธิของประชาชน อีกทั้งยังไม่มีงานศึกษาใดๆ มารองรับ นับต้ังแต่
การศึกษาถึงความเป็นไป ได้ ก ารจัดท าราย งานประเมินผลกระทบด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (EIA) และการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) และที่ส าคัญการขาดมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนแม้แต่กับนักธุรกิจหรือ
ผู้ประกอบการ ในท้องถิ่น การขาดกระบวนการดังกล่า วเป็นส่วนส า คัญที่ ก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบและน าไปสู่การคัดค้านหรือความขัดแย้งกับประชาชน (Ilaw, 2563) 

ส าหรับปัญหาด้านสาธารณสุขพบว่า สถานการณ์ปัญหาที่เป็นผลมาจากการจัดต้ัง
เขตเศรษฐกิจพิเศษมีเหตุผลส าคัญกล่าวคือผู้รับบริการสุขภาพมีแนวโน้มที่ เพ่ิมมากขึ้นจาก
การเพ่ิมตัวของประชากรแรงงานที่อาจเคลื่ อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเขตเศรษฐกิจเพ่ือ
แสวงหาตลาดแรงงานที่มีโอกาสและผลตอบแทนมากยิ่งขึ้น การน าพาซ่ึงคนมิได้น ามา
เฉพาะปัญหาอาชญากรรมแต่ยังส่งผลต่อเรื่องความต้องการด้านสาธารณสุข ยิ่งกว่านั้น
ระบบการประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎห มาย
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ไทยเนื่องจากมีจ านวนที่เกินอัตราตามที่กฎหมายก าหนด ปัจจุบันการดูแลสุขภาพแรงงาน
ข้ามชาติภายใต้ระบบการประกันสุขภาพในประเทศไทยมี2 ระบบ คือ ระบบประกันสังคม
และระบบประกันสุขภาพรายปีของกระทรวงสาธารณสุข แต่พบว่าระบบดังกล่าวยังขาด
ประสิทธิภาพในการผลักดันให้แรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพได้ครอบคลุม (ปว
ริศร เลิศธรรมเทวี และคณะ., 2560) นอกจากนี้การเคลื่อนย้ายแรงงานของคนต่างชาติอาจ
น าพาเชื้อโรคเข้ามาแพร่ระบาดให้กับคนในพ้ืนที่ซ่ึงเป็นคนไทยได้ ดังนั้นหากไม่มีระบบการ
จัดการทางด้านสาธารณสุขที่ ดีรวมทั้งมาตรการภาครัฐที่ มีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิด
ปัญหาสุภาพตามมา 
 
แนวทางท่ีเป็นประโยชน์และลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor (EEC) สรุปได้ ดังน้ี 
 1. ด้านสังคมและกฎหมาย 
 1.1 รัฐจะต้องเตรียมการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมที่จะรองรับการ
เคลื่อนย้ายของแรงงานต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อีกทั้งการ
ให้ความช่วยเหลือดูแลคุ้มครองสิทธิของแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติจะต้อง
อยู่บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
               1.2 ควรจัดต้ังศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน แรงงาน
ต่างชาติ และประชาชนในพ้ืนที่ EEC ที่ประสบปัญหาต่างๆอันเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนช่วยเหลือให้ค าแนะน า  หรือค าปรึกษาทางด้าน
กฎหมายและแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในพ้ืนที่ EEC ของกลุ่มคนที่หลากหลายที่มาจาก
หลายพ้ืนที่ 

     1.3 การออกกฎหมายที่มาบังคับใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ
EECควรค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนคนไทยเป็นหลัก ไม่เอ้ือประโยชน์
หรือให้สิทธิประโยชน์ให้กับนักลงทุนต่างชาติหรือแรงงานต่างชาติมากเกินไป โดยให้ยึด
หลักการของกฎหมายของประเทศไทยเป็นหลัก 
 2. ด้านเศรษฐกิจ 

 2.1 ควรมีการจัดต้ังศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ  นักลงทุนรายใหม่ เพ่ือสร้าง
ความม่ันคงและความม่ันใจในการลงทุน และจัดต้ังศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือ เป็นการ
เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และควรมีการ
จัดต้ังศูนย์ บริการแบบเบ็ดเสร็จเพ่ือบริการข้อ มูลและประสานงานในด้า นต่างๆให้
ผู้ประกอบการ นักลงทุนและแรงงานในพ้ืนที่ EEC  
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     2.2 ควรให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและก ากับดูแลการ
ด าเนิ นการของการพัฒนาเขตเศรษฐ กิจพิเศษภาคตะวันออก ส่ วนผู้ป ระกอบกา ร
ภาคเอกชนควรมีการเตรียมพร้อมหรือเตรียมการเพ่ือการลงทุนในพ้ืนที่ EEC  โดยศึกษา
จากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการรวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับในการ
ลงทุนในพ้ืนที่ EEC 
  3. ด้านความม่ันคง 
               3.1 แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาท างานในพ้ืนที่ EEC ทั้งแรงงานต่างด้าวหรือ
คนในพ้ืนที่อ่ืนๆ อาจจะส่งผลให้เกิด ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพ้ืนที่ตามมา 
ดังนั้นรัฐบาลต้องจัดก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอเพ่ือป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ EEC และหน่วยงานต่างๆรัฐต้องมีการบูรณาการในการจัดเก็บข้อมูลและ
เข้าถึงข้อมูลของแรงงานต่างชาติและแรงงานนอกพ้ืนที่ท่ีเข้ามาในพ้ืนที่ EEC เพ่ือตรวจสอบ
ประวัติส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาหากมีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้น   
  4. ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 
               4.1 ควรมีมาตรการป้องกันและเยียวยาความเสียหายในด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ของประชาชนในพ้ืนทีE่EC เพ่ือให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปได้อย่าง
ยั่งยืนและบริหารจัดการให้ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
               4.2 ควรให้ความส าคัญกับการจัดการปัญหามลพิษในพ้ืนที่ EEC  การบุกรุก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบ าบัดน้ า เสียและขยะ ภายในพ้ืนที่โดยรอบเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งการเฝ้าระวังการปล่อยมลพิษในรูปแบบต่างๆ ของ
อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันในเขตพัฒนาพิเศษ และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ EEC ได้เข้าใจถึงการพัฒนาที่จะน าความเจริญมาสู่พ้ืนที่ EEC  และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้ อมรวมทั้งควรมีการ จัดต้ังกองทุนเพ่ือเยี ยวยาให้แ ก่
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ไม่สามารถแก้ไขได้ 

 
บทสรุป 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีข้อดีในการส่งเสริมให้นักลงทุน
ต่างชาติได้เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ EEC และยังกระจายไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง และภาพรวมของ
ประเทศไทย และท าให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่จะขยายตัวจากการลงทุนใหม่ๆ ในEEC โดย
ให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างชาติอาทิเช่น การยกเว้นภาษี 
ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ เครื่องจักร วัตถุดิบ และการได้รับการยกเว้นทางกฎหมายรวมถึง
การลงทุนของนักลงทุน นักวิจัยต่างชาติแต่รายได้เหล่านี้อาจกระจุกตัวอยู่ กับนักลงทุน 
ผู้ประกอบการ เป็นคนไม่ก่ีกลุ่มขณะที่ประชาชนในพ้ืนที่ ซ่ึงเป็นเจ้าของทรัพยากรอาจมี
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รายได้จากเพียงค่าจ้างรายวันหรืออาจไม่ได้ผลประโยชน์จากส่วนนี้เลยหากเจ้าของกิจการ
เลือกจ้างแรงงานต่างด้าวซ่ึงค่าแรงถูกกว่าคนในพ้ืนที่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักภายใต้ระบอบทุน
นิยมน าพาความเจริญก้าวหน้าสู่ประเทศขณะที่กลับก่อปัญหาความเหลื่อมล้ า ของรายได้ 
ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรของสังคม แต่ทั้งนี้แล้ว การพัฒนาเศรษฐกิจดู
เหมือนเป็นการสร้างความม่ังค่ัง แต่ต้องให้มีความหยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หรือต้องไม่ให้เกิดกระเลยนั้น ควรเป็นการมอง
อนาคตเพ่ือสังคมน่าอยู่ ที่ไม่ได้มองเพียงแค่ มีกินเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจสิ่งที่จะเกิด
ตามมาในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย แต่แล้วในความเป็นจริงของสิ่งแวด ที่ใดมีการพัฒนาที่นั้น
ย่อมเกิดความสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดา ที่ต้องเกิดขึ้นทุกแห่งหนที่ทุกคนมุ่งแต่ความโอ่อ่า ม่ัง
มี แต่ความสูญตามมาแล้ว ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีกับภัยธรรมชาติที่ตามมาเช่นกัน 
จึงต้องมีสติและขอบเขตของพัฒนาเช่นกัน เศรษฐกิจก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมต้องได้รับการ
พัฒนาเหมือนกัน จึงจะเกิดการพ่ึงพาอย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกยังก่อให้เกิดประโยชน์
และผลกระทบหรือผลเสียทั้งใน ด้านสังคมและกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านความม่ันคง 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข   ดังนั้นการที่รัฐด าเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกจ าเป็นต้องค านึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเพ่ือแลกกับผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับสังคมและกฎหมาย เศรษฐกิจ ความม่ันคง ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข โดย
หาวิธีการหรือแนวทางในการป้องกันผลกระทบ ตลอดจนการเพ่ิมศักยภาพและสร้างโอกาส
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ EEC เพ่ือเตรียมรองรับการเป็นเขตอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน 
การขนส่งระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวและการให้บ ริการและการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจที่ก าลังจะเกิดขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กล่าวถึงในหมวด 1 บท
ทั่วไป มาตรา 3 ความว่า “อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรง
เป็นประมุขทรงใช้อ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม” 
ค ำส ำคัญ:  อ านาจอธิปไตย; การแสดงออกของประชาชน 
 

Abstract 
 Constitution of the kingdom of Thailand B.E. 2560 mentioned in 
chapter 1, general chapter section 3 that “the sovereignty belongs to Thai 
people. The King as the head of government uses that power through 
parliament, cabinet and the court according to the provisions of the 
constitution.  Parliament, cabinet, court, independent organizations and 
government agencies must perform duties in accordance with the 
constitution, law and rule of law for the common benefit of the nation and 
the welfare of the people as a whole” 
Keywords:  Power of Sovereignty; Public Expression 
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บทน ำ 
 อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) มีลักษณะเป็นนามธรรม (Abstract) กล่าวคือไม่
สามารถจะมองเห็นได้หรือสัมผัสได้เหมือนกับองค์ประกอบอ่ืนของรัฐ ส าหรับความคิดเรื่อง
อ านาจอธิปไตยนั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานส าคัญของวิชารัฐศาสตร์สมัยใหม่ ความคิดได้
กล่าวถึงการมีอ านาจบังคับใช้กฎหมาย และการมีความสัมพันธ์กับนานาชาติ ส าหรับ 
“อ านาจอธิปไตย” นั้นเป็นที่ยอมรับกันว่า เป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองของรัฐ ซ่ึงท าให้
รัฐมีอ านาจบังคับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีอ านาจในด าเนินกิจการระหว่าง
ประเทศ และเนื่องจากอ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจสูงสุดดังกล่าว ฉะนั้นจึงไม่มีอ านาจอ่ืนใด
ภายในรัฐที่จะมาอยู่เหนืออ านาจอธิปไตยเพราะถ้ามีอ านาจใดมาจ ากัดอ านาจอธิปไตยแล้ว 
อ านาจอธิปไตยนั้นก็จะไม่เป็นอ านาจอีกต่อไป และในขณะเดียวกันอ านาจที่มาจ ากัดนั้นก็
จะกลายเป็นอ านาจอ านาจอธิปไตยใหม่ขึ้นแทนที่  (อานนท์ อาภาภิรม, 2545) สอดคล้อง
กับแนวคิดของนักวิชาการที่ว่า อ านาจอธิปไตยเป็นเรื่องเก่ียวกับอ านาจทางการเมือง การ
ปกครองที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นเรื่องที่นับต้ังแต่การได้มาซ่ึงอ านาจ การรักษาไว้ การใช้
และการจัดระเบียบต่าง ๆ ขององค์กรขึ้นมาเพ่ือรองรับอ านาจ ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ
นับได้ว่าอ านาจทางการเมือง การปกครองเป็นเรื่องที่ส า คัญอันเป็นจุดเริ่มต้นของการจัด
ระเบียบหรือการวางกฎเกณฑ์ของการที่จะปกครองประเทศ (วิษณุ เครืองาม, 2530) ซ่ึงเรา
ต้องท าความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎีและวิธีปฏิบัติว่าด้วยเรื่องของอ านาจอธิปไตยที่แตกต่าง
กันท าให้การก าหนดกฎเกณฑ์ในการปกครองของแต่ละประเทศมีรูปแบบที่แตกต่างกัน
ออกไปด้วย แม้แต่การระบุว่าระบอบการปกครองใดเป็นเผด็จการ คณาธิปไตย หรือ
ประชาธิปไตย ก็สามารถศึกษาได้จากทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในเรื่องเก่ียวกับอ านาจอธิปไตยนี้
เองจะเป็นตัวก าหนดกฎเกณฑ์การปกครองของแต่ละประเทศ อันจะส่งผลต่อการจัด
ระเบียบขององค์กรทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางการเมือง ซ่ึงอธิปไตย
จะเป็นที่เริ่มต้นของปัญหาที่เก่ียวกับกฎเกณฑ์ทั้งหลายอันเป็ นที่มาเบื้องต้นของการจัด
ระบอบการปกครองทั้งหลายที่ท าให้เป็นจุดแบ่งแยกของระบบรัฐบาลทั้งหลายที่ก าหนด
รูปแบบรัฐ รูปแบบประมุขแห่งรัฐ ที่มาของสมาชิกรัฐสภา อ านาจหน้าที่ของรัฐสภา  
ซ่ึงประเด็นทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนสืบเนื่องมาจากความเข้าใจในเรื่องของอ านาจอธิปไตยกับ
เจ้าของอ านาจอธิปไตยทั้งสิ้น  
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ควำมหมำยอ ำนำจอธิปไตย 
 มีนักวิชาการได้อธิบายความหมายของอ านาจอธิปไตยไว้ในหลายทัศนะ ดังนี้ 
 มานิตย์ จุมปา (2543) อธิบายไว้ว่า อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) หมายถึง 
อ านาจที่แสดงความเป็นใหญ่ ความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นต่อใคร หรือต้องเชื่อฟังค าสั่งค าบัญชา
ของผู้ใดที่เหนือตนโดยปราศจากความยินยอมของตน 
   ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (2548) ได้ให้ค านิยามของค าว่า  อ านาจอธิปไตย คือ 
อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ซ่ึงเป็นอ านาจที่จะบังคับประชาชนภายในรัฐปฏิบัติ
หรืองดเว้นการปฏิบัติ และยังใช้ในการอ้างสิทธิเพ่ือป้องกันไม่ให้อ านาจกลุ่มอ่ืน ๆ เข้ามามี
อ านาจเหนือพ้ืนที่ ที่รัฐนั้นอ้างอ านาจอธิปไตยอยู่  
  จึงสรุปความหมายของอ านาจอธิปไตย ได้ว่า อ านาจอธิปไตย คือ อ านาจสูงสุดใน
การด าเนินการของประเทศทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร ในระบบ
การเมืองระหว่างประเทศที่เป็นเอกราชมีสิทธิที่จะด าเนินนโยบายเพ่ือรักษาและส่งเสริม
ผลประโยชน์ของชาติตามที่ตนเห็นสมควร  

 
แนวคิดเก่ียวกับอ ำนำจอธิปไตย 
 ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 จัง โบแดง (Jean Bodin) ชาวฝรั่งเศส ได้เป็นผู้น าค าว่า 
“อ านาจอธิปไตย” มาใช้โดยอธิบายว่า รัฐได้รับการมีอ านาจสูงสุดเหนือปวงชน และเป็น
อิสระจากการบังคับบัญชาของรัฐอ่ืน โบแดงได้คิดหลักปรัชญาเก่ียวกับอ านาจอธิปไตย เพ่ือ
สนับสนุนพระมหากษัตริย์ เขาได้ให้ทัศนะว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของรัฐ และผู้ที่ใช้ควรเป็น
พระมหากษัตริย์นอกจากนั้นโบแดงยังได้กล่าวว่า อ านาจอธิปไตยนี้อาจอยู่ภ ายใต้กฎ
บางอย่างซ่ึงโบแดงอ้างว่าเป็นกฎของพระเจ้าและกฎแห่งชาติ  ต่อมาในทศวรรษที่ 17 
Thomas Hobbes นักปราชญ์ชาวอังกฤษได้เขียนอธิบายถึง อ านาจอธิปไตยไว้อย่าง
กว้างขวางในหนังสือชื่อ Leviathan (อานนท์ อาภาภิรม ,2545) ในหนังสือนี้ฮอบส์ได้
อธิบายว่า มนุษย์แต่ละคนได้ท าสัญญาระหว่างกัน สละอ านาจและสิทธิที่แต่ละคนมีอยู่โดย
ธรรมชาติให้แก่องค์อธิปัตย์ ให้องค์อธิปัตย์มีอ านาจเด็ดขาดในการปกครองเพียงผู้ เดียว
ประชาชนทุกคนยอมอยู่ภายใต้อ านาจนั้น โดยที่ประชาชนไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อองค์
อธิปัตย์ อ านาจองค์อธิปัตย์เป็นอ านาจที่เด็ดขาดและสูงสุด ฮอบส์ให้เหตุผลว่า สัญญาสังคม
ที่ประชาชนท าต่อกันนั้น เป็นสัญญาระหว่างประชาชนต่อประชาชนไม่ใช่สัญญาระหว่าง
ประชาชนกับองค์อธิปัตย์ องค์อธิปัตย์จึงไม่เป็นคู่สัญญากับประชาชน เพียงแต่เกิดขึ้นจาก
สัญญา ดังนั้นองค์อธิปัตย์จึงไม่มีทางที่จะท าผิดสัญญาได้ ประชาชน เป็นผู้ ก่อต้ังและมอบ
อ านาจ ให้องค์อธิปัตย์ เพราะเห็นความจ าเป็นและมีประโยชน์ ฉะนั้นประชาชนจะบ่นว่า
การกระท าใด ๆ ขององค์อธิปัตย์ไม่ได้ จะเห็นว่าตามทัศนะของฮอบส์ อ านาจอธิปไตยเป็น
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ขององค์อธิปัตย์ ซ่ึงหมายถึงกษัตริย์เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดและเด็ดขาดเหนือประชาชนในรัฐ 
ประชาชนจึงไม่มีสิทธิที่จะต่อต้านหรือถอดถอนกษัตริย์ได้ และไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องใด ๆ 
ต่อกษัตริย์ได้อีกด้วย ในขณะเดียวกัน จอห์น ล็อค ( John Locke) เป็นนักปราชญ์ชาว
อังกฤษได้ให้ทัศนะว่า มนุษย์เป็นผู้ก่อต้ังรัฐเพ่ือรักษาสิทธิธรรมชาติของตนอันได้แก่ สิทธิใน
การเป็นอยู่อย่างอิสรเสรีภาพ อยู่อย่างสุขสบายและมีสิทธิในทรัพย์สิน ล็อคไม่เห็นด้วยกับ
การที่ประชาชนมอบอ านาจอธิปไตยให้แก่องค์อธิปัตย์แต่เพียงผู้ เดียวมีอ านาจสูงสุดและ
เด็ดขาดในรัฐ แต่ล็อคสนับสนุนระบบรัฐสภา กล่าวคือ อ านาจอธิปไตยนั้นเป็นของปวงชน 
แต่ปวงชนไม่สามารถจะใช้อ านาจได้โดยตรง จึงมอบอ านาจนั้นให้บุคคลคณะหนึ่งซ่ึงเรียกว่า 
รัฐบาล นั้นเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยแทนตน โดยรัฐบาลนั้นจะต้องด าเนินการบริหารรัฐไป
ตามเจตจ านงของประชาชนส่วนใหญ่ ซ่ึงหวังประโยชน์สุขของคนส่วนรวมเป็นส าคัญ ซ่ึง
อ านาจอธิปไตยจะมีองค์ประกอบที่ส าคัญของรัฐอย่างสุดท้ายคือ อ านาจอธิปไตย ซ่ึงเป็น
อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศเม่ือประเทศมีอ านาจอธิปไตยประเทศจึงมีอ านาจเหนือ
บุคคลทุกคนและสมาคมทุกสมาคมในดินแดนนั้น ๆ โดยไม่มีข้อยกเว้น ประเทศมีอ านาจ
สูงสุดในกิจการภายในและภายนอกโดยมีรัฐบาลเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยในนามของ
ประเทศด าเนินกิจการทั้งหลายได้อย่างเต็มที่ (โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, มปป)  
 
ลักษณะของอ ำนำจอธิปไตย 
 ลักษณะของอ านาจอธิปไตยว่า มีนักวิชาได้อธิบายสาระส าคัญไว้ ดังนี้  (อานนท์ 
อาภาภิรม, 2545)  
 1. ความเด็ดขาด (Absoluteness) หมายความว่า อ านาจอธิปไตยย่อมเป็นอ านาจ
สูงสุดในแผ่นดินไม่มีอ านาจใดเหนือกว่าถ้ามีอ านาจอ่ืนใดมาจ ากัดอ านาจอธิปไตย อ านาจ
นั้นก็เป็นอ านาจอธิปไตยแทนที่ โดยหลักทั่วไปแล้วในประเทศในรัฐย่อมมีอ านาจหลายชนิด 
แต่ละอ านาจมีลักษณะไม่เหมือนกัน เช่น อ านาจของบุคคล อ านาจของกลุ่มบุคคล อ านาจ
ของข้าราชการและ อ านาจของหน่วยงานเป็นต้นอ านาจเหล่านี้ ซ่ึงมีระดับแห่งอ านาจไม่
เท่ากันแต่ทั้งหมดก็อยู่ภายใต้อธิปไตยทั้งสิ้น ในทางปฏิบัติจะไม่ใช้อ านาจอธิปไตยที่ขัดต่อ
หลักศีลธรรม ขัดต่อหลักจริยธรรมและจรรยา ทั้ง ๆ ที่อ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจที่เด็ดขาด
ในแผ่นดิน แต่หลักแห่งมนุษยธรรมนั้นก็ยังจะเป็นข้อจ ากัดการใช้อ านาจอธิปไตยในแผ่นดิน 
ลักษณะเช่นนี้จะปรากฏอยู่ในประเทศประชาธิปไตย ส าหรับประเทศเผด็จการนั้นการใช้
อ านาจอธิปไตยเป็นไปอย่างรุนแรงโดยไม่ค านึงถึงหลักศีลธรรมและหลักมนุษยธรรม 
  2. เป็นการทั่วไป (Comprehensiveness) หมายความว่า อ านาจอธิปไตยนั้นมี
อ านาจครอบคลุมทั่วไปในรัฐอ านาจบังคับแห่งอ านาจอธิปไตยนั้น อยู่ เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง
ในรัฐไม่ว่าจะเป็นบุคคล ดินแดน องค์การ หรือกลุ่มคน อ านาจนี้ย่อมแผ่ขยายไปทั่วทุกหน
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ทุกแห่งตลอดจนอาณาเขตของรัฐนั้น ๆ เพราะฉะนั้นบุคคลใดหรือ หน่วยงานใดก็ตามหา ก
ละเมิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่อ านาจอธิปไตยได้ก าหนดขึ้นแล้วต้องถูกลงโทษหรือรับผลใด ๆ 
ที่เกิดจากการบังคับใช้อ านาจอธิปไตยนั้น อาจจะมีข้อยกเว้นบางประการเก่ียวกับอ านาจ
ทั่วไปของอธิปไตย เช่น อ านาจอธิปไตยจะไม่บังคับเข้าไปในหมู่หรือกลุ่มของผู้แทนรัฐ
ต่างประเทศที่มาประจ าในรัฐหนึ่งรัฐใดและแต่ละรัฐจะเรียกคืนเม่ือใดก็ได้ 
  3. ถาวร (Permanence) หมายความว่า อ านาจอธิปไตยนี้จะต้องคงอยู่ในรัฐโดย
ไม่มีวันสลาย ถ้าอ านาจอธิปไตยสลายไป หรือหมดไปก็เท่ากับว่ารัฐนั้นสลายไปด้วย ข้อที่น่า
สังเกต คือ รัฐบาลอาจจะเปลี่ยนไป อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานของรัฐมีการปฏิรูป
แต่อ านาจอธิปไตยจะคงอยู่ในรัฐไม่เปลี่ยนแปลง อิสรภาพของรัฐนั้นอยู่คู่กับอ านาจอธิปไตย 
ไม่มีรัฐใดที่สามารถเป็นเอกราชอยู่ได้โดยปราศจากอ านาจอธิปไตย เพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้
ว่ารัฐเอกราชจะมีความม่ันคงถาวรแค่ไหนนั้น อยู่ที่ความสามารถที่จะรักษาอ านาจอธิปไตย
ไว้ได้ ข้อส าคัญคือถ้าจะเป็นเอกราชและเป็นรัฐโดยสมบูรณ์แล้วความม่ันคงถาวรแห่ง
อ านาจอธิปไตยภายในรัฐเป็นสิ่งจ าเป็นมากที่สุด 
  4. การแบ่งแยกไม่ได้ (Indivisibility) อ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจที่มองไม่เห็น แต่
ทราบว่ามีอยู่ในรัฐ ทั้งนี้เพราะว่าเหตุผลของอ านาจอธิปไตยนั้นมีอยู่ คือ ความเป็นเอกราช
ของรัฐนั้น อ านาจอธิปไตยนี้ไม่อาจที่จะแบ่งตัวออกไปได้ เพราะถ้าแบ่งออกไปแล้วจะท าให้
รัฐเดิมสลายไป จะมีรัฐใหม่มาแทนที่ตามส่วนของการแบ่งอ านาจอธิปไตย จะเห็นได้ว่า
ประเทศเกาหลี อินเดีย ประเทศเหล่านี้เดิมมีอ านาจอธิปไตยเป็นอันหนึ่งอันเดียว แต่เม่ือ
แบ่งออกไปแล้ว ก็ท าให้เกิดประเทศใหม่เพ่ิมขึ้น ประเทศเดิมสลายกลายเป็น เกาหลีเหนือ 
เกาหลีใต้ อินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ เป็นต้น  
 สรุปได้ว่า ลักษณะของอ านาจอธิปไตยต้องมีความเด็ดขาด เพราะอ านาจอธิปไตย
เป็นอ านาจสูงสุดในรัฐ ไม่มีอ านาจใดมาเหนือกว่าอ านาจอธิปไตย จึงต้องมีความเด็ดขาดไม่
เกรงกลัวอ านาจใด อ านาจอธิปไตยต้องมีลักษณะเป็นการทั่วไปแผ่ขยายครอบคลุมทุกแห่ง
ของรัฐ อ านาจอธิปไตยต้องมีลักษณะถาวรคู่กับรัฐ ถ้าไม่มีรัฐก็จะไม่มีอ านาจอธิปไตยและ
ลักษณะสุดท้ายของอ านาจอธิปไตยคือ การแบ่งแยกมิได้ ถ้าแบ่งแยกหมายถึง มีรัฐใหม่
เกิดขึ้น 
 
ประเภทของอ ำนำจอธิปไตย 
  อ านาจอธิปไตยนั้นอาจแยกประเภทออกไปได้ในแง่ของการใช้งานได้เป็น 5 
ประเภท ดังต่อไปนี้ (อานนท์ อาภาภิรม, 2545) 
  1. อ านาจอธิปไตยทางกฎหมาย (Legal Sovereignty) อ านาจอธิปไตยทาง
กฎหมาย คือ อ านาจสูงสุดในการออกกฎหมายนั่นเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นอ านาจ
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สูงสุดภายในรัฐ ซ่ึงรัฐมีอ านาจที่จะออกกฎหมายบังคับให้มีการปฏิบัติตาม และองค์กรที่มี
อ านาจดังกล่าวได้แก่ รัฐสภา และกฎหมายที่ออกมาได้รับการรับรองว่ามีผลใช้บังคับโดย
ศาล จอห์น ออสติน (John Austin) ชาวอังกฤษได้อธิบายว่า สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษเป็น
ผู้มีอ านาจอธิปไตยตามกฎหมายเพราะเป็นองค์การเดียวท่ีมีอ านาจออกกฎหมายได้ เพราะ
กฎหมายที่ผ่านสภาแล้วจะไม่มีองค์การอ่ืนใดบอกเลิกล้มล้างได้ ฉะนั้นอ านาจอธิปไตยทาง
กฎหมายจึงเป็นเรื่องของรัฐสภา 
  2. อ านาจอธิปไตยทางการเมือง (Political Sovereignty) อ านาจอธิปไตยทาง
การเมือง หมายความว่า อ านาจอธิปไตยโดยทางการเมืองเป็นความคิดเห็นของประชาชนที่
ออกเสียงเลือกต้ัง ฉะนั้นในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงถือว่าอ านาจ
อธิปไตยทางการเมืองมีความส าคัญมาก เพราะเป็นการแสดงออกที่อ านาจอธิปไตยทาง
การเมืองของประชาชนนั่นคือการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง เพ่ือเลือกผู้แทนของตนไปใช้
อ านาจอธิปไตยทางกฎหมายโดยผ่านทางรัฐสภาและผู้แทนราษฎรนี้ได้รวมกันขึ้นเป็นสภา
นิติบัญญัติ ซ่ึงมีหน้าที่ในการออกกฎหมายใช้บังคับภายในประเทศได้เป็นการทั่ วไป อนึ่ง มี
ผู้เห็นว่าอ านาจอธิปไตยทางการเมืองอยู่ เหนืออ านาจอธิปไตยทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพราะ
อ านาจอธิปไตยทางการเมือง จะเป็นตัวก าหนดบุคคลผู้ใช้อ านาจอธิปไตยทางกฎหมายโดย
กระบวนการของการเลือกต้ัง 
  3. อ านาจอธิปไตยตามข้อเท็จจริง (De Facto Sovereignty) ในกรณีที่เกิดการ
ปฏิวัติ (Revolution) หรือรัฐประหาร (Coup D’ Etat) ขึ้นภายในรัฐ จะเห็นได้ว่าอ านาจ
การปกครองของรัฐจะเกิดมีซ้อนขึ้นมา กล่าวคือ อ านาจอธิปไตยจะตกอยู่กับทั้งฝ่ายรัฐบาล
ที่ถูกต้องตามกฎหมายกับคณะปฏิวัติหรือคณะรัฐประหารอีกคณะหนึ่ง เม่ือเกิดการช่วงชิง
อ านาจกันขึ้นท าให้เกิดรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย (De Jure Government) ซ่ึงเป็นผู้ใช้
อ านาอธิปไตยตามกฎหมาย ส่วนคณะบุคคลที่ท าการปฏิวัติหรือรัฐประหารก็พยายามจัดต้ัง
อ านาจเพ่ือปกครองรัฐต่อไป ซ่ึงบุคคลคณะนี้จะมีอ านาจอธิปไตยตามข้อเท็จจริง ( De 
Facto Government) ถ้าคณะที่ยึดอ านาจการปกครองมาจากคณะรัฐบาลที่ถูกต้องตาม
กฎหมายสามารถประสบชัยชนะ คือสามารถยึดอ านาจด้วยการปฏิวัติหรือรัฐประหาร 
รวมทั้งนานาประเทศให้การรับรอง (Recognition) ต่อรัฐบาลของคณะปฏิวัติหรือคณะรัฐมี
ผลท าให้รัฐบาลตามข้อเท็จจริงกลายเป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นรัฐบาลที่มี
อ านาจอธิปไตยตามกฎหมายขึ้นมาแทนอ านาจอธิปไตยตามข้อเท็จจริง 
 4. อ านาจอธิปไตยตามนิตินัย (De Jure Sovereignty) อ านาจอธิปไตยตามนิตินัย 
ได้แก่ อ านาจอธิปไตยซ่ึงรัฐบาลโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศ 
รัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายได้แก่รัฐบาลที่จัดต้ังขึ้นมาตามกระบวนการทางการเมืองที่
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ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือเป็นรัฐบาลที่ได้รับการแต่งต้ังจากรัฐสภาซ่ึงประชาชนเลือก
ขึ้นมา หมายว่าเป็นรัฐบาลที่ได้รับการแต่งต้ังจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
  5. อ านาจอธิปไตยภายนอก (External Sovereignty) อ านาจอธิปไตยภายนอก 
ได้แก่ ความเป็นอิสระ เสรีของรัฐที่จะด ารงอยู่ได้โดยปราศจากการควบคุมหรือแทรกแซง
จากรัฐอ่ืน หมายความว่ารัฐนั้นมีอ านาจอธิปไตยในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศกับรัฐอ่ืน เช่น สามารถท าข้อตกลง ท าสนธิสัญญาให้สัตยาบัน รวมทั้งการประกาศ
และยุติสงครามกล่าวโดยสรุปได้ว่า อ านาจอธิปไตยภายนอกคือ ความเป็นเอกราชของรัฐ
นั้นเอง 
 
อ ำนำจอธิปไตย : ใครเป็นเจ้ำของ ? 
  ปัญหาที่ส าคัญที่สุดอันหนึ่งในทฤษฎีรัฐศาสตร์ก็คือ ปัญหาเก่ียวกับผู้ เป็นเจ้าของ
อธิปไตยของรัฐเนื่องด้วยอ านาจอธิปไตยเป็นของจ าเป็นสิ่งสูงสุดเหนือบุคคลที่ประกอบเป็น
รัฐ จึงมีปัญหาเกิดขึ้นว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดจะเป็นผู้ที่แสดงเจตนารมณ์ของรัฐและใช้
อ านาจปกครองในนามของรัฐ หรืออีกนัยหนึ่งใครเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ในปัญหานี้ได้
มีนักปราชญ์ได้ให้ค าตอบที่ส าคัญ ๆ แตกต่างกัน ดังนี้ (พรรณเพ็ญ คุณวพานิชกุล,2543) 
 1. กษัตริย์เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย แต่เดิมอ านาจอธิปไตยนี้ มีผู้ คิดว่าเป็นของ
กษัตริย์ไม่ใช่ของรัฐ ในศตวรรษที่ 16 นักปราชญ์ทางรัฐศาสตร์หลายท่านได้พยายาม
ชี้ให้เห็นว่า อ านาจอธิปไตยคืออ านาจของพระมหากษัตริย์ เพราะว่ากษัตริย์เป็นผู้สถาปนา
เอกราชให้แก่รัฐและเป็นผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในรัฐ พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นอธิปัตย์อย่างที่
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ตรัสว่า ฉันเป็นรัฐทฤษฎีนี้ถือว่ากษัตริย์เป็นที่มาของกฎหมายและ
อ านาจทั้งหมด กษัตริย์เป็นผู้ที่ท าอะไรไม่ผิดราษฎรทุกคนจะต้องเชื่อฟังกษัตริย์ ทฤษฎีได้
ถูกท าลายโดยการปฏิวัติซ่ึงก่อให้เกิดประชาธิปไตยแผนใหม่ขึ้น แต่พระมหากษัตริ ย์ยังได้รับ
การยกย่องว่าเป็นองค์อธิปัตย์ทั้ง ๆ ที่ไม่ทรงมีพระราชอ านาจเลย ตัวอย่างคือในประเทศ
อังกฤษ พระมหากษัตริ ย์กลับทรง มีฐา นะเป็นพระมหากษัตริย์ ภาย ใต้รั ฐธร รมนูญ 
(Constitutional Monarchy) หรื อพระมหา กษัตริ ย์ ของรั ฐสภา  ( Parliamentary 
Monarchy)  
  2. ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ทฤษฎีที่ว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชน ได้มีผู้คิดขึ้นขึ้นต้ังแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากปรัชญาของ
พวกสโตอิคส์ (Stoics) ในเรื่องที่เก่ียวกับกฎธรรมชาติและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ชิเซ
โร่ได้กล่าวว่าอ านาจสูงสุดในรัฐ ๆ หนึ่งตกอยู่แก่ประชาชนทั้งหมดของรัฐ ถึงแม้ว่าทฤษฎีนี้
จะมีคนเชื่ ออยู่มากในสมัยโรมันก็ตาม แ ต่ว่าไปขัด กับหลักกา รที่ส า คัญอันหนึ่งที่ว่ า 
เจตนารมณ์จักรพรรดิคืออ านาจแห่งกฎหมาย ในตอนนั้นได้มอบอ านาจสูงสุดบนพ้ืนผิว
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พิภพให้แก่คนๆ หนึ่ง คือ สันตะปาปา หรือ จักรพรรดิ ซ่ึงท าให้เกิดทฤษฎีเทวสิทธิ์ขึ้น 
ทฤษฎีนี้ได้มีส่วนสนับสนุนอ านาจอธิปไตยของกษัตริย์ในรัฐ ในสมัยนี้พวกที่ ต่อต้านกษัตริย์
ได้ฟ้ืนฟูเอาทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนขึ้นมาใช้อีกครั้งหนึ่ง ในศตวรรษที่ 16 
และ 17 พวกนี้ได้โจมตีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสนับสนุน ให้มีการยอมรับว่า
อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนโดยมีรากฐานอยู่บนกฎธรรมชาติและสัญญาประชาคม ใน
ประเทศอังกฤษล็อคได้น าเอาทฤษฎีนี้ออกเผยแพร่ เพ่ือสนับสนุนขบวนการปฏิวัติใน
ศตวรรษที่ 16 เหตุผลส าคัญที่เกิดมีการน าเอาทฤษฎีนี้มาใช้ก็คือต้องการล้มล้างกษัตริย์ ซ่ึง
จะสังเกตเห็นได้จากความเห็นของรูสโซ และเจฟเฟอร์สัน ซ่ึงมีอิทธิพลในการปฏิวัติฝรั่งเศส
และอเมริกา ต้ังแต่นั้นมาทฤษฎีนี้ได้ถือว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ( Popular 
Sovereignty) นั้น เป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 3. อ านาจบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย แนวคิดนี้เกิดจากหลังจาก
อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนได้รับความส าเร็จและล้มล้างอ านาจกษัตริย์และสร้างรัฐบาล
ประชาธิปไตยขึ้นแล้ว ได้มีความพยายามที่จะหาพ้ืนฐานทางกฎหมายและความแน่นอนยิ่งขึ้น
ของอ านาจอธิปไตย นักนิติศาสตร์ในศตวรรษที่ 19 ได้เห็นพ้องต้องกันว่าอ านาจอธิปไตยนั้น 
เป็นของบุคคลกลุ่มหนึ่งซ่ึงเป็นผู้เขียนรัฐธรรมนูญของรัฐหรือกลุ่มบุคคลที่มีอ านาจแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหรือที่เรียกว่าอ านาจบัญญัติรัฐธรรมนูญ ( Constituent Power ) ทฤษฎี
นี้ให้เหตุผลดังนี้ คือ กฎหมายสูงสุดในรัฐ ๆ หนึ่งก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเป็นกฎหมายที่
วางหลักการเก่ียวกับการปกครองประเทศ ก าหนดรูปแบบของรัฐบาล วางบทบัญญัติถึง
อ านาจของรัฐบัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมือง โดยเหตุนี้รัฐบาลจึงมีอ านาจ แต่
อ านาจนี้เป็นอ านาจที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้และถูกจ ากัดโดยรัฐธรรมนูญ จึงมีการเชื่อว่ารัฐมี
อ านาจน้อยกว่าผู้เขียนหรือผู้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ผู้ใดมีอ านาจเขียนรัฐธรรมนูญก็
เป็นผู้ที่แสดงออกซ่ึงเจตนารมณ์โดยตรงของรัฐ เพราะฉะนั้นจึงลักษณะเป็นผู้มีอ านาจสุด ใน
บางรัฐ รัฐสภาเป็นผู้มีอ านาจเขียนและแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางรัฐก็มีองค์การพิเศษในการ
เขียนและแก้รัฐธรรมนูญ 
  4. องค์การนิติบัญญัติเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ทฤษฎีนี้เชื่อว่าอ านาจอธิปไตยนั้น
เป็นขององค์การนิติบัญญัติ ซ่ึงได้กระท าหน้าที่ของตนภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย และโดย
วิธีการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ของรัฐ เม่ือเราทราบว่าเจตนารมณ์ของ
รัฐนั้นมีอ านาจสูงสุด ทฤษฎีนี้จึงเชื่อว่า เม่ือองค์การนิติบัญญัติเป็นผู้ออกกฎหมาย องค์การนิติ
บัญญัติก็เป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตย องค์การเหล่านี้อาจจะรวมถึงรัฐสภา สภาท้องถิ่น ศาล
ยุติธรรม (ค าพิพากษาของศาล) ค าสั่งของราชการฝ่ายปกครองผู้ มีอ านาจตามกฎหมาย 
ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเม่ือใช้สิทธิของตนในการเลือกต้ัง และในการออกเสียงประชามติ
รวมทั้งองค์การพิเศษอ่ืน ๆ ซ่ึงมีส่วนในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
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ประชำชนคนไทยจะสำมำรถแสดงออกซ่ึงอ ำนำจอธิปไตยได้อย่ำงไร 
 ประเทศที่ใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ยึดหลักส าคัญคือ ประชาชน
เป็นองค์อธิปัตย์หรือประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ซ่ึ งประเทศที่เจริญแล้ ว
ประชาชนจะแสดงออกซ่ึงอ านาจอธิปไตยในกรณีที่ถูกกฎหมายได้ ดังนี้ (อานนท์ อาภาภิรม
, 2545) 
  1. การออกเสียงเลือกต้ัง (Election) ตามทฤษฎีแล้ว การเลือกต้ังเป็นวิธีการที่ ดี
อันหนึ่ง ในการที่ปวงชนจะแสดงออกซ่ึงความเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย เพราะการ
เลือกต้ังย่อมจะเป็นการชี้แจงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ทั่วไป (General Will) ของประชาชนชัด
แจ้งว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการอะไร ซ่ึงย่อมถือได้ว่าปวงชนได้ใช้อ านาจของตัวแล้วใน
การตัดสินขั้นสุดท้ายว่าจะให้ประเทศด าเนินไปในลักษณะไหน ด้วยวิธีการเช่นไร 
  2. การออกเสียงประชามติ (Referendum) นับได้ว่าเป็นกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชนซ่ึงเป็นเจ้าของอ านาจสูงสุดในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซ่ึง
เป็นกลไกที่น าไปสู่การพัฒนาทางการเมืองการปกครองของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โ ดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะและนโยบายที่ส า คัญๆ
ของประเทศ ตลอดจนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ โดยมุ่งให้ประชาชนได้เข้าถึงขอบเขต
แห่งสิทธิเสรีภาพในการใช้อ านาจของตนผ่านองค์กรต่างๆ ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายตุลาการ โดยผ่านตัวแทนของประชาชนที่มาจากกระบวนการเลือกต้ัง เพ่ือน า
นโยบายที่ผ่านการท าประชามติมาเป็นแนวทางพัฒนาทางการเมืองการปกครองของ
ประเทศต่อไป (นันทวัฒน์  บรมานันท์ และคณะ, 2550) 
 3. ประชาชนมีมติเสนอร่างกฎหมาย (Initiative) การที่ประชาชนมีสิทธิเสนอร่าง
กฎหมายเพ่ือออกมาบังคับใช้ตน เองเช่นนี้  เป็นอีกวิธีการหนึ่งซ่ึงถือได้ว่า ปวงชนไ ด้
แสดงออกซ่ึงอ านาจอธิปไตยของตน เพราะประชาชนได้มีโอกาสในการแสดงออก ซ่ึง
เจตนารมณ์หรือความต้องการของตนเองแล้ว วิธีการนี้เท่าที่มีปฏิบัติอยู่นั้นจะกระท าได้โดย
ประชาชนจ านวนหนึ่งเท่าที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอชื่อพร้อมกับกฎหมายที่ร่าง
ขึ้นไปให้สภาลงมติว่าจะเอา หรือไม่เอา หรือไม่ก็กลับมาให้ประชาชนทั่วประเทศออกเสียง
กันอีกครั้งหนึ่งว่าจะรับร่างกฎหมายนั้นหรือไม่รับ การใช้สิทธิเช่นนี้จะได้ผลหรือไม่นั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ของประชาชน และความกระตือรือร้นในทางการเมืองของประชาชน 
เช่นเดียวกับวิธีการลงคะแนนเสียงประชามติเหมือนกัน 
  4. วิธีการให้ประชาชนตัดสินปัญหาส าคัญ ๆ หรือประชาพินิจ (Plebiscite) วิธีการ
นี้เป็นวิธีการหนึ่งที่แสดงออกว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองจริงหรือประชาชนเป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตยที่แท้จริง เพราะขณะใดก็ตามถ้ารัฐไม่สามารถตัดสินปัญหาที่จะมี
การกระทบ-กระเทือนประชาชนได้อย่างรุนแรงและโดยตรงแล้วรัฐก็น าเอาปัญหานั้น ๆ มา
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ให้ประชาชนตัดสินใจว่าจะท าอย่างไร โดยวิธีการปฏิบัติแล้ว ก็คือให้ประชาชนตอบรับ 
(Yes) หรือปฏิเสธ (No) นั่นเอง 
  5. วิธีการให้ประชาชนเปลี่ยนผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ส าคัญได้ (Recall) วิธีนี้ เป็นอีก
วิธีหนึ่งที่อาจจะพูดได้ว่าประชาชนได้มีโอกาสแสดงเจตนารมณ์ของตน โดยเฉพาะต าแหน่ง
ที่ส าคัญต่าง ๆ ที่ส าคัญ ๆ ทางการปกครองซ่ึงได้ปฏิบัติกันอยู่ตามท้องถิ่นต่าง ๆ ของ
สหรัฐอเมริกา วิธีการเช่นนี้มีอยู่ว่า ประชาชนมีสิทธิที่จะออกเสียงถอดถอนเจ้าหน้าที่ใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ซ่ึงได้มาโดยการเลือกต้ังไม่ใช่การแต่งต้ังได้ทุกโอกาสถ้าประชาชนไม่พอใจ 
และรวมทั้งเม่ือถอดถอนแล้วก็เลือกต้ังใหม่ ด้วยวิธีการนี้จะเห็นว่าท าให้ประชาชนได้มีส่วน
ใกล้ชิดกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้ังฝ่ายบริหาร ตุลาการและนิติบัญญัติได้อย่างดียิ่ง 
แต่ใช้ได้ผลในแนวแคบ ๆ เท่านั้น ถ้าจะใช้กับทั่วประเทศคงไม่ได้ผลเพราะต้องพบกับ
อุปสรรคหลายประการด้วยกัน 
 
สรุป 
 อ านาจอธิปไตย คือ อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ วิวัฒนาการของแนวคิด
อ านาจอธิปไตยมีมาต้ังแต่ยุคกรีก อริสโตเติล เขียนไว้ว่ารัฐหนึ่งจะต้องมีอ านาจสูงสุด นัก
กฎหมายโรมันและนักปราชญ์ในสมัยกลางได้กล่าวว่ารัฐหนึ่งจะต้องมีอ านาจสมบูรณ์ แต่
แนวความคิดอ านาจอธิปไตยมาชัดเจนเม่ือถึงยุครัฐชาติในศตวรรษที่ 16 จัง โบแดง เป็นนัก
รัฐศาสตร์คนแรกที่นิยามอธิปไตยไว้ว่า คืออ านาจสูงสุดเหนือประชาชนและพลเมืองโดยไม่
จ ากัดโดยกฎหมาย โดยอ านาจอธิปไตยมีลักษณะส าคัญคือมีความเด็ดขาดเป็นการทั่วไป
ถาวรและแบ่งแยกไม่ได้ หมายความว่า อ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจสูงสุดในรัฐเป็นอ านาจ
สมบูรณ์เบ็ดเสร็จเด็ดขาดครอบคลุมทั่วไปในรัฐอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเป็นบุคคล กลุ่ม
คน องค์การหรือดินแดน อ านาจอธิปไตยมีความคงทนถาวรถ้าเสื่อมสลายหรือหมดไป
เท่ากับหมดความเป็นรัฐไปด้วยและไม่สามารถแบ่งแยกได้เพราะการแบ่งแยกอ านาจ
อธิปไตยคือการแยกรัฐหรือแยกประเทศ 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ มุ่ งเสนอที่ มา และสถานะของกา รจั ดสวั สดิกา รสั งคมไทย ใน
กระบวนการพัฒนาโดยใช้กรอบความคิดแบบวาทกรรม พบว่า เดิมสวัสดิการสังคมไทยเกิด
โดยธรรมชาติภายใต้ระบบเก้ือกูลกันของสังคมที่บุคคลภายในครอบครัวและชุมชนดูแล
ช่วยเหลือกันเองโดยไม่มีรูปแบบตายตัว เรียกว่า สวัสดิการโดยชุมชน หลังจากนั้นไทยได้รับ
อิทธิพลทางความคิดเรื่องการบริหารงานราชการและสิทธิมนุษยชนจึงท าให้รัฐมี บทบาท
หลักในการจัดสวัสดิการให้กับประชาชน ชุมชนจึงถูกเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้รองรับการ
พัฒนาจากรัฐ แต่หลังจากที่มีการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นชุมชนจึงได้กลับมามี
บทบาทอีกครั้ง ทั้ งนี้การจั ดสวัสดิการโดยรั ฐประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ กา ร
ประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม และการบริการสังคม ส่วนสถานะของสวัสดิการ
สังคมในกระบวนการพัฒนามีหลากหลาย ได้แก่ เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตัวชี้วัดในการพัฒนา เง่ือนไขในการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ และ
นโยบายประชานิยม ถ้าการจัดสวัสดิการสังคมนั้นมีวาระซ่อนเร้นย่อมส่งผลให้ประชาชน
ไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง ดังนั้นในการจัดสวัสดิการในอนาคตจึงควรทบทวน
แนวคิดการจัดสวัสดิการจากเดิมทีเ่คยเป็นหน้าที่ของรัฐฝ่ายเดียวมาเป็นการแสวงหาภาคี
ร่วมทั้งเอกชน ประชาสังคมในการจัดสวัสดิการ รวมทั้งรื้อฟ้ืนและส่งเสริมให้มีการจัด
สวัสดิการโดยชุมชนเพ่ือเสริมสร้างในระบบสวัสดิการไทยมีความเข้มแข็ง 
ค าส าคัญ: สวัสดิการ; สังคมไทย; กระบวนการพัฒนา 
 

Abstract 
 This article aimed to present history and situations of Thailand’s 
social welfare management in the developmental process under the 
discourse framework. The study revealed that Thai social welfares were 
naturally emerged by the so-called patronage system, in which members of 
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a family or community cared or fostered one another without any rigid 
patterns. It was coined as community welfares. Then, Thailand was 
influenced by the concept of nation state and human rights. Thai 
government accordingly took the role of a provider of welfares, while the 
communities turned into welfare receivers. After the administrative power 
was decentralized, communities and the localities were taking some roles in 
managing the welfares again. The governmental social welfare management 
is included in 3 main patterns: social insurance, public assistance, and social 
services. The status of social welfare in the developmental process was 
treated as a tool to develop people’s quality of life, conditions in 
international trade protectionism, and populism policy. If the management 
of social welfare contained any hidden agenda, the people would never be 
fully benefitted. In the future, the concept believing that the government is 
the only agent responsible for providing welfares for its people should be 
revised. Seeking for collaboration from private and public institutes, and 
also civil society should be included in the management. In addition, 
Community welfares should be resurrected to allow the community to take 
care of its members, and strengthen Thai social welfare management.  
Keywords: Social Welfares; Thai Society; Developmental Process  
 

บทน า 
 แนวทางในการบริหารประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางความคิดจากตะวันตกเห็นได้
จากการพยายามท าให้เกิดภาวะทันสมัย (Modernization) ที่มีตัวชี้วัดคือความม่ังค่ังทาง
เศรษฐกิจ การรู้หนังสือ การมีสุขภาวะที่ดี ทั้งนี้ต่างประเทศได้แพร่ขยายแนวคิดนี้ผ่านการ
ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิธีการและงบประมาณจากองค์กรระหว่างประเทศ 
ดังเช่นธนาคารโลกได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์สภาพสังคมไทยและสนับสนุนให้จัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความก้าวหน้า
ทางด้า นเศรษฐกิจและกา รพัฒนา สาธา รณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเ พ่ือรองรับกา รพัฒนา
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้เข้าร่วมเป็นภาคีกับองค์กรระหว่างประเทศอ่ืน
ส่งผลให้ไทยได้รับอิทธิพลทางความคิดต่อการสร้างระบบการจัดสวัสดิการสังคมขึ้นมาเพ่ือ
ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี หรือการอยู่ ดี กินดี (Quality of Life or Well – being) ให้แก่
ประชาชนในประเทศ 
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 อย่างไรก็ตามการจัดสวัสดิการสังคม (Social Welfare) มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่บางครั้งก็มีสถานะเป็นเครื่องมือให้รัฐใช้แก้ ไขปัญหาให้กับ
กลุ่มคนเฉพาะในสังคม หรือถูกใช้เพ่ือกระจายทรัพยากรให้กับประชาชนให้เกิดความเท่า
เทียมกันในสังคม แม้กระทั่งเพ่ือการรักษาโครงสร้างทางสังคมโดยการคานอ านาจระหว่าง
รัฐ นายทุน และประชาชนในสังคม ดังนั้นรูปแบบของการจัดสวัสดิการจึงมีความแตกต่าง
กัน ไม่ว่าจะเป็นการระดมทรัพยากรจากประชาชนเองโดยรัฐให้การสนับสนุนบางส่วน เช่น 
การเก็บภาษีเพ่ือสร้างเป็นรัฐสวัสดิการ หรือประชาชนต้องแสวงหาสวัสดิการต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง เป็นต้น ในประเทศไทยเองก็ได้รับอิทธิพลทางความคิดในการจัดสวัสดิการสังคมจาก
ต่างประเทศจึงท าให้แต่ละรัฐบาลมีการก าหนดเป้าหมายและพัฒนารูปแบบในการจัด
สวัสดิการสังคมอย่างหลากหลาย ดังนั้นเพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจถึงการจัดสวัสดิการใน
ประเทศไทยในฐานะเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาจึงจ าเป็นต้องศึกษาความเป็นมาและ
สถานะของสวัสดิการสังคมไทยในกระบวนการพัฒนา 
 บทความนี้ผู้เขียนจึงมุ่งเสนอ “การจัดสวัสดิการสังคม” ในฐานะวาทกรรมที่ได้รับ
อิทธิพลจากตะวันตก โดยอภิปรายถึงสาระส าคัญของแนวคิดสวัสดิการสังคม พัฒนาการ
ของจัดสวัสดิการสังคมไทย และความเป็นไปได้ในการจัดสวัสดิการสังคมในอนาคตตามแนว
ทางการวิเคราะห์วาทกรรมที่ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2554) ได้กล่าวว่า เป็นการพยายาม
ศึกษา และสืบค้นถึงขั้นตอน ล าดับเหตุการณ์ รายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ในการสร้าง
เอกลักษณ์และความหมายให้สรรพสิ่งที่ห่อหุ้มเราอยู่ในสังคมในรูปของวาทกรรม และ
ภาคปฏิบัติของวาทกรรมว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีการต่อสู้ เ พ่ือช่วงชิง
การน า (hegemony) ในการก าหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ ว่ามีความเก่ียวข้องสัมพันธ์
กับบุคคล สถาบัน สถานที่ เหตุการณ์อะไรบ้าง เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจถึงความส าคัญของ
สวัสดิการสังคมต่อกระบวนการพัฒนาของสังคมไทย 
 
แนวคิดสวัสดิการสังคม 
 ความหมายของสวัสดิการสังคม 
 สวัสดิการสังคมปรากฏอย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2546 ระบุว่า สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมซ่ึง
เก่ียวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความม่ันคงทางสังคม 
เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีและพ่ึงตนเองได้
อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา 
สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การท างาน และการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม 
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และบริการทางสังคมทั่วไป โดยค านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้อง
ได้รับ และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 
 ดังนั้นสวัสดิการสังคมจึงเก่ียวข้องกับเก่ียวข้องกับกลไกของนโยบายภาครัฐ กลไก
การบริหารจัดการ กลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซ่ึงทั่วโลกเ ลือกท า
เฉพาะด้านหลักที่น่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม (Midgley et 
al., 2009) เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านที่อยู่อาศัย การจัดสวัสดิการ จึง
จ าเป็นต้องพัฒนาระบบทุกด้านให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยู่ตลอดเวลา (ระ
พีพรรณ ค าหอม, 2554) ทั้งนี้ผู้มีหน้าที่ในจัดสวัสดิการ หรือบริการสังคมนั้น อาจจะเป็น
สถาบันตามโครงสร้างทางสังคม เช่น รัฐ ครอบครัว ชุมชน หรือใช้กลไกทางการตลาด 
เพ่ือให้สามารถก าหนดแนวทางการจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม  
 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และคณะ (2546) ได้กล่าวถึงเป้าหมายในการจัดสวัสดิการ
สังคมว่าสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะกว้างๆ ได้แก่ 1.มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
หรื อบ า บั ด รั กษา  ท ดแทน ฟ้ืน ฟู ( Remedial, Supplemental, Substitute or 
Rehabilitative Social Welfare) 2. มุ่งป้องกันปัญหา (Preventive Social Welfare) 
เช่น การฝึกอาชีพเยาวชน บริการสาธารณสุขมูลฐาน 3. มุ่งพัฒนาศักยภาพ ความคิด จิตใจ 
ทักษะประชาชน (Developmental Social Welfare) เช่น การฝึกอบรมและพัฒนาความ
เป็นผู้น าการพิทักษ์สิทธิพ้ืนฐานของประชาชนการพัฒนาชุมชนเป็นต้น  
 
องค์ประกอบของงานสวัสดิการสังคม 
 การจัดสวัสดิการสังคมมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งด้านการสงเคราะห์เบื้องต้น เช่น 
การช่วยเหลือคนยากจน การคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน หรือการต้ังองค์กรการกุศลเพ่ือ
ให้บริการแก่ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นต้น ซ่ึงประเทศไทยได้รับอิทธิพลทาง
ควา มคิดในการแบ่งองค์ประกอบของการ จัดสวัส ดิกา รสังคมในลักษณะแคบตา ม
พระราชบัญญัติความม่ันคงทางสังคม (Social Security Act 1935) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (วันทนีย์ วาสิกะสิน และคณะ, 2541)  
 ทั้งนี้ระพีพรรณ ค าหอม (2554) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของงานสวัสดิการสังคม
มี 3 ประเภท ได้แก่  
 1. การประกันสังคม (Social Insurance) เป็นการสร้างหลักประกันความม่ันคง
ในการด ารงชีวิและคุ้มครองลูกจ้าง ให้ประโยชน์ทดแทน กรณีเจ็บป่วย การประกันในกรณี
ชราภาพ อันมิใช่เนื่องมาจากท างาน โดยรัฐได้ประประกาศใช้กฎหมายให้ความคุ้มครอง  
 2. การช่วยเหลือทางสังคม (Public Assistance) เป็นการบริการที่จัดขึ้นส าหรับที่
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ด้อยโอกาสทางสังคมและไร้ที่พ่ึงพิง ถือว่าเป็นการสงเคราะห์
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แบบให้เปล่าและ เป็นระบบการให้สวัสดิการสังคมภายใต้แนวความคิดแบบบรรเทาปัญหา 
(Residual Model of Social Welfare)  
 3. การบริการสังคม (Social Services) เป็นระบบบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชนโดยใช้แนวคิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน เน้น
การจัดสวัสดิการแบบถ้วนหน้า (Universal Coverage) ในลักษณะครอบคลุมทั่วถึง เท่า
เทียมกัน และมีมาตรฐานในการให้บริการ ประกอบด้วยบริการด้านต่างๆ 6 ด้าน คือ ด้าน
สุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการมีงานท าและการมีรายได้ ด้านบริการสังคม
ทั่วไป และด้านนันทนาการ  
 องค์ประกอบของสวัสดิการทั้ง 3 ประเภทจะปรากฏในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและ รัฐให้การสนับสนุน แต่จะมุ่งเน้นไปในทิศทาง
ที่แตกต่างกัน แต่พบว่าสวัสดิการแบบการประกันสังคมนั้นเป็นวาทกรรมที่ก าลังได้รับความ
สนใจในประเทศก าลังพัฒนาหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเนื่องจากบริบททางสังคม
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีแรงงานเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐ นายจ้าง และแรงงานจึงได้ตระหนักถึง
การสร้างหลักประกันความม่ันคงให้แก่ตนเองหลังการจ้างงาน  นอกจากนี้แล้วแนวการจัด
สวัสดิการจะมีแนวคิดส่วนที่เก็บตก (Residual Concept) ที่สถาบันสวัสดิการสังคมจะเข้า
มามีบทบาทต่อการจัดสวัสดิการสังคมเม่ือโครงสร้างอุปทาน (Supply) ของครอบครัวและ
ของตลาดไม่สามารถท าหน้าที่จัดสวัสดิการได้ รัฐจึงจะเข้ามาท าหน้าที่จัดสวัสดิการอย่าง
จ ากัด โดยประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ที่ เดือดร้อน (Means-Test) เป็นการจัด
สวัสดิการแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มประชาชนผู้ขาดแคลน (ระพีพรรณ ค าหอม, 2554 ) ดังนั้น
รูปแบบจึงเน้นการช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance) ที่ มุ่งแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน หรือบ าบัดรักษา ทดแทนฟ้ืนฟู มากกว่าการป้องกันปัญหา หรือส่งเสริมศักยภาพ 
ในประเทศไทยนั้น “การจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐ” เม่ือพิจารณาในแง่มุมของกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 พบว่า มีการก าหนดขอบเขตของ
งานสวัสดิการสังคมต้องมุ่งเน้นการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม 7 มิติ คือ 
 1. สวัสดิการด้านการศึกษา หมายถึง ประชาชนถึงได้รับบริการที่ส่งเสริมและ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เพ่ือน าไปสู่การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ประชาชนทุกคนต้อง
ได้รับการศึกษาในระดับอย่างน้อยที่สุด คือ การศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  
 2. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย หมายถึง ประชาชนพึงได้รับการป้องกันโรคภัยไข้
เจ็บ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
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อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน พึงได้รับบริการสวัสดิการสังคม ด้านสุขภาพอนามัยที่ได้
มาตรฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์
ปัญหาของบุคคลกลุ่มบุคคลและประชาชน 
 3. สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย หมายถึง การที่ประชาชนมีที่อยู่อาศัยตามควรแก่
อัตภาพช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ ดี อย่างน้อยที่สุดที่อยู่อาศัยต้องให้ความปลอดภัย 
ความม่ันคง อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีสภาพเสื่อมโทรมแออัด หรือเสี่ยงต่อภัยพิบัติ เสี่ยงต่อ
ความเสื่อมเสียทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
 4. การมีรายได้หมายถึง ประชาชนมีงานท าที่ มีรายได้อย่างน้อยเพียงพอแก่การ
ด ารงชีพ และมีสวัสดิการที่ดีหรืออย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนด งานที่ท า ต้องไม่เสี่ยงต่อ
การเจ็บป่วยอุบัติเหตุ และอุบัติภัยต่างๆ ไม่เป็นงานที่สร้างความเสื่อมเสียแก่ศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์ ไม่ผิดศีลธรรม หรือผิดกฎหมาย ประชาชนต้องได้รับความยุติธรรมในเรื่อง
รายได้จากหน่วยงานหรือองค์การที่มีอ านาจหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง กระบวนการและกลไก ด้าน
แรงงานสัมพันธ์ ต้องสามารถรองรับปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านนี้ได้ 
 5. สวัสดิการด้านนันทนาการ หมายถึง ประชาชนมีกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการ
บันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจอย่างมีคุณภาพ โดยกิจกรรมนันทนาการ 
  6. สวัสดิการด้านกระบวนการยุติธรรม หมายถึง การที่ปร ะชาชนได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม สามารถเข้าถึงบริการที่รัฐจัดให้ และ
ได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย 
 7. สวัสดิการด้านการบริการสังคมทั่วไป หมายถึง การให้บริการแก่ประชาชน
โดยเฉพาะผู้ยากจน ผู้ ด้อยโอกาส และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพ่ือช่วยสร้ างเสริมการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็น
สุข ตามควรแก่อัตภาพ 
 ทั้งนี้รัฐจะเลือกจัดสวัสดิการในขอบเขตสาขาการจัดสวัสดิการสังคมจาก  7 สาขา 
ในลักษณะของโครงกา รเฉพาะ เ พ่ือตอบสนองกับความต้องกา รของประชาชนใน
สถานการณ์ที่จ าเป็น โดยทั่วไปจะขึ้นกับนโยบายทางสังคมที่รัฐบาลสนใจ เน้นการสร้าง
ระบบความม่ันคงทางสังคม การลงทุนในโครงการที่เอ้ือสิทธิประโยชน์กับประชาชนส่วน
ใหญ่ (วันทนีย์ วาสิกะสินและคณะ, 2541)  
 จากข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าสวัสดิการสังคมเป็นระบบการจัดบริการสังคมเพ่ือมุ่ง
แก้ไขความเดือดร้อน ป้องกันปัญหา และพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีทั้งทา งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อา ศัย กา รท างาน และการมีรายไ ด้ 
นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป ทั้งนี้สวัสดิการสังคม 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ การประกันสังคม (Social Insurance) การช่วยเหลือทางสังคม 
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(Public Assistance) และการบริการสังคม (Social Services) ซ่ึงส่วนใหญ่รัฐจะมีบทบาท
หลักในการจัดสวัสดิการสังคม ดังเช่นในประเทศไทยที่ได้ที่ มีการจัดสวัสดิการโดยที่
ครอบคลุม 6 มิติ คือ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการมีงานท าและการ
มีรายได้ ด้านบริการสังคมทั่วไป และด้านนันทนาการ  
 
การจัดสวัสดิการสังคมไทยในกระบวนการพัฒนา 
 พัฒนาการของสวัสดิการสังคมไทย 
 ในอดีตการพัฒนาประเทศไทยถูกบริหารประเทศภายใต้ระบบระบบศักดินาโดยมี
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีข้าราชการท าหน้าที่แทนในการดูแลและรักษา
ผลประโยชน์ด้วยระบบศักดินานี้ได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างนายกับบ่าว 
จึงเป็นการช่วยเหลือ  แลกเปลี่ยนสิ่งของ กับแรงงาน และมีความสัมพันธ์ในเชิงกา ร
อนุเคราะห์ คุ้มครองกลายเป็นระบบอุปถัมภ์ที่นายและบ่าวมีความสัมพันธ์ทางใจ ถือเป็น
สวัสดิการอย่างหนึ่ง ซ่ึงอาจเรียกรูปแบบการช่วยเหลือ การพ่ึงพาอาศัยของคนในสังคมนี้ว่า 
“ระบบการเก้ือกูลกันของสังคม” ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2547) ได้กล่าวว่าสวัสดิการใน
สังคมไทยในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น มีรูปแบบ การด ารงอยู่ของชุมชนที่
เหนียวแน่น มีการแบ่งปันทรัพยากรให้สมาชิกในสังคม อีกทั้งวิถีการผลิตในอดีตต้องอาศัย
แรงงานเข้มข้นทั้งจากคนและสัตว์ ดังนั้นชาวบ้านจึงมีการพ่ึงพาตนเองและมีความพอเพียง
สูง ความสัมพันธ์ชุมชนในอดีตจะมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของสมาชิ กที่ เก่ียวข้องกับวิถี
การผลิต เช่น การลงแขกเก่ียวข้าว การท าหัตถกรรม หรืองานบุญ งานศพ งานเทศกาล 
เป็นต้น ดังนั้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ ดีจึงเกิดขึ้นจากการดูและซ่ึงกันและกันภายใต้
ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ และศาสนา  
 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางความคิดใน
การบริหารระบบราชการจากต่างประเทศท าให้เกิดการปฏิรูประบบการบริหารราชการ
ประเทศ ส่งผลให้มีการเพ่ิมอ านาจหน้าของรัฐในการสร้างความเจริญให้แก่ประเทศโดยการ
พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซ่ึงถือว่าเป็นการ สร้าง
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐานให้กับประชาชนในประเทศ ส่วนถ้าประชาชนมีปัญหามากเช่น การ
ว่างงาน การมีขอทาน การมีเด็กก าพร้า สถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะเข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือ ดังเช่น การก่อต้ังสถานสงเคราะห์ ดังนั้นการจัดสวัสดิการสังคมจึงปรากฏอยู่ใน
สังคมไทยในแง่มุมของการสงเคราะห์เป็นหลัก 
 ภายหลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยที่พยายามสร้างความเสมอภาคในสังคมและส่งเสริมสิทธิความเป็นพลเมืองจึง
มุ่งสร้างสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีพให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน เห็นได้จาก
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เค้าโครงการเศรษฐกิจหรือสมุดปกเหลืองที่ระบุว่า “จะต้องบ ารุงความสุขสมบูรณ์ของ
ราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกคนท า จะวางโครงการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก” (ปรีดี พนมยงค์, 2552) เป็นต้น ซ่ึงในปี
นั้นเองรัฐได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยส านักจัดหา งาน พ.ศ. 2475 เพ่ือหางานให้แก่คน
ว่างงาน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงบทบาทของรัฐในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่
ประชาชน และเป็นช่วงเริ่มแรกของวาทกรรม“การจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐ” ที่ มุ่งเน้นให้
รัฐจัดบริการเ พ่ือให้ ประชา ชนได้ มีคุณภา พชีวิตที่ ดีตามสิทธิที่พึ งได้รั บ แต่การขา ด
เสถียรภาพทางการเมืองในช่วงนั้นท าให้แนวคิดของรัฐบาลในการจัดสวัสดิการให้แก่
ประชาชนไม่ได้ถูกน าไปด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 แต่อย่างไรก็ตามในช่วงสมัยรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงคราม ได้มีการจัดต้ัง    กรม
ประชาสงเคราะห์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2483 เพ่ือด าเนินกิจการในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา
ในสังคมโดยมีบทบัญญัติที่เป็นกฎหมาย เช่น การตราพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน 
พ.ศ.2484 ซ่ึงส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมาย Elizabethan Poof Law ของอังกฤษ
ที่เน้นการช่วยเหลือคนยากจน และผู้ที่ไม่มีงานท าในลักษณะของการสงเคราะห์ด้วยการ
ช่วยเหลือจากองค์กรทางศาสนา ถือว่าเป็นรูปแบบการสังคมสงเคราะห์ให้แก่กลุ่มคนที่
ประสบปัญหาในการด าเนินชีวิต อีกทั้งองค์การสหประชาติ  (United Nations) ได้เริ่มส่ง
ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้ทั้งด้านการพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์ จนในที่สุดไทยได้
ลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกในปี พ.ศ. 2489 และได้ลงนามในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
เพ่ือรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 ท าให้
ประเทศได้รับอิทธิพลทางความคิดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนที่ใช้เป็นพ้ืนฐานอย่างหนึ่งในการ
จัดสวัสดิการสังคม ถือว่าปัจจัยหนึ่งที่ท าให้สวัสดิการสังคมถูกน ามาก าหนดเป็นนโยบาย
และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้จากการจัดต้ังสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ และ
การจัดต้ังคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี  พ.ศ. 2497 เพ่ือ
จัดการสอนเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น

ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้ของไทย 

 ต่อมาประเทศไทยได้มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยได้
สนับสนุนความรู้จากคณะผู้ เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกในการวิเคราะห์สถานการณ์ใน
สังคมไทยพบว่าประชาชนมีฐานะยากจนท าให้ต้องพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจเป็นอิทธิพลให้เป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 -3 ได้

https://sites.google.com/site/tanashit3011/-xngkhkar-shprachachati-united-nations-un
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มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการจัดการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน จึงเห็นว่ารัฐได้มีการ
จัดบริการสังคม เช่น น้ า ไฟฟ้า ถนนเพ่ือเตรียมรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม แต่
หลังนั้นในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4-5 ได้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าและความเป็นธรรมทาง
สังคมอันเกิดมาจากเร่งพัฒนาเศรษฐกิจจนท าให้มีนโยบายที่จะกระจายบริการสังคมไปสู่
ประชากรมากขึ้น มีการสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ การให้การศึกษา ท าให้มีการก าหนด
ขอบเขตของสวัสดิการสังคมที่กว้างขึ้นกว่าจัดการปัญหาสังคม แต่เป็นการค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ดังนั้นในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 5 ประเทศไทยได้มี
การน าแนวคิดที่เก่ียวข้องกับสวัสดิการสังคมมาใช้ คือ แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้จัดท าดัชนีความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานมาใช้ในการ
วิเคราะห์ระดับบุคคล ครอบครัว ส่วนแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ได้มีการ
ก าหนดเป้าหมายด้านสังคม เน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นไปตามความ
จ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้ มีความชัดเจนในการจัดสวั สดิการสังคมยิ่งขึ้น กล่าวคือ 
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย 
ได้จัดท าแผนพัฒนาการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2530-2534) เพ่ือชี้น าแนว
ทางการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ต่อมาได้มีการปรับชื่อเป็น 
แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535-2539) 
งานด้านสวัสดิการสังคมถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาประเทศที่
ขาดสมดุลนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางหลักในการจัดสวัสดิการสังคมยังคงเป็นการการ
ช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistant) และมิได้ให้ความส าคัญกับการจัดสวัสดิการแบบ
ด้ังเดิมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดสวัสดิการจึงท าให้ครอบครัว ชุมชนถูกลดบทบาทในการ
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลตนเอง แต่กลายเป็นผู้รองรับประโยชน์จากการจัดสวัสดิการ  
 จุดเปลี่ยนของของประเทศไทยอีกประการหนึ่งเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ คือ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มีสาระส าคัญในการให้สิทธิแก่ประชาชน
เพ่ือความม่ันคงของมนุษย์ เช่น สิทธิเด็กและเยาวชน สิทธิผู้สูงอายุ สิทธิการรวมตัวของ
ประชาชน สิทธิชุมชน สิทธิการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน หรือสิทธิคนพิการที่จะ
ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกและการช่วยเหลือจากรัฐ เป็นต้น จึงท าให้เ กิดกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับสวัสดิการและสิทธิต่าง ๆ ตามมา เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมการจั ด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เป็นต้น กฎหมายดังกล่าว
ถือว่าเป็นแม่บทท่ีก าหนดบทบาทหน้าที่ให้รัฐต้องจัดบริการและสวัสดิการสวัสดิการที่
เหมาะสมให้กับประชาชนในฐานะพลเมืองของประเทศท าให้มีการพัฒนาระบบสวัสดิการ
สังคมจากการช่วยเหลือทางสังคม มาเป็นการประกันสังคมและการบริการสังคมมากขึ้น 
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เช่น การรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การให้ค่าเล่าเรียนส าหรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประกันสังคมส าหรับแรงงาน เป็นต้น  
 นอกจากนี้ในบทบัญญัติ หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 ได้
ก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้
เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ ในท้องถิ่นให้ทั่วถึง ส่งผลให้ชุมชนมีอ านาจในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นการด าเนินการของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน
ที่เคยมีการจัดสรรผลประโยชน์ในการด าเนินการมาเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกจึงได้รับการ
รับรองทางกฎหมายท าให้มีการขยายความคิดไปยังชุมชนอ่ืน ๆ มากขึ้ น อาทิ การต้ังกลุ่ม
ออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ผ่าน
ช่องทางของวัฒนธรรมให้กับคนในชุมชนเป็นสวัสดิการที่เกิดขึ้นจากฐานคิดด้านประเพณี 
ด้านวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น ด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านศาสนา ด้านจิตวิญญาณ เพ่ือสร้าง
หลักประกันเพ่ือความม่ันคงของคนในชุมชน หมายรวมถึงทุกอย่างที่จะท าให้คนในชุมชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปแบบของสิ่งของ เงินทุน น้ าใจ การช่วยเหลือเก้ือกูล เป็นเรื่องที่
เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตต้ังแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่น กองทุนสัจจะออมทรัพย์ กองทุนออมวัน
ละบาท กองทุนสวัสดิการผู้น าชุมชน กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น  โดยใช้
แนวคิดในการท างานตามหลักการมีส่วนร่วม เน้นกระบวนการกลุ่ม และน าเอาทุนทาง
สังคมมาใช้ขับเคลื่อนในการจัดสวัสดิการ การด าเนินการเช่นนี้ถือว่าเป็นการรื้อฟ้ืนระบบ
เก้ือกูลทางสังคมที่เป็นวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทย ที่ครอบครัว ชุมชนหรือสถาบันทาง
ศาสนาที่มีบทบาทในการดูและสมาชิกของตนเอง โดยลดการพ่ึงพิงจากรัฐ ทั้งนี้กลุ่ม
นักวิชาการต่าง ๆ เช่น อภิญญา เวชยชัยและคณะ (2547) ปัทมาวดี โพชนุกุล ซูซูกิ (2552) 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้ เก่ียวกับสวัสดิการชุมชน พบว่า ชุมชน
สามารถจัดสวัสดิการได้ด้วยตนเองโดยใช้ทุนทางสังคมทั้งที่ เป็นทุนทางวัฒนธรรม ทุน
มนุษย์ และความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน สร้างเป็นระบบสวัสดิการในการดูแลกันเองภายใน
ชุมชนต้ังแต่เกิดจนกระทั่งตาย ซ่ึงรัฐควรมีการขยายผลการด าเนินการไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ  
 
สถานะของสวัสดิการสังคมไทยกับการพัฒนา 
 ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่า สวัสดิการสังคมถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการได้รับอิทธิพลจากแนวคิดภาวะ
ทันสมัยของตะวันตกที่ต้องการให้ประเทศต่าง ๆ มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่ ดีกินดี 
แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติพบว่าหลักการดังกล่าวนั้นถูกใช้เครื่องมือในการกีดกันทาง
การค้า หรือการร่วมท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ได้ เช่น กรณีการกีดกันสินค้าทางทะเล



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  

Journal of MCU Social Science Review 
325 

 

จากไทย เนื่องจากพบว่ามีการใช้แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติอย่างผิดกฎหมาย อัน
ผิดหลักสิทธิมนุษยชน เป็นต้น สอดคล้องกับศุภชัย ยาวะประภาษ และ ปิยากรณ์ หวังมหา
พร (2552) ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกรัฐชาติ ได้แก่ กระแสโลกาภิวัฒน์ การ เปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การการค้าโลก  (WTO-
World Trade Organization) ก าหนดกฎระเบียบการค้าเสรี มาตรฐานสินค้า ซ่ึงส่งผลท า
ให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ต้องน ากฎระเบียบเหล่านั้นมาพิจารณา และก าหนดนโยบาย
ให้เป็นทิศทางเดียวกันกับอิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศนั้น ๆ เช่นเดียวกับที่ประเทศ
ต่าง ๆ ต้องจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนเนื่องจากเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญและ
คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ ส่งผลให้ไทยต้องพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมมีแนว
ทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดที่เป็นสากล  
  นอกจากนี้จัดสวัสดิการโดยรัฐของไทยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของการช่วยเหลือทาง
สังคม (Social Assistant) ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และ
สังคม มากกว่าการบริกา รสังคม (Social Service) หรือการประกันสั งคม (Social 
Insurance) ที่มุ่งสร้างระบบสวัสดิการสังคมเพ่ือม่ันคงในการด ารงชีวิตให้กับประชาชน 
ดังนั้นการจัดสวัสดิการส่วนใหญ่จึงเป็นการสงเคราะห์แบบให้เปล่า เช่น การให้เงิน
ช่วยเหลือ หรือจัดหาที่พักให้ชั่วคราว เป็นต้น ไม่ใช่การประกันสังคมที่ต้องวางระบบในการ
จัดการและใช้ระยะเวลาในการด าเนินการยาวนานจึงจะเป็นผลเป็นรูปธรรม พรรคการเมือง
จึงสามารถแนวคิดเรื่องการการจัดสวัสดิการนี้ไปก าหนดเป็นนโยบายในการหาเสียง 
เรียกว่า นโยบายประชานิยม ซ่ึงปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งในการเลือกต้ัง เช่น นโยบายพัก
ช าระหนี้เกษตร นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี หรือนโยบายการจ้าง
งานของบัณฑิตจบใหม่ในปี 2540 ที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ นโยบายกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 
นโยบายสวัสดิการสังคมสามารถสร้างคะแนนนิยมเพ่ือให้ชนะการเลือกต้ังได้ อีกทั้งเป็นการ
เอ้ือประโยชน์กันระหว่างกลุ่มองค์กรธุรกิจที่ เก่ียวข้องกับนโยบายนั้น เนื่องจากนโยบาย
สาธารณะถือเป็นผลผลิตของการเจรจาต่อรองระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ที่ มีผลโยชน์แตกต่างกัน 
เช่น ผู้ขาย กับผู้บริโภคที่จะมีรัฐบาลท าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยและคุ้มครองผู้บริโภค  (ศุภชัย 
ยาวะประภาษ และ ปิยากรณ์ หวังมหาพร, 2552) ดังนั้นสวัสดิการสังคมจึงมีสถานะเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองด้วย และยังเป็นช่องทางให้รัฐบาล
สามารถสร้างความชอบธรรมในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดสวัสดิการให้แ ก่
ประชาชนเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองและการเอ้ือประโยชน์ให้แก่พวกพ้องได้เช่นกัน 
ดังนั้นประชาชนจึงอาจไม่ได้รับประโยชน์จากการจัดสวัสดิการเหล่านั้นอย่างแท้จริง 
 โดยสรุปแล้วประเทศไทยเคยมีสวัสดิการที่เป็นวิถีปฏิบัติในการดูแลซ่ึงกันและกัน
ของคนในครอบครัวและชุมชน แต่เม่ือไทยได้รับอิทธิพลทางความคิดจากการถ่ายทอดองค์
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ความรู้และเทคนิควิธีการจากผู้ เชี่ยวชาญจากองค์กรระหว่างประเทศให้มีการก าหนด
แนวทางในการพัฒนา สวัสดิการสังคมจึงกลายเป็นหน้าที่ของรัฐที่ ต้องจัดบริการให้กับ
ประชาชนในสังคมส่งผลให้เป็นสวัสดิการชุมชนที่มีอยู่เดิมถูกน ามาใช้น้อยลง  แต่หลังจากมี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้มีบทบัญญัติเรื่องสิทธิ และการกระจายอ านาจการ
ปกครองสู่ท้องถิ่น สวัสดิการสังคมจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการช่วยเหลือทางสังคมเป็น
การประกันสังคมและบริการสังคม รวมทั้งชุมชนก็มีบทบาทในการจัดสวัสดิการมากขึ้น 
นอกจากนี้การจัดสวัสดิการสังคมไทยนั้นมีสถานะเป็นตัวชี้วัดความเจริญและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในประเทศ อีกทั้งยังถูกใช้เป็นวาระซ่อนเร้นในการสร้างคะแนนนิยมให้แก่
พรรคการเมือง ผ่านการก าหนดเป็นนโยบายประชานิยมที่มุ่งเน้นการสงเคราะห์เฉพาะหน้า
แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาว อีกทั้งการจัดสวัสดิการสังคมภายใต้สิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ความเป็นมนุษย์ยังถูกน ามาเป็นเง่ือนไขหรือข้อกีดกันทางด้านการค้าระหว่างประเทศได้
เช่นกัน จึงสามารถกล่าวได้ว่าการขยายแนวคิดในการจัดสวัสดิการสังคมนั้นไม่ใช่เพียงแค่
การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างช่องทางในการเก็บ
เก่ียวผลประโยชน์กับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับโลกด้วย 
 
การจัดสวัสดิการสังคมไทยในอนาคต 
 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากต่างปร ะเทศในการก าหนดรูปแบบในการจั ด
สวัสดิการสังคมอย่างเร่งด่วนท าให้ยังไม่มีการวางระบบในการจัดเก็บรายได้เพ่ือน ามา
จัดสรรในการสร้างสวัสดิการให้แก่ประชาชน ดังนั้นจึงกลายเป็นภาระทางงบประมาณ ถ้า
ประเทศไทยยังไม่มีระบบการวางแผนเก่ียวกับการจัดเก็บรายได้ที่ เหมาะสมก็อาจมีส่งผล
ในทางลบต่อการจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนด้วย อีกทั้งนโยบายที่เก่ียวข้องกับ
สวัสดิการสังคมยังคงสามารถสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคการเมืองจึงมีแนวโน้มว่าจะ
น ามาก าหนดเป็นนโยบายประชานิยมโดยไม่ค านึงถึงหลักประโยชน์สูงสุด สวัสดิการสั งคม
จึงยังคงไม่ได้ด ารงอยู่ในสถานะที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
อย่างแท้จริง แต่เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองได้  
 ดังนั้นการจัดสวัสดิการจึงไม่ควรเป็นบทบาทของรัฐฝ่ายเดียว ประชาชนหรือภาค
ส่วนต่าง ควรสร้างระบบความม่ันคงทางสั งคมให้กับกลุ่มของตนเองเป็นระบบเครือข่าย
ความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net) ซ่ึงอาจมีลักษณะของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนที่อาศัยจากการระดมทุนทางสังคมที่มีอยู่มาให้  (Hugman,1998; Rosalie et al., 
2001; Trubek et al., 2003) โดยก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่น 
ค านึงถึงปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลัก โดยใช้ความเห็นชอบประชาคม
ต่างๆ นอกจากนี้แล้วยังคงผลักดันให้น าชุดความรู้ “สวัสดิการชุมชน” (Zastrow, 2008) 
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มาเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดสวัสดิการในสังคมไทย โดยการเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งของภาคชุมชน ภาคประชาชน ให้ร่วมท ากิจกรรมด้วยความสมัครใจร่วมกันตาม
ความสนใจ  
 
สรุป 
 ประเทศไทยมีการจัดสวัสดิการสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกเป็นไปตาม
สภาพสังคมที่เป็นระบบอุปถัมภ์ เครือญาติ หรือเรียกว่าระบบเก้ือกูลทางสังคมจึงท าให้มี
รูปแบบของการช่วยเหลือกันภายในครอบครัว และชุมชน แต่หลังจากที่องค์กรระหว่าง
ประเทศได้เข้ามาอิทธิพลทางคิดอย่างมาก ท าให้ไทยรับเอาแนวคิดรัฐชาติและแนวคิดสิทธิ
มนุษยชนมาใช้ในการพัฒนาประเทศ สวัสดิการสังคมจึงถูกก าหนดให้เครื่อ งมือหนึ่งของรัฐ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จึงท าให้เกิดการกดทับทางวัฒนธรรมและวิถีการ
ด าเนินชีวิตแบบด้ังเดิมที่เป็นระบบเก้ือกูลทางสังคมมาเป็นการจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐ แต่
เม่ือมีแนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นแนวคิดสวัสดิการชุมชนจึงได้ถูก
น ามาใช้เป็นทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกครั้ง ทั้งนี้ระบบสวัสดิการ
สังคมโดยรัฐถือเป็นภาระทางงบประมาณอย่างมาก ดังนั้นแนวทางที่จะน าไปสู่ความอยู่รอด
คือการผลักดันแนวทางการจัดสวัสดิการอ่ืน ๆ มาเป็นทางเลือกในการจัดสวัสดิการสังคม 
พร้อมทั้งรื้อสร้างความคิดแบบด้ังเดิมที่ว่า การจัดสวัสดิการต้องเป็นหน้าที่ของรัฐเพียงผู้
เดียวมาเป็นการแสวงหาภาคีร่วมในการท างาน เช่น การร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน ชุมชน
ในการจัดสวัสดิการแบบพหุภาคีโดยน าศักยภาพของแต่ละภาคส่วนมาร่วมกันสร้างระบบ
เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net) ท าให้ประชาชนเกิดความม่ันคง
ทางสังคม พร้อมกันนั้นรัฐควรลดบทบาทและกระจายอ านาจการจัดการตนเองไปยังท้องถิ่น
และชุมชน ซ่ึงคงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะผลักดันการจัดสวัสดิการชุมชน หรือการจัด
สวัสดิการแบบพหุภาคีให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนื่องจากในสังคมไทยยังมีทุนทางสั งคมอยู่
มาก ดังนั้นทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องจึงควรตระหนักความจริงชุดนี้และเปิดโอกาสให้ครอบครัว 
ชุมชนที่เคยถูกเบียดขับให้เป็นผู้รอรับสวัสดิการจากรัฐได้มีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบ
สวัสดิการสังคมที่สามารถสนองตอบความต้องการของตนเองจนเกิดเป็นระบบสวัสดิการ
สังคมที่เข้มแข็งพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ 
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บทน า 
 หนังสือ “ศิลปะการพูดส าหรับผู้น า”เล่มนี้เป็นหนังสือที่ท่านอาจารย์สมชาติ กิจ
ยรรยง รวบรวมหลักส าคัญและวิธีการพูดในที่ชุมชนการฝึกเพ่ือพัฒนางานและสร้าง
ความส าเร็จในการบริหารโดยใช้วิธีการเขียนที่เข้าใจง่ายด้วยการอ้างอิงประสบการณ์ของ
ผู้เขียนและยกตัวอย่างประกอบใดสนใจอย่างยิ่งส าหรับผู้น าทุกระดับในองค์การต้ังแต่ระดับ
หัวหน้างานผู้บัญชาการพูดระดับผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับสูงเพราะผู้น า
จะต้องมีบุคลิกภาพและนาทีแสดงออกได้อย่างน่า “เชื่อถือ” มีความสามารถในการบริหาร
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การปฏิบัติเป็นที่ “เชื่อมือ” มีปฏิสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนเป็นที่ “เชื่อใจ” และมี
อิทธิพลทางใจเหลือผู้อ่ืนท าให้เกิดความ “เชื่อมั่น” เจอผู้ร่วมงานให้ผู้ เก่ียวข้องได้และ
บทบาทส าคัญของผู้น าประกอบประกอบประการหนึ่งคือความสามารถในการคิดโดย
ประดิษฐ์ออกมาเป็นถ้อยค าเพ่ือสร้างความสนใจความเข้าใจและความพอใจและแรงจูงใจ
ให้ผู้อ่ืนก็ท าได้ ซ่ึงท่านจะสามารถศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความสามา รถ
และสถานการณ์ได้เพราะ “ถ้าพูดไม่เป็นอย่าริเป็นผู้น า” หนังสือเล่มนี้จึงเป็นทางเลือก
ส าหรับผู้ที่จะบริหารงานหรือเป็นผู้จัดการหรือท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง  ผู้ อ่าน
ต้องลองพิสูจน์ด้วยตนเองว่าหนังสือเล่มนี้จะตอบโจทย์ได้อย่างที่ผู้วิจารณ์พูดไว้หรือไม่ 
เพราะคนเราส่วนใหญ่มีทัศนะที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่การปลูกฝัง ประสบการณ์ หรือ 
บริบทของสังคม การอ่านหนังสือก็เช่นเดียวกัน อ่านเรื่องเดียวกัน บางคนอาจจะบอกว่าดี 
บางคนอาจจะบอกว่าไม่ดีก็ได้ ใครจะไปทราบได้ สิ่งส าคัญคือ ผู้วิจารณ์ ได้น าหนังสือ ของ
ท่านอาจารย์สมชาติ กิจยรรยง มาน าเสนอ และวิเคราะห์ วิจารณ์ในบางส่วนบางตอน
เพราะเห็นว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์อย่างดี ผู้อ่านจะสนับสนุนหรือเห็นแย้งจากผู้วิจารณ์ก็
ได้ เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ละท่าน อย่างโบราณท่านว่า “สองคนยลตามช่อง คนหน่ึง
มองเห็นโคลนตม อีกคนตาแหลมคม มองเห็นดาวอยู่พราวแพรว”  
 
ศิลปะการพูดในท่ีชุมนุมชน 
 สิ่งที่ทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้จะต้องท าเป็นเรื่องปกติคือ การพูด ซ่ึงความหมาย
ของ “การพูด” คือ การถ่ายทอดความคิด ความรู้  ความเข้าใจ หรือ ความต้องการด้วย
เสียง ภาษา และกิริยาท่าทาง เพ่ือให้ผู้ฟังรับรู้และ เข้าใจความรู้สึก หรือ ความต้องการของ
ผู้พูดให้ผู้ฟังได้รับรู้และเกิดการตอบสนอง การพูด คือการใช้ ถ้อยค า น้ าเสียง รวมทั้งกิริยา
อาการ ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกหรือ  ความต้องการของผู้พูดให้
รับรู้และเกิดการตอบสนอง การพูด คือการเปล่งเสียง  อารมณ์ออกมาเป็นค าพูด เพ่ือ
ติดต่อสื่อสารให้เข้าใจกันระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง หรือ การพูด คือ  การสื่อความหมายแบบ
หนึ่งที่เรียนกว่า (Oral Communication) เป็นการสื่อความหมายโดยใช้ ภาษา เสียง กริยา 
ท่าทางต่าง ๆ เพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกของผู้พูดให้แก่ผู้ฟังให้ได้ผลตามความ  มุ่งหมายของผู้
พูด (จินดา งามสุทธิ,2531 : 1) เราทราบกันดีว่า “การส่ือสารด้วยการพูด” หรือใช้วาจา
นั้นเป็นสิ่งที่เราหรือใครก็ตามสามารถใช้กันได้ง่ายและรวดเร็วเป็นการแสดงออกที่เห็นได้ชัด
มาก  ปัจจุบันยุคดิจิตอลสามารถสื่อสารได้ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต หรือหลายช่อง ทาง 
นอกจากจะพูดเป็นแล้ว ยังต้องพูดให้ถูก ตรงประเด็นและเชื่อถือได้ จึงจะสื่อสารกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการพูดเป็นทักษะที่มีความส า คัญอย่างยิ่งทักษะหนึ่ง เพราะ
จะต้องใช้ในการสื่อสารทั้งใน การศึกษาและในชีวิตประจ าวัน แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทาง
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เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือเชื่อมต่อการสื่อสาร  ของมวลมนุษยชาติให้ทั่วถึงกันมาก
เพียงใดก็ตาม การพูดยังคงเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  (กมล การกุศล 2529 
: 116) หลักของการพูดมีหลากหลายมากมายซ่ึงในหนังสือที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงไว้นั้น จะมี
ปรากฏในบทต่อไป โบราณท่านว่า “พูดดีเป็นศรีแก่ปาก พูดมากปากจะเป็นสี”หรือ
หลายๆค า เช่น 

พูดจาขวานผ่าซาก – พูดจาโผงผางไม่เกรงใจใคร 
ชักใบให้เรือเสีย – พูดหรือท าขวาง ๆ ให้การสนทนาหรือการงานเขวออกนอกเรื่องไป 
น  าท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง – พูดมากแต่ได้เนื อหาสาระน้อย 
บ่างช่างยุ – คนที่ชอบพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกัน 
ปากปราศรัยใจเชือดคอ – พูดดีแต่ใจคิดร้าย 
ปากไม่สิ นกลิ่นน  านม – ยังเป็นเด็ก 
ปากว่าตาขยิบ – พูดอย่างหนึ่ง แต่ท าอีกอย่างหนึ่ง  เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน 

ออนไลน์, 2563 : 1) ที่เป็นค ากระทบกระเทียบ หรือเปรียบเปรยลักษณะของการพูดว่า 
ต้องพูดให้ดี ให้ถูกต้องถูกหลัก ที่ส า คัญต้องถูกใจผู้ฟัง ตรงนี้ผู้วิจารณ์ยังคงเกริ่นน าถึง
ลักษณะของการใช้ภาษาในการพูดหรือเจรจา เพราะการสื่อสารด้วยการพูดน่าจะเป็นการ
สื่อสารที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนและเป็นสิ่งที่เข้าใจมากกว่าการสื่อสารอย่างอ่ืน เม่ือกล่าวลง
ลึกไปถึงศิลปะการพูดของผู้น า ก็ต้องจ าเป็นต้องวิจารณ์หรือสนับสนุนหนังสือของผู้ เขียน/
แต่ง คือ สมชาติ กิจยรรยง ถามว่า รู้จักเป็นการส่วนตัวไหม ตอบเลยว่า ไม่ แต่ถ้าถามว่า 
รู้จักไหมก็ตอบว่า รู้จักในนามนักเขียนที่มีฝีมือคนหนึ่ง เพราะมีผลงานที่เป็นประจักษ์หลาย
เล่ม ซ่ึงผู้วิจารณ์มีโอกาสเดินเข้าไปในดงหรือป่าของหนังสือ/ต ารา ประดุจอยู่ในป่าดอกไม้ที่
งดงามท่ามกลางแสงสว่างที่สอดส่องมาที่ผู้วิจารณ์เอง ด้วยเหตุว่ามีความสนใจในหนังสืออีก
เล่มหนึ่งซ่ึงตนเองก าลังมองหา แต่เม่ือพบหนังสือ “ศิลปะการพูดของส าหรับท่านผู้น า” 
โดยความบังเอิญ จึงเกิดแรงบันดาลใจในการที่วิจารณ์ เพราะเกิดความสนใจในเนื้อหาและ
เคล็ดลับจากหนังสือเล่มนี้ ส่วนจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้น โปรดติดตามอ่านได้ดังนี้ 
 
บทท่ี 1 ศิลปะการพูดในท่ีชุมนุมชน (Public Speaking) 

ผู้เขียน พยายามแนะน าเทคนิควิธีการพูดในท่ีชุมชน  “ส าหรับผู้น า” หรือ ผู้ที่
จ าเป็นต้องพูดในที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ใดก็ตาม ผู้ที่จะเป็นผู้น านั้นอาจดูจากอายุในการ
ท างานที่มีประสบการณ์ในงานนั้นพร้อมด้วยการมีความสามารถหรือทักษะที่จะท าที่จะเป็น
ผู้น าได้นั้นต้องอาศัยความที่ดีผู้น าจึงจะมีอิทธิพลโน้มน้าวจูงใจทีมงานไม่ได้ท าให้ผู้คนเชื่อฟัง
เขาเริ่มนับถือ ศรัทธา  เป็นศูนย์รวมพลัง  เป็นสัญญาณและหลักชัย ซ่ึงผู้น าจะต้องมีศิลปะ
การจูงใจและศิลปะในการน าโดยเฉพาะการใช้พลังแห่งค าพูดนอกเหนือจากมนุษย์สัมพันธ์  
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ผู้น ามักจะถูกเชิญให้เป็นประธานในงานหรือเป็นพิธีกรหรือเป็นผู้พูดในโอกาสต่าง ๆ เสมอ
และหนังสือเล่มนี้ก็เป็นเสมือนเวทีฝึกทักษะการพูด  ส าหรับผู้ที่ก าลังจะก้าวสู่การเป็นผู้น า 
หรือก าลังจะเป็นหัวหน้า ผู้จัดการและหรือผู้บริหารระดับต่าง ๆ หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวให้
ท่านผู้อ่านทราบถึงแนวทางการพูดที่ประสบความส าเร็จ   เทคนิคการเสริมสร้างความ
เชื่อม่ันในตนเอง   ศิลปะการพูด ต่อที่ชุมชนการพูดในโอกาสต่าง ๆ และการพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในการปฏิบัติงานในสังคมในการสังสรรค์และในพิธีการต่าง ๆหนังสือ
ศิลปะการพูดส าหรับผู้น าจะเป็นเครื่องชี้แนะ น าทางในการพูดส าหรับท่าน  แม้ว่าท่านจะ
ได้เป็นนักพูดหรือวิทยากรก็ตาม  ซ่ึงก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ได้โดยการพูด
การกล่าวกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ ได้เสมอ (สมชาติ กิจยรรยง, 
2555 : 1) 
 ผู้ เขียนได้ยกตัวอย่าง “บุคคลท่ีประสบความส าเร็จจากการเป็นนักพูด” ที่
สามารถพูดนับได้ว่า เป็นต านานระดับโลกเลยก็ว่าได้ ได้แก่  
 1) เดมอส เธนีส (Demosthenes, 384 BC- 322 BC) เป็นนักพูดฝีปากเอกของ
กรีกและพูดปลุกใจทหารที่ก าลังระส่ าระส่ายให้ต่อสู้กับกองทัพอันเกรียงไกรของพระเจ้าฟิล
ลิปแห่งแคว้นเมซิโดเนียจนได้รับชัยชนะซ่ึงแต่เดิมนั้น เดมอส เธนีส (Demosthenes) เป็น
คนพูดติดอ่างและได้ถูกคนดูถูกเหยียดหยามจึงได้หลบหนีออกจากเอเธนส์ไปฝึกฝนการพูด
นอกเมือง ซ่ึงเป็นการฝึกด้วยตนเองจนกระทั่งพูดได้คล่องดีแล้วจึงกลับมาใหม่ 
 2) อับราฮัม ลินคอร์น (Abraham Lincoln, ค.ศ.1809/2352-1865/2408)  
อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา (4 มีนาคม ค.ศ. 1861/2352–15 เมษายน ค.ศ.
1865/2408) ผู้ซ่ึงได้กล่าวค าพูดที่เป็นประวัติศาสตร์ติดตรึงในหัวใจของชาวโลกที่ว่า  
“รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน - government of the people, 

by the people, and for the people” ซ่ึงเป็ นรากฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยสุนทรพจน์ของท่านได้รับเกียรติให้บรรจุลงในหนังสือเอนไซโคลพีเดีย
ด้วย ในอดีต เม่ือลินคอร์น อับราฮัม เริ่มเป็นทนายไปว่าความครั้งแรกเขาปากสั่น มือสั่น 
เหง่ือตกด้วยความประหม่าและไม่ม่ันใจในตนเองจนศาลต้องสั่งให้นั่งลง หลังจากนั้นค่อยได้
ฝึกฝนการพูดด้วยตัวเองและประสบความส าเร็จอย่างยอดเยี่ยมดังปรากฏเป็นหลักฐานใน
ประวัติชีวิตของท่าน  
 3) วินสตัน  เชอร์ชิล  (Winston Leonard Spencer-Churchill,ค.ศ.1 874 -
1965/2417-2508) อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ (26 ตุลาคม ค.ศ.1951/2494 – 6 
เมษายน ค.ศ.1955/2498) ผู้ซ่ึงเป็นทั้งนักการเมืองและการทหารและนักพูดที่ประสบ
ความส าเร็จในชีวิตเป็นนักเป็นคนพูดไม่ชัดเลยพูดไปวนมาไม่รู้จักจบภายหลังได้รับการ
ฝึกฝนการพูดและพัฒนาการพูดจนกลายเป็นนักพูดฝีปากเอกของโลกเป็นที่สุด ผลงานชิ้น
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โบแดงของ  วินสตัน เชอร์ชิล ก้าวเข้าสู่ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษ  ในปี 1940 หลังเริ่ม
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงที่นาซีเยอรมันเข้าปกครองดินแดนส่วนใหญ่ในยุโรปเรียบร้อย
แล้ว ,วินสตัน เชอร์ชิล จ าต้องขับเคลื่อนประเทศในภาวะหน้าสิ่วหน้าขวาน  เขากล่าววาทะ
ปลุกใจทหารและประชาชนอังกฤษ    วาทะแรกเขากล่าวในรัฐสภาว่า "ผมไม่มีอะไรจะ
มอบให้ เสียนอกจาก เลือด การท างานหนัก น  าตาและหยาดเหงื่อ - I have nothing 
to offer but blood, toil, tears and sweat"  

 
ภาพท่ี 1 เป็นภาพของ เดมอส เธนีส ลินคอร์น เชอร์ชิล  บุคคลส าคัญท่ีใช้การพูด การส่ือสาร เป็น

เคร่ืองมือ ในการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งส าคัญ ๆ จนโลกจดจ าในฐานะบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ (ภาพ : 
ออนไลน์) 

 วินสตัน เชอร์ชิล (Winston Leonard Spencer-Churchill) เจ้าของวาทกรรม 
"เราจะต้องปกป้องเกาะอังกฤษของเรา ไม่ว่ามันจะต้องแลกกับอะไร เราจะสู้ทั งในทะเล 
บนชายหาด บนพื นดิน บนสนามหญ้า หรือแม้แต่บนถนน ในภูเขา แต่อย่างไรก็ตามเรา
จะไม่ยอมแพ้"  ทั้งหมดนี้ผู้ เขียนพยายามสร้างความมั่นใจเก่ียวกับเทคนิคการพูดให้
ถูกต้องว่า การพูดได้กับการพูดเป็นมันต่างกัน จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการฝึกฝน ซ่ึงผู้ เขียน
มองว่า การพูดต้องมีทั งศาสตร์และศิลป์ มีศาสตร์ คือ ข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องตนเองจะพูด 
และมีศิลป์ คือมีการพูดที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักการพูด มีการพูดที่ตรงต่อกาลเทศะ เป็น
ส าคัญและสามารถที่จะสร้างวาทกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นเป็นเหตุการณ์ใดก็แ ล้วแต่ ต้องมี
ความพร้อมในการพูดให้เหมาะสมและถูกต้อง จึงสะสามารถประสบความส าเร็จได้ ข้อนี้ผู้
วิจารณ์เห็นสนับสนุนความคิดของผู้ เขียนเพราะต้องอาศัยการฝึกอบรมทุกอย่างจึงจะ
สามารถประสบผลส าเร็จในการพูดหรือเจรจานั้นเอง ผู้เขียนปลูกศรัทธาเก่ียวกับยุทธวิธีใน
การพูด ซ่ึงสามารถพูดเพ่ือยึดเอาบ้านเอาเมืองกันก็ว่าได้ เพราะผู้น า ต้องมีวาทศิลป์ที่
น่าเชื่อถือและท าได้จริง จึงจะเป็นผู้น าที่สมบูรณ์แบบมิใช่ว่า พูดได้แต่ท าไม่ได้ ความเชื่อถือ 
หรือเชื่อม่ันก็อาจจะลดทอนลงได้ ผู้เขียนยังพยายามชี้ให้เห็นถึงประโยชน์หรือความส าคัญ
ของการพูดไว้ว่า “ความส าคัญของการพูดเป็นการถ่ายทอดความรู้  ความเข้าใจ ความ
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คิดเห็นหรือข้อคิดต่อผู้ฟังโดยใช้เสียง ภาษา อากัปปกิริยา ภาพ ฯลฯ ซ่ึงประกอบด้วย ผู้พูด 
การส่ือสาร ช่องทาง ผู้ฟัง ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ข่าวสารข้อเท็จจริงและความรู้ความ
เข้าใจทัศนคติที่ถูกต้อง 2.เพ่ือให้ความบันเทิง 3.เพ่ือให้ผู้ฟังเชื่อถือ  ซ่ึงการท าให้ผู้ ฟังเชื่อได้
นั้นผู้พูดควรจะปฏิบัติได้ดังนี้ เชื่อตัวเองก่อนก่อนที่จะพูดให้คนอ่ืนเชื่อต้องเสนอข้อมูลอย่าง
มีเหตุผลเรื่องง่าย ๆ และท าให้เกิดความเข้าใจค่านิยมการพูดน่าเชื่อถือซ่ึงตรงนี้จะต้อง
ประกอบด้วยปัจจัยในการพูดของผู้พูด ต้องวิเคราะห์และรู้จักผู้ฟังผู้ฟังนั้นเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญของการพูด ดังที่ปราชญ์จีน ซุนวู Sūn Wǔ, 544 BC -496 BC)    ได้กล่าวไว้ว่า 
“ถ้ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” (หน้า 18-19)  นอกจากนี้ให้ระลึกไว้เสมอว่าเวลา
จะพูดผู้พูดต้องรับผิดชอบต่อค าพูดของตัวเอง  ดังนั้นในมิตินี้ผู้วิจารณ์มองว่าการพูดที่
ผู้เขียนได้เขียนไว้นั้น เป็นเพียงเทคนิคเบื้องต้น ของการพูดเท่านั้น จึงขอเสริมเรื่อง “การ
พูด” ว่า เป็นจิตวิทยาชั้นสูงที่ผู้พูดเองต้องระลึกและไต่ตรองให้มาก โดยเฉพาะการดูคนฟัง
ให้ออก เป็นการประเมินเบื้องต้นก่อนที่จะใช้ค าพูดหรือใช้หลักการพูดต่าง ๆ เพราะผู้รับฟัง
เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของผู้พูดเลยก็ว่าได้  
 
บทท่ี 2 ผู้พูดท่ีประสบความส าเร็จ 
 ผู้พูดที่ประสบความส าเร็จในเวทีในประเทศหรือต่างประเทศ ถ้าสังเกตให้ดีส่วน
ใหญ่จะมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ ประกอบด้วยค าคม หรือ วาทกรรม ที่ท าให้ผู้คนจดจ าได้ 
ในหนังสือเล่มน้ีผู้เขียน ชี้ให้ดูเทคนิคของการพูดอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้น ได้กล่าวถึง 
คุณสมบัติของผู้พูดที่ดี และ คุณลักษณะของผู้พูดไม่ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงเป็น  เชิงข้อคิด 
หรือ ค าแนะน าจากผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ บุคคลที่ประสบความส าเร็จคือผู้ที่ได้รับการยอมรับ 
ศรัทธา เชื่อถือ หรือเชื่อม่ันจากกลุ่มบุคคลในสังคม ซ่ึงไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีคนรัก
หรือคนมีคนเคารพเสมอไปและไม่จ าเป็นต้องมีคนรัก หรือใครแต่ก็ไม่ได้ ผู้ที่อยู่ในวงการ
ฝึกอบรมต้องเข้าใจดีว่าการท าให้ผู้ฟังผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มหรือเป็นชุมชนทั้งหลายเกิดการ
ยอมรับศรัทธาเชื่อถือและเชื่อม่ันในความรู้ความเข้าใจความสามารถทัศนคติและจริยธรรม
ที่รับการถ่ายทอดสดสามารถน าไปประยุกต์หรือปฏิบัติงานได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายท าให้มี
ค าถามเกิดขึ้นว่า การถ่ายทอดที่รับการยอมรับได้อย่างไรซ่ึงผู้ เขียนให้แนวทางที่จะท าให้
การถ่ายทอดให้เป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จ 1.ต้องมีบุคลิกดีเพราะบุคลิกภาพที่ดีย่อมมีชัยไป
กว่าครึ่งแล้วเนื่องจากจะท าให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อม่ันและเชื่อถือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีบุคลิกดีหรือดี 
ทีต้่องไม่เหลว ซ่ึงผู้เขียนพยายามให้เทคนิคในการเป็นผู้พูดที่ประสบความส าเร็จ ซ่ึงรวมแล้ว
ก็คือว่าต้องประกอบด้วยบุคลิกภาพและมีประสบการณ์ในการพูดมีการพัฒนาตัวเองอยู่
เสมอ มีอารมณ์ขันเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยบรรยายในการฝึกอบรมที่ดีแต่ไม่ได้หมายความ
ว่าคนที่พูดสนุกข าหัวเราะจนยิ่งนั้นจะประสบความส าเร็จเสมอไป ถ้าหากพูดมีแต่น้ าไม่มี
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เนื้อคือ ขบขันแต่ขาดสาระก็จะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุด ผู้ที่ เป็นนักพูด แล้วหลงตัวเอง
มักจะมีเพดานบิน หรือประสบการณ์ในการออกสนามพูดมานานพอสมควรโดยจะมีการ
แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ  ซ่ึงตรงกันข้ามกับค าว่า นักพูดที่ประสบความส าเร็จ ซ่ึงผู้ เขียน
ได้ยกมากล่าวไว้ด้วย ดังปรากฏใน หน้า 27-30 ของหนังสือ โดยชี้ชัดว่าลักษณะจะตรงกัน
ข้ามกับคุณลักษณะของผู้พูดท่ีประสบความส าเร็จ คือ การวางตัวเกินกว่าความรู้  หรือ
การที่มีข้อมูลไม่เพียงพอในการพูด คุณสมบัติที่พูดไม่ประสบความส าเร็จที่ทุกท่านควร
หลีกเลี่ยง คือ การคุยฟุ้งคุยใหญ่โตเกินความจริงโกหกโอ้อวดหรือว่าชมตัวเองเกินไปจะท า
ให้ผู้ฟังเกิดสะอิดสะเอียน โดยปกติส่วนใหญ่ผู้ ฟังไม่ชอบฟังเรื่องรอบตัวหรือไม่เก่ียวกับ
ตัวเองนานเกินไปเช่นการยกย่องผู้บริหารเกินกว่า 30 นาทีหรือที่ เหลืออีก 30 นาทีถึงท า
การสอนหรือถ่ายทอดอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีการยกเว้นหากบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นผู้ประสบ
ความส าเร็จมีผู้ศรัทธาสูงหรือผู้ ฟังอยากฟังเรื่องนี้   หรือมุ่งเงินมากกว่า มุ่งงานไม่ยอม
แม้กระทั่งพูดหรือถ่ายทอดเกินเวลา ข้อที่ส าคัญที่สุดของผู้พูดคือการผิดเวลา หรือ เป็นคนขี้
คุยหรือคุยฟุ้งเก่งทุกเรื่องรับเชิญได้ทุกงานพูดได้ทุกเรื่องต้ังแต่สากกะเบือยันเรือรบอย่างที่
ชาวบ้านเขาพูดกัน โดยแท้จริงแล้วผู้พูดที่ดีควรระบุขอบเขตแนวพูดเรื่องที่ถ่ายทอดได้หัวข้อ
ที่มีความถนัดความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ มีการอ้างถึงเพ่ือเป็นเกียรติของเจ้าของคนนั้น (หน้า 
31-32) จากที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้รวมลงว่า การพูดต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง และตรง
ประเด็นและประกอบด้วยคุณลักษณะของผู้พูดที่ดีจึงจะประสบความส าเร็จได้ โดยเฉพาะ
ผู้น าที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพูดให้ชัดเจน หรือพูดให้เข้าใจง่าย จนสามารถครองคนได้เป็น
จ านวนมาก ในยุคปัจจุบันนี้ก็มีนักพูด นักคิด หรือ นักวิชาการต่าง ๆ หลายคนหลายท่านที่
ปร ะสบผลส า เร็จ ในการ พูดโดยการ พูดที่ ใช้ หลั กปร ะกอบกา รพูด เช่น   ในทา ง
พระพุทธศาสนา ผู้วิจารณ์ขอยกตัวอย่าง ท่านพุทธทาสภิกขุ  หรือ พระธรรมโกศาจารย์ 
(เง่ือม อินฺทปญฺโญ, 27 พฤษภาคม 2449- 25 พฤษภาคม 2536) พระรจนาจารย์ผู้มีผลงาน
วรรณกรรมในพระพุทธศาสนาจ านวนมาก และเป็นที่รู้จักของผู้ ศึกษาพระพุทธศาสนาใน
ระดับนานาชาติ จากงานของท่านที่ถูกแปลไปเป็นภาษาต่างประเทศ ในชื่อ Buddhadasa 
Indapanno เช่น The Heart of Buddhism (1961/2504)  The A,B,Cs of Buddhism 
(1982/2525)  Heart-wood from the Bo Tree (1985/2528) Keys to Natural 
Truth (1988/2531)  Me and Mine: Selected Essays of Bhikkhu Buddhadasa 
(1989/2532) Mindfulness With Breathing (1989/2532) No Religion (1996/2539) 
Paticcasamuppada: Practical Dependent Origination (2002/2545) Teaching 
Dhamma with Pictures  (2006/2549)  เป็นต้น จนท่านได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและ
การถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ิในสาขาต่าง ๆ จากหลายสถาบัน ในขณะที่ยังมี
ชีวิตอยู่ นอกจากนี้ผลงานที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ มี
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การส ารวจพบกว่า 140 เรื่อง และได้รับการยอมรับให้ใช้ในการศึกษาในมหาวิทยาลัยหลาย
แห่งในยุโรปและอเมริกาเหนือ (ธัญญาภรณ์ ภู่ทอง, 2541 : 53-54) งานเขียนชิ้นแรก คือ
บทความเรื่อง“พระพุทธศาสนา” ตีพิมพ์เม่ือปี 2477 ส่วนหนังสือตามรอยพระอรหันต์ ที่
เริ่มใช้นามปากกาว่า “พุทธทาส” เป็นครั้งแรก จนเป็นที่รู้จักผลงานเขียนชิ้นสุดท้ายในปี 
2535 คือ “ป่วย 3 เดือนเกิดสมุดเล่มนี้ มกรา -กุมภา -มีนา 35” ซ่ึงผลงานชิ้นส าคัญคือ
หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ มีจ านวน 80 เรื่อง ตีพิมพ์เรื่องแรก ในปี 2476 ส่วนเล่มล่าสุด 
ตีพิมพ์ในปี 2556 และยังมีต้นฉบับที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์อีก 35 เรื่อง ส าหรับหนังสือชุดอ่ืน ๆ 
รวม 386 รายการ ไฟล์เสียงบรรยายธรรม รวม 1400 เรื่อง (1700 ชั่วโมง) ซ่ึงมีจ านวน 20 
เรื่อง ที่ยังไม่ได้จัดท าเป็นหนังสือชุดธรรมโฆษณ์ (คณะอนุกรรมการฝ่ายหนังสืออนุสรณ์ 
100 ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ,2549 : 228) หรือ นักพูดหรือนักเขียนด้านพระพุทธศาสนา
ร่วมสมัย ผู้เป็นเจ้าของสโลแกนธรรมะติดปีก คือ ท่านเจ้าคุณ พระเมธีวชิโรดม (พ.ศ.
2516/1973-) หรือ หรือรู้จักกันดีในนามปากกา ว.วชิรเมธี เป็นภิกษุชาวไทย มีชื่อเสียงว่า
เป็นพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน และนักบรรยายธรรม และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับ
รางวัล ผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพ และเมตตาธรรม เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ประสบ
ความส าเร็จจากการคิด การถ่ายทอดด้วยการพูด การเขียน หรือ การปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็น
ต้น 
 
การพูดของผู้น า 

“ผู้น า” คือ ความสัมพันธ์ซ่ึงบุคคลหนึ่งหรือผู้มีอิทธิพลให้ผู้อ่ืนท างานร่วมกันอย่าง
เต็มใจ เพ่ือบรรลุเป้าหมายอันเป็นที่ต้องการของผู้ น า  การเป็นผู้น าจึงมิใช่มีบทบาทเป็น
เพียงผู้ผลักดันเพียงด้านเดียว แต่เป็นผู้ดึงด้วย โดยแจ้งให้ผู้ตามทราบแนวทางปรารถนาให้
ปฏิบัติตามด้วยการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีค าจัดกัดความของ “ผู้น า  (Leader) หมายถึง 
บุคคลที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอ่ืน หมายถึงบุคคลซ่ึงได้รับการแต่งต้ัง หรือ
ได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าในการด าเนินงานต่าง ๆ ในองค์กรต่าง ๆ ต้องอาศัยบุคคลที่
เป็นผู้น า  และมีความเป็นผู้น าจึงจะท าให้องค์กรด าเนินไปอย่างบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และน าพาหน่วยงานไปสู่ความเจริญก้าวหน้า”(เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2546 : 
1) 

ผู้น าหมายถึง ผู้ที่จะต้องมีอ านาจ (Power) หรือเป็นผู้ มีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืน หรือ
เป็นผู้มีอ านาจการบังคับบัญชาตามกฎหมายระเบียบภายในองค์การเม่ือพูดสิ่งใดผู้ อ่ืนจะ
เชื่อถือและท าตาม โดยมีอ านาจนั้นจะต้องต้ังอยู่บนฐานแห่งความชอบธรรมทางด้าน
กฎหมาย ต าแหน่งหน้าที่ ทางสังคม และฐานบนบารมีซ่ึงในสังคมไทย บารมีเกิดจากการให้ 
เป็นกระบวนการสะสมกุศลบารมี ทั้งด้านทรัพยากร วัตถุ การช่วยเหลือด้านแรงกายและ
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แรงใจ (บรรยงค์ โตจินดา, 2543: 362) “ผู้น าไม่ใช่ผู้ที่จะจะน าคนอ่ืน แต่ผู้น าที่ดี คือ ผู้น าที่
มีคนอ่ืนอยากเดินตาม” ผูน้ า (Leader) หมายถึง 

1) ผู้มีอิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพ่ือให้พวกเขามีความต้ังใจที่จะ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ 

2) เป็นผู้น าและแนะน า เพราะผู้น า  ต้องคอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย
สูงสุดตามความสามารถ  

3) ผูน้ าไม่เพียงแต่ยืนอยู่ เบื้องหลังกลุ่มที่ คอยแต่วางแผนและผลักดัน แต่ผู้น า
จะต้องยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่มและน ากลุ่มปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย  (บุญทัน ดอกไธสง, 
2545: 266) 

ผู้น าที่พูดไม่เป็น  สื่อความรู้สึกนึกคิดของตัวเองออกมาไม่ได้  ก็มีสภาพไม่ผิดอะไร
กับทีพ่ระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2453-2468) ทรงพระราชนิพนธ์ไว้
ในบทละครพูดสลับล าเรื่อง "วิวาห์พระสมุทร" ตอนหนึ่งว่า  

"ถึงรู้มากไม่มีปากล าบากตาย  มีอุบายพูดไม่เป็นเห็นป่วยการ" 
ปากใจไม่ตรงกัน  ความสัมพันธ์ไม่ยั่งยืน 
ใจเกลียดแต่ปากฝืน  พูดแต่ลิ นสิ นความหมาย 
ปากใจตรงกันเถิด  ผลจะเกิดทั งต้นปลาย 
ผู้พูดฟังสบาย  ผู้ฟังเล่าเข้าใจตรง (ญาดา อารัมภีร, 2551: 1) 
ผู้ที่จะเป็นผู้น าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพูดได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการใดก็ตามแต่ 

เพราะเป็นการสั่งการหรือ การออกงานต่าง ๆ หรือเข้าสังคมในแวดวงของหน้าที่การงาน
ต้องประกอบด้วยการพูดในบทท่ี 24 (หน้า 154) กล่ าวถึง “การกล่าวเปิดงานต่าง ๆ” 
ผู้เขียนได้แนะน าเทคนิคการพูดกล่าวเปิดงานและกล่าวสุนทรพจน์ซ่ึงอาจจะดูเป็นเรื่องน่า
เราน่าจะรู้อยู่แล้ว แต่เคล็ดลับหรือเทคนิคจากการเรียบเรียงของผู้เขียน ชี้ให้เห็นว่า การพูด
กล่าวเปิดงานซ่ึงอยู่ในบทท้าย ๆ ของหนังสือก็จริง แต่ก็ยังซ่อนเทคนิคส าหรับท่านผู้น า ที่
จะติดปีกในการพูดให้คนเชื่อถือและเชื่อม่ันได้เป็นอย่างดี ถามว่า ไม่ปฏิบัติตามหรือไม่สนใจ
ที่หนังสือที่ผู้เขียนแนะน าไว้ได้หรือไม่ตอบว่า ได้ แต่ ถ้าอ่านหนังสือแล้วปฏิบัติตามก็จะเป็น
ศิษย์ที่มีครู หรือ หลักในการปฏิบัติที่ชัดเจน และมีคนเชื่อถือได้เป็นอย่างดี ซ่ึงในบทที่ 24 
และ 25 นี้ กล่าวถึงการกล่าวเปิดงานต่าง ๆ ควรกล่าวเก่ียวกับการปฏิสันถารหรือทักที่
ประชุมกล่าวว่ารู้สึกยินดีหรือเป็นเกียรติที่ได้มาเปิดเช่น เปิดการอบรมความส าคัญของสิ่งที่
เปิดต่อทุกคน อวยพรแก่ผู้มาร่วมงานและในบางครั้งก็อาจมีการกล่าวรายงานส าหรับการ
เปิดด้วยซ่ึงเป็นการกล่าวรายงานการเปิดงาน เปิดอาคารหรือ เปิดการอบรมขั้นตอนการ
ด าเนินการจะเป็นดังนี้เม่ือประธานผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้ เข้าร่วมสัมมนาและผู้ มีเกียรติ
เข้าประชุมพร้อมกันแล้วผู้อ านวยการจัดงานหรือประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยการเปิด
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พิธีกรหรือผู้ที่จะเชิญประธานควรจะต้องติดต่อประสานงานกับประธานและในส่วนของ
ประธานกล่าวเปิดงานก็ควรที่จะเตรียมตัวให้พร้อมกับการปรากฏตัวและบุคลิกภาพของตน
และควรซักซ้อมให้ดีควรมาก่อนพิธีจะเริ่มพอสมควรเพ่ือความราบรื่นและเรียบร้อยของทุก
ฝ่าย (หน้า 154-156) 

ส่วนการกล่าวสุนทรพจน์โดยส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจการ ปลุกเร้าให้ตระหนักถึงความส าคัญเรื่องที่จะพูดเป็นความ
ร่วมมือร่วมใจความสามัคคีเป็นต้น 

แนวปฏิบัติส าหรับการผู้ ซ่ึงผู้ พูดควรจัดล าดับขั้นตอนกา รพูดคือการกล่ า ว
ปฏิสันถารหรือด้านการฟังการกล่าวถึงความส าคัญความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างบุคคลใน
ที่ประชุมการแสดงถึงความรู้สึกที่ได้มาจากการพูดหรือการถ่ายทอดความคิดไปยังผู้ ฟังตาม
วัตถุประสงค์เน้นถึงความส าคัญที่ทุกคนควรจดจ า กา รกล่าวสุนทรพจน์จะประสบ
ความส าเร็จได้ผู้พูดควรใช้พลังเสียงสูงและต่ าสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูดเพ่ือดึงผู้ ฟังให้ท่าน
ฟังด้วยความต้ังใจและมีผลอย่างที่คาดหวังไว้ (หน้า 157-158)  

 
หลักการวิเคราะห์ท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการสื่อสารตามแนวพระพุทธศาสนา  
 ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้ใช้วิธีการเทศนาตลอดเวลา 45 พรรษาหลัง
ปรินิพพาน ก็ทรงประกอบพร้อมด้วยพระมหากรุณาที่จะโปรดสัตว์ให้บรรลุมรรคผล 
นิพพาน จนตอดถึงพ้นทุกข์ได้ ด้วยการเทศนาสั่งสอน ถึงพระองค์ก็ทรงใช้การวิเคราะห์ผู้ ฟัง 
โดยพิจารณาดูไปว่า “เม่ือไปแล้ว เทศนาแล้วจะมีใครบรรลุธรรมหรือไม่” ถ้า มี จะมีจ านวน
ผู้ฟังน้อยหรือมากก็ตาม พระองค์ก็เสด็จไป โดยไม่เหน็ดเหนื่อยย่อท้อ อันนี้กล่าวถึงบรมครู
ผู้ที่สามารถสั่งสอนสัตว์โลกจนเป็นศาสดาเอกของโลก 
ตัวอย่างที่ยกมาเบื้องต้นผู้ เขียนพยายามท าให้เกิดความชัดเจนในหลักการพูดให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด พระพุทธองค์มีหลักการตรัสในท่ีชุมชน ต้ังแต่สมัยพุทธกาลดังนี้ 
 1. ค าพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้ อ่ืน 
พระองค์ไม่กล่าว 
 2. ค าพูดที่จริง ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้ อ่ืน 
พระองค์ไม่กล่าว 
 3. ค าพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้ อ่ื น 
พระองค์เลือกกาลกล่าว 
 4. ค าพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ถึงเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของผู้ อ่ืน 
พระองค์ไม่กล่าว 
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 5. ค าพูดที่จริง ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ถึงเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของผู้ อ่ืน 
พระองค์ไม่กล่าว 
 6. ค าพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์เป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของผู้ อ่ืน พระองค์
เลือกกาลกล่าว  (ม.ม. (ไทย) 13/87/88) คือ ต้องเป็นวาจาที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยช
ในช่วงสุดท้ายของการแสดงเทศนาของพระพุทธเจ้า พระอภัยราชกุมารก็ทรงศรัทธาถือ
ไตรสรณคมน์ไปตลอดชีวิตถือว่าเกิดประโยชน์สูงสุดในการเทศนาที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น ผู้
วิจารณ์พยายามเชื่อมหลักพุทธธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้น ให้เข้ากับหลักการพูดของ
ท่านผู้เขียนคือ ท่านอาจารย์สมชาติ กิจยรรยง ได้เขียนเป็นการเสริมทั้งหลักวิชาการและ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาด้วยเพราะพระบรมครูพระพุทธเจ้ามีความเป็นผู้น า
ระดับโลก เพราะเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย หวังว่าคงเกิดประโยชน์ต่อผู้ อ่านไม่
มากก็น้อย ดังตารางที่แสดงไว้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงถึงวาจาควรกล่าวและไม่ควรกล่าวท่ีพระพุทธเจ้าทรงวางหลักไว้  
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วาจาไม่ควรกล่าว ผลเสีย 
1. ค าจริง น่าเชื่อถือ, ไม่ผิด

ศีล 
1. ค าเท็จ ไม่น่าเชื่อถือ,   ผิด

ศีล 

2. ถูกต้องกาลเทสะ ไม่กระทบใคร, 
สื่อสารได้รู้เร่ือง 

2. ไม่ถูกต้องกาล
เทสะ 

ก่อทะเลาะวิวาท,
สื่อสารผิดพลาด 

3. เป็นประโยชน์ เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้พูดและผู้ฟัง 
(ประโยชน์ตน, 
ประโยชน์ผู้อื่น, 
ประโยชน์สูงสุด) 

3. ไม่เกิด
ประโยชน์ 

เกิดโทษทั งแก่ผู้พูด
และผู้ฟังเกิด

ประโยชน์ต่อผู้พูด
และผู้ฟัง 

(ประโยชน์ตน, 
ประโยชน์ผู้อื่น, 
ประโยชน์สูงสุด) 

4. เป็นที่รัก ชอบใจ เป็นที่รักของผู้คน
ทุกเพศ ทุกวัย 

4. ไม่เป็นที่รัก 
ชอบใจ 

ไม่เป็นที่รักของ
ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย 

 
จากข้อมูลที่ยกมาถึงวิธีการสื่อสารนี้ เป็นแนวคิดและพุทธวิธีในการสื่อสาร ที่ยึด

หลักว่าด้วย “จริงแท้-ดี/มีประโยชน์-ถูกต้องตามกาล/เป็นท่ีชอบใจ -จึง ส่ือสาร” การ
สื่อสารตามแนวพุทธจะต้องพูดสิ่งที่เป็นจริง เป็นความดี มีประโยชน์และเป็นไปเพ่ือคนส่วน
ใหญ่พึงใจหรือชอบใจ และเลือกเวลาสื่อสารถูกกาลเหมาะสม จึงจะเป็นการสื่อสารที่ อ้ือให้
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม การพูด หรือการสื่อสารจัดเป็นแนวทางหรือวิธีการในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในยุคแรก ๆ ดังประโยคพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุทั งหลาย พวกเธอจงจาริกไป 
เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก  เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก  เพ่ือประโยชน์เกื อกูลและ
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ความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงาม
ในเบื องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในท่ีสุด  จงประกาศพรหมจรรย์ 
พร้อมทั งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน” (วิ .ม. (ไทย) 4/32/40 -เรื่องส่ง
พระอรหันต์ 60 รูป ไปประกาศศาสนา) แปลตามนัยคือการพูด สื่อสารสิ่งที่ดี มีประโยชน์ที่
ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นหัวใจส าคัญส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาล ดัง
ปรา กฏในงา นวิจั ยเรื่ อง “กา รศึกษาวิ เคร าะห์ ยุทธวิธีในกา รประกา ศศา สนา ของ
พระพุทธเจ้า” (ทรงวิทย์ แก้วศรี,2551) วิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท” (สวัสด์ิ อโณทัย ,พระมหาศักด์ศรณ์ คุณปญฺ
โญ,พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล ,2019;70-84)  วิจัยเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระพุทธเจ้าในบริบทพหุวัฒนธรรมอินเดีย” (มาลี ไพรสน,พระครูพิพิธสุตาทร ,2020) วิจัย
เรื่อง “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก” (กรกต ชาบัณฑิต และคณะ,2559) 
ซ่ึงทั้งหมดสะท้อนพุทธวิธีผ่านการพูดหรือการสื่อสาร ดังนั้นการพูดจึงเป็นความส าคัญของ
การสื่อสาร ที่เป้าหมายเป็นการสืบต่อ และรักษาพระพุทธศาสนาด้วย แต่อีกนัยหนึ่งการพูด
อย่างเ ดียวโดย ไม่ประท า  พระพุทธเจ้า หรือพร ะพุทธศาสนา ก็ไม่ได้ยกย่องหรือให้
ความส าคัญกับบุคคลดังกล่าว ดังมีเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าเรียก
พระเถระรูปหนึ่งที่เป็นนักเทศน์ นักสอน นักบรรยายจนมีลูกศิษย์ลูกหาจ านวนมากว่า  
“เถระใบลานเปล่า” มาก็เรียก “พระใบลานเปล่า” กลับก็เรียก “พระใบลานเปล่า” (ขุ .ธ.
(ไทย) 25/282/120-โปฐิลเถรวัตถุ) ตีความหรือแปลความก็คือ ดีแต่พูดแต่ไม่ปฏิบัติ หรือดี
แต่สอนคนอ่ืนแต่สอนตัวเองไม่ได้ พระเถระนั้นใคร่ครวญ จนกระทั่งละอายต่อตนเอง 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดทิฐิมานะไปเรียนวิปัสสนากับสามเณรผู้เป็น ศิษย์ตัวเอง จนบรรลุ
ธรรม ดังนั้นแนวคิดเรื่องการสื่อสารตามแนวพุทธต้องเป็นการพูด “ดี มีประโยชน์ ถูกต้อง
ตามเวลา คนส่วนส่วนใหญ่ชอบใจ และเลือกที่จะพูดอย่างเหมาะสมกับโอกาส”  ซ่ึง
ถอดรหัสต่อไปได้อีกว่า พูดอย่างไร ก็ท าอย่างนั้นด้วยไม่ใช่ดีแต่พูดหรือสื่อสาร หรือแค่พ่น
ออกไป ดังพุทธพจน์ที่ว่า “..เพราะตถาคตกล่าวอย่างใด (ยถาวาที) ก็ท าอย่างนั น  (ตถาการี) 
ท าอย่างใด (ยถาการี) ก็กล่าวอย่างนั น (ตถาวาที) ฉะนั น ชาวโลกจึงเรียกว่า  ‘ตถาคต’..”  
(ธ.อุ. (ไทย) 25/112/496) หากตีความได้คือความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงที่ “พูดตรง-ท า
ตรง” ดังข้อมูลใน “จูฬศีล-มัชฌิมศีล-มหาศีล” พระพุทธเจ้าใช้ประโยคว่า “เว้นขาด” แปล
ได้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน บอก และก าหนดให้นักบวชในพระพุทธศาสนาท าเป็นสิ่งที่
พระองค์ทรง ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย เว้นขาด คือไม่ละเมิดโดยประการทั้งปวงด้วย
เช่นกัน (ธ.อุ. (ไทย) 9/7-27/3-10) ในความหมายคือ พูดอย่างไรท าอย่างนั้น พูดสอน
อย่างไรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างเช่นนั้นด้วย มิใช่เราเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นผู้น า เป็น
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เป็นผู้ว่า เป็นผู้บริหาร เจ้าอาวาส เจ้าคณะผู้ปกครอง เม่ือกระท า



342 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2563 

Vol. 9 No. 2 April - June 2020 

 

ผิดแล้วจะเว้นความผิดมิได้ อย่างนั้นสังคมจะกลายเป็น “วิกฤติ” ทั้งศีลธรรมและสังคมด้วย
เช่นกัน ให้ตระหนักและพึงสังวรด้วย  ดังนั้นแนวคิดทางพระพุทธศาสนาพูดต้องดี มิใช่ดีแต่
พูด  จ ะเข้ า ท า นองบุ คคลที่ ถู กยกมา เป็ น กร ณี ศึกษา ในประวั ติครั้ ง พุทธกา ล ใน
พระพุทธศาสนา การพูดสื่อสารพระพุทธศาสนาของพระนาคเสน ( Nāgasena) กับ
พระมหากษัตริย์อินโด-กรีก พระเจ้าเมนันเดอร์ ที่ 1 (Menander I Soter,165/155–130 
BC ) ผู้ปกครองจักรวรรดิขนาดใหญ่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียง เหนือของเอเชียใต้ มีเมือง
หลวงคือ สาคละ หรือรู้จักในนามพระยามิลินทร์ ภายใต้การ “พูด” ถามตอบความรู้ใน
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นที่มาของ “คัมภีร์มิลินทปัญหา” (John Kelly,2005 ; Rhys 
Davids,Thomas,1894) ที่ถูกแปลเป็นภาษาต่าง ๆ จ านวนมาก และเป็นที่รู้จักกันดีในแวด
วงวิชาการนานาชาติกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์มิลินทปัญหา ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารตามแนวพุทธที่ปรากฏในภัยราชกุมารสูตรตามที่ยกมา  

 
บทสรุป  
 หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนคืออาจารย์สมชาติ กิจยรรยง เป็นหนังสือที่น่าสนใจส าหรับผู้
ใคร่ในการศึกษาอย่างมาก เพราะผู้เขียนพยายามให้รายละเอียดเก่ียวกับเรื่องการพูดในทุก
เรื่องและทุกทางเหมาะแก่คนที่มีความจ าเป็นต้องใช้การพูดในการท างานซ่ึงว่าไปแล้วมี
ความจ าเป็นทุกคน เพราะทุกวันนี้คนท างานระดับใดไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้น า ก็ต้องอาศัยการ
พูดเป็นสื่อแล้วหลายคนขาดความเชื่อม่ันหรือประสบการณ์ซ่ึงถ้าเป็นอย่างนั้นหนังสือเล่มนี้
น่าจะช่วยได้ผู้อ่านจะสามารถค้นหาแนวทางในการพูดเม่ือต้องการใช้ด้วยตนเองอย่าง
แน่นอนซ่ึงผู้วิจารณ์มองว่าอาจเป็น “คู่มือการพูด”ส าหรับทุกคนในทุกโอกาสที่จะพูดหรือ
อาจเป็นแบบการเรียนส าหรับการฝึกอบรมด้วยการพูดได้อีกเล่มหนึ่งซ่ึงอาจาร ย์สมชาติ กิจ
ยรรยงได้ผลักดันหนังสือเล่มนี้มาให้แก่ผู้อ่านได้พัฒนาตนเองต่อไปได้ เพราะหนังสือเล่มนี้
เป็นหนังสือที่รวบรวมหลักส าคัญและวิธีการพูดในที่ชุมชนการฝึกเพ่ือพัฒนางานและสร้าง
ความส าเร็จในการบริหารโดยใช้วิธีการเขียนที่เข้าใจง่ายด้วยการอ้างอิงประสบการณ์ของ
ผู้เขียนและยกตัวอย่างประกอบใดสนใจอย่างยิ่งส าหรับผู้น าทุกระดับในองค์การต้ังแต่ระดับ
หัวหน้างานผู้บัญชาการพูดระดับผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับสูงเพราะผู้น า
จะต้องมีบุคลิกภาพและนาทีแสดงออกได้อย่างน่า “เชื่อถือ” มีความสามารถในการบริหาร
การปฏิบัติเป็นที่ “เชื่อมือ” มีปฏิสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนเป็นที่ “เชื่อใจ” และมี
อิทธิพลทางใจเหลือผู้อ่ืนท าให้เกิดความ “เชื่อมั่น” เจอผู้ร่วมงานให้ผู้ เก่ียวข้องได้และ
บทบาทส าคัญของผู้น าประกอบประกอบประการหนึ่งคือความสามารถในการคิดโดย
ประดิษฐ์ออกมาเป็นถ้อยค าเพ่ือสร้างความสนใจความเข้าใจและความพอใจและแรงจูงใจ
ให้ผู้อ่ืนก็ท าได้ ซ่ึงท่านจะสามารถศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความสามารถ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Rhys_Davids
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Rhys_Davids
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และสถานการณ์ได้เพราะ “ถ้าพูดไม่เป็นอย่าริเป็นผู้น า” หนังสือเล่มนี้จึงเป็นทางเลือก
ส าหรับผู้ที่จะบริหารงานหรือเป็นผู้จัดการหรือท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง  ผู้ อ่าน
ต้องลองพิสูจน์ด้วยตนเองว่าหนังสือเล่มนี้จะตอบโจทย์ได้อย่างที่ผู้วิจารณ์พูดไว้หรือไม่ 
เพราะคนเราช่วยใหญ่มีทัศนะที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่การปลู กฝัง หรือ บริบทของ
สังคม การอ่านหนังสือก็เช่นเดียวกัน อ่านเรื่องเดียวกัน บางคนอาจจะบอกว่าดี บางคน
อาจจะบอกว่าไม่ดีก็ได้ ใครจะไปทราบได้ สิ่งส าคัญคือ ผู้วิจารณ์ ได้น าหนังสือ ของท่า
อาจารย์สมชาติ กิจยรรยง มาน าเสนอ และวิเคราะห์ วิจารณ์ในบางส่วนบางตอนเพราะเห็น
ว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์อย่างดี ผู้อ่านจะสนับสนุนหรือเห็นแย้งจากผู้วิจารณ์ก็ได้ เพราะ
เป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ละท่าน อย่างโบราณท่านว่า “สองคนยลตามช่อง คนหน่ึงมองเห็น
โคลนตม อีกคนตาแหลมคม มองเห็นดาวอยู่พราวแพรว” ก็ต้องฝากถึงผู้ อ่านว่า หนังสือ 
“ศิลปะการพูดส าหรับผู้น า” เป็นหนังสือที่ดีและน่าสนใจเล่มหนึ่ง 
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ค าแนะน าส าหรับผู้เขียน 
รูปแบบเอกสารอ้างอิงวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

 
เอกสารที่นํามาใช้ในการอ้างอิงบทความ ควรมีที่มาจากแหล่งตีพิมพ์ที่ชัดเจน และ

มีความน่าเชื่อถือสามารถสืบค้นได้ เช่น หนังสือ วารสาร หรืองานวิจัย เป็นต้น ผู้ เขียน
บทความจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการอ้างอิง เพ่ือป้องกันความล่าช้าในการ
ตีพิมพ์บทความ เนื่องจากบทความที่มีการอ้างอิงไม่ถูกต้อง จะไม่ได้รับการส่งต่อให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจนกว่าการอ้างอิงเอกสารจะได้รับการแก้ไขให้สมบูรณ์ และรายการ
อ้างอิงจะต้องไม่ตํ่ากว่า 10 รายการอ้างอิงต่อ 1 บทความ 
การอ้างอิงในเน้ือหาบทความ 

รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อเรื่องและท้ายเล่มใช้วิธีการอ้างอิงระบบนาม - ปี ตาม
รูปแบบของ American Psychological Association (APA) ให้ใช้ระบบตัวอักษรโดย
ใช้ วงเล็บ เปิด-ปิด แล้วระบุชื่อ-นามสกุลของผู้เขียนและปีที่ ตีพิมพ์ กํากับท้ายเนื้อความที่
ได้อ้างอิง เอกสารอ้างอิงที่ใช้อ้างอิงในบทความ จะต้องปรากฏในเอกสารอ้าง อิงท้าย
บทความทุกรายการ โดยรูปแบบของเอกสารอ้างอิงมีดังนี้ 

อ้างอิงจากเอกสารภาษาไทย 
1) พระไตรปิฎกและอรรถกถา พระไตรปิฎกและอรรถกถาให้อ้างชื่อคัมภีร์/ เล่มที่/

ข้อที่/เลขหน้า มาด้วย ตัวอย่างเช่น  
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักร 4 ประการนี้  เป็นเครื่องเป็นไปแก่มนุษย์และเทวดาผู้

ประกอบเป็นเครื่องที่มนุษย์และเทวดาประกอบแล้ว ย่อมถึงความเป็นผู้ใหญ่และความ
ไพบูลย์ในโภคะทั้งหลายต่อกาลไม่นานนัก” (องฺ.จตุกก. 21/31/37) เป็นต้น 

2) ผู้แต่งหนึ่งราย ให้อ้างชื่อผู้แต่งแล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( ,) และตาม
ด้วยปีที่พิมพ์ เช่น (เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, 2560) 

3) ผู้แต่งสองราย ให้อ้างชื่อของผู้แต่งทั้งสองรายโดยใช้คําว่า “และ” ในการเชื่อม
ผู้เขียนทั้งสองแล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และปีที่พิมพ์ เช่น (พระมหาสุนันท์ สุนนฺ
โท และเกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, 2560) 

4) ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 รายให้อ้างชื่อของผู้แต่งรายแรกแล้วเพ่ิมคําว่า “และ
คณะ” แล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และตามด้วยปีที่พิมพ์ เช่น (ธิติวุฒิ หม่ันมีและ
คณะ, 2560) 

5) กรณีที่เนื้อความเป็นเรื่องเดียวกันหรือผลการวิจัยเหมือนกัน แต่มีผู้ อ้างอิงหลาย
คนให้ใช้รายการอ้างอิงที่ใกล้เคียงปีปัจจุบันมากที่สุด 
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อ้างอิงจากเอกสารภาษาอังกฤษ 
1) ถ้ามีผู้แต่งหนึ่งรายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่ง ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( ,) 

และปีที่พิมพ์ เช่น (Keown, 2010) 
2) ถ้ามีผู้แต่งสองรายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่งทั้งสองราย โดยใช้เครื่องหมา ย

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

3) ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 รายให้อ้างนามสกุลของผู้แต่งรายแรกตามด้วย et al. 
ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และปีที่พิมพ์ (Kaiser et al., 2010) 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

(9) สัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์.//(ปีที่สัมภาษณ์, วัน เดือน).//ตําแหน่ง//[บทสัมภาษณ์]. 
พระอุดมสิทธินายก. (2563, 5 กุมภาพันธ์). ผู้อํานวยการหลักสูตรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [บทสัมภาษณ์]. 
(10) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้แต่ง.//(ปีที่เผยแพร่).//ชื่อเรื่อง.//สืบค้น วัน เดือน ปี,//จาก/แหล่งที่มาของข้อมูล. 
ธรรมะไทย.  (2563).  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย.  สืบค้น 20 มีนาคม 2563 , จาก 

http://www.dhammathai.org/thailand/thailand.php 
Buddhism Meditation Triratna Find us Community.  (2020).  Who Was The 

Buddha?.  Retrieved March 20, 2020, from https://thebuddhist 
centre.com/text/who-was-buddha 
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ตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย (8-12 หน้า) 

 
ชื่อบทความ (ไทย) (18 pt) 

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

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

E-mail: 
 
บทคัดย่อ (18 pt) (ไม่เกิน 250-300 ค า) 
 (16 pt) บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ                                            . 
ประเภทของการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เครือมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล  กา รวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในกา รวิเคราะห์ข้อ มูล ผลกา รวิจัยพบว่ า                           
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .                                                                                                                     
 

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

Abstract (18 pt) (แปลตามภาษาไทยไม่เกิน 250-300 ค า) 
(16 pt) ให้ตรงตามบทคัดย่อภาษาไทย                                                  . 

.                                                                                                          .        

.                                                                                                          .        

.                                                                                                          .        

.                                                                                                          .        

.                                                                                                          .                                                                                                              
Keywords:3-5 words (16 pt) such as: Buddhism; Buddhist Management; 
Innovation    
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บทน า (18 pt) (ไม่ควรเกิน 4 ย่อหน้า และเขียนให้ครบทุกประเด็น) 
 (16 pt) กล่าวถึงความเป็นมาของเรื่องที่ทําการวิจัยครั้งนี้ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร
บ้าง พร้อมทั้งอ้างอิงที่มาของข้อมูลนั้นอย่างถูกต้อง อย่างน้อย 2 เรื่อง                       . 
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .                                                                                                                 
.         (16 pt) กล่าวถึงปัญหาที่นํามาสู่การวิจัย ให้ตรงประเด็นกับเรื่องที่วิจัยและ
เชื่อมโยงกับพ้ืนที่วิจัย ปัญหานั้นเป็นปัญหาที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและต้องการได้รับ
การแก้ไข นําเสนอผลงานวิจัยที่ผู้อ่ืนได้เคยศึกษาไว้แล้วอย่างน้อย 2 เรื่อง พร้อมทั้งอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล                                                                            .                                                                                                                
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .         
(16 pt) ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้อย่างน้อย 3 -5 แนวคิดและ
หรื อ ทฤ ษ ฎี ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับ ง า น วิ จั ย พ ร้ อม ทั้ ง อ้ า ง อิ ง แห ล่ งที่ ม า ข อ งข้ อ มู ล                         
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .         
(16 pt) สรุปเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่คําถามและวัตถุประสงค์การวิจัย                           . 
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
วัตถุประสงค์การวิจัย (18 pt) 
 1.  (16 pt)                       . 
 2.  (16 pt)       . 
 3.  (16 pt)       . 
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วิธีด าเนินการวิจัย (18 pt) 
 (16 pt) เขียนให้ครอบคลุม 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. รูปแบบของการวิจัย, 2. ประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสําคัญ, 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ), 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ), 5. การวิเคราะห์
ข้อ มูล  (ทั้ ง เชิ งปริ มา ณและเชิ ง คุณภา พ)  และสถิ ติที่ใ ช้ ใน กา ร วิ เคร า ะห์ ข้ อ มูล                                                  
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.         
ผลการวิจัย (18 pt) (เขียนให้ครบตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้) 
 (16 pt) ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ทุกข้อ                                             . 
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        

 
ภาพท่ี 1 (ชื่อภาพ) (ถ้ามี) 

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

  
   

     
     

     

    
 
          คําอธิบายตาราง                                                                             . 
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .         
อภิปรายผลการวิจัย (18 pt)  
 (16 pt) อภิปรายผลการวิจัยที่พบตามวัตถุประสงค์ (ค้นพบอะไร สะท้อนให้เห็นถึง
อะไร สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของใครอย่างน้อยหัวข้อละ 2 เรื่อง พร้อมทั้ง
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล                                                                          . 
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
องค์ความรู้จากการวิจัย (18 pt)  
 (16 pt) ระบุองค์ความรู้ที่ค้นพบจากการวิจัยหรือสังเคราะห์ออกมาในรูปแบบ
โมเดล พร้อมคําอธิบายรูปแบบ/โครงสร้างของโมเดล และโมเดลมีที่มาจากฐานคิดของ
แนวคิดหรือทฤษฎีใดอย่างกระชับ เข้าใจง่าย                                                    .. 
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.  
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ข้อเสนอแนะ (18 pt)  
 (16 pt) นําเสนอข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัย
ครั้งต่อไป                                                                                               . 
                                                                                                          . 
                                                                                                          . 
                                                                                                          . 
                                                                                                          . 
                                                                                                          . 
เอกสารอ้างอิง (18 pt)  
 (16 pt)   รูปแบบการอ้างอิงท้ายเรื่องใช้วิธีการอ้างอิงระบบนาม -ปี ตามรูปแบบ
American Psychological Association (APA) จํานวนการอ้างอิงในเนื้อหาและท้ายเรื่อง
ต้องตรงกัน และมีไม่ตํ่ากว่า 10 รายการ                                                       .  
ธรรมะไทย.  (2563).  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย.  สืบค้น 20 มีนาคม 2563 , จาก 

http://www.dhammathai.org/thailand/thailand.php . 
ธิติวุฒิ หม่ันมี.  (2557).  การวางแผนและการติดต่อประสานงานเชิงพุทธ.   วารสาร มจร 

สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,  3(1),  25-31. 
พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ. (2562). การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนา

ชุมชนตามแนววิถีพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (2562). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
วัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิก
คุณธรรมของพระธรรมวิทยากร   (รายงานการวิจัย).  พระนครศรีอยุธยา : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร. (2548). เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้  และการจัดการ  (พิมพ์
ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: พิสิษฐ์ ไทย ออฟเซต. 

พระอุดมสิทธินายก. (2563, 5 กุมภาพันธ์). ผู้อํานวยการหลักสูตรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [บทสัมภาษณ์]. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
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ตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับบทความวิชาการ (8-12 หน้า) 

 
ชื่อบทความ (ไทย) (18 pt) 

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

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

E-mail: 
 
บทคัดย่อ (18 pt) (ไม่เกิน 250-300 ค า) 
 (16 pt)                                                                                       . 
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .         

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

Abstract (18 pt) (ไม่เกิน 250-300 ค า) 
(16 pt) ให้ตรงตามบทคัดย่อภาษาไทย                                                 . 

.                                                                                                          .        

.                                                                                                          .        

.                                                                                                          .        

.                                                                                                          .        

.                                                                                                          .        

.                                                                                                          .        

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

 
ภาพท่ี 1 (ชื่อภาพ) (ถ้ามี) 

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

 
 

   
     
     
     

    

          คําอธิบายตาราง                                                                            . 
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สรุป (18 pt)  
 (16 pt)                                                                                       . 
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.         
เอกสารอ้างอิง (18 pt)  
 (16 pt)   รูปแบบการอ้างอิงท้ายเรื่องใช้วิธีการอ้างอิงระบบนาม -ปี ตามรูปแบบ
American Psychological Association (APA) จํานวนการอ้างอิงในเนื้อหาและท้ายเรื่อง
ต้องตรงกัน และมีไม่ตํ่ากว่า 10 รายการ                                                           . 
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .        
.                                                                                                          .         
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