
 
 
 

การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ  
เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

THE DEVELOPMENT OF THE SANGHA ROLES  
IN STATE CITIZENS MARKET PROJECT PROMOTION  

FOR THE PUBLIC IN BANGKOK METROPOLITAN 
 
 
 
 
 
 

พระครูอุดมจารุวรรณ (คําไล้  จารุวํโส) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดุษฎีนพินธ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาพทุธศาสตรดุษฎบีัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ 
 

บัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พทุธศักราช ๒๕๖๐ 



 
 

 
 
 

 
การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ  

เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

พระครูอุดมจารุวรรณ (คําไล้  จารุวํโส) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดุษฎีนพินธ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาพทุธศาสตรดุษฎบีัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ 
 

บัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พทุธศักราช ๒๕๖๐ 
 

(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 



 
 
 

 
The Development of the Sangha Roles in State Citizens Market 

Project Promotion for the Public in Bangkok Metropolitan 
 
 
 
 
 
 

Phrakru Udomjaruwan (Kamlai Cãruvam ฺso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of  
The Requirement for the Degree of  

Doctor of Philosophy 
(Buddhist Management) 

 

Graduate School 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

C.E. 2017 
 
 

(Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 





 ก

ช่ือดุษฎีนิพนธ์ : การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ  
   เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร    
ผู้วิจัย  : พระครูอุดมจารุวรรณ (คําไล้  จารุวํโส) 
ปริญญา  : พุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) 
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ ์
  : พระมหากฤษฎา  กิตตฺโิสภโณ, ดร.   พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ), 
   พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ),  พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ)  
  : ผศ.ดร.บุษกร  วัฒนบุตร  ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา), 
   พบ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์), รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
วันสําเร็จการศึกษา :  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปของโครงการตลาดประชารัฐ
เพ่ือประชาชนในปัจจุบัน ๒. เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ  
เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ ๓. เพ่ือนําเสนอการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจาก ๒ กลุ่ม คือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ 
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนา
บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มพระสังฆาธิการ ๒) กลุ่มข้าราชการ และ ๓) นักวิชาการด้านโครงการตลาดประชารัฐ จํานวน ๓๐ 
รูป/คน และ กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มผู้ร่วมสนทนากลุ่ม จํานวน ๑๑ รูป/คน คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งแบบ
สัมภาษณ์ที่สร้างข้ึนเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured In-depth Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์
ท่ีผู้วิจัยกําหนดคําถามเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยผู้วิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
จะช่วยให้ผู้วิจัยถามในประเด็นท่ีต้องการในขอบเขตท่ีกําหนดไว้ และสามารถยึดหยุ่นหรือปรับปรุงคําถาม
ได้ตลอดตามสถานการณ์ของการสัมภาษณ์ ใช้สําหรับสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มผู้ร่วมสนทนา
กลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus group discussion) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณนา (Content Analysis) 
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 ผลการวิจัย พบว่า   
 ๑. สภาพท่ัวไปการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชน ตามรูปแบบของ CIPP 
Model  “ตลาดประชารัฐ” ท่ีเปิดให้บริการตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้บูรณาการความร่วมมือทุก
ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งดําเนินงาน ในรูปแบบประชารัฐ เพ่ือส่งเสริมการ
เพ่ิมพ้ืนที่ตลาดใหม่ รวมทั้งขยายพ้ืนที่ตลาดเดิม สําหรับ รองรับการจัดจําหน่ายสินค้าที่กระจายตัวอย่าง
ท่ัวถึง สามารถสนับสนุนให้พ่ีน้องประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้มีโอกาส
ค้าขายมากข้ึน ลดต้นทุนทางการตลาด และเปิดโอกาสให้กับผู้ค้ารายใหม่ ได้มีพ้ืนที่จําหน่ายสินค้าเพ่ิม
มากขึ้น ตามแนวคิดของโครงการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  เพ่ือให้การดําเนินการตามแนวทางประชา
รัฐสําเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และดําเนินโดยอยู่บนพ้ืนฐานความมี
คุณธรรม ศีลธรรม มีหลักธรรมาภิบาล และประชาชนยึดถือปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา 
เพ่ือให้สงัคมและประเทศชาติมีความมั่นคง และความเข้มแข็ง ไปด้วยพร้อมกัน  
 ๒ . บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ของมหาเถรสมาคม  ปัจจุบันมีโครงการนําธรรมะเข้ามาบริหารตลาด เพ่ือให้มีการนําคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการค้าขาย และการประกอบอาชีพ
อย่างมีความสุข และพระสงฆ์ได้จัดพ้ืนที่บางส่วนของวัด มาเป็นตลาดประชารัฐ เพ่ือส่งเสริมรายได้ให้กับ
ประชาชน และมีการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับทางร้านค้าและประชาชนที่เข้ามา
ท่องเที่ยวได้ร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนา  
 ๓. การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ใน ๓ ด้าน คือ (๑) ควรให้พระสงฆ์มีการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือทําใหท้ราบข้อมูล
ว่าวัดที่มีโครงการตลาดประรัฐจะต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้าง และจะต้องควบคู่กับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา (๒) ควรมีการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ที่เก่ียวกับโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือท่ีทําให้
พระสงฆ์ทราบหลักเกณฑ์และกลไกในการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างเป็นระบบ (๓) ควรมีการ
พัฒนาบทบาทท่ีตรงกับเป้าประสงค์ โดยการศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนความรู้กับวัดหรือชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จเก่ียวกับการบริหารตลาดประชารัฐ จะทําให้สามารถนํามาประยุกต์และปรับใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อตลาดที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ  
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Abstract 
 Objectives this  research were: 1. To study the present general condition 
of the state citizens public market,  2. To study the roles in state citizens market 
project promotion for the public in Bangkok Metropolitan , 3. To propose the 
approaches to  improve the roles of monks in state citizens market project 
promotion for the public in Bangkok Metropolitan. 
 Methodology was the qualitative research collected data from two 
groups: Group 1 the Key informants who were 1) Sangha administrators who 
involved in the development of the monk role in promoting the civil public 
market. 2) Civil servants and 3) 30 academicians of civil market promotion project 
marketers, and Group 2 are 11 participants in focus group discussion, resource 
persons, experts, stakeholders. The tools used to collect data was semi-in-depth-
interviewing form for the conveniences in adapting questions as interviewing 
process continued. Collected data by face-to-face in-depth-interview. The data 
from focus group discussion were collected by discussing the topic in the group. 
Data by both methods were analyzed by descriptive discussion. Analyzed data by 
descriptive interpretation. 
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 The findings of this study were as follows:  
 The general context of civil market mobilizing in line with CIPP Model. Civil 
market Policy opened to the public services According to the government policies. 
Under the cooperation of all related sectors. both in the central and regional area to 
promote and expand the new market space from the original market space., to support 
public, farmers, people with low incomes, including other occupations to have more 
opportunities for commercialization, reduce the operation cost, and expand the market 
for new merchants to have more places for their product distribution conforming the 
objectives of the project. The civil market project operation should be successful, 
effective, and efficient on the basis of ethics, morality, good governance and peoples’ 
practice according to Buddhist principles in order for the country would be secure and 
strong all together.    
 2. The role of the monks in promoting the civil market for the people in 
Bangkok. According to the Supreme Sangha Council, at present, there is Dhasmma for 
market project to promote Buddhist principles Application in trade and occupation 
happily. Monks allocate some areas in monasteries for civil market place to promote 
people to gain extra income. At the same time there was Buddhist activities promotion 
for the shops and customers to come to civil market places in order for all people to 
continue keeping the Buddhism heritage. 
 3. The monks’ roles development for promoting the civil markets in Bangkok 
was in 3 areas: 1)  monks should be trained in various areas in order to gain knowledge 
and information about how civil markets in monasteries should be improved in 
accordance with Buddhism principles, 2) Monks should be trained in civil market 
principles so that monks would be participating in civil market systematically 3) there 
should be training to develop the roles that coincides with objects by study tour, 
experience exchange with other monasteries or communities that have successful civic 
market that can be used as a model for the civil market under one’s responsibility  
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กิตติกรรมประกาศ 
  
 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความเมตตานุเคราะห์ของคณะกรรมการท่ีเข้า
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. , ศ.ดร.จํานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และ      
รศ.ดร.สุวิญ  รักสัตย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย พระมหากฤษฎา      
กิตฺติ โสภโณ , ดร.,  ผศ .ดร .บุษกร  วัฒนบุตร ได้อนุเคราะห์แนะนําแนวทางการทําดุษฎีนิพนธ์           
ด้วยดีโดยตลอด 
 ขอขอบพระคุณ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ที่ผลักดัน
ข้าพเจ้าจนสามารถสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ท่ีเป็นประโยชน์    
ต่อสังคมและพระพุทธศาสนาต่อไป ตลอดถึง ขอขอบพระคุณ พระครูวินัยธรธฤติ  วิโรจโน, ดร. ,               
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี, นายสุภัทรชัย  สีสะใบ  ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า ช่วยตรวจสอบความถูกต้องทั้ง
ด้านภาษา เน้ือหา ระเบียบวิธี และเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการวิจัย ตลอดจนแนะนําเก่ียวกับรูปแบบ
การวิจัย ท่ีผู้วิจัยมีข้อติดขัด ให้กระจ่างจนสามารถทํางานบรรลุเป้าหมาย 
 อน่ึง ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ 
ข้าราชการ และนักวิชาการด้านโครงการตลาดประชารัฐ ตลอดถึงผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group 
discussion) ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ใน
การส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่ให้ข้อมูลการวิจัยได้เป็นอย่างดี
ในการตอบแบบสัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูล 
 สุดท้าย ขอขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูป และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ทุกท่าน 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ให้ความรู้ ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ และประสบการณ์ รวมถึงให้ความ
เมตตาเอื้อเฟ้ือ ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และเป็นกําลังใจให้แก่ผู้วิจัยมาตลอด คุณความดี การทํา
ประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจากดุษฎีนิพนธ์น้ี ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณมารดา บิดา ญาติสนิท มิตร
สหายและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ ท่ีเป็นกําลังใจ และให้การสนับสนุนในทุก ๆ เรื่อง 
รวมทั้งญาติ และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
 
 
  

     พระครอูดุมจารุวรรณ 
๑๓ มีนาคม๒๕๖๑ 
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คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ 
 

๑. คําย่อชื่อคมัภีร์พระไตรปฎิก 
 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬา
เตปิฏกํ และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักโดยใช้
ระบบย่อคํา ดังต่อไปน้ี 
 
 

พระสุตตันตปฎิก 
 

ที.ปา.(ไทย)  = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค         (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก.(ไทย)  =    สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.(ไทย)    =    สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.(ไทย)   =    สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.ม.(ไทย)  =    สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย) 
ขุ.ป.(ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 
 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 
 

ในงานวิจัยฉบับน้ี ใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐ และ
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักการอ้างอิง
พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีใช้ระบบระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๓๒๑ - ๓๒๒/๗๒ 
หมายความว่า การอ้างอิงน้ันระบุถึง สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทปาลิ ฉบับภาษาบาลี 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๒๑-๓๒๒ หน้าที่ ๗๒ ส่วนพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เล่ม / 
ข้อ /หน้า/ เช่น ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๑ - ๓๒๒/๑๓๓  หมายความว่า ระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย  
ธรรมบท ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๒๑ - ๓๒๒ หน้าที่ ๑๓๓ เป็นต้น 



บทที่ ๑ 

บทนํา 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนหน่ึงประสบปัญหาความยากจนอัน
เน่ืองมาจากโลกาภิวัตน์ (Globalization) โดยเฉพาะชาวชนบท และเป็นปัญหาเรื้อรังที่สําคัญของการ
พัฒนาประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ รัฐบาลได้ใช้นโยบายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติมาเป็น
ยุทธศาสตร์สําคัญ ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วน ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมุ่งหวังให้กองทุน
หมู่บ้านมีเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเพ่ิมรายได้ 
ลดรายจ่าย ให้เกิดการผลิต และจ าหน่ายอันส่งผลไปถึงการเพ่ิมอํานาจซื้อ ในระดับท้องถิ่นรัฐบาล
จะต้องใช้เงินทุนกว่า ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือดําเนินการตามนโยบายโดยอยู่ภายใต้การดําเนินงาน
ของคณะกรรมการเพ่ือเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นลดค่าใช้จ่ายของภาคประชาชน แล้วมุ่งการให้โอกาสแก่ 
ภาคประชาชนที่จะมีโอกาสเข้าหาแหล่งเงิน เข้าหาแหล่งความรู้ มีโอกาสท่ีจะร่วมคิดร่วมทําเพ่ือสร้าง
พลังชุมชน ให้เข้มแข็งขึ้นการกระจายอํานาจลงไปในรูปแบบของการบริหารจัดการเป็นการมุ่งการ
กระจายโอกาสซึ่งเป็นหัวใจ สําคัญที่สุดที่ให้โอกาสคนจนได้เข้าหาแหล่งเงินทุน แหล่งความรู้เพ่ือให้
โอกาสได้ร่วมคิดร่วมทําด้วยภูมิปัญญาของ ปราชญ์ การให้สมาชิกผู้กู้เงินไปทํามาหาเลี้ยงชีพน้ันเป็นสิ่ง
ที่ดีเมื่อสมาชิกที่กู้เงินนําไปใช้ต้องไม่ใช้เงินผิดประเภทการนําเงินไปใช้ควรมีแนวคิดว่าจะสร้างอาชีพ 
สร้างงานอย่างไร จึงจะมีรายได้กลับมาคืนเงินทุนแล้วเพ่ือนร่วมชุมชน จะได้มากู้ยืมต่อเพ่ือเป็นการ
สร้างงานให้กับลูกหลานของชุมชนได้มีงานทําเพ่ือให้เกิดพลังในการที่จะแก้ปัญหาความยากจนของ
ประเทศให้หมดสิ้นไป  
 เน่ืองจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหาหลาย
ประการ ได้แก่ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และปัญหาราคาสินค้าตกตํ่า 
เป็นต้น โดยสาเหตุประการหน่ึงมาจากระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนไม่ได้รับการพัฒนา ตลอดจน
ยังขาดปัจจัยการผลิตที่จําเป็น ดังน้ัน การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจในระดับฐานราก ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการต้ังแต่กิจกรรมด้านการผลิต การเพ่ิมมูลค่า
สินค้า และการตลาด จะส่งผลให้ชุมชนพัฒนาอย่างมั่นคงแข็งแรงต่อไป  
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙        
ให้ ดําเนินการโครงการเพ่ิมความเข้มแข็ งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐที่
กระทรวงการคลังเสนอ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการลงทุนในระดับชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จํานวน ๗๙,๕๕๖ กองทุน ผ่าน
สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุนละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้
วงเงินรวม ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน และเพ่ือดําเนิน



 ๒

กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความ
เป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ย
ประจําชุมชน การจัดทําแหล่งเก็บนํ้าชุมชน และเครื่องจักรสําหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร    
เป็นต้น๑ 
 จากพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน ปีพ.ศ. ๒๕๔๗ ตามวัตถุประสงค์คือ ๑. เป็นแหล่ง
เงินทุนเพ่ือจัดสรร ให้กองทุนหมู่บ้านสําหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ิม
รายได้ และลดรายจ่าย หรือสําหรับ การส่งเสริม และพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิการ หรือประโยชน์
ส่วนรวมอ่ืนใดให้แก่ประชาชนในหมู่ บ้านหรือชุมชน เมือง ๒ . เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุน และ
ประสานงานในการกู้ยืมเงินระหว่างกองทุนหมู่บ้าน ๓. ส่งเสริมและพัฒนา หมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้
มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของตนเอง ๔. สนับสนุนการ
เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองทั้งในด้านการเรียนรู้ การสร้าง และ
พัฒนาความคิดริเริ่ม เพ่ือการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
หมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง ๕. สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม ให้แก่ประชาชน ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง๒  
 ทั้งน้ี ในการประชามหาเถรสมาคมคร้ังที่ ๑๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๓๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการ
โครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกับคณะสงฆ์ใน
เขตกรุงเทพมหานครท้ังสองฝ่าย และคณะสงฆ์ ๑๘ ภาค ทั้งสองฝ่าย สถาบันการเงินของรัฐและ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมจัดตลาดประชารัฐสี่มุมเมือง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผู้
มีรายได้น้อยได้มีโอกาสนําผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากโครงการมาออกร้าน เพ่ือจําหน่วยในตลาดที่
จัดไว้ และเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) 
ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศคุณธรรมละธรรมาภิบาล โดย
มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 ๑. เพ่ือให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และประชาชนมีคุณธรรม ศีลธรรม      
มีหลักธรรมาภิบาล และยึดถือปฏิบัติตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา 
 ๒. เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 ๓. เพ่ือเพ่ิมช่อมทางการตลาดในการวางจําหน่วยสินค้าให้หลากหลายขึ้น 

                                           
๑สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ,  คู่มือการดําเนินงาน โครงการเพ่ิมความข้มแข็ง

ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ, (นนทบุรี : สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 
๒๕๕๙), หน้า ๑. 

๒สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และ
ชุมชน เมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑, (นนทบุรี : สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ๒๕๕๙), หน้า 
๑๐. 



 ๓

 เพ่ื อ ให้ ก าร ดํ า เนิ น การตามแน วท างป ระชา รัฐสํ า เร็ จ ผลอ ย่ างเป็ น รูป ธรรม                  
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และดําเนินโดยอยู่บนพ้ืนฐานความมีคุณธรรม ศีลธรรม มีหลัก
ธรรมาภิบาล และประชาชนยึดถือปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา เพ่ือให้สังคมและ
ประเทศชาติมีความมั่นคง และความเข้มแข็ง ไปด้วยพร้อมกัน และดําเนินการตามกรอบแนวทาง
บันทึ กข้ อตกลงความ ร่วมมื อการดํ าเนิน งาน  (Memorandum Of Understanding: MOU)            
ที่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุผลสําเร็จ โดยสรุปรายละเอียดสาระสําคัญแนว
ทางการดําเนินงานตามกรอบนโยบายของรัฐบาล และสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.) โดยกรอบนโยบาย คือ ๑. ส่งเสริมพัฒนาโครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อย และโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนให้กระจายโอกาสแก่ประชาชนให้ทั่วถึง ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ ๒ . การดําเนินโครงการตลาดประชารัฐในพ้ืนที่ วัดที่มีความพร้อมเหมาะสม ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ๓. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาโครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อย และโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนรองรับการท่องเที่ยว ๔. การอบรมบ่มเพาะให้
สมาชิกโครงการเป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม มีธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคีปรองดอง เป็น
สังคมคุณธรรม เพ่ือเป็นกลไกและเป็นภูมิคุ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 
 สําหรับแนวทางดําเนินการเฉพาะในกรุงเทพมหานคร จะมีการปรับปรุงการดําเนินการ 
ตามมติ ครม. วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในการดําเนินการโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกับคณะสงฆ์ในเขต
กรุงเทพมหานครทั้งสองฝ่าย และคณะสงฆ์ ๑๘ ภาค ทั้งสองฝ่าย สถาบันการเงินของรัฐ และ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมจัดตลาดประชารัฐ โดยเบ้ืองต้นทางสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จะคัดเลือกวัดจาก ๓๗ เขตการปกครองสงฆ์ ในกรุงเทพมหานคร อย่างน้อยเขตละ ๑ วัด 
เข้าร่วมโครงการ โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานขอความอนุเคราะห์วัดที่มีความ
พร้อมเพ่ือใช้สถานที่ โดย สทบ. และสถาบันการเงินจัดผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร นําผลิตผล/
ผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากโครงการมาออกร้านเพ่ือจําหน่ายในตลาดที่ จัดไว้ และให้หน่วยงานรัฐ 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องมาร่วมให้ความรู้และช่วยสนับสนุนต่อยอดการพัฒนา
ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ และตลาดให้มีคุณภาพซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและราคาเป็น
ธรรมไปพร้อมกัน ทั้งน้ีให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่งต้ังคณะกรรมการ ประชุม
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์แนวทางการดําเนินการ๓  
 ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัย ต้องเริ่มต้นจาก การศึกษาวิเคราะห์ว่า โครงการตลาดประชารัฐ มีความ
สภาพการดําเนินการสมบูรณ์สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลกําหนดไว้อย่างไรบ้าง 
โดยวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดการประเมินโครงการแบบ CIPP Model๔ ซึ่งมีความเหมาะสมกับ

                                           
๓สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, มติมหาเถรสมาคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๙), หน้า ๑๕๖. 
๔Stufflebeam, Daniel L.; and Shinkfield, Anthony J., Evaluation Theory, Models, & 

Application, (San Francisco : John Wilwy, 2007), p. 87. 



 ๔

โครงการในลักษณะน้ี และศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของโครงการจัดการตลาด
ประชารัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการโครงการ อย่างไรบ้าง   และการที่จะเช่ือมโยงการปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาเถรสมาคม  จะทําได้อย่างไร โดยพระสงฆ์จะเข้าไปมีส่วนร่วมในส่วน
ไหนอย่างไรบ้าง จึงจะเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือจะกําหนดบทบาทพระสงฆ์ได้ถูกต้อง ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
จากน้ันจะได้ทําการพัฒนาพระสงฆ์ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะช่วยสนับสนุนโครงการน้ีให้ประสบ
ความสําเร็จได้สมบูรณ์มากขึ้น 
 ดังน้ัน โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเป็นงานส่วน
หน่ึงของพระสงฆ์ ที่เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรม
วินัย โดยมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ประชาชนเป็นหลัก โดยเน้น ๓ ด้านด้วยกัน คือ       
ด้านการพัฒนาจิตใจ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น และด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดังน้ัน ผู้วิจัย จึงมี
ความสนใจในการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ 
เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร” เพ่ือจะได้ทราบถึงการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได้ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องใดบ้าง และ
ประชาชนมีความต้องการในด้านใดบ้าง รวมถึงการศึกษาผลกระทบที่เก่ียวข้องกับส่งเสริมโครงการ
ตลาดประชารัฐเพ่ือจะได้จัดเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา และวางแผนในการดําเนินการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐ ให้เป็นรูปแบบของการพัฒนาการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ อันจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชนต่อไป  
 

๑.๒ คําถามการวิจัย 
๑.๒.๑ สภาพทั่วไปของโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนของมหาเถรสมาคม 

เป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ควรเป็นอย่างไร 
๑.๒.๓ การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ          

เพ่ือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ควรเป็นอย่างไร  และมีวิธีการอย่างไรบ้าง 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปของโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนใน

ปัจจุบัน 
๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาด

ประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร” มีการกําหนดขอบเขตไว้ดังน้ี 
 

๑.๔.๑  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยคร้ังน้ี การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตด้านเน้ือหา ดังน้ี 
 ๑) แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท 
  ๑.๑ ความหมายเกี่ยวกับบทบาท 
  ๑.๒ ประเภทของบทบาท 
  ๑.๓ ทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท 
 ๒) แนวคิดเก่ียวกับพระสงฆ์ 
 ๓) แนวคิดเก่ียวกับการสาธารณสงเคราะห์ 
 ๔) แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
 ๕) แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมในการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ 
 ๖) แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
 ๗) บริบทเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและตลาดประชารัฐ 
 ๘) ข้อมูลพ้ืนที่ของตลาดประชารัฐ ๔ แห่ง ที่ใช้ในการวิจัย 
  ๘.๑ ข้อมูลเก่ียวกับตลาดน้ําขวัญเรียม เขตบางกะปิ  
  ๘.๒ ข้อมูลเก่ียวกับตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน   
  ๘.๓ ข้อมูลเก่ียวกับตลาดน้ําพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา 
  ๘.๔ ข้อมูลเก่ียวกับตลาดน้ําวัดไทร เขตจอมทอง 
 
 ทั้งน้ีจะได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาด   
ประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานครทั้งน้ีตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้ง ๒ ข้อ คือ  
 ๑) ส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และประชาชนมีคุณธรรม ศีลธรรม 
มีหลักธรรมาภิบาล และยึดถือปฏิบัติตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา 
 ๒) เพ่ิมช่องทางการตลาดในการวางจําหน่ายสินค้าให้หลากหลายขึ้น๕ 
 
 ๑.๔.๒  ขอบเขตด้านประชากร และผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ พระสงฆ์และประชาชนใน ๔ ตลาด คือ ตลาดนํ้า
ขวัญเรียม (เขตบางกะปิ) ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน (เขตตลิ่งชัน) ตลาดน้ําพระยาสุเรนทร์ (เขตคลองสามวา) 
และตลาดน้ําวัดไทร (เขตจอมทอง) โดยกําหนดผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จะเลือกจากพระสังฆาธิการ หรือผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องกับโครงการตลาดประชารัฐ แบ่งออกเป็น ๒ ดังน้ี 
                                           

๕สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, มติมหาเถรสมาคม, หน้า ๑๕๔. 
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 ๑) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) หมายถึง ผู้เช่ียวชาญที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
พัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ๑) กลุ่มพระสังฆาธิการ ๒) กลุ่มข้าราชการ และ ๓) นักวิชาการด้านโครงการตลาด
ประชารัฐ 
 ๒) กลุ่มผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย ด้านการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 
 

๑.๔.๓  ขอบเขตด้านสถานที่ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) จึงเจาะจงที่ศึกษาการ
พัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน ๔ ตลาด ประกอบด้วย 
 ๑) ตลาดนํ้าขวัญเรียม (เขตบางกะปิ)  
 ๒) ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน (เขตตลิ่งชัน)  
 ๓) ตลาดนํ้าพระยาสุเรนทร์ (เขตคลองสามวา)  
 ๔) ตลาดนํ้าวัดไทร (เขตจอมทอง) 
 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาจะทําการศึกษาวิจัยต้ังแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๑๔ เดือน 
  

๑.๕ คําจํากัดความของศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

 การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระทําให้เกิดขึ้น หรือมีการวางแผน
กําหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
 บทบาทพระสงฆ์ หมายถึง การที่พระสงฆ์ให้ความสงเคราะห์ประชาชนในชุมชนและ
สังคม โดยมีวัดและพระภิกษุสามเณรเป็นผู้นําที่สําคัญ และเป็นการดําเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุ
และจิตใจในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย 
  ๑) ส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และประชาชนมีคุณธรรม 
ศีลธรรม มีหลักธรรมาภิบาล และยึดถือปฏิบัติตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา 
  ๒) เพ่ิมช่องทางการตลาดในการวางจําหน่ายสินค้าให้หลากหลายขึ้น 
 การส่งเสริม หมายถึง การเก้ือหนุน ช่วยเหลือสนับสนุนให้ดีขึ้น ของพระสงฆ์ที่จะทําให้
ประชาชน หรือชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่เป็นอยู่ในทางที่ดีขึ้น 
 โครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน หมายถึง โครงการตลาด ที่ประชาชน ชุมชน 
และประชาสังคม มีบทบาทสําคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศ ซึ่งกําหนดไว้ ๒ ด้าน 
ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม คือ  
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 ๑) ส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และประชาชนมีคุณธรรม ศีลธรรม 
มีหลักธรรมาภิบาล และยึดถือปฏิบัติตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา  
 ๒) เพ่ิมช่องทางการตลาดในการวางจําหน่ายสินค้าให้หลากหลายขึ้น 
 ประชาชน หมายถึง ประชาชน ที่ เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ทั้ง ๔ ตลาด 
ประกอบด้วย ๑) ตลาดนํ้าขวัญเรียม (เขตบางกะปิ)  ๒) ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน (เขตตลิ่งชัน) ๓) ตลาดนํ้า
พระยาสุเรนทร์ (เขตคลองสามวา)  ๔) ตลาดนํ้าวัดไทร (เขตจอมทอง) 
 

๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

๑.๖.๑ ทําให้ทราบสภาพท่ัวไปของโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนเพ่ือนํามา
พัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น 

๑.๖.๒ ทําให้ทราบบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ       
เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

๑.๖.๓ ได้การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ      
เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

๑.๖.๔ ผลจากการวิจัยนําไปพัฒนาโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานครให้ประสบผลสําเร็จ 



บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาด
ประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยแบ่ง
การนําเสนอเป็น ๗ ส่วน ดังต่อไปน้ี 
 
 ๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท 
  ๒.๑.๑ ความหมายเกี่ยวกับบทบาท 
  ๒.๑.๒ ประเภทของบทบาท 
  ๒.๑.๓ ทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับพระสงฆ์ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการสาธารณสงเคราะห์ 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
 ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ 
  ๒.๕.๑ การอบรม 
  ๒.๕.๒ การศึกษา 
  ๒.๕.๓ การดูงาน 
 ๒.๖ มติมหาเถรสมาคม เรื่อง โครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย  
       และโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน 
 ๒.๗ แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมในการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ 
 ๒.๘ แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
 ๒.๙ บริบทเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและตลาดประชารัฐ 
 ๒.๑๐ ข้อมูลพ้ืนที่ของตลาดประชารัฐ ๔ แห่งที่ใช้ในการวิจัย 
  ๒.๑๐.๑ ข้อมูลเก่ียวกับตลาดน้ําขวัญเรียม เขตบางกะปิ  
  ๒.๑๐.๒ ข้อมูลเก่ียวกับตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน   
  ๒.๑๐.๓ ข้อมูลเก่ียวกับตลาดน้ําพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา 
  ๒.๑๐.๔ ข้อมูลเก่ียวกับตลาดน้ําวัดไทร เขตจอมทอง 
 ๒.๑๑ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๑๑.๑ งานวิจัยที่เก่ียวกับบทบาท 
  ๒.๑๑.๒ งานวิจัยที่เก่ียวกับพระสงฆ์ 
  ๒.๑๑.๓ งานวิจัยที่เก่ียวกับการส่งเสริมตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน 
 ๒.๑๒ กรอบแนวคิดการวิจัย 
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๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท จากเอกสารทาง
วิชาการต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 

๒.๑.๑ ความหมายเก่ียวกับบทบาท 
 ตามความหมาย บทบาท คือ การทําตามหน้าที่ที่กําหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ 
บทบาทของครู หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ การแสดงพฤติกรรมตามบทบาทหรือตําแหน่งหน้าที่๑ นอกจากน้ี
ยังหมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมประจําตําแหน่ง ซึ่งประกอบด้วยสิทธิและหน้าที่ของตําแหน่ง     
เมื่อบุคคลดํารงตําแหน่งใดก็ต้องแสดงพฤติกรรมตามระบุเป็นบทบาทของตําแหน่งน้ัน๒ ทั้งน้ียัง
หมายถึง สิ่งที่บุคคลจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับตําแหน่งหรือหน้าที่การงานท่ีได้รับมอบหมาย เป็น
การแสดงพฤติกรรมตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความคาดหวัง
ของผู้ที่มอบอํานาจน้ัน๓  และในขณะเดียวกัน บทบาท คือพฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของคนที่
เป็นเจ้าของสถานภาพพิเศษน้ัน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง บทบาทหมายถึงการประพฤติปฏิบัติตาม 
สถานภาพ๔ รวมถึงบทบาทคือพฤติกรรมที่คาดหวังสําหรับผู้ที่อยู่ในสถานภาพต่างๆ ว่า จะต้องปฏิบัติ
อย่างไร เป็นบทบาทที่คาดหวังโดยกลุ่มคนหรือสังคม เพ่ือทําให้ผู้สัมพันธ์มีการกระทําระหว่างกับทาง
สังคมได้ รวมท้ังสามารถคาดการณ์พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได้๕ และยังหมายถึงภาระหน้าที่รับผิดชอบ
สถานภาพของแต่ละบุคคล เช่น เป็นพ่อแม่ นอกจากจะเลี้ยงดูให้ลูกเติบโตแล้ว จะต้องมีบทบาทใน
การอบรมส่ังสอนให้ความรู้ ป้องกันมิให้ลูกทําความช่ัวหรือดูแลทุกข์สุขอ่ืน ๆ ส่วนครูจะต้องมีบทบาท
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ เช่น ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนเส้ือผ้าอาหาร 
ส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนและดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของเด็กๆ๖ บทบาทก็คือส่วน
หน่ึงที่เป็นพลวัตของ สถานภาพ บุคคลจะได้รับมอบหมายให้ดํารงสถานภาพ โดยมีความสัมพันธ์กับ
สถานภาพอ่ืน เมื่อเขา ใช้สิทธิและทําหน้าที่อันเป็นส่วนต่างๆ ของสถานภาพก็แปลว่าเขาแสดง
บทบาท๗ 

                                           
๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
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๒สงวนศรี วิรัชชัย, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ศึกษาพรการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๒๐. 
๓ปราชญา กล้าผจญ, พฤติกรรมผู้นําทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
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๑๐

 ทั้งน้ียังมีนักวิชาการต่างประเทศ ให้ความหมายของคําว่า บทบาทเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมที่คาดหวังของผู้ดํารงตําแหน่งน้ันๆ สัมพันธภาพระหว่างบทบาทหน้าที่กับความรับผิดชอบ 
และการที่บุคคลจะดํารงตําแหน่งหน่ึงตําแหน่งใด จะต้องมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่
กําหนดไว้ ควบคู่กับตําแหน่งเสมอ บทบาทหน้าที่ที่กําหนดไว้ต้องเป็นที่รู้จักและเข้าใจกันระหว่างผู้
ดํารงตําแหน่งและผู้เก่ียวข้อง๘ นอกจากน้ียังกล่าวว่าบทบาทเป็นพฤติกรรมของผู้ดํารงตําแหน่งหน่ึง
ตําแหน่งใดก็ตาม ที่มักอาศัยการคาดคะเนว่าผู้อ่ืนหวังที่จะเห็นผู้ดํารงตําแหน่งน้ันควรปฏิบัติเช่นไร
เป็นแนวทาง ส่วนมากมักจะสังเกตผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืน แล้วมากําหนดบทบาทของตนเอง การ
คาดคะเนว่าผู้อ่ืนต้องการให้ตนทําอะไร ไม่จําเป็นต้องตรงตามลักษณะงานและภาระหน้าที่ของ
ตําแหน่งน้ันๆ๙  ในขณะเดียวกัน บทบาท ก็คือพฤติกรรมที่ถูกคาดหวังของบุคคลผู้ยึดครองสถานภาพ 
บทบาทและสถานภาพมักเกิดขึ้นด้วยกัน สถานภาพ คือชุดของข้อบังคับ กฎเกณฑ์และหน้าที่ บทบาท
จึงหมายถึงการแสดงออกรวมถึงชุดของหน้าที่และข้อบังคับ๑๐ รวมถึง บทบาทคือ สิทธิหน้าที่ (Rights 
and Obligation) ของบุคคลที่จะต้องประพฤติปฏิบัติในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม อาทิ บทบาท
นักเรียนจะประกอบไปด้วยสิทธิที่คาดหวังให้อิสระในการสอบถามในช้ันเรียน สิทธิที่จะได้รับการ
ประเมินโดยปราศจากการคํานึงถึงความแตกต่างด้านอายุเพศ เช้ือชาติ หรือศาสนา และสิทธิที่จะ
ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมในข้อกล่าวหาเก่ียวกับความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ นอกจากสิทธิ
แล้วนักเรียนจะต้องมีหน้าที่ด้วย ได้แก่ หน้าที่ที่จะต้องเข้าช้ันเรียน หน้าที่ที่จะต้องทํางานต่างๆท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ หน้าที่ที่จะต้องเคารพสิทธิในการเรียนรู้ของคนอ่ืน และหน้าที่ที่ไม่ทําลาย
ความสามัคคีของหมู่คณะในการทํากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เป็นต้น ในทํานองเดียวกัน บทบาท
ของครูอาจารย์ประกอบไปด้วยสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกัน ได้แก่ สิทธิที่คาดหวังให้ได้รับเงินเดือนที่
เพียงพอจากโรงเรียน และหน้าที่ที่จะต้องเตรียมการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น๑๑

 ทั้งน้ี บทบาท คือ 
องค์รวมของบรรทัดฐานที่เก่ียวเนื่องกับตําแหน่งหน่ึงๆ ในสังคม น่ันคือ เป็นบรรทัดฐานที่แสดงให้เห็น
ว่าสังคมคาดหวังให้บุคคลในตําแหน่งน้ันๆ กระทําหรือไม่กระทําอะไรได้บ้าง โดยท่ีบรรทัดฐาน คือกฎ
ของพฤติกรรม(Rules Governing Behavior) เป็นที่กําหนดว่าพฤติกรรมอะไรที่สังคมต้องการยอมรับ 
หรือห้ามปรามมิให้ปฏิบัติเมื่ออยู่ในตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึง๑๒ และยังมีการยกคําอุปมาอุปไมยของ 
Shakespeare ที่กล่าวว่า “โลกทั้งใบคือเวทีละคร และผู้ชายและผู้หญิงทั้งหมดเป็นเพียงผู้แสดง”   
(All the world’s a stage and all the man women merely players) โดยประยุกต์จากคํา

                                           
๘David, K., Human Relation at Work, (New York: McGraw-Hill Book Company, 1992), 

p. 45. 
๙Sarbin, T.R., “Role Theory” Handbook of Psychology, (New York: Addison Wesley 

Publishing Company, 1995), p. 72. 
๑๐Paul B. Horton and Chester L. Hunt, Sociology, (Tokyo : McGraw-Hill, Inc, 1994),     

p. 105.  
๑๑David B. Brinkerhoff and Lynn K.White, Sociology, (New York: West Publishing 

Company, 1995), p. 88. 
๑๒Rodney Stark, Sociology, 4th

 ed., (California: Wadsworth Publishing Company, 1992), 
p. 42. 



 
 

๑๑

อุปมาอุปไมยดังกล่าวStephen P. Robbins เสนอว่า สมาชิกทุกคนในสังคมเป็นผู้แสดง (Actor) คือ 
แสดงบทบาทแต่ละบทบาท โดยบทบาทหมายถึง ชุดของแบบแผนพฤติกรรมที่คาดหวังให้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ดํารงตําแหน่งหน่ึงๆ ในสังคม อาทิ ผู้จัดการ พ่อ แม่ ครูอาจารย์ นักเรียน เป็น
ต้น๑๓ และยังให้ความหมายของบทบาทไว้ ๓ ประการ พอสรุปได้ดังน้ี 
 ๑) บทบาท หมายถึง ปทัสถาน ความมุ่งหมาย ข้อห้าม ความรับผิดชอบและอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะในทํานองเดียวกัน ซึ่งผูกพันอยู่กับตําแหน่งทางสังคมที่กําหนดไว้ บทบาทตามความหมายน้ี
คํานึงถึงตัวบุคคลน้อยที่สุด แต่มุ่งไปถึงการช้ีบ่งถึงหน้าที่อันควรกระทํา 
 ๒) บทบาท หมายถึง ความเป็นไปของบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งที่คาดคะเนและกระทําเพ่ือ
ดํารงตําแหน่งน้ันๆ 
 ๓) บทบาท หมายถึง การกระทําของบุคคลแต่ละคนที่กระทําโดยให้สัมพันธ์กับโครงสร้าง
ทางสังคม หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือแนวทางอันบุคคลพึงกระทําเมื่อตนดํารงตําแหน่งน้ันน่ันเอง๑๔

 

 จากที่นักการศึกษากล่าวมาสรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง อํานาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบเก่ียวกับการงานโดยตรงและงานพิเศษที่ควรจะต้องกระทํา หรือพฤติกรรม ที่คาดหวัง
สําหรับผู้อยู่ในสถานภาพต่างๆ ว่าต้องปฏิบัติอย่างไร เป็นบทบาทที่คาดหวังโดยกลุ่มคนหรือสังคม 

 ทั้งน้ี จากความหมายบทบาทของนักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงประมวลสรุปเป็นตาราง
ดังต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ ๒.๑ ความหมายของบทบาทตามแนวคิดของนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๔๖, หน้า ๖๐๒) 

การทําตามหน้าที่ที่กําหนดไว้ และการแสดงพฤติกรรมตามบทบาท
หรือตําแหน่งหน้าที่ 

สงวนศรี วิรัชชัย 
(๒๕๔๗, หน้า ๒๐) 

รูปแบบของพฤติกรรมประจําตําแหน่ง ซึ่งประกอบด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของตําแหน่ง  

ปราชญา กล้าผจญ 
(๒๕๔๐, หน้า ๓๔) 

สิ่งที่บุคคลจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับตําแหน่งหรือหน้าที่การงาน
ที่ได้รับมอบหมาย  

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  
(๒๕๔๖, หน้า ๒๐) 

พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของคนที่เป็นเจ้าของสถานภาพ
พิเศษน้ัน  

สุพัตรา สุภาพ 
(๒๕๔๒, หน้า ๓๐) 

พฤติกรรมท่ีคาดหวังสําหรับผู้ที่อยู่ในสถานภาพต่างๆ เพ่ือทําให้ผู้
สัมพันธ์มีการกระทําระหว่างกับทางสังคมได้  

 
 

                                           
๑๓Stephen P. Robbins, Organizational Behavior, 7th

 ed., (New Jersey: Prentice Hall, 
1996), p. 304. 

๑๔Levinson, D.J., Role Personality and Social Structure, (New York: The 
Maemil,1994), p. 11. 



 
 

๑๒

ตารางที่ ๒.๑ ความหมายของบทบาทตามแนวคิดของนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล (ต่อ) 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ยนต์ ชุ่มจิต 
(๒๕๔๐, หน้า ๓๓) 

ภาระหน้าที่รับผิดชอบสถานภาพของแต่ละบุคคล  

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 
(๒๕๔๐, หน้า ๑๓๑) 

ส่วนหน่ึงที่เป็นพลวัตของ สถานภาพ บุคคลจะได้รับมอบหมายให้
ดํารงสถานภาพ โดยมีความสัมพันธ์กับสถานภาพอ่ืน  

David, K.  
(1992, p. 45) 

เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่คาดหวังของผู้ดํารงตําแหน่งน้ันๆ 
สัมพันธภาพระหว่างบทบาทหน้าที่กับความรับผิดชอบ  

Sarbin, T.R.  
(1995, p. 72) 

เป็นพฤติกรรมของผู้ดํารงตําแหน่งหน่ึงตําแหน่งใดก็ตาม ที่มักอาศัย
การคาดคะเนว่าผู้อ่ืนหวังที่จะเห็นผู้ดํารงตําแหน่งน้ันควรปฏิบัติ 

Paul B. Horton and 
Chester L. Hunt  
(1994, p. 105) 

พฤติกรรมที่ถูกคาดหวังของบุคคลผู้ยึดครองสถานภาพ บทบาทและ
สถานภาพมักเกิดขึ้นด้วยกัน รวมถึงการแสดงออกรวมถึงชุดของ
หน้าที่และข้อบังคับ 

David B. Brinkerhoff and 
Lynn K.White  
(1985, p.88) 

สิทธิหน้าที่ ของบุคคลที่จะต้องประพฤติปฏิบัติในฐานะที่เป็นส่วน
หน่ึงของกลุ่ม  

Rodney Stark  
(1992, p. 42) 

องค์รวมของบรรทัดฐานที่เก่ียวเน่ืองกับตําแหน่งหน่ึงๆ ในสังคม เป็น
บรรทัดฐานที่แสดงให้เห็นว่าสังคมคาดหวังให้บุคคลในตําแหน่งน้ันๆ 
กระทําหรือไม่กระทําอะไรได้บ้าง  

Stephen P. Robbins  
(1996, p. 304) 

ชุดของแบบแผนพฤติกรรมที่คาดหวังให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่
ดํารงตําแหน่งหน่ึงๆ ในสังคม  

Levinson, D.J. 
(1994, p. 11) 

๑)  ความมุ่งหมาย ข้อห้าม ความรับผิดชอบและอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใน
ทํานองเดียวกัน ซึ่งผูกพันอยู่กับตําแหน่งทางสังคมที่กําหนดไว้  
๒) ความเป็นไปของบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งที่คาดคะเนและกระทําเพ่ือ
ดํารงตําแหน่งน้ันๆ 
๓ ) การกระทําของบุคคลแต่ละคนท่ีกระทําโดยให้สัมพันธ์กับ
โครงสร้างทางสังคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓

๒.๑.๒ ประเภทของบทบาท 
 บทบาท คือหน้าที่ที่บุคคลต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ได้รับทางสังคมและต้องแสดงออก
ตามความคาดหวังของสังคม แต่ในขณะเดียวกันทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วัฒนธรรมและ
จิตวิทยา มีความเห็นว่าบทบาทเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการวิเคราะห์สังคมศาสตร์โดยมีนักสังคมวิทยา
และนักจิตวิทยาได้มีแนวคิดเก่ียวกับบทบาทไว้ว่ารวมถึงบทบาทในลักษณะของกระบวนการแสดง
บทบาทว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ๑๕

 

 ๑) บทบาทที่คาดหวัง (Role Expectation) เป็นบทบาทตามความคาดหวังของผู้อ่ืนหรือ
เป็นบทบาทที่สถาบัน องค์กรหรือกลุ่มสังคม คาดหวังให้บุคคลปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ที่บุคคลน้ันครอง
ตําแหน่งอยู่ 
 ๒) มโนทัศน์ของบทบาท (Role Conception) คือ การที่บุคคลมองเห็นบทบาทตามการ
รับรู้ของตนเอง (Perceived Role) ว่าตนเองจะมีบทบาทหรือพฤติกรรมอย่างไร ทั้งน้ีการรับรู้บทบาท
(Role Perception) และความคาดหวังต่อบทบาทของตนเอง (Role Expectation) ซึ่งทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กัน 
 ๓ ) การยอมรับบทบาทของบุคคล (Role Acceptance) ซึ่ งเกิดขึ้นได้เมื่อมีความ
สอดคล้องกันของบทบาทตามความคาดหวังของสังคม (บทบาทในอุดมคติ) การรับรู้บทบาทและความ 
คาดหวังเกี่ยวกับบทบาทตนเอง 
 ๔) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของบุคคล (Role Performance) เป็นบทบาทที่เจ้าของ
สถานภาพได้แสดงจริง (Actual Role) ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงบทบาทที่สังคมคาดหวังหรือเป็นการ
แสดงบทบาทตามการรับรู้ และความคาดหวังของตนเอง การที่บุคคลจะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเพียงใดน้ัน 
ย่อมขึ้นอยู่กับระดับของการยอมรับบทบาทของบุคคลที่ครองตําแหน่งอยู่ 
 นอกจากน้ี สําหรับ บทบาทประกอบลักษณะต่าง ๆ ๓ ประการคือ 
 ๑) บทบาทในอุดมคติหรือสิ่งที่สังคมกําหนด (The Socially Prescribed or ideal 
Role) เป็นบทบาทในอุดมคติที่มีการกําหนดสิทธิและหน้าที่ตามตําแหน่งทางสังคมไว้ 
 ๒) บทบาทหน้าที่ควรกระทํา (The Perceived Role) เป็นบทบาทที่แต่ละบุคคลเช่ือว่า
ควรกระทําตามตําแหน่งที่ได้รับซึ่งอาจไม่เหมือนกับบทบาทในอุดมคติหรืออาจแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคล 
 ๓) บทบาทที่กระทําจริง (The Performance Role) เป็นบทบาทที่บุคคลได้กระทําจริง
ขึ้นอยู่กับความเช่ือความคาดหวังและการรับรู้ของแต่ละบุคคลตลอดจนความกดดันและโอกาสในแต่
ละสังคมในระยะเวลาหน่ึงรวมถึงบุคลิกภาพและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลด้วย๑๖ 
 
 
 
 
 

                                           
๑๕Pervin, A. L., Personality Theory and Research 1999, (New York: John Wiley,1999), 

p. 146. 
๑๖Bloom, L., & Sclzrnick, P., Sociology, (New York: Harper & Row, 1996), p. 36 



 
 

๑๔

 นักวิชาได้กล่าวลักษณะของบทบาทไว้ ๓ ลักษณะ คือ  
 ๑. บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) เป็นบทบาทที่กําหนดไว้เป็นกฎหมาย หรือตาม 
ความคาดหวังของบุคคลทั่วไปในสังคม เป็นแบบฉบับที่สมบูรณ์ซึ่งผู้มีสถานภาพหนึ่งๆ ควรกระทําแต่ 
อาจไม่มีใครทําตามน้ันก็ได้  
 ๒. บทบาทที่บุคคลเข้าใจ (Perceived Role) เป็นบทบาทที่ขึ้นอยู่กับบุคคลน้ันๆ ที่ 
คาดคิดด้วยตัวเองว่าควรเป็นอย่างไร ทั้งน้ีเก่ียวข้องกับค่านิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพและประสบการณ์ 
ของแต่ละบุคคล  
 ๓. บทบาทที่แสดงออกจริง (Actual or Enacted Role) เป็นการกระทําที่บุคคลปฏิบัติ 
จริง ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะน้ันด้วย สถานการณ์ดังกล่าวอาจเป็นสภาพแวดล้อม 
ทางธรรมชาติและทางสังคม เช่น การกดดันของกลุ่มต่างๆ และบทบาทที่กระทําจริงอาจจะสอดคล้อง 
หรือไม่สอดคล้องกับบทบาทในอุดมคติหรือบทบาทที่บุคคลรับรู้ก็ได้๑๗ 
 ประเภทของบทบาทมีองค์ประกอบดังต่อไปน้ี  
 ๑. ข้อบัญญัติของสังคม (Prescribed Role) หรือบทบาทอุดมคติ บทบาทอุดมคติจะ 
กําหนดสิทธิและหน้าที่ให้กับตําแหน่งทางสังคม เช่น จะบอกให้ทราบถึงความคาดหวังต่อผู้เป็นพ่อ 
และแม่ว่าสังคมมีไว้อย่างไร เข้ามีพันธะต่อใครอย่างไร และจะเรียกร้องจากใครได้แค่ไหนเพียงไร  
 ๒. บทบาทท่ีบุคคลเข้าใจ (Perceived Role) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเช่ือที่บุคคลเข้าใจว่า 
จะต้องทําในตําแหน่งเฉพาะของเขา รวมท้ังการตีความสถานการณ์ของบุคคลเองซึ่งไม่จําเป็นจะต้อง 
ตรงกับบทบาทอุดมคติ ในทํานองเดียวกัน บุคคลซึ่งเราจะต้องติดต่อด้วยน้ันก็อาจแตกต่างกันในด้าน 
แนวความคิด ดังน้ันในการพิจารณาบทบาทที่บุคคลกระทําต่อกันน้ันไม่พึงสรุปเอาว่าบรรทัดฐาน 
ต่างๆ ของสังคมน้ันจะได้รับการยอมรับหรือเข้าใจจากบุคคลต่างๆ ไปในแนวเดียวกัน  
 ๓. บทบาทท่ีปฏิบัติจริง (Actual Role) เป็นบทบาทที่บุคคลลงมือกระทําจริงๆ ซึ่งสิ่งที่ 
บุคคลปฏิบัติจริงน้ันอาจเกินเลยไปกว่าความเช่ือทางสังคม ความคาดหมายของคนอ่ืนหรือความเข้าใจ 
ของบุคคลเอง แต่ขึ้นกับเง่ือนไขของบุคลิกภาพเฉพาะตัว และประสบการณ์ของเขาเองด้วย๑๘ 
 นักวิชาการได้ให้แนวคิดที่เก่ียวกับบทบาทมีดังน้ี คือบทบาทเป็นรูปธรรม เห็นได้จาก การ
กระทําที่แสดงออกมา บทบาทมี ๓ ด้าน คือ 
 ๑. บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) ได้แก่ บทบาทอันกําหนดไว้ตามความคาดหวังของ 
บุคคลท่ัวไปในสังคมเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เป็นแบบฉบับที่สมบูรณ์ ซึ่งผู้ที่มีสถานภาพนั้นๆ 
ควรกระทํา แต่อาจมีใครที่ทําหรือไม่มีใครทําตามน้ันก็เป็นได้  
 ๒. บทบาทที่บุคคลเข้าใจหรือรับรู้ (Perceived Role) เป็นบทบาทอันบุคคลคาดคิด ด้วย
ตนเองว่าควรเป็นอย่างไร ทั้งน้ีจะขึ้นอยู่กับทัศนคติ ค่านิยม บุคลิกภาพและประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคลด้วย  

                                           
๑๗จํานง อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ, สังคมวิทยา, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๓๗-๓๘.   
๑๘จักรรัช ธีระกุล, สังคมวิทยาเบื้องต้น, (นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 

๒๕๕๒), หน้า ๔๕-๔๖. 



 
 

๑๕

 ๓. บทบาทท่ีแสดงออกจริง (Actual Role) เป็นการกระทําที่บุคคลปฏิบัติจริง ขึ้นอยู่ กับ
เหตุการณ์เฉพาะหน้าในขณะน้ันด้วย ทําให้การแสดงบทบาทแตกต่างกันไป๑๙ 
 นักวิชาการได้แบ่งบทบาทออกเป็น ๓ ประเภท คือ  
 ๑. บทบาทจริง (Actual Role) เป็นพฤติกรรมที่แท้จริงของบุคคล ที่ถูกควบคุมโดย 
อารมณ์ เจตคติ พฤติกรรมส่วนตัว และปใญหาในการปฏิบัติงาน  
 ๒. บทบาทท่ีถูกกําหนด (Prescription Role) เป็นขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่ง 
ทางหน่วยงานหรือองค์การเป็นผู้กําหนด  
 ๓. บทบาทคาดหวัง (Expectation Role) เป็นความคาดหวังของบุคคลอ่ืน หรือสังคมที่ 
มีต่อบุคคลผู้ครองตําแหน่ง และเป็นความคาดหวังของตนเองต่อบทบาทน้ันๆ๒๒  
 มีนักวิชาการได้จําแนกบทบาทที่สัมพันธแกับสังคมและลักษณะของบุคคลออกเป็น ๔ 
ลักษณะ คือ  
 ๑. บทบาทที่สังคมคาดหวัง (Role-Expectations) เป็นบทบาทที่สังคมกําหนดให้แก่ 
บุคคลในสังคมที่ดํารงตําแหน่งหรือสถานภาพต่างๆ ซึ่งเป็นบทบาทที่คนส่วนใหญ่ในสังคมคาดหวังให้ 
สมาชิกของสังคมได้แสดงออก  
 ๒. บทบาทท่ีอยู่ในความคิด (Role-Conception) เป็นบทบาทที่บุคคลแต่ละคน คาดหวัง
ว่าตนเองควรมีบทบาทอย่างไร จึงได้กําหนดบทบาทในรูปแบบของตนเอง ซึ่งบทบาทที่ตนเอง กําหนด
ขึ้นน้ัน อาจจะมีลักษณะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับบทบาทท่ีสังคมคาดหวังก็ได้  
 ๓. บทบาทที่ยอมรับ (Role-Acceptance) เป็นบทบาทที่บุคคลเลือกจะยอมรับหรือ 
ปฏิเสธลักษณะบทบาทท่ีตนเองชอบหรือไม่ชอบบทบาทท่ีสังคมคาดหวัง หรือบทบาทที่อยู่ในความคิด  
 ๔. บทบาทท่ีแสดงออก (Role-Performance) เป็นบทบาทที่แต่ละบุคคลได้แสดงออก 
ซึ่งมีลักษณะหลากหลาย เน่ืองจากความแตกต่างในแต่ละบุคคล เช่น ความคิด การยอมรับ อุปนิสัย 
บุคลิกภาพ ฯลฯ๒๐ 
 บทบาทสามารถจําแนกแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทดังน้ี  
 ๑. บทบาทตามอุดมคติ (Ideal Role) เป็นบทบาทในอุดมคติที่มีการกําหนดสิทธิหน้าที่ 
ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีตัวบทกฎหมาย ระเบียบ กําหนดให้กระทํากิจกรรมในตําแหน่งหน้าที่ 
น้ันๆ  
 ๒. บทบาทที่ปฏิบัติจริง (Performed Role) เป็นบทบาทที่บุคคลได้กระทําจริงซึ่งจะ 
ขึ้นกับ การสงเคราะห์จาก ความเช่ือ ความหวัง การรับรู้ และประสบการณ์ของผู้ที่เข้ามาดํารง 
ตําแหน่ง ทั้งยังต้องพิจารณาถึงความกดดัน ขีดจํากัด และโอกาสในแต่ละสังคม ในระยะเวลาน้ันๆ 
ด้วย  

                                           
๑๙พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, มนุษย์กับสังคม, พิมพแคร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, ๒๕๔๒), หน้า ๖๕-๖๖.   
๒๐Allport, Gordon W., Pattern and growth in personality, (New York : Holt, Rinehart 

and Winston, 1994), p. 184.  



 
 

๑๖

 ๓. บทบาทท่ีควรปฏิบัติ (Perceived Role) เป็นบทบาทที่ผู้ดํารงตําแหน่งเช่ือหรือหวัง 
ว่าควรกระทําตามตําแหน่งที่ได้รับ แต่ยังไม่ได้กระทํา ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับบทบาทในอุดมคติ (ไม่มี 
อยู่ในระบบ, กฎหมาย) และบทบาทที่กระทําจริง นอกจากน้ีบทบาทที่ควรกระทํายังขึ้นกับความ 
แตกต่างขององค์กร ความนึกคิด ประสบการณ์ และการรับรู้ของผู้ดํารงตําแหน่งแต่ละคนด้วย๒๑  
ลักษณะของบทบาทมีอยู่ ๕ ประการ คือ  
 ๑ . บทบาทตามท่ีกําหนด (Prescribed Roles) หมายถึง บทบาทที่สังคม กลุ่มหรือ 
องค์กรกําหนดไว้ว่าเป็นรูปแบบของพฤติกรรมประจําตําแหน่งต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม กลุ่มหรือองค์กร 
น้ันๆ  
 ๒ . บทบาทท่ีผู้ อ่ืนคาดหวัง (Expected Roles) หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของ 
พฤติกรรมที่คนอ่ืนๆ คาดหวังว่าผู้อยู่ในตําแหน่งจะถือปฏิบัติ  
 ๓. บทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในตําแหน่ง (Subjective Roles) หมายถึง รูปแบบ 
พฤติกรรมที่บุคคลผู้อยู่ในตําแหน่งคิด เช่ือว่าเป็นบทบาทของตําแหน่งที่ตนดํารงอยู่  
 ๔ . บทบาทที่ปฏิบัติจริง (Enacted Roles) หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมที่ผู้อ ยู่ใน 
ตําแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่แสดงออกมาให้เห็น ซึ่งมักจะเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทตาม 
ความคิดของผู้อยู่ในตําแหน่ง แต่อาจมีกรณีที่บุคคลแสดงพฤติกรรมคาดหวังผู้อ่ืน ทั้งๆ ที่บทบาทนั้น 
ไม่ตรงกับบทบาทตามความคิดของตน  
 ๕. บทบาทที่ผู้ อ่ืนรับรู้ (Perceived Roles) หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมที่ผู้ อ่ืนได้รับ 
ทราบเก่ียวกับการปฏิบัติบทบาทของผู้อยู่ในตําแหน่ง ซึ่งโดยธรรมชาติการรับรู้ของคนเราจะมี การ 
เลือกรับรู้ และมีการรับรู้ที่ผิดพลาดไปจากความเป็นจริงได้ด้วยอิทธิพลจากประสบการณ์หลายอย่าง๒๒  
 บทบาทท่ีบุคคลแสดงออก สามารถแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ดังน้ี  
 ๑. บทบาทที่กําหนดโดยสังคม (Role Prescriptions) เป็นบทบาทที่สังคมกําหนดว่า 
บุคคลที่อยู่ในตําแหน่งน้ันจะต้องทําอยjางไร เช่น สังคมกําหนดไว้ว่าครูจะต้องทําหน้าที่สอน แพทยแ 
จะต้องมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้รักษาคนไข้ 
 ๒. บทบาทท่ีกําหนดให้คนเป็นตัวอย่างของสังคม (Role Stereotypes) เช่น การแต่ง 
กาย การพูดจา ความประพฤติของบุคคลในสังคมย่อมบ่งถึงวัฒนธรรมและสังคมของคนน้ัน  
 ๓. บทบาทที่สังคมคาดหวัง (Role Expectations) เป็นบทบาทที่ผู้ อ่ืนคาดหวังไว้ว่าผู้ 
ดํารงตําแหน่งน้ันจะปฏิบัติอย่างไร เช่น ผู้ที่เป็นครูจะต้องมีความรู้ดี มีความประพฤติและมีคุณธรรม 
ของการเป็นครูที่ดี  
 ๔. บทบาทที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑแและหน้าที่ที่กําหนดไว้ (Role 
Enactment) เช่น ครูควรจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้าราชการพลเรือน  
 ๕ . บทบาทที่ ต้ อ งป ฏิ บั ติ ต ามความคาดห วังขอ งผู้ ร่ วม งาน  ( Counter Role 
Expectations) เช่น คนสองคนทํางานร่วมกันต่างมุ่งหวังว่าแต่ละคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่ 

                                           
๒๑Broom L. and P. Selznick, Sociology. 5th ed. (New York : Harper & Row, 2003), p. 34.   
๒๒สงวนศรี วิรัชชัย, จิตวิทยาเพ่ือการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศึกษาพร, ๒๕๔๐), หน้า ๒๓-๒๔.   



 
 

๑๗

โดยความเป็นจริงแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะต้องดูความมุ่งหวังของฝุายตรงข้ามด้วยว่าจะต้องการจะให้ทํา 
อย่างไร๒๓ 
 กระบวนการการแสดงบทบาทของบรรดาสมาชิกภายในองค์การ ย่อมสามารถกําหนด 
มา ได้เป็น ๔ ระยะ คือ  
 ระยะที่ ๑ เป็นระยะของการคาดหมายในบทบาท เมื่อคนเราเริ่มเข้ามาในองค์การ ก็จะ 
มีการได้ข้อมูลและข่าวสารจากองค์การ อาจโดยการปฐมนิเทศ การอบรม เพ่ือให้คนๆ น้ันสามารถ 
คาดหมายถึงบทบาทที่เขาต้องแสดงออกในองค์การ  
 ระยะที่ ๒ เป็นระยะท่ีเป็นทางการ คนที่เข้ามาถูกกําหนดบทบาทที่จะต้องแสดง โดย 
อาจกําหนดออกมาเป็นวัตลุประสงคแระเบียบวิธีปฏิบัติงาน กฎ ข้อบังคับ และเขาจะต้องแสดง
บทบาท ไปตามที่กําหนดเพ่ือแลกกับผลตอบแทนซึ่งอาจจะเป็นผลตอบแทน ทางด้านตัวเงิน หรือ
ทางด้านการ ได้รับการส่งเสริมเลื่อนตําแหน่งหรือผลตอบแทนอ่ืนๆ  
 ระยะที่ ๓ เป็นระยะของการเรียนในบทบาท เมื่อคนที่เข้ามาเริ่มปฏิบัติงาน เขาก็จะเริ่ม 
มีการเรียนรู้ในบทบาทที่เขาได้แสดงออกมาอย่างเป็นทางการ และในขณะเดียวกัน เน่ืองจากการ 
ทํางาน ต้องมีความสัมพันธแกับผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธแที่ไม่เป็นทางการความคาดหมายของ
ผู้ รวมงานที่ไม่เป็นทางการที่มีต่อบทบาทของเขาก็มีส่วนสําคัญ เขาต้องพยายามที่จะปรับบทบาทของ 
เขา ให้สมดุลกับความคาดหมายท่ีเป็นทางการ จากองค์การและความคาดหมายท่ีไม่เป็นทางการจาก 
ผู้ร่วมงาน  
 ระยะที่ ๔ ระยะของการคงอยู่หรือออกไปจากองค์การ เมื่อคนเข้าในองค์การได้ 
ปฏิบัติงานมาจนถึงระยะน้ี เขาก็ทราบว่าเขาควรจะอยู่ หรือลาออกไปจากองค์การ โดยอาศัยการ 
เรียนรู้ จากบทบาทที่ผ่านมาในระยะที่ ๓ เขาจะคงอยู่ต่อเมื่อบทบาทที่เขาแสดง อยู่สอดคล้อง หรือ 
เป็นไปตามความคาดหมายขององค์การ และตามความคาดหมายท่ีไม่เป็นทางการของผู้ร่วมงาน ถ้า 
หากบทบาทที่เขาแสดงอยู่ไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นไปตาม ความคาดหมายขององค์การ หรือตาม 
ความคาดหมายท่ีไม่เป็นทางการของผู้ร่วมงานอันใดอันหน่ึงแล้ว ก็จะรู้สึกเกิดความขัดแย้งในบทบาท
หรือความไม่ชัดเจนในบทบาทขึ้น หากไม่สามารถแก้ไข ก็จะเกิดความเบื่อหน่าย ความไม่พึงพอใจและ 
ลาออกไปในที่สุด๒๔ 
 จะเห็นได้ว่าเรื่องราวของบทบาทมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนในองค์การคน ใน 
องค์การจะแสดงพฤติกรรมตามท่ีได้กําหนดไว้ในบทบาทที่เป็นที่คาดหวังจากผู้ อ่ืน และองค์การ 
ตําแหน่งและบทบาททางสังคมไว้อาจกล่าวได้ ดังน้ี  
 ๑. มีสถานภาพ (Status) อยู่จริงในสังคม และมีอยู่ก่อนที่ตัวคนจะเขาไปแสดง หรือ 
ครองสถานภาพนั้น  
 

                                           
๒๓Hunt Raymond G., Role and Conflict Selected Reading and Project in Social 

Psychology, (New York : Random House, 1995), p. 6.   
๒๔ธงชัย สันติวงษ์, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หน้า ๙๒-

๙๓.   



 
 

๑๘

 ๒. มีบทบาทท่ีควรเป็น (Ought-to-Role) ประจําตําแหน่ง  
 ๓. วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมน้ันๆ เป็นส่วนหน่ึงที่สําคัญใน การ
กําหนดฐานะตําแหน่ง และบทบาทที่ควรจะเป็น  
 ๔ . การที่คนเราจะทราบถึงฐานะตําแหน่ง และบทบาทหน้าที่ได้มาจากการปะทะ 
สังสรรค์ทางสังคม (Socialization) ในสังคมน้ันๆ  
 ๕. บทบาทท่ีควรจะเป็นน้ัน จะไม่แน่นอนเสมอว่าจะเหมือนกับพฤติกรรมจริง ของคนท่ี 
ครองฐานะตําแหน่งอ่ืนๆ เพราะพฤติกรรมจริงๆ น้ันเป็นผลของการปฏิกิริยา ของคนที่ครองตําแหน่งที่ 
มีต่อบทบาทที่ควรจะเป็นบุคลิกภาพของตนเอง และบุคลิกภาพ ของผู้อ่ืนที่เข้าร่วมในพฤติกรรมและ 
ครองกระตุ้น (Stimulus) ที่มีอยู่ในเวลาและสถานที่ ที่เกิดการติดต่อทางสังคม๒๕ 
 ดังน้ัน สรุปได้ว่า บทบาทจึงเป็นความคาดหวังทางการกระทําว่า ในสถานภาพหน่ึงๆ 
บุคคลควรจะมีบทบาทเช่นไร โดยมีการเรียนรู้เป็นกระบวนการสําคัญ เพ่ือให้ทราบว่า แต่ละบุคคล
จะต้องแสดงบทบาทเช่นไร  ซึ่งการเรียนรู้บทบาทน้ีจะเกิดจากการเลียนแบบอย่างและการสังเกตจาก
บุคคลท่ีเรายึดถือ  เพ่ือจะนํามาเป็นแบบอย่างของบทบาทของตน  ที่จะแสดงต่อผู้อ่ืนในสถานการณ์
ต่างๆ  ในสังคมที่ตนเองต้องการ  แต่ทั้งน้ีการเสนอภาพของตนเองหรือการแสดงบทบาทและการสวม
บทบาทน้ี อาจจะสอดคล้องหรือขัดแย้งกับความคาดหวังของสังคมก็ได้ 
 
 ทั้งน้ี จากประเภทของบทบาทของนักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงประมวลสรุปเป็นตาราง
ดังต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับบทบาทตามแนวคิดของนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Pervin, A. L.  
(1989, p. 146) 

๑) บทบาทท่ีคาดหวัง (Role Expectation)  
๒) มโนทัศน์ของบทบาท (Role Conception)  
๓) การยอมรับบทบาทของบุคคล (Role Acceptance) 
๔) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของบุคคล (Role Performance)  

Bloom, L., & Sclzrnick, P. 
(1996, p. 36) 

๑ ) บทบาท ใน อุดมค ติห รือ สิ่ งที่ สั งคม กํ าหนด  (The Socially 
Prescribed or ideal Role)  
๒) บทบาทหน้าที่ควรกระทํา (The Perceived Role)  
๓) บทบาทท่ีกระทําจริง (The Performance Role)  

จํานง อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ
(๒๕๔๕, หน้า ๓๗-๓๘) 

๑. บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) 
๒. บทบาทท่ีบุคคลเข้าใจ (Perceived Role) 
๓. บทบาทท่ีแสดงออกจริง (Actual or Enacted Role)  

 
 

                                           
๒๕ฑิตยา สุวรรณะชฎ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หน้า ๔๕.   



 
 

๑๙

ตารางที่ ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับบทบาทตามแนวคิดของนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล (ต่อ) 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จักรรัช ธีระกุล 
(๒๕๔๒, หน้า ๓๗-๓๘) 

๑. ข้อบัญญัติของสังคม (Prescribed Role)  
๒. บทบาทท่ีบุคคลเข้าใจ (Perceived Role)  
๓. บทบาทท่ีปฏิบัติจริง (Actual Role)  

พวงเพชร สุรัตนกวีกุล 
(๒๕๔๒, หน้า ๖๕-๖๖) 

๑. บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role)  
๒. บทบาทท่ีบุคคลเข้าใจหรือรับรู้ (Perceived Role)  
๓. บทบาทท่ีแสดงออกจริง (Actual Role)  

อรุณ รักธรรม 
(๒๕๔๐, หน้า ๓๑) 

๑. บทบาทจริง (Actual Role) 
๒. บทบาทท่ีถูกกําหนด (Prescription Role) 
๓. บทบาทคาดหวัง (Expectation Role)  

Allport, Gordon W.  
(1994, p. 184) 

๑. บทบาทท่ีสังคมคาดหวัง (Role-Expectations) 
๒. บทบาทท่ีอยู่ในความคิด (Role-Conception) 
๓. บทบาทท่ียอมรับ (Role-Acceptance) 
๔. บทบาทท่ีแสดงออก (Role-Performance)  

สงวนศรี วิรัชชัย 
(๒๕๔๐, หน้า ๒๓-๒๔) 

๑. บทบาทตามที่กําหนด (Prescribed Roles)  
๒. บทบาทท่ีผู้อ่ืนคาดหวัง (Expected Roles)  
๓. บทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในตําแหน่ง (Subjective Roles)  
๔. บทบาทท่ีปฏิบัติจริง (Enacted Roles)  
๕. บทบาทท่ีผู้อ่ืนรับรู้ (Perceived Roles)  

Hunt Raymond G. 
(1995, p.6) 

๑. บทบาทท่ีกําหนดโดยสังคม (Role Prescriptions) 
๒. บทบาทท่ีกําหนดให้คนเป็นตัวอย่างของสังคม (Role Stereotypes)  
๓. บทบาทท่ีสังคมคาดหวัง (Role Expectations) 
๔. บทบาทที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑแและหน้าที่ที่
กําหนดไว้ (Role Enactment) 
๕. บทบาทท่ีต้องปฏิบัติตามความคาดหวังของผู้ร่วมงาน (Counter 
Role Expectations)  

ธงชัย สันติวงษ์ 
(๒๕๔๐, หน้า ๙๒-๙๓) 

ระยะที่ ๑ เป็นระยะของการคาดหมายในบทบาท 
ระยะที่ ๒ เป็นระยะที่เป็นทางการ 
ระยะที่ ๓ เป็นระยะของการเรียนในบทบาท 
ระยะที่ ๔ ระยะของการคงอยู่หรือออกไปจากองค์การ  

ฑิตยา สุวรรณะชฎ 
(๒๕๔๐, หน้า ๔๕) 

๑. มีสถานภาพ (Status)  
๒. มีบทบาทท่ีควรเป็น (Ought-to-Role)  
๓. วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมน้ันๆ  
๔. การที่คนเราจะทราบถึงฐานะตําแหน่ง และบทบาทหน้าที่ได้มา  
๕. บทบาทท่ีควรจะเป็นน้ันจะไม่แน่นอนเสมอ  



 
 

๒๐

๒.๑.๓ ทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท 
 จากการรวบรวมเอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ มีนักวิชาการผู้อธิบายทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทไว้
มากมาย ดังน้ี 
  นักวิชาการได้รวบรวมทฤษฎีบทบาทและได้อธิบายโดยสรุปในแต่ละทฤษฎีไว้ 
ดังต่อไปน้ี๒๖ 
 ๑. ทฤษฎีบทบาทของราล์ฟ ลินตัน (Ralp Linton,s role theory) ได้กล่าวว่า ตําแหน่ง
หรือสถานภาพเป็นผู้กําหนดบทบาท เช่น บุคคลที่มีตําแหน่งเป็นครูต้องแสดงพฤติกรรมเป็นตัวอย่างที่
ดีแก่ลูกศิษย์  
 ๒ .ทฤษฎีบทบาทของแนดล  (Nadel,s role theory) ได้กล่ าวไว้ ว่า บทบาทคือ
ส่วนประกอบที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ๓ ลักษณะ คือส่วนประกอบที่ส่งเสริมบท เช่น ครู ต้องพูดเก่งหรือ
มีอารมณ์ขัน ส่วนประกอบที่มีผลสําคัญต่อบทบาทและขาดมิได้ เช่น เป็นแพทย์ต้องรักษาคนไข้และ
ส่วนประกอบที่เป็นไปตามกฎหมาย เช่น ครูต้องเป็นสมาชิกคุรุสภาโดยกําหนดให้เป็นสมาการได้ดังน้ี  
   P = f (a,b,c...) 
  ถ้ากําหนดให้  
  P คือ บทบาท  
  a คือ ส่วนประกอบที่ส่งเสริมบทบาท  
  b คือ ส่วนประกอบที่มีผลต่อบทบาทและขาดมิได้  
  c คือ ส่วนประกอบที่เป็นไปตามกฎหมาย  
 จากสมการอธิบายได้ว่า บทบาทจะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบหลายๆส่วน อย่าง
น้อย ๓ ส่วน ขึ้นไปจนถึง n ส่วน  
 ๓. ทฤษฎีบทบาทของโฮมันน์ (Homann,s role theory) ได้กล่าวว่าบุคคลจะเปลี่ยน
บทบาทไปตามตําแหน่งเสมอ เช่น ตลอดกลางวันแสดงบทบาทสอนหนังสือเพราะมีตําแหน่งเป็นครู
สอนตอนเย็นแสดงบทบาทเรียนหนังสือ เพราะมีตําแหน่งเป็นนิสิตภาคสมทบ เป็นต้น 
 ๔ . ทฤษฎีบทบาทของพาร์สันซ์ (Parson,s role theory) กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ในสังคมทําให้มนุษย์ต้องเพ่ิมบทบาทของตนเช่น บุคคลท่ีมีเพ่ือนมากก็ต้องแสดง
บทบาทมากข้ึนเป็นเงาตามตัว  
 ๕. ทฤษฎีบทบาทของเมอร์ตัน (Merton,s role theory) ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลแต่ละคน
จะต้องมีตําแหน่งและบทบาทควบคู่กันไปซึ่งไม่เหมือนกัน บทบาทจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ทักษะของสังคมที่เขาสังกัดอยู่ตลอดจนลักษณะของบุคคลในสังคมน้ัน  
 ๖. ทฤษฎีบทบาทของกุ๊ด (Good,s role theory) กล่าวไว้ว่า บทบาทคือ แบบแผนของ
พฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ของแต่ละบุคคลและบทบาทดังกล่าวควรเป็นไปตามข้อตกลงที่มีต่อ
สังคมน้ันๆ  

                                           
๒๖สงวน สุทธิเลิศอรุณ, จิตวิทยาการเรียนการสอน, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๕๐), หน้า ๖๙-๗๑. 



 
 

๒๑

 ๗. ทฤษฎีบทบาทของกัสคิน (Guskin,s role theory)  ได้กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคล
แต่ละคนคือผลที่ได้จากตําแหน่งทางสังคมของเขานั่นเองและทฤษฎีบทบาทจัดเป็นข้อตกลงประการ
แรกที่สถาบันต่างๆในสังคมคาดหวังว่าบุคคลที่ได้รับตําแหน่งต่างๆ ควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
 จากทฤษฎีที่ระบุข้างต้น ได้สรุปแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทที่คาดหวังและบทบาท 
แบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ๒๗  
 ๑. บทบาทที่เป็นจริง (Actual Role) เป็นบทบาทที่เจ้าของสถานภาพแสดงจริง ซึ่ง
อาจจะเป็นบทบาทหน้าที่ที่สังคมคาดหวัง หรือบทบาทที่ตนคาดหวัง หรืออาจไม่เป็นบทบาทที่ตนเอง
หรือสังคมคาดหวังก็ได้  
 ๒.บทบาทตามความคาดหวัง (Expected Role) เป็นบทบาทหน้าที่ผู้ อ่ืนคาดหวังว่า 
เจ้าของควรมีบทบาทเช่นไร  
 ๓ . บทบาทตามลักษณะการรับรู้ (Perceived Role) เป็นบทบาทหน้าที่ เจ้าของ
สถานภาพรับรู้ว่าตนเองควรจะมีบทบาทเช่นไร  
 นอกจากน้ี ได้รวบรวมทฤษฎีบทบาทและได้อธิบายโดยสรุปในแต่ละทฤษฎีไว้เพ่ิมเติม 
และสอดคล้องกัน ดังต่อไปน้ี๒๘ 
 ๑. ทฤษฎีของลินตัน  (Linton) ลินตันให้แนวคิดเก่ียวกับสถานภาพหรือฐานะ (status) 
และบทบาท (role) ไว้ว่า สถานภาพเป็นนามธรรมหรือตําแหน่งซึ่งฐานะจะเป็นตัวกําหนดบทบาทของ
ตําแหน่งน้ันว่ามีภารกิจและหน้าที่อย่างไร  ดังน้ันเมื่อมีตําแหน่ง  สิ่งที่ตามมาคือ บทบาทของตําแหน่ง
ซึ่งทุกตําแหน่งต้องมีบทบาทกํากับ  
 ๒. ทฤษฎีของเพียร์สัน (Pearson) เพียร์สันกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคม
ทําให้มนุษย์ต้องเพ่ิมบทบาทพิเศษของแต่ละบุคคลซึ่งคนในสังคมมีความจําเป็นที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กัน  
ต้องมีความสนใจกันเป็นพิเศษและให้ความเห็นว่า  สภาพสังคมในโรงเรียนจะประกอบด้วย  ครูใหญ่  
ครู นักเรียน ซึ่งต้องติดต่อสัมพันธ์กัน และมีความสนใจกันเป็นพิเศษ  
 ๓. ทฤษฎีของฮอร์แมนส์ (Homan) ฮอร์แมนส์กล่าวว่า ตําแหน่งเป็นสาระของพฤติกรรม
สัมพันธ์บุคคลจะปฏิบัติอย่างไรก็ต่อเมื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเองและคิดเสมอว่าตําแหน่งเป็น
เพียงปัจจัยที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมเท่าน้ัน  ดังน้ัน  บุคคลจะเปลี่ยน
บทบาทไปตามตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสังคม 
 ทั้งน้ี ได้รวบรวมทฤษฎีบทบาทและได้อธิบายโดยสรุปไว้ ดังน้ี 
 ๑. ทฤษฎีของเดโช  สวนานนท์  ได้กล่าวถึง  แนวคิดเก่ียวกับบทบาทซึ่งสรุปได้ว่า 
บทบาทจะต้องประกอบด้วยลักษณะ ๔ ประการ ดังต่อไปน้ี๒๙ 
  ๑.๑  รู้สภาพของตนในสังคม 
  ๑.๒ คํานึงถึงพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน 

                                           
๒๗สงวน สุทธิเลิศอรุณ, จิตวิทยาสังคม, หน้า ๕๖-๕๗. 
๒๘นิพนธ์  แจ้งเอ่ียม, จิตวิทยาสังคม, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต, ๒๕๕๕), 

หน้า ๔๘-๕๑. 
๒๙เดโช สวนานนท์, จิตวิทยาสังคม,  (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๑), หน้า ๑๐๔. 
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  ๑.๓  คํานึงถึงพฤติกรรมที่เก่ียวกับผู้อ่ืน  และ 
  ๑.๔ ประเมินผลการแสดงบทบาทของตนเอง 
 ๒. ทฤษฎีของโคเฮน ได้กล่าวสรุปทฤษฎีบทบาทไว้ว่า การที่สังคมกําหนดเฉพาะเจาะจง
ให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทใดบทบาทหนึ่งน้ัน เรียกว่า บทบาทท่ีถูกกําหนด  ถึงแม้ว่าบุคคล
บางคนมิได้ประพฤติปฏิบัติตามบทบาท ที่สังคมกําหนดให้  ส่วนบทบาทท่ีปฏิบัติจริง หมายถึง การท่ี
บุคคลได้แสดงหรือปฏิบัติออกจริงตามตําแหน่งของเขา ความไม่ตรงกันของบทบาทท่ีถูกกําหนดกับ
บทบาทท่ีถูกปฏิบัติจริงน้ัน อาจมีสาเหตุมาจากสิ่งต่างๆ เหล่าน้ี๓๐ 
  ๒.๑  บุคคลขาดความเข้าใจในบทบาทที่สังคมต้องการ 
  ๒.๒  ความไม่เห็นด้วยหรือไม่ลงรอยกับบทบาทท่ีถูกกําหนด และ 
  ๒.๓  บุคคลไม่มีความสามารถที่จะแสดงบทบาทน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓ . ทฤษฎีของมีด  มีดได้กล่าวถึงทฤษฎีบทบาทไว้ว่า บทบาทเป็นองค์ประกอบที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติจริง หรือบทบาทที่เป็นจริง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยสิ่งดังต่อไปน้ี๓๑ 
  ๓.๑  การรู้จักตนเองตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓.๒ พฤติกรรมตามสถานการณ์ที่กําหนดให้จะต้องมีความเหมาะสมกับการส่งเสริม
ฐานะของตนเอง 
  ๓.๓ ภูมิหลังของการกระทําที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนน้ัน การเป็นแบบอย่างเพ่ือให้การ
กระทําบางอย่างเป็นไปตามแนวทางที่ต้องการ และ 
  ๓.๔ การประเมินผลการกระทําตามบทบาท  สามารถดําเนินการด้วยตนเองหรือโดย
คนอ่ืน 
 จากทฤษฎีทั้งหลายที่กล่าวมาน้ี พอจะสรุปได้ว่า บทบาทเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่
ตําแหน่งตามสถานภาพที่ตนเองเป็นอยู่ ถ้าตําแหน่งหรือสถานภาพเปลี่ยนไป บทบาทก็เปลี่ยนตามไป
ด้วย ดังน้ันตําแหน่งและสถานภาพกับการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามตําแหน่งและสถานภาพจึง
ควบคู่กันเสมอ 
 นอกจากน้ี ทฤษฎีที่เป็นทฤษฎีย่อยของทฤษฎีการกระทําระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ 
(Symbolic Interaction Theory) ซึ่งกล่าวถึงลักษณะของสังคมมนุษย์ และลักษณะของปัจเจกชน 
(Individual) ผลของตัวเช่ือมระหว่างสังคมและมนุษย์ก็คือบทบาทน่ันเอง ทฤษฎีบทบาทมองสังคม
มนุษย์เป็นโครงข่าย (Network) ของตําแหน่งทางสังคม(Positions) หรือสถานภาพ (Status) โดยมี
ปัจเจกชนเป็นผู้แสดงบทบาท ทั้งน้ี ไม่ว่าตําแหน่งแต่ละตําแหน่งหรือกลุ่มสังคมอันประกอบไปด้วย
ตําแหน่งทางสังคมจํานวนหน่ึง ล้วนแต่จะมีความคาดหวังจากสังคมเป็นกรอบให้ผู้ดํารงตําแหน่งแสดง 
หรืออาจกล่าวอีกทรรศนะหน่ึงว่า สังคมมนุษย์ก็คือโรงละคร มนุษย์แต่ละคนก็คือตัวแสดง ที่มีบทบาท

                                           
๓๐Cohen, Theories in Social Psychology, (New York: Basic Books, 2007), p. 22. 
๓๑Mead, C., Analog VLSI and Neural Systems, (Addison Wesley: New York, 2009), p. 

40. 
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แน่ชัดสําหรับแสดง ตัวละครมีบทละครเป็นตัวกํากับ มนุษย์ในสังคมต้องเช่ือฟังผู้มีอํานาจในสังคม
พร้อมปรับตัวให้เข้ากับผู้ชม ที่ต้องสวมบทบาทผู้ชมประเภทต่างๆ (Generalized Others)๓๒

 

 สรุปได้ว่า ทฤษฎีบทบาท เป็นการปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ โดยปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความคาดหวังของกลุ่มคนหรือสังคม บทบาท
เป็นแนวความคิดในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ที่ควบคู่กับฐานะตําแหน่ง ฐานะตําแหน่งเป็น
หน้าที่ของตําแหน่ง ผู้ใดสวมตําแหน่งน้ันก็จะมีหน้าที่ตามตําแหน่งน้ันด้วย ส่วนบทบาทในการ
ประพฤติปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ตามตําแหน่งที่บุคคลจะต้องปฏิบัติตามตําแหน่งน้ันๆ บทบาทและ
พฤติกรรมมนุษย์มีส่วนประกอบอีก ๓ ประการ คือ  
 ๑) บทบาทท่ีถูกกําหนดขึ้น เป็นบทบาทตําแหน่งหน้าที่สิทธิทางสังคม  
 ๒) บทบาทท่ีถูกคาดหวังเป็นบทบาทที่อยู่ในระดับของความคิดส่วนบุคคลหรือเป็นความ
คาดหวังของสังคมที่ต้องให้บุคคลแสดงบทบาทตามตําแหน่งหน้าที่ รวมทั้งความคาดหวังของตนเอง
แสดงพฤติกรรมตามความคาดหวัง และ  
 ๓) บทบาทท่ีเป็นจริง เป็นบทบาทที่เจ้าของตําแหน่งหน้าที่ตามสถานภาพแสดงจริง ซึ่ง
อาจเป็นบทบาทที่สังคมคาดหวังหรือเป็นบทบาทที่ตนเองคาดหวังหรือเป็นบทบาทที่ถูกกําหนดหรือ
อาจจะไม่เป็นไปตามทั้งบทบาทที่ถูกกําหนดและบทบาทที่ถูกคาดหวังก็ได้  
 การที่คนเราอยู่ร่วมกันในชุมชนหน่ึงๆ น้ันย่อมมีการปฏิสัมพันธ์กัน พ่ึงพาซึ่งกันและกัน
ต่างมีหน้าที่ สถานะและมีบทบาทแตกต่างกันไป บทบาทและสถานภาพเกิดจากการท่ีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมและการแบ่งงานกันทําตามตําแหน่งหน้าที่ในสังคม นอกจากน้ี บทบาทเป็นพฤติกรรมการปฏิบัติ
ของบุคคลแต่ละคน โดยมีตัวกําหนดบทบาทคือหน้าที่ ตําแหน่ง หรือสถานภาพของบุคคล ถ้าตําแหน่ง
หรือสภาพการณ์เปลี่ยนไปบทบาทก็อาจจะเปลี่ยนตามไปด้วยและถ้าบุคคลใดในสังคมมีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในสังคมมากขึ้นเท่าใดบทบาทก็จะเพ่ิมมากขึ้นเท่าน้ัน 
 
 ทั้งน้ี จากทฤษฎีที่เก่ียวกับบทบาทของนักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงประมวลสรุปเป็นตาราง
ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๓๒Mead, G.H., Sociology: Themes and Perspectives, 3rd ed, (London: Unwin Hyman 

Limited, 1990) p. 789. 
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ตารางที่ ๒.๓ ทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทตามแนวคิดของนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ 
(๒๕๕๐, หน้า ๖๙-๗๑) 

ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับบทบาท มีดังน้ี 
๑. ทฤษฎีบทบาทของราล์ฟ ลินตัน (Ralp Linton,s role theory) 
๒.ทฤษฎีบทบาทของแนดล (Nadel,s role theory) 
๓. ทฤษฎีบทบาทของโฮมันน์ (Homann,s role theory)  
๔. ทฤษฎีบทบาทของพาร์สันซ์ (Parson,s role theory)  
๕. ทฤษฎีบทบาทของเมอร์ตัน (Merton,s role theory)  
๖. ทฤษฎีบทบาทของกุ๊ด (Good,s role theory)  
๗. ทฤษฎีบทบาทของกัสคิน (Guskin,s role theory) 

นิพนธ์  แจ้งเอ่ียม 
(๒๕๕๕, หน้า ๔๘-๕๑) 

ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับบทบาท มีดังน้ี 
๑. ทฤษฎีของลินตัน  (Linton)  
๒. ทฤษฎีของเพียร์สัน (Pearson)  
๓. ทฤษฎีของฮอร์แมนส์ (Homan) 

เดโช สวนานนท์ 
(๒๕๕๑, หน้า ๑๐๔) 

๑. รู้สภาพของตนในสังคม 
๒. คํานึงถึงพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน 
๓. คํานึงถึงพฤติกรรมที่เก่ียวกับผู้อ่ืน   
๔. ประเมินผลการแสดงบทบาทของตนเอง 

Cohen 
(2007, p.22) 

๑. บุคคลขาดความเข้าใจในบทบาทที่สังคมต้องการ 
๒. ความไม่เห็นด้วยหรือไม่ลงรอยกับบทบาทท่ีถูกกําหนด  
๓ . บุคคลไม่มีความสามารถที่ จะแสดงบทบาทน้ันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Mead, C. 
(2009, p.40) 

๑. การรู้จักตนเองตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
๒. พฤติกรรมตามสถานการณ์ที่กําหนดให้จะต้องมีความเหมาะสม
กับการส่งเสริมฐานะของตนเอง 
๓. ภูมิหลังของการกระทําที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนน้ัน การเป็นแบบอย่าง
เพ่ือให้การกระทําบางอย่างเป็นไปตามแนวทางที่ต้องการ และ 
๔. การประเมินผลการกระทําตามบทบาท  สามารถดําเนินการด้วย
ตนเองหรือโดยคนอ่ืน 

Mead, G.H 
(1990, p. 789) 

ทฤษฎีย่อยของทฤษฎีการกระทําระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ 
(Symbolic Interaction Theory) ซึ่งกล่าวถึงลักษณะของสังคม
มนุษย์ และลักษณะของปัจเจกชน (Individual) ผลของตัวเช่ือม
ระหว่างสังคมและมนุษย์ก็คือบทบาทน่ันเอง ทฤษฎีบทบาทมอง
สังคมมนุษย์เป็นโครงข่าย (Network) ของตําแหน่งทางสังคม
(Positions) หรือสถานภาพ (Status) โดยมีปัจเจกชนเป็นผู้แสดง
บทบาท  
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๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับพระสงฆ ์

 จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องกับบทบาทพระสงฆ์มีนักวิชาการหลากหลายท่านได้
แสดงทัศนะไว้ ดังน้ี 
 การปกครองคณะสงฆ์หรือสถาบันสงฆ์ในสมัยพุทธกาลน้ัน พระพุทธเจ้าจะทรงดูแลด้วย
พระองค์เองทรงอยู่ในฐานะประมุข และทรงให้ความสําคัญเสมอภาคในการบัญญัติสิกขาบทต่างๆ 
พระองค์จะทรงทําท่ามกลางสงฆ์สังฆกรรมต่างๆท่ีกระทําต้องได้รับเสียงเอกฉันท์จากคณะสงฆ์จึงจะ
สามารถดําเนินต่อไป ทําให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงทิ้งไว้เป็น
มรดกมาถึงปัจจุบันก็คือ พระธรรมวินัยซึ่งจะเป็นหลักในการที่สถาบันสงฆ์จะใช้เป็นสื่อในการ
สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับชาวโลกต่อไป และจะเป็นสิ่งกําหนดบทบาทหรือจุดยืนในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างสงฆ์กําหนดสังคมชาวโลกในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย๓๓ เช่นเดียวกับการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ ย่อมต้องมีความผู้นําหรือภาวะผู้นําในการบริหาร โดยบริหารตามหลักภาวะผู้นาน้ัน มีมา
ต้ังแต่สมัยพุทธกาล โดยพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นาที่มีหน้าที่ในการดูแลปกครองคณะสงฆ์ แม้ว่าจะเกิด
ปัญหาจากภายในและภายนอกคณะสงฆ์ก็ตาม พระพุทธองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ ให้รอดพ้นจากภัยต่างๆได้ จนกระทั่งเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน หลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จ
ปรินิพพานแล้ว พระมหากัสสปะ ผู้เป็นพระสาวกสําคัญย่ิงที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะสงฆ์ให้เป็น
ประธานใหญ่ในการทําสังคายนาครั้งที่ ๑ ที่ถ้ําสตตบรรณในเขาเวภาระเขตกรุงราชคฤห์๓๔ หลังจาก
สังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ ๓ พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระมหาเถระไปประกาศพระพุทธศาสนา 
๙ สายและประเทศไทยได้รับผลจากการเผยแผ่คราวน้ันด้วย๓๕ทําให้พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานใน
ดินแดนสุวรรณภูมิ อันเป็นที่ต้ังของประเทศไทย และอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มา
ต้ังแต่ยุคกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีของไทย ก็ยังมีการใช้หลักภาวะผู้นําควบคู่กับหลักพุทธธรรมในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์มาโดยตลอดจนถึง ในยุคปัจจุบันน้ี 
 การปรับระบบบริหารองค์การชาวพุทธไว้ในหนังสือเรื่องพระพุทธศาสนา ในยุค
โลกาภิวัฒน์ว่า การบริหารองค์การชาวพุทธควรจะกระจายอํานาจให้มากขึ้นแม้แต่การปกครองคณะ
สงฆ์ก็ไม่จําเป็นต้องเลียนแบบระบบราชการท่ีชักช้าไม่ทันการ และคณะสงฆ์อาจจะคิดระบบการ
ปกครองให้มุ่งพัฒนาให้วัดแต่ละวัดให้เข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของชุมชนอย่างแท้จริง จากน้ันวัดทั้งหลายก็
ต้องสร้างเครือข่ายโยงใยร่วมกันทํางานทั่วประเทศ ทั้งพยายามลดข้ันตอนสายบังคับบัญชาที่ซ้ําซ้อน
ไม่ทันการณ์โดยปรับปรุงระบบพระสังฆาธิการหรือทําเอนจิเนียริ่งให้กับการบริหารกิจการคณะสงฆ์อีก
ประการหน่ึง การปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ถือว่าเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน มีการบังคับบัญชากันลงไปตามลําดับช้ันนับต้ังแต่ระดับมหา

                                           
๓๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาท่ีสากลบนพ้ืนฐานแห่งภูมิปัญญาไทย, พิมพ์คร้ังท่ี 

๖, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พร้ินต้ิง กรุ๊พ, ๒๕๕๑), หน้า ๓๒. 
๓๔สง่า หล่อสาราญ, ตํานานพระพุทธสาวก, (กรุงเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ์, ๒๕๔๑), 

หน้า ๑๗. 
๓๕พระพรหมคุณ าภรณ์  (ป .อ . ป ยุ ตฺ โต ), พุทธบริ ษั ท กับพระธรรม วินั ย , พิ ม พ์ค ร้ัง ท่ี  ๖ , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ปัญญา, ๒๕๔๒), หน้า ๙. 



 
 

๒๖

เถระสมาคมลงไปจนถึงเจ้าอาวาสอันเป็นการปกครองบังคับบัญชาตามเจตนารมณ์  ของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๕๓๖ 
 ดังน้ัน คําว่า “พระสังฆาธิการ" เป็นคํารวมตําแหน่งพระภิกษุผู้ปกครองคณะสงฆ์ ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ เริ่มใช้มาแต่ พ.ศ.๒๕๐๖ จนถึงปัจจุบัน โดยมีกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่า
ด้วยการแต่งต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ กําหนดนามเป็นครั้งแรกโดยเปล่ียนคําว่า "พระคณาธิการ" 
มาเป็น "พระสังฆาธิการ" ให้สอดคล้องกับลักษณะการดําเนินกิจการคณะสงฆ์ รวมคําว่า "พระ" "สังฆ" 
และ "อธิการ" เป็น "พระสังฆาธิการ" แปลตามรูปศัพท์ว่า "พระภิกษุผู้ทํางานโดยสิทธิขาดในทางคณะ
สงฆ์" "พระภิกษุผู้ทํางานคณะสงฆ์โดยมีอํานาจเต็มตามตําแหน่ง" ซึ่งในแม่บทท่านบัญญัติว่า หมายถึง 
"พระภิกษุผู้ดํารงตําแหน่งปกครองคณะสงฆ์" มีตําแหน่งดังน้ี 
 ๑. เจ้าคณะใหญ่ 
 ๒. เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค 
 ๓. เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด 
 ๔. เจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าคณะอําเภอ 
 ๕. เจ้าคณะตําบล รองเจ้าคณะตําบล 
 ๖. เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส๓๗  
 เจ้าคณะและเจ้าอาวาสดังกล่าวน้ี เป็นผู้ทํางานคณะสงฆ์อย่างมีอํานาจเต็มตามกฎหมาย 
และครอบคลุมงานทุกส่วนในเขตปกครองหรือในวัด ส่วนรองเจ้าคณะ รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้า
อาวาส จะมีอํานาจหน้าที่เต็มตามตําแหน่ง ก็เพราะได้รับการมอบหมายจึงบัญญัตินามว่า "พระสังฆาธิ
การ" ซึ่งเทียบได้กับข้าราชการของฝ่ายราชอาณาจักร ส่วนเลขานุการเจ้าคณะและเลขานุการรองเจ้า
คณะ หาได้เป็นพระสังฆาธิการไม่ เพราะเป็นเพียงผู้ทําการเลขานุการ 
 
 จากความหมายข้างต้น พระสังฆาธิการ จึงหมายถึง พระภิกษุผู้ดํารงตําแหน่งปกครอง
คณะสงฆ์ ดังต่อไปน้ี 
 ๑. เจ้าคณะใหญ่ 
 ๒. เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค 
 นอกจากน้ี คําว่าพระสังฆาธิการ มาจากคําว่า “สังฆ” และ “อธิการ” เป็นพระสังฆาธิ
การ แปลตามรูปศัพท์ว่าพระภิกษุผู้ทํางานโดยสิทธ์ิขาดในทางคณะสงฆ์ หรือ พระภิกษุผู้ทํางานใน
คณะสงฆ์โลกมีอํานาจเต็มตามหน้าที่ จึงหมายถึง พระภิกษุผู้ดํารงตําแหน่งปกครองคณะสงฆ์๓๘  

                                           
๓๖พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิ ตฺ โต ), การปกครองคณะสงฆ์ ไทย , พิมพ์ค ร้ังท่ี  ๙ , 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๗๖. 
๓๗กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑), บทนํา 
๓๘สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอํานาจเจริญ, การปฏิบัติงานพระพุทธศาสนา โครงการประชุม

พระสังฆาธิการเจ้าคณะจังหวัดอํานาจเจริญ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา. ๒๕๔๗), หน้า ๘. 



 
 

๒๗

 พระสังฆาธิการ เป็นพระภิกษุผู้ดํารงตําแหน่งปกครองคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับ
ที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยกําหนดตําแหน่งพระภิกษุดํารง
ตําแหน่งปกครองคณะสงฆ์ตามลําดับช้ันไว้ได้แก่ ระดับเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค 
เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล รองเจ้าคณะ
ตําบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระภิกษุผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว จะมีอํานาจเต็ม
ตามกฎหมายคณะสงฆ์ กฎ มติ คําสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคมครอบคลุมงานทุกส่วนในเขต
ปกครองหรือในวัด พระสังฆาธิการจึงมีลักษณะความเป็นผู้นําในการพัฒนาพระภิกษุ สามเณร และ
คฤหัสถ์ที่อยู่ในหมู่บ้าน และในชุมชน โดยใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
 ความสําคัญของพระสังฆาธิการ พระสังฆาธิการเป็นผู้ปกครองดูแลคณะสงฆ์ในเขต
ปกครองและวัดให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับระเบียบ คําสั่ง มติ 
ประกาศ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช มีหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดี
งามของคณะสงฆ์  จัดการและพัฒนา การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์  การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นไปด้วยดี พระสังฆาธิการจึงมี
ความสําคัญในการดูแลพระภิกษุ สามเณร ดูแลวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้พระภิกษุ สามเณร มี
จริยาวัตรที่งดงาม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมพระวินัยนับว่าพระสังฆาธิการเป็นผู้จรรโลง
พระพุทธศาสนาได้ย่ังยืน ดูแลความประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุ สามเณร มิให้ออกจากพระธรรม
วินัย และพระสังฆาธิการโดยเฉพาะเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส จะต้องบํารุงรักษา 
จัดการวัด และสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและ
คฤหัสถ์ที่พํานักอยู่ในวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และเป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระ
ธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ให้ความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศลกรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ ระบุถึงความสําคัญของพระสังฆาธิการว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจํา
ชาติจะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไป ก็ด้วยจะต้องอาศัยพระสังฆาธิการเป็นสําคัญ เน่ืองจากพระสังฆาธิ
การเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนโดยเฉพาะ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธา
ของประชาชนตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสจึงมีอํานาจ หน้าที่ในการบริหารและจัดการวัด 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ๓๙ 
 พระสังฆาธิการเป็นผู้ขับเคลื่อนการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนาให้
ปฏิบัติถูกต้อง เป็นประโยชน์ทั้งงานการศาสนศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ 
การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ 
 ดังน้ันพระสังฆาธิการ จึงเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติภารกิจของพระพุทธศาสนาที่จะช่วย
ส่งเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและสร้างศรัทธาของพุทธศาสนิกชนต่อ
พระพุทธศาสนา และ“พระสังฆาธิการ” เป็นคํารวมตําแหน่งพระภิกษุผู้ปกครองคณะสงฆ์ ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ เริ่มใช้มาแต่ พ.ศ.๒๕๐๖ จนถึงปัจจุบัน โดยมีกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๕๐๖) ว่าด้วย

                                           
๓๙กรมการศาสนา , คู่ มื อพระสั งฆ าธิการ  ว่ า ด้วย เรื่ อ งการคณ ะสงฆ์ และการศาสนา , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๒๙. 



 
 

๒๘

การแต่งต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ กําหนดนามเป็นคร้ังแรก โดยเปลี่ยนคําว่า “พระฆาธิการ” มา
เป็น “พระสังฆาธิการ” ให้สอดคล้องกับลักษณะการดําเนินกิจการคณะสงฆ์ รวมคําว่าพระ “สังฆ” 
และ “อธิการ” เป็น “พระสังฆาธิการ” แปลตามรูปศัพท์ว่า “พระภิกษุผู้ทํางานโดยสิทธ์ิขาดในทาง
คณะสงฆ์” “พระภิกษุผู้ทํางานคณะสงฆ์โดยมีอํานาจเต็มตามตําแหน่ง” ซึ่งในแม่บทท่านบัญญัติว่า 
หมายถึง “พระภิกษุผู้ดํารงตําแหน่งปกครองคณะสงฆ์” มีตําแหน่งดังน้ี 
 ๑) เจ้าคณะใหญ่ 
 ๒) เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค 
 ๓) เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด 
 ๔) เจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าคณะอําเภอ 
 ๕) เจ้าคณะตําบล รองเจ้าคณะตําบล 
 ๖) เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
 เจ้าคณะและเจ้าอาวาสดังกล่าวน้ี เป็นผู้ทํางานคณะสงฆ์อย่างมีอํานาจเต็มตามกฎหมาย 
และครอบคลุมงานทุกส่วนในเขตปกครองหรือในวัด ส่วนรองเจ้าคณะ รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้า
อาวาส จะมีอํานาจหน้าที่เต็มตามตําแหน่ง ก็เพราะได้รับการมอบหมาย จึงบัญญัตินามว่า "พระ
สังฆาธิการ" ซึ่งเทียบได้กับข้าราชการของฝ่ายราชอาณาจักร ส่วนเลขานุการเจ้าคณะและเลขานุการ
รองเจ้าคณะ หาได้เป็นพระสังฆาธิการไม่ เพราะเป็นเพียงผู้ทําการเลขานุการสร้างความเข้มแข็ง และ
ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาคําสั่งแต่งต้ังพระสังฆาธิการเช่น เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะตําบล ต้อง
เป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคมซึ่งออกตามความพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวไม่ใช่กฎหมายที่
กระทบกระเทือนสิทธิของคู่กรณีแม้จะมีบทกําหนดโทษไว้ก็ไม่ทําให้เป็นกม.ปค. ดังน้ัน มหาเถรสมคม
ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอํานาจในการอนุมัติแต่งต้ังดังกล่าวจึงไม่เป็นการใช้อํานาจทางปกครอง แต่เป็นคําสั่ง
ในกิจการทางปกครองของคณะสงฆ์ตามกฎว่าด้วยคณะสงฆ์๔๐ 
 ตามคู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ คําสั่งของคณะสงฆ์ การ
แต่งต้ังและถอดถอนพระสังฆาธิการ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งต้ัง
และถอดถอนพระสังฆาธิการ ได้กําหนดคุณสมบัติทั่วไปของพระสังฆาธิการไว้ ๗ ข้อ ดังน้ี๔๑ 
 ๑. มีพรรษาสมควรแก่ตําแหน่ง 
 ๒. มีความรู้สมควรแก่ตําแหน่ง 
 ๓. มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย 
 ๔. เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์ 
 ๕. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือ
เป็นโรคเรื้อน หรือเป็นวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ 
 ๖. ไม่เคยต้องคําวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน 
 ๗. ไม่เคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากตําแหน่งใด เพราะความผิดมาก่อน 

                                           
๔๐สํานักงานเจ้าคณะภาค ๑๖, คู่มือปฏิบัติการคณะสงฆ์, (สุราษฎร์ธานี : สํานักงานเลขานุการภาค 

๑๖ วัดท่าไทร, ๒๕๔๗), หน้า ๔๖. 
๔๑กรมการศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการศาสนา, หน้า ๔๑๑. 



 
 

๒๙

 การแต่งต้ังพระสังฆาธิการ ตามกฎหมายมหาเถรสมาคม มีดังน้ี คือ๔๒ 
 ๑. การแต่งต้ังเจ้าคณะใหญ่ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้วจะต้องมีพรรษาพ้น ๓๐ และมี
สมณศักด์ิไม่ตํ่ากว่ารองสมเด็จพระราชาคณะ สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ังพระภิกษุที่มีคุณสมบัติให้
ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะใหญ่ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม 
 ๒. การแต่งต้ังเจ้าคณะภาคจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้วจะต้องมีพรรษาพ้น ๓๐ พรรษา
และกําลังดํารงตําแหน่งรองเจ้าคณะภาคนั้นมาแล้วไม่ตํ่ากว่า ๒ ปี หรือกําลังดํารงตําแหน่งเจ้าคณะ
จังหวัดในภาคน้ันมาแล้วไม่ต่ํากว่า ๔ ปี หรือมีสมณศักด์ิ ไม่ตํ่ากว่าพระราชาคณะช้ันเทพ หรือเป็น
พระราชาคณะซึ่งเป็นพระคณาจารย์เอกหรือเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค การแต่งต้ังเจ้าคณะภาค
เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะใหญ่พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุที่มีคุณสมบัติ เสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา
เพ่ือมีพระบัญชาแต่งต้ังตามมติมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาคจะอยู่ในตําแหน่งคราวละ ๔ ปี และได้รับ
แต่งต้ังอีกได้ 
 ๓. การแต่งต้ังเจ้าคณะจังหวัดจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษาพ้น ๑๐ 
พรรษากับมีสํานักอยู่ในเขตจังหวัดน้ัน และกําลังดํารงตําแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดน้ันแล้วไม่ตํ่ากว่า ๔ 
ปี หรือมีสมณศักด์ิไม่ตํ่ากว่า พระราชาคณะช้ันสามัญ หรือเป็นพระคณาจารย์โทขึ้นไปหรือเป็นเปรียญ
ธรรมไม่ตํ่ากว่า ๖ ประโยค การแต่งต้ังเจ้าคณะจังหวัดในภาคใด ให้เจ้าคณะภาคน้ันพิจารณาคัดเลือด
พระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เสนอเจ้าคณะใหญ่พิจารณา เพ่ือมีพระบัญชาแต่งต้ังตามมติมหาเถร
สมาคม 
 ๔. การแต่งต้ังเจ้าคณะอําเภอ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษาพ้น ๑๐ 
พรรษากับมีสํานักอยู่ในเขตจังหวัดน้ัน และกําลังดํารงตําแหน่งรองเจ้าคณะอําเภอน้ันมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 
๒ ปี หรือกําลังดํารงตําแหน่งเจ้าคณะตําบลในอําเภอน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือมีสมณศักด์ิไม่ตํ่า
กว่าช้ันสัญญาบัตร หรือเป็นพระคณาจารย์ตรีขึ้นไป หรือมีเปรียญธรรมไม่ตํ่ากว่า ๔ ประโยค การ
แต่งต้ังเจ้าคณะอําเภอในจังหวัดใด ให้เจ้าคณะจังหวัดน้ันคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวเสนอเจ้าคณะ
ภาคเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง โดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่ 
 ๕. การแต่งต้ังเจ้าคณะตําบล จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษาพ้น ๕ พรรษา
กับมีสําเนาอยู่ในเขตอําเภอน้ัน และกําลังดํารงตําแหน่งรองเจ้าคณะตําบลน้ันมาแล้วไม่ตํ่ากว่า ๒ ปี 
หรือกําลังดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสในตําบลน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือเป็นพระภิกษุมีสมณศักด์ิ
หรือเป็นพระคณาจารย์ หรือเป็นเปรียญธรรมหรือเป็นนักธรรมเอก การแต่งต้ังเจ้าคณะตําบลใน
อําเภอใด ให้เจ้าคณะอําเภอคัดเลือกพระภิกษุ ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวเสนอเจ้าคณะจังหวัดพิจารณา
แต่งต้ัง เมื่อได้แต่งต้ังแล้ว ให้แจ้งกรมการศาสนา และรายงานเจ้าคณะภาคเพ่ือทราบ 
 ๖. การแต่งต้ังเจ้าอาวาสที่เป็นพระอารามราษฎร์ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้วจะต้องมี
พรรษาพ้น ๕ พรรษา และเป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในถิ่นน้ัน 
ในการแต่งต้ังเจ้าอาวาสนอกจากพระอารามหลวงในตําบลใด ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะตําบล รองเจ้า
คณะตําบล ให้เจ้าคณะอําเภอเลือกเจ้าอาวาสในตําบลน้ัน รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓ รูปร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้วให้เจ้าคณะอําเภอรายงานเสนอเจ้าคณะจังหวัด 

                                           
๔๒เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๔๑๒ 
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เพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง ถ้าพระภิกษุผู้จะดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสนั้น ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอยู่
ด้วย ให้เจ้าคณะอําเภอรายงานเจ้าคณะจังหวัดเพ่ือเจ้าคณะภาคพิจารณาแต่งต้ังในการแต่งต้ังรองเจ้า
อาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส นอกจากพระอารามหลวง ให้เจ้าอาวาสพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มี
คุณสมบัติ และระบุหน้าที่ที่ตนจะมอบหมายให้ปฏิบัติ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือเจ้าคณะ
จังหวัดพิจารณาแต่งต้ัง 
 ๗. การแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร ต้องมี
คุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหน่ึง คือต้องมีพรรษาพ้น ๑๐ พรรษา เป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพ
นับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ สําหรับพระอารามหลวงช้ันเอกต้องมีสมณศักด์ิไม่ตํ่ากว่าพระราชา
คณะช้ันราช สําหรับพระอารามหลวงชั้นโท ต้องมีสมณศักด์ิไม่ตํ่ากว่าพระราชาคณะช้ันสามัญ สําหรับ
พระอารามหลวงช้ันตรี ต้องมีสมณศักด์ิไม่ตํ่ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสช้ันเอก ส่วนพระภิกษุผู้ดํารง
ตําแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในจังหวัดอ่ืน นอกจากกรุงเทพมหานคร ต้องมีคุณสมบัติ
โดยเฉพาะส่วนหน่ึงดังน้ี คือ มีพรรษาพ้น ๑๐ พรรษา เป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของ
บรรพชิตและคฤหัสถ์ สําหรับพระอารามหลวงช้ันเอกต้องมีสมณศักด์ิไม่ตํ่ากว่าพระราชาคณะช้ัน
สามัญ สําหรับพระอารามหลวงชั้นโท ต้องมีตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสช้ันเอก สําหรับ
พระอารามหลวงชั้นตรี ต้องมีตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสช้ันโท หรือพระครูสัญญาบัตร
ที่มีนิตยภัตไม่ตํ่ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสช้ันโทสําหรับพระอารามหลวงช้ันตรี การแต่งต้ังเจ้าอาวาส
พระอารามหลวงให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัดคัดเลือกพระภิกษุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว แต่
กรณีเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือมหาเถรสมาคมพิจารณา ถ้าพระภิกษุผู้จะดํารงตําแหน่งเจ้า
อาวาสพระอารามหลวงดํารงตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอยู่ด้วย ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะภาค
ดําเนินการในการแต่งต้ังรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ให้เจ้าอาวาสพระอาราม
หลวงน้ัน พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติและระบุหน้าที่ที่มอบหมายให้ปฏิบัติ แล้วรายงาน
เจ้าคณะจังหวัดเพ่ือพิจารณาเสนอตามลําดับจนถึงมหาเถรสมาคม สมเด็จพระสังฆราชแต่งต้ังเจ้า
อาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ตามมติมหาเถรสมาคมการพ้นจาก
ตําแหน่งหน้าที่ พระสังฆาธิการ พระสังฆาธิการจะพ้นจากตําแหน่งได้ในกรณีมรณภาพ หรือพ้นจาก
ความเป็นพระภิกษุหรือลาออก หรือย้ายออกไปนอกเขตท่ีตนมีสํานักอยู่ หรือให้ออกจากตําแหน่ง
หน้าที่โดยถูกปลดจากตําแหน่งหน้าที่ ถูกถอดถอนจากตําแหน่งหน้าที่  
 สรุป พระสังฆาธิการต้องมีวัยวุฒิคุณวุฒิการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ 
พระสังฆาธิการเป็นผู้ปกครองดูแลคณะสงฆ์ในเขตปกครองและวัดให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 
กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ และพระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช มีหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์จัดการและ
พัฒนา การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการ
สาธารณสงเคราะห์ให้เป็นไปด้วยดี พระสังฆาธิการจึงมีความสําคัญในการดูแลพระภิกษุ สามเณร 
ดูแลวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้พระภิกษุ สามเณร มีจริยาวัตรที่งดงาม ประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมพระวินัย นับว่าพระสังฆาธิการเป็นผู้จรรโลงพระพุทธศาสนาได้ย่ังยืน ดูแลความประพฤติ
ปฏิบัติของพระภิกษุ สามเณร มิให้ออกจากพระธรรมวินัย 
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 ทั้งน้ี จากแนวคิดเก่ียวกับพระสงฆ์ของนักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงประมวลสรุปเป็นตาราง
ดังต่อไปน้ี 
ตารางที่ ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับพระสงฆ์ตามแนวคิดของนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๑, หน้า ๓๒) 

การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าจะทรงดูแลด้วย
พระองค์เองทรงอยู่ในฐานะประมุข และทรงให้ความสําคัญเสมอภาค
ในการบัญญัติสิกขาบทต่างๆ สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงทิ้งไว้เป็นมรดก
มาถึงปัจจุบันก็คือ พระธรรมวินัยซึ่งจะเป็นหลักในการที่สถาบันสงฆ์
จะใช้เป็นสื่อในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับชาวโลกต่อไป  

สง่า หล่อสาราญ 
(๒๕๔๑, หน้า ๑๗) 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ย่อมต้องมีความผู้นําหรือภาวะผู้นําใน
การบริหาร โดยบริหารตามหลักภาวะผู้นาน้ัน มีมาต้ังแต่สมัย
พุทธกาล โดยพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นําที่มีหน้าที่ในการดูแลปกครอง
คณะสงฆ์ แม้ว่าจะเกิดปัญหาจากภายในและภายนอกคณะสงฆ์ก็ตาม 
พระพุทธองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถบริหารกิจการคณะสงฆ์ ให้รอด
พ้นจากภัยต่างๆได้ จนกระทั่งเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน  

พระธรรมโกศาจารย์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  
(๒๕๔๙, หน้า ๗๖) 

การบริหารองค์การชาวพุทธควรจะกระจายอํานาจให้มากขึ้นแม้แต่
การปกครองคณะสงฆ์ก็ไม่จําเป็นต้องเลียนแบบระบบราชการที่ชักช้า
ไม่ทันการ และคณะสงฆ์อาจจะคิดระบบการปกครองให้มุ่งพัฒนาให้
วัดแต่ละวัดให้เข้มแข็งเป็นที่ พ่ึงของชุมชนอย่างแท้จริง โดยการ
ปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ถือว่าเป็นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน มีการบังคับ
บัญชากันลงไปตามลําดับช้ันนับต้ังแต่ระดับมหาเถระสมาคมลงไป
จนถึงเจ้าอาวาสอันเป็นการปกครองบังคับบัญชาตามเจตนารมณ์ 
ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 

กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) 

พระสังฆาธิการ" เป็นคํารวมตําแหน่งพระภิกษุผู้ปกครองคณะสงฆ์ 
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ เริ่มใช้มาแต่ พ.ศ.
๒๕๐๖ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งหมายถึง "พระภิกษุผู้ดํารงตําแหน่งปกครอง
คณะสงฆ์" มีตําแหน่งดังน้ี 
 ๑. เจ้าคณะใหญ่ 
 ๒. เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค 
 ๓. เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด 
 ๔. เจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าคณะอําเภอ 
 ๕. เจ้าคณะตําบล รองเจ้าคณะตําบล 
 ๖. เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
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ตารางที่ ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับพระสงฆ์ตามแนวคิดของนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล (ต่อ) 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอํานาจเจริญ 
(๒๕๔๗, หน้า ๘) 

พระสังฆาธิการ มาจากคําว่า “สังฆ” และ “อธิการ” เป็นพระสังฆาธิ
การ แปลตามรูปศัพท์ว่าพระภิกษุผู้ทํางานโดยสิทธ์ิขาดในทางคณะ
สงฆ์ หรือ พระภิกษุผู้ทํางานในคณะสงฆ์โลกมีอํานาจเต็มตามหน้าที่ 
จึงหมายถึง พระภิกษุผู้ดํารงตําแหน่งปกครองคณะสงฆ์ 

กรมการศาสนา 
(๒๕๔๐, หน้า ๒๙) 

พระสังฆาธิการเป็นผู้ปกครองดูแลคณะสงฆ์ในเขตปกครองและวัดให้
เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช มี
หน้าที่ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามของคณะ
สงฆ์ จัดการและพัฒนา การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณ
สงเคราะห์ให้เป็นไปด้วยดี ความสําคัญของพระสังฆาธิการว่า 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติจะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไป 
ก็ด้วยจะต้องอาศัยพระสังฆาธิการเป็นสําคัญ เน่ืองจากพระสังฆาธิ
การเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนโดยเฉพาะ พระสังฆาธิการระดับเจ้า
อาวาส  ซึ่ ง เป็ นที่ เค ารพ เลื่ อม ใสศรัท ธาของประชาชนตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสจึงมีอํานาจ หน้าที่ในการบริหาร
และจัดการวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานเจ้าคณะภาค ๑๖ 
(๒๕๔๗, หน้า ๔๖) 

"พระสังฆาธิการ" ซึ่งเทียบได้กับข้าราชการของฝ่ายราชอาณาจักร 
ส่วนเลขานุการเจ้าคณะและเลขานุการรองเจ้าคณะ หาได้เป็นพระ
สังฆาธิการไม่ เพราะเป็นเพียงผู้ทําการเลขานุการสร้างความเข้มแข็ง 
และความมั่นคงของพระพุทธศาสนาคําสั่งแต่งต้ังพระสังฆาธิการ 
ดังน้ัน มหาเถรสมคมซึ่งเป็นองค์กรที่มีอํานาจในการอนุมัติแต่งต้ัง
ดังกล่าวจึงไม่เป็นการใช้อํานาจทางปกครอง แต่เป็นคําสั่งในกิจการ
ทางปกครองของคณะสงฆ์ตามกฎว่าด้วยคณะสงฆ์ 

กรมการศาสนา 
(๒๕๔๐, หน้า ๒๙) 

คุณสมบัติทั่วไปของพระสังฆาธิการไว้ ๗ ข้อ ดังน้ี 
๑. มีพรรษาสมควรแก่ตําแหน่ง 
๒. มีความรู้สมควรแก่ตําแหน่ง 
๓. มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย 
๔. เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์ 
๕. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคเร้ือน หรือเป็นวัณโรคในระยะอันตราย
จนเป็นที่น่ารังเกียจ 
๖. ไม่เคยต้องคําวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน 
๗. ไม่เคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากตําแหน่งใด  
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๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการสาธารณสงเคราะห์ 

 จากการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า มีผู้ให้แนวคิดเก่ียวกับการสาธารณสงเคราะห์ไว้
หลายท่าน ดังน้ี 
 งานสาธารณสงเคราะห์เป็นงานเก่ียวกับการสงเคราะห์ชุมชนและสังคมโดยมีวัดและ
พระภิกษุเป็นแกนนา ได้แก่โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โครงการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและวัดที่
ประสบภัยและขาดแคลน วัด เจ้าอาวาส พระภิกษุเป็นผู้นาในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้
สถานที่เป็นที่จัดประชุม อบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชีพต่างๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การ
ออมทรัพย์ให้สถานที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน การ
ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ เป็นต้น 
 วัดกับบ้าน หรือพระสงฆ์กับชาวบ้านน้ัน ไม่ว่าครั้งสมัยพุทธกาล หรือสมัยปัจจุบันย่อม
ต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไม่ทางใดก็ทางหน่ึงเสมอ เพราะวัดและพระสงฆ์เป็นสถาบันหลักเป็น
สถาบันสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีมีความผูกพันเก้ือกูลซึ่งกันและกัน และกับชุมชนชาวบ้านมาเป็น
ระยะเวลายาวนานนับต้ังแต่เริ่มแรกของการมีวัดเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีผู้ให้แนวคิดเก่ียวกับ
เรื่องสาธารณสงเคราะห์ ไว้ดังน้ี 
 การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การดําเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุในรูปแบบต่างๆ 
ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ได้แก่ โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระสงฆ์ สามเณรภาคฤดูร้อน 
โครงการสงเคราะห์พระสงฆ์ สามเณรท่ีวัดประสบภัยขาดแคลน วัดและเจ้าอาวาส พระสงฆ์เป็นผู้นํา
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้สถานที่เป็นที่จัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชีพ
ต่างๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การออมทรัพย์ ให้สถานที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน การช่วยเหลือผู้
ยากไร้ เป็นต้น๔๓ สําหรับแนวความคิดเก่ียวกับ หลักการบริหารวัดด้านสาธารณสงเคราะห์สมัยใหม่ 
ดังน้ี๔๔ 
 ๑) การสร้างค่านิยม ได้แก่ การสร้างฉันทะให้เกิด ทั้งแก่ผู้บริหารเองด้วย และผู้ที่อยู่ใน
โครงสร้างการบริหารน้ันด้วย เพ่ือให้เกิดแนวคิดและการประพฤติปฏิบัติเป็นไปในแนวทางระบบ แบบ
แผนที่ได้วางไว้ เพ่ือการบริหารวัด จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด 
 ๒) จัดโครงสร้าง ได้แก่ การสร้างรูปแบบระบบการบริหารให้เหมาะสม เป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือจุดประสงค์ที่ได้วางไว้ โครงสร้างจึงถือว่าเป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหน่ึง ในการสร้าง
ความสําเร็จให้แก่การบริหารวัดของท่าน 
 ๓) จัดระบบงาน ได้แก่ การรักการบริหารต่างๆ ที่อยู่ภายในวัด ให้เป็นไปอย่างมีระบบ
และเป็นระเบียบเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการดําเนินงานและเป็นการง่ายแก่การตรวจสอบ 

                                           
๔๓กรมการศาสนา, คู่มือการบริหารจัดการวัดฉบับย่อ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 

๒๕๔๐), หน้า ๗. 
๔๔สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, วัดพัฒนา ๔๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๖), หน้า ๔๖-๔๘. 
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 ๔) จัดกิจกรรม ได้แก่ การสร้างรูปแบบในเชิงปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการบริหารงาน 
เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ 
 ๕) บุคลากร ได้แก่ บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้
อยู่อาศัยในวัดน้ันๆ การเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เป็นสิ่งที่ควรตระหนักอย่าง
ย่ิง เพราะการบริหารงานของท่านจะสําเร็จหรือไม่ ส่วนน้ีนับว่าเป็นส่วนสําคัญ ดังน้ันจึงควรเลือกใช้
บุคคลให้อย่างเหมาะสม 
 ๖) เสริมทักษะ ได้แก่ การสร้างความรู้เพ่ิมเติมแก่บุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน 
 ๗) กลยุทธ์ ได้แก่ วิธีการหรือกลวิธีทีท่านเลือกใช้ในการบริหารนั้น ระบบ รูปแบบ ต้อง
เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว 
 นอกจากน้ี แนวคิดการบริหารวัดด้านงานสาธารณสงเคราะห์ ว่า ต้องปฏิบัติให้ได้ตาม
หลัก สะอาด สว่าง และสงบ ดังน้ี 
 ๑) สะอาด หมายถึง การดูแลและการจัดการวัดที่ดี ไม่สกปรกรกรุงรัง จัดเสนาสนะเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นที่เกิดศรัทธาปสาทะแก่ผู้มาพบเห็น ไม่สร้างความขุ่นข้องใจแก่ผู้มาเยือน 
 ๒) สว่าง หมายถึง การจัดวัดที่ดูโปร่ง สบายตา ไม่รกทึบ หรือมีความสลับซับซ้อน เน้น
ความเรียบง่ายและประโยชน์ให้สูงสุด 
 ๓) สงบ หมายถึง วัดเป็นสถานที่ที่สงบจากอบายมุข ไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครม ร่มเย็น
เป็นสุข ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ๔๕ 
 ทั้งน้ี ลักษณะของงานสังคมสงเคราะห์ว่า“งานสงเคราะห์ควรจะมีหลักใหญ่ว่า สงเคราะห์
เพ่ือให้เขาช่วยตัวเองได้ คือทําให้เขารู้และสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ จะเป็นการสงเคราะห์ที่มีผลยืน
ยาวและมีผลจริง ถ้าจะสงเคราะห์ตะพึดมีแต่จะทําให้คนอ่อนแอ สงเคราะห์ด้วยวัตถุมากเกินไป ก็ทํา
ให้โง่ลง จะต้องสงเคราะห์ให้เขาฉลาดขึ้น ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ชีวิตเป็นอย่างไร เกิดมาทําไม จะต้อง
ทําอะไร จะต้องให้เขาต้ังหน้าช่วยตนเองก่อน เราจะต้องช่วยเขาให้ถูกในการท่ีจะมีชีวิตอยู่ในโลกให้
สมกับที่ เป็นมนุษย์ที่ ดีในโลก เพราะฉะน้ัน การสงเคราะห์ทางวัตถุก็ทําไปตามสมควรแต่ต้อง
สงเคราะห์ให้เกิดความสว่างไสวทางวิญญาณน้ี ซึ่งไม่ต้องลงทุนมาก ส่วนการสงเคราะห์ด้วยวัตถุ
สิ่งของนั้นต้องลงทุนมาก การสงเคราะห์ไม่จําเป็นต้องเป็นการให้การช่วยเหลืออะไรเสมอไป สิ่งใดเป็น
การกระทําให้ดีขึ้นก็เป็นการสงเคราะห์ทั้งน้ัน แม้ว่าสิ่งน้ันจะไม่เป็นสิ่งที่พอใจแก่ผู้ถูกสงเคราะห์ก็ตาม 
มันก็ยังเป็นการสงเคราะห์อยู่น่ันเอง ในทางพระพุทธศาสนา แม้พระพุทธเจ้าเอง พระองค์ก็ทรง
สงเคราะห์ภิกษุด้วยการช้ีโทษ ตักเตือนในเรื่องต่างๆ ขนาดภิกษุประพฤติไม่ดี ไม่อยู่ในกรอบแห่งพระ
วินัย ซึ่งทรงตรัสไว้ว่า เราจะไม่ทําแก่พวกเธออย่างทนุถนอม เหมือนช่างหม้อกระทําแก่หม้อที่ยังดิบยัง
เปียกอยู่ เราจะขนาบแล้วขนาบอีก ช้ีโทษแล้วช้ีโทษอีก ผู้ใดมีแก่นผู้น้ันจะทนอยู่ได้ น่ีคือวิธีการของ
พระพุทธเจ้าที่สงเคราะห์สัตว์โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภิกษุทั้งหลาย ช้ีโทษแล้วช้ีโทษอีก ขนาบแล้ว
ขนาบอีกอย่างตรงกันกับช่างหม้อที่กระทําแก่หม้อที่ยังดิบยังเปียกอยู่ และถึงขนาดที่ว่าให้มันเหลือแต่

                                           
๔๕สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, วัดพัฒนา ๕๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๒๖-๒๗. 



 
 

๓๕

คนที่มีแก่น คนที่ไม่มีแก่นก็จะต้องออกไปจากศาลาน้ี คนที่มีแก่นเหลืออยู่ สําหรับการบรรลุธรรม หรือ
การบรรลุมรรคผลแม้อย่างน้ีใครๆ ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการสงเคราะห์อยู่น่ันเองแถมจะเป็นการ
สงเคราะห์ที่ย่ิงกว่าการสงเคราะห์อย่างอ่ืนด้วย มันคล้ายกับว่าหมอขุดแผลเอาเนื้อร้ายออก มันก็
เจ็บปวดเหลือทน แต่ก็เป็นการสงเคราะห์แก่คนป่วยน่ันเอง การสังคมสงเคราะห์ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่ง
ที่ถูกอกถูกใจผู้ถูกสงเคราะห์เสมอไป และการที่จะมัวสงเคราะห์อย่างถูกอกถูกใจเสมอไปมันอาจจะ
เป็นการทําลายสังคมขึ้นมาได้”๔๖ ยังได้กล่าวอีกว่า ในการสงเคราะห์ พระพุทธองค์ยังทรงให้หลักการ
สงเคราะห์แก่ผู้อ่ืน ดังน้ี๔๗ 
 ๑. พุทธศาสนามีหลักติเตียนการสงเคราะห์ ชนิดที่ย่ิงทําไปผู้รับการสงเคราะห์ย่ิงจมด่ิง
ในทางจิตวิญญาณลงไป 
 ๒. ต้องระวังการสงเคราะห์ บางทีทําให้ผู้รับการสงเคราะห์อ่อนแอลงไปก็มี ทําให้เขาเกิด
นิสัยที่รอการช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 
 ๓. การสงเคราะห์ที่ดี ในที่สุดจะทําให้เกิดนิสัยอยากจะช่วยผู้อ่ืนขึ้นมา ไม่ทําให้เขาเกิด
นิสัยที่รอการช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 
 ดังน้ัน “สังคมสงเคราะห์” หมายถึง “การยึดเหน่ียวจิตใจ ประสานหมู่ชนให้รวมเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกัน หรือการให้สังคมรวมกลุ่มกัน อยู่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ไม่แตกกระจัดกระจาย” 
และท่านยังกล่าวต่อไปอีกว่า การสังคมสงเคราะห์ไม่ใช่เป็นเพียงการนําสิ่งของไปแจกหรือไปให้เท่าน้ัน 
เพราะการทําอย่างน้ันไม่สามารถทําให้เขาช่วยตัวเองได้ ในขณะที่ปรัชญาของงานสังคมสงเคราะห์ที่
เป็นงานในส่วนที่เก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือทั้งผู้ที่เดือดร้อนและไม่เดือดร้อนให้สามารถช่วยตนเอง
ได้เข้ากับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือหลักของสังคหธรรม ๔ ประการ ได้แก่๔๘ 
 ๑. ทาน การให้ปัน คือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่
ทุนหรือทรัพย์สินสิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจในศิลปะวิทยาการต่างๆ 
 ๒. ปิยวาจา การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน พูดอย่างรักกันคือกล่าวคําสุภาพ ไพเราะน่าฟัง
ช้ีแจง แนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผลเป็นหลักฐานชักจูงในทางท่ีดีงาม หรือคําแสดงความเห็นอก
เห็นใจ ให้กาลังใจ รู้จักพูดให้เกิดความเข้าใจ สมานสามัคคี เกิดไมตรีทําให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน 
 ๓. อัตถจริยา การบําเพ็ญประโยชน์ ทําประโยชน์แก่เขา คือช่วยเหลือด้วยแรงกายและ
ขวนขวายช่วยกิจกรรมต่างๆ บําเพ็ญสาธารณประโยชน์รวมท้ังช่วยแก้ปัญหา และช่วยปรับปรุง
ส่งเสริมในด้านจริยธรรม 

                                           
๔๖พุทธทาสภิกขุ, วิสาขบูชาเล่มท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๕), หน้า๑๒๖-

๑๒๘. 
๔๗พุทธทาสภิกขุ, การสังคมสงเคราะห์ท่ียังขาดอยู่, (นนทบุรี : บริษัทพิมพ์ดี จากัด, ๒๕๓๗), หน้า

๑๖-๑๗. 
๔๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการศึกษา, พิมพ์คร้ังท่ี ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า๒๖-๒๗ 



 
 

๓๖

 ๔. สมานัตตา การวางตนให้เข้ากับผู้ที่จะมารับการสงเคราะห์ได้คือ ไม่ไว้ตัวจนเกินไปจน
ใครใครเข้าไม่ติด ทําตัวให้เข้ากับเขาได้ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ให้ความเสมอภาค ปฏิบัติ
สม่ําเสมอต่อคนทั้งหลาย ไม่เอาเปรียบและเสมอในสุข ทุกข์ คือร่วมสุขร่วมทุกข์ ร่วมรับรู้ ร่วม
แก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน 
 ทั้งน้ี การสาธารณสงเคราะห์ เป็นงานในส่วนไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนนทําสะพาน 
ศาลาพักร้อนงานน้ีจะมี อบต. เข้ามาทําหน้าที่ ส่วนที่คณะสงฆ์จะช่วยสังคมได้ เช่นการช่วยเหลือผู้
ยากไร้เพราะถกูไฟไหม้บ้าน การจัดหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือการจัดบริหารให้ฟรีในพิธีงานศพ ไม่
เก็บค่านํ้าค่าไฟไม่เก็บค่าเจ้าพนักงาน หากเขามีศรัทธาก็จะทําบุญ ส่วนน้ีก็จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับ
ชาวบ้านที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้ ตลอดทั้งให้การช่วยเหลือสังคมทั้งภายในวัดและนอกวัด ภายในวัด 
เช่น อานวยความสะดวกแก่ผู้มาพ่ึงมาทําบุญที่วัดให้เหมาะสมและวัดต้องสะอาด สะดวก สบาย 
ภายนอกวัด เช่น สงเคราะห์ช่วยเหลือชาวบ้านที่มีทุกข์เท่าที่จะทําได้อย่าน่ิงดูดาย๔๙ และยังรวมถึง 
การสาธารณสงเคราะห์  ซึ่ งเป็นกิจกรรมที่ วัดหรือพระภิกษุสงฆ์ ดําเนินกิจการเพ่ือให้ เป็น
สาธารณประโยชน์ในด้านสังคมสงเคราะห์ ทั้งการสงเคราะห์บุคคลและสาธารณสงเคราะห์ แยกโดย
ลักษณะมี ๔ ประการ คือ๕๐ 
 ๑. การดําเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเก้ือกูล ได้แก่ การที่วัดหรือคณะสงฆ์ดําเนินกิจการเอง 
ซึ่งกิจการอย่างใดอย่างหน่ึงที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น กิจการหน่วยอบรม
ประชาชนตําบล กิจการห้องสมุดเพ่ือประชาชน จัดอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น 
 ๒. การช่วยเหลือเก้ือกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การช่วยเหลือ
สนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชนหรือผู้ใดผู้หน่ึงดําเนินการ และการน้ัน เป็นไปเพ่ือการ
สาธารณประโยชน์ เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาตําบล ขุดสระนํ้าขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นแหล่งนํ้า 
อุปโภคบริโภคและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมการจัดหาทุน
เพ่ือการสงเคราะห์และอ่ืนๆ 
 ๓. การช่วยเหลือเก้ือกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ได้แก่ การสร้างถนน ขุดลอกคู
คลอง การสร้างโรงพยาบาลและจัดซื้อ เครื่องมือแพทย์ การสร้างประปาหมู่บ้าน การสร้างเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า การปลูกต้นไม้ และอ่ืนๆ ข้อน้ีมุ่งเอาเฉพาะการช่วยเหลือเก้ือกูลสถานท่ีอันเป็นของ
สาธารณประโยชน์ 
 ๔. การช่วยเหลือเก้ือกูลประชาชนทั่วไป ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนในการที่ควร
ช่วยเหลือ เช่น การจัดต้ัง หน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านไฟไหม้
และน้าท่วม พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย หรือในยามปกติ ก็ต้ังกองทุนทําอาหาร
เลี้ยงเด็กกําพร้าและเด็กด้อยโอกาส 

                                           
๔๙พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม), สารภาค ๑๕, (กาญจนบุรี : สานักพิมพ์ธรรมเมธี, ๒๕๔๘), 

หน้า ๒๕. 
๕๐พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๕๗-๕๘. 



 
 

๓๗

 สําหรับความสําคัญของภารกิจด้านน้ีว่า การสาธารณสงเคราะห์เป็นการจัดให้การ
สงเคราะห์ในด้านต่างๆ แก่ประชาชนผู้อุปถัมภ์บํารุงวัด ทายกทายิกาของวัดหรือประชาชนท่ัวไป วัด
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม วัดอยู่ได้ก็ต้องพ่ึงบ้านและบ้านอยู่ได้ก็ต้องพ่ึงวัด วัดเป็นศูนย์กลางของสังคม 
พระสงฆ์เป็นที่พ่ึงทางใจของประชาชน เมื่อประชาชนเดือดร้อนในเรื่องใดเรื่องหน่ึงก็เป็นหน้าที่ของวัด
จะต้องจัดการสงเคราะห์ช่วยเหลือ การสาธารณสงเคราะห์จึงเป็นหน้าที่ของวัดและเจ้าอาวาสจะต้อง
ดําเนินการบริหารงานทุกด้านเกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนในขอบเขตท่ีวัดจะจัดได้๕๑ ดังน้ัน โดย
สรุปหลักการบริหารและการจัดการวัดด้านสาธารณสงเคราะห์ในยุคโลกาภิวัฒน์ ไว้ดังน้ี๕๒ 
 ๑) ควรมีการคัดสรรอบรมบุคคล ผู้จะมาบวชในพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่มั่นใจที่จะเข้า
มาศึกษาธรรม 
 ๒) ต้องมีการศึกษาอบรมธรรมแก่ผู้เข้ามาบวชทั้งก่อน ระหว่างและหลังการบวชด้วย 
 ๓) ต้องมีการปฏิบัติธรรมในระหว่างบวชเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง เพ่ือ
การเผยแผ่ต่อไปแก่ประชาชน 
 ๔) แต่ละวัดจักต้องให้พระสงฆ์ที่ศึกษาธรรมดีแล้วให้ได้มีโอกาสเผยแผ่แก่ประชาชน เพ่ือ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน และความมั่นคงของพระพุทธศาสนา และต้องพยายามวิเคราะห์หาทางเผย
แผ่ธรรมต่อประชาชนด้วยความเมตตาอย่างต่อเน่ืองด้วย มิใช่รอให้ผู้มานิมนต์เท่าน้ัน 
 ๕) กิจกรรมการศึกษาธรรมของประชาชน ควรมุ่งให้การศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่าง
ต่อเน่ือง ให้พัฒนาขึ้นเป็นลาดับ ทั้งในการงานและการดําเนินชีวิตประจําวัน ด้วยหลักการแห่งความ
ไม่ประมาทและหลักการแห่งการพ่ึงตนเอง 
 ๖) ศาสนาเป็นที่พ่ึงทางใจ ดังน้ัน การปกครองสงฆ์ให้มีพฤติกรรม และการกระทําที่
เหมาะสม นับเป็นเรื่องสําคัญเบ้ืองต้นที่พระทุกรูปพึงปฏิบัติ เจ้าอาวาสควรดําเนินการให้พระทุกรูปใน
สังกัดมีภาพลักษณ์ที่ดี เมื่อประชาชนพบเห็นจักเกิดความศรัทธา ถือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เบ้ืองต้นแล้ว 
 ๗) พระควรยึดหลักการเผยแผ่ธรรมด้วยหลัก ๖ ประการ ดังน้ี 
  (๑) ห้ามปรามการทําความช่ัวทั้งมวล 
  (๒) ส่งเสริมให้กระทําความดีทั้งมวล 
  (๓) ให้ได้ฟังและได้รู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง 
  (๔) ช่วยเสริมในสิ่งที่ประชาชนได้ยินได้รู้แต่ไม่เข้าใจให้เข้าใจ 
  (๕) ให้คิดอนุเคราะห์ผู้อ่ืนด้วยเมตตา ปรารถนาดี 
  (๖) บอกทางสวรรค์ คือ ทางดําเนินชีวิตที่ดี ถูกต้อง ให้ประชาชน 
 ๘) การเผยแผ่ธรรมควรศึกษากลุ่มคน หรือบุคคลเป้าหมาย วิเคราะห์การนําเสนอธรรม 
ให้เหมาะสมต่อสภาพ เหตุ ผล ตน ประมาณ กาลเวลา ชุมชน และบุคคล เป็นสําคัญ 

                                           
๕๑พระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), การจัดสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ของวัด, 

(กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๓๘), หน้า ๑๔. 
๕๒คะนึงนิตย์ จันทบุตร และสุบรรณ จันทบุตร, หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์, 

(กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๔๕), หน้า ๒๒-๒๖.   



 
 

๓๘

 ๙) เจ้าอาวาสทุกแห่งควรปกครองดูแลพระสงฆ์ สามเณร ไวยาวัจกร ศิษย์วัด ผู้อาศัยใน
วัดหรือเก่ียวข้องกับวัด ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นการสร้างศรัทธาแก่ประชาชนผู้พบเห็น และมา
ติดต่อกับวัด 
 ๑๐) จักต้องพยายามบริหารวัดให้มีอาคารสถานท่ีอาณาบริเวณ เหมาะสมต่อการศึกษา
และปฏิบัติธรรมทั้งในส่วนของพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ให้สอดคล้องกับหลักการของ
พระพุทธศาสนา มีความสงบร่มเย็น ทําให้อยากเข้ามาหาความสงบและศึกษาธรรม รวมทั้งสรรพสิ่ง
ต่าง ๆ ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต จักต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน รําคาญแก่ประชาชนท่ีมาวัดหรือที่
อยู่ใกล้วัดด้วย 
 ๑๑) วัดกับประชาชนจักต้องเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน พระพุทธศาสนาจึงจะอยู่ได้อย่าง
มั่นคง ดังน้ัน นอกจากพระจะให้ธรรมแก่ประชาชนแล้ว ก็ควรจัดวัดและเครื่องใช้ของวัดอย่างมีระบบ
ให้เหมาะต่อการให้บริการประชาชนเพื่อกิจการของพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน เป็นการดึงประชาชนเข้ามาใกล้ชิดกับวัด และพระก็ควรหาทางช่วยเหลือในด้านธรรมแก่
ประชาชนต่อไปตามความเหมาะสมด้วย 
 ๑๒) ประชาชนเป็นจํานวนมากที่ยังเช่ือโชคลาง ของขลัง วัตถุมงคล และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ โดย
หวังว่าสิ่งเหล่าน้ีจะบันดาลความโชคดี ความร่ํารวย ความสําเร็จแก่เขาได้ ทําให้ประชาชนขาดการ
พ่ึงตนเอง ไม่พัฒนา พระพุทธศาสนาควรทําหน้าที่เป็นยารักษาโรคเหล่าน้ี โดยการไม่ไปดูถูก ตําหนิ
การกระทําเหล่าน้ัน แต่ควรใช้หลักธรรมในเรื่องเหตุและผล เรื่องการพ่ึงตนเอง เรื่องการศึกษา ฝึกฝน 
พัฒนา และการครองชีวิตอย่างไม่ประมาทมาใช้ในการเผยแผ่ โดยให้เครื่องราง ของขลัง สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 
วัตถุมงคล เป็นเคร่ืองปิดช่องความประหว่ันใจ จักทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ผลดีย่ิงขึ้น 
 ๑๓) ศาสนาพุทธเป็นของคู่กับชุมชน วัดก็ครบทุกตําบล และจะเป็นศูนย์รวมของ
ประชาชนในแต่ละตําบล หากจะจัดการบริหารวัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน ที่พัฒนาทั้งจิตใจ
และคุณภาพชีวิตในด้านอ่ืนๆ จะทําให้ความสัมพันธ์ของประชาชนกับพระพุทธศาสนาเจริญอย่าง
ย่ังยืน โดยท่ีพระสงฆ์จะให้ธรรมทานแก่ประชาชน ส่วนประชาชนจะให้อามิสทานแก่พระสงฆ์ นับเป็น
การเก้ือกูลกันอย่างถูกต้องเพ่ือการมีพลังอยู่ในสังคมต่อไป 
 ๑๔) การจัดบริหารวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน จําเป็นต้องจัดให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจกรรมของวัด ร่วมบริหารวัดตามหลักการของพระพุทธศาสนา
ด้วย จึงสมควรปรับปรุงการบริหารวัดให้เป็นองค์การบริหารวัด ถึงแม้วัดแต่ละวัดจะเป็นนิติบุคคลอยู่
แล้วก็ตาม แต่การมีองค์กรร่วมบริหารวัด เสนอความคิดและให้เจ้าอาวาสตัดสินในดําเนินการ 
ประชาชนก็จะร่วมดําเนินการอย่างเต็มที่ เต็มใจ พุทธศาสนาย่อมเจริญย่ิงขึ้น 
 ๑๕) กรมการศาสนา และกระทรวงศึกษาธิการ ย่อมมีเจตนาที่ดีในการรักษาและพัฒนา
พระพุทธศาสนา ดังน้ัน เจ้าอาวาสและพระภิกษุควรศึกษางานโครงการของทางราชการ เพ่ือประสาน
การดําเนินงาน ให้เกิดการพัฒนาพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น 
 ๑๖) วัดทุกวัดควรได้ดําเนินการรักษาและฟ้ืนฟูธรรมชาติ เช่น ร่วมจัดโครงการป่าชุมชน 
โครงการอุทยานการศึกษา เป็นต้น จะได้ทั้งการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และการใช้ต้นไม้เป็นเคร่ืองมือ
ในการเผยแผ่ธรรมต่อไปด้วย 



 
 

๓๙

 ๑๗) มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุด ซึ่งเจ้าอาวาสและพระสงฆ์จะต้องศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ประสานงานเพ่ือการเผยแผ่ธรรม และพัฒนาพระพุทธศาสนาจะได้ตรงตามนโยบาย ถูก
ทิศทาง แก้ไขสถานการณ์และเหมาะสมกับโอกาส ย่อมเป็นพลังส่งเสริมการพัฒนายิ่งขึ้น 
 ๑๘) หลักการบริการ การดําเนินงานต่างๆ ควรมีการวางแผนระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือการ
ปฏิบัติพัฒนาวัด และควรให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ หลักการเหล่าน้ีพระสงฆ์
สามารถค้นคว้าให้เกิดความรู้ได้ซึ่งจักต้องยึดหลักการ การฝึกฝน การพัฒนา การไม่ประมาท และ
หลักการพ่ึงตัวเองเป็นสําคัญ จึงจะบังเกิดผลดี 
 ๑๙) สงฆ์ควรมีความสมถะ มีความเป็นอยู่ง่ายๆ ไม่หวังลาภสักการะ มุ่งศึกษา ปฏิบัติ
ธรรม และเผยแผ่ธรรมแก่ประชาชน ดังน้ัน กิจกรรมท่ีวัดต่างๆ ดําเนินอยู่ขณะนี้จึงจําเป็นต้องมีการ
ทบทวน สังคายนา เพ่ือการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนของพระพุทธศาสนาต่อไป 
 ๒๐) ปัจจุบันจํานวนพระสงฆ์มีมาก ย่ิงในฤดูพรรษาย่ิงมีจํานวนมากข้ึนกว่าปกติหลายเท่า 
ดังน้ัน จําเป็นต้องมีการปกครองพระบวชใหม่โดยให้พระที่ประพฤติดีแล้วดูแลปกครองอบรมพระบวช
ใหม่เป็นกลุ่มๆ จะช่วยส่งเสริมพระวินัย และการศึกษาของสงฆ์ได้ดีขึ้น ทําให้เกิดการพัฒนาสงฆ์ 
พัฒนาวัด พัฒนาบทบาทหน้าที่ของสงฆ์ จนเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง 
 ดังนั้น การสาธารณสงเคราะห์ว่าเป็นงานสําคัญของคณะสงฆ์ ซึ่งมหาเถรสมาคมได้
กําหนดหน้าที่ให้ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล มีหน้าที่ควบคุมและ
ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์  การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ในเขตการปกครองของตน ให้ดําเนิน
ไปด้วยดี๕๓ 
  
 นอกจากน้ี ยังมีนักวิชาการได้ให้ความคิดเห็นการสังคมสงเคราะห์ไว้ว่า เป็นทั้งศาสตร์
และศิลป์ในการจัดบริการเพ่ือช่วยส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถภายในของแต่ละบุคคล ทําให้เขา
ทั้งหลายสามารถทําหน้าที่ของตนเองในสังคม (Social Functioning) ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังรู้จัก
ใช้ศิลป์ที่จะนําศาสตร์ต่างๆ มาใช้อย่างผสมผสานกลมกลืนในการช่วยเหลือผู้รับบริการท้ังระดับบุคคล 
กลุ่ม และชุมชน๕๔ รวมถึงการสังคมสงเคราะห์ ความมีศิลป์ในการใช้ทรัพยากร ตลอดจนความคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การให้บริการ ช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และทําให้
เกิดการตอบสนองความต้องการของบุคคล กลุ่ม ชุมชน และนักสังคมสงเคราะห์สามารถใช้วิธีการตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือที่จะให้ผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถช่วยตนเองได้๕๕ 

                                           
๕๓ชําเรือง วุฒิจันทร์, การพัฒนากิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนาเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ, 

(กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๑), หน้า ๑๑๘. 
๕๔Arthur E. Fink, The Field of Social Work, (New York : Holt, Rinehart and 

Winston,1994), p. 3. 
๕๕Herbert H. Stroup, Social Work : An introduction to the Field, 2nd  col., (New York 

: American Book, 1990), pp. 1-2. 



 
 

๔๐

 สรุปได้ว่า การสาธารณสงเคราะห์ เป็นงานเก่ียวกับการที่พระสงฆ์ให้ความสงเคราะห์
ประชาชนในชุมชนและสังคม โดยมีวัดและพระภิกษุสามเณรเป็นผู้นําที่สําคัญ และเป็นการดําเนินการ
ช่วยเหลือสังคมทางวัตถุและจิตใจในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาจิตใจ ด้านการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 ทั้งน้ี จากแนวคิดเก่ียวกับการสาธารณสงเคราะห์ของนักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงประมวล
สรุปเป็นตารางดังต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการสาธารณสงเคราะห์ตามแนวคิดของนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กรมการศาสนา 
(๒๕๔๐, หน้า ๗) 

การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การดําเนินการช่วยเหลือสังคม
ทางวัตถุในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย  
 

สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 
(๒๕๔๖, หน้า ๔๖-๔๘) 

หลักการบริหารวัดด้านสาธารณสงเคราะห์สมัยใหม่ ดังน้ี 
๑) การสร้างค่านิยม  
๒) จัดโครงสร้าง  
๓) จัดระบบงาน  
๔) จัดกิจกรรม 
๕) บุคลากร  
๖) เสริมทักษะ 
๗) กลยุทธ์  
 

สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 
(๒๕๕๐, หน้า ๒๖-๒๗) 

ต้องปฏิบัติให้ได้ตามหลัก สะอาด สว่าง และสงบ ดังน้ี 
๑) สะอาด หมายถึง การดูแลและการจัดการวัดที่ดี ไม่สกปรกรก
รุงรัง จัดเสนาสนะเป็นระเบียบเรียบร้อย  
๒) สว่าง หมายถึง การจัดวัดที่ดูโปร่ง สบายตา ไม่รกทึบ หรือมี
ความสลับซับซ้อน เน้นความเรียบง่ายและประโยชน์ให้สูงสุด 
๓) สงบ หมายถึง วัดเป็นสถานที่ที่สงบจากอบายมุข ไม่มีเสียงอึกทึก
ครึกโครม ร่มเย็นเป็นสุข ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ 
 

พุทธทาสภิกขุ 
(๒๕๒๕, หน้า ๑๒๖-๑๒๘) 

งานสงเคราะห์ควรจะมีหลักใหญ่ว่า สงเคราะห์เพ่ือให้เขาช่วยตัวเอง
ได้ คือทําให้ เขารู้และสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ จะเป็นการ
สงเคราะห์ที่มีผลยืนยาวและมีผลจริง การสังคมสงเคราะห์ไม่
จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ถูกอกถูกใจผู้ถูกสงเคราะห์เสมอไป และการที่จะ
มัวสงเคราะห์อย่างถูกอกถูกใจเสมอไปมันอาจจะเป็นการทําลาย
สังคมข้ึนมาได้ 

 



 
 

๔๑

ตารางที่ ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการสารธารณสงเคราะห์ตามแนวคิดของนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล (ต่อ) 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พุทธทาสภิกขุ 
(๒๕๓๗, หน้า๑๖-๑๗) 

ในการสงเคราะห์ พระพุทธองค์ยังทรงให้หลักการสงเคราะห์แก่ผู้อ่ืน 
ดังน้ี 
             ๑. พุทธศาสนามีหลักติเตียนการสงเคราะห์ ชนิดที่ย่ิงทํา
ไปผู้รับการสงเคราะห์ย่ิงจมด่ิงในทางจิตวิญญาณลงไป 
             ๒ . ต้องระวังการสงเคราะห์  บางทีทํ าให้ผู้ รับการ
สงเคราะห์อ่อนแอลงไปก็มี ทําให้เขาเกิดนิสัยที่รอการช่วยเหลือจาก
ผู้อ่ืน 
             ๓. การสงเคราะห์ที่ดี ในที่สุดจะทําให้เกิดนิสัยอยากจะ
ช่วยผู้อ่ืนขึ้นมา ไม่ทําให้เขาเกิดนิสัยที่รอการช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 

พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๐, หน้า ๒๖-๒๗) 

สังคมสงเคราะห์ หมายถึง การยึดเหน่ียวจิตใจ ประสานหมู่ชนให้
รวมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน หรือการให้สังคมรวมกลุ่มกัน อยู่เป็น
อันหน่ึงอันเดียวกัน ไม่แตกกระจัดกระจาย เข้ากับหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา คือหลักของสังคหธรรม ๔ ประการ ได้แก่ 
           ๑. ทาน การให้ปัน  
           ๒. ปิยวาจา การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน 
           ๓. อัตถจริยา การบําเพ็ญประโยชน์  
           ๔ . สมานัตตา การวางตนให้ เข้ากับผู้ที่ จะมารับการ
สงเคราะห์ได้ 

พระธรรมปริยัติเวที 
(สุเทพ ผุสฺสธมโฺม) 
(๒๕๔๘, หน้า ๒๕) 

การสาธารณสงเคราะห์ เป็นงานในส่วนที่คณะสงฆ์จะช่วยสังคมได้ 
หากเขามีศรัทธาก็จะทําบุญ ส่วนน้ีก็จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับ
ชาวบ้านที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้ ตลอดทั้งให้การช่วยเหลือสังคมทั้ง
ภายในวัดและนอกวัด ภายในวัด  
 

พระเทพปริยัติสุธี  
(วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) 
(๒๕๔๕, หน้า ๕๗-๕๘) 

การสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ วัดหรือพระภิกษุสงฆ์
ดําเนินกิจการเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ในด้านสังคมสงเคราะห์ 
ทั้งการสงเคราะห์บุคคลและสาธารณสงเคราะห์ แยกโดยลักษณะมี 
๔ ประการ คือ 
             ๑. การดําเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเก้ือกูล 
             ๒ . ก าร ช่ ว ย เห ลื อ เ ก้ื อ กู ล กิ จ ก ารข อ งผู้ อ่ื น เ พ่ื อ
สาธารณประโยชน์  
             ๓. การช่วยเหลือเก้ือกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ  
             ๔ . การช่วยเหลือเก้ือกูลประชาชนทั่วไป ได้แก่ การ
ช่วยเหลือประชาชนในการที่ควรช่วยเหลือ  

 



 
 

๔๒

ตารางที่ ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการสารธารณสงเคราะห์ตามแนวคิดของนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล (ต่อ) 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระราชรัตนมุนี  
(ชัยวัฒน์ ปญญฺาสิริ) 
(๒๕๓๘, หน้า ๑๔) 

การสาธารณสงเคราะห์เป็นการจัดให้การสงเคราะห์ในด้านต่างๆ แก่
ประชาชนผู้อุปถัมภ์บํารุงวัด ทายกทายิกาของวัดหรือประชาชนทั่วไป 
วัดเป็นส่วนหน่ึงของสังคม วัดอยู่ได้ก็ต้องพ่ึงบ้านและบ้านอยู่ได้ก็ต้อง
พ่ึงวัด วัดเป็นศูนย์กลางของสังคม พระสงฆ์เป็นที่ พ่ึงทางใจของ
ประชาชน เมื่อประชาชนเดือดร้อนในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงก็เป็นหน้าที่
ของวัดจะต้องจัดการสงเคราะห์ช่วยเหลือ การสาธารณสงเคราะห์จึง
เป็นหน้าที่ของวัดและเจ้าอาวาสจะต้องดําเนินการบริหารงานทุกด้าน
เก่ียวกับการสงเคราะห์ประชาชนในขอบเขตที่วัดจะจัดได้ 

คะนึงนิตย์ จันทบุตร และ
สุบรรณ จันทบุตร 
(๒๕๔๕, หน้า ๒๒-๒๖) 

หลักการบริหารและการจัดการวัดด้านสาธารณสงเคราะห์ในยุค
โลกาภิวัฒน์ ไว้ดังน้ี 
๑) ควรมีการคัดสรรอบรมบุคคล 
๒) ต้องมีการศึกษาอบรมธรรมแก่ผู้เข้ามาบวชทั้งก่อน ระหว่างและ
หลังการบวชด้วย 
๓) ต้องมีการปฏิบัติธรรมในระหว่างบวชเพ่ือให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจอย่างแท้จริง เพ่ือการเผยแผ่ต่อไปแก่ประชาชน 
๔) แต่ละวัดจักต้องให้พระสงฆ์ที่ศึกษาธรรมดีแล้วให้ได้มีโอกาสเผย
แผ่แก่ประชาชน  
๕) กิจกรรมการศึกษาธรรมของประชาชน  
๖) ศาสนาเป็นที่พ่ึงทางใจ  
๗) พระควรยึดหลักการเผยแผ่ธรรมด้วยหลัก ๖ ประการ ดังน้ี (๑) 
ห้ามปรามการทําความช่ัวทั้งมวล (๒) ส่งเสริมให้กระทําความดีทั้ง
มวล (๓) ให้ได้ฟังและได้รู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง (๔) ช่วยเสริมใน
สิ่งที่ประชาชนได้ยินได้รู้แต่ไม่เข้าใจให้เข้าใจ   (๕) ให้คิดอนุเคราะห์
ผู้อ่ืนด้วยเมตตา ปรารถนาดี (๖) บอกทางสวรรค์ คือ ทางดําเนินชีวิต
ที่ดี ถูกต้อง ให้ประชาชน 
๘) การเผยแผ่ธรรมควรศึกษากลุ่มคน หรือบุคคลเป้าหมาย  
๙) เจ้าอาวาสทุกแห่งควรปกครองดูแลพระสงฆ์ สามเณร ไวยาวัจกร 
ศิษย์วัด ผู้อาศัยในวัดหรือเก่ียวข้องกับวัด ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
เป็นการสร้างศรัทธาแก่ประชาชนผู้พบเห็น และมาติดต่อกับวัด 
๑๐) จักต้องพยายามบริหารวัดให้มีอาคารสถานที่อาณาบริเวณ 
เหมาะสมต่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม 
๑๑) วัดกับประชาชนจักต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน พระพุทธศาสนา
จึงจะอยู่ได้อย่างมั่นคง  
 



 
 

๔๓

๑๒) พระพุทธศาสนาควรทําหน้าที่เป็นยารักษาโรคควรใช้หลักธรรม
ในเรื่องเหตุและผล เรื่องการพ่ึงตนเอง เรื่องการศึกษา ฝึกฝน พัฒนา 
และการครองชีวิตอย่างไม่ประมาท 
๑๓) ศาสนาพุทธเป็นของคู่กับชุมชน วัดควรจัดการบริหารวัดให้เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน ที่พัฒนาทั้งจิตใจและคุณภาพชีวิตในด้าน
อ่ืนๆ  
๑๔ ) การจัดบริหารวัด เพ่ื อ เป็นศูน ย์กลางการพัฒนาชุมชน 
จําเป็นต้องจัดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ
กิจกรรมของวัด ร่วมบริหารวัดตามหลักการของพระพุทธศาสนาด้วย  
๑๕) กรมการศาสนา และกระทรวงศึกษาธิการ ย่อมมีเจตนาที่ดีใน
การรักษาและพัฒนาพระพุทธศาสนา ดังน้ัน เจ้าอาวาสและพระภิกษุ
ควรศึกษางานโครงการของทางราชการ เพ่ือประสานการดําเนินงาน 
ให้เกิดการพัฒนาพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น 
๑๖) วัดทุกวัดควรได้ดําเนินการรักษาและฟื้นฟูธรรมชาติ เช่น ร่วม
จัดโครงการป่าชุมชน โครงการอุทยานการศึกษา เป็นต้น จะได้ทั้ง
การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และการใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือในการเผย
แผ่ธรรมต่อไปด้วย 
๑๗) มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุด ซึ่งเจ้าอาวาสและพระสงฆ์
จะต้องศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานเพ่ือการเผยแผ่ธรรม 
และพัฒนาพระพุทธศาสนาจะได้ตรงตามนโยบาย ถูกทิศทาง แก้ไข
สถานการณ์และเหมาะสมกับโอกาส ย่อมเป็นพลังส่งเสริมการพัฒนา
ย่ิงขึ้น 
๑๘) หลักการบริการ การดําเนินงานต่างๆ ควรมีการวางแผนระยะ
สั้น ระยะยาว เพ่ือการปฏิบัติพัฒนาวัด 
๑๙) สงฆ์ควรมีความสมถะ มีความเป็นอยู่ง่ายๆ ไม่หวังลาภสักการะ 
มุ่งศึกษา ปฏิบัติธรรม และเผยแผ่ธรรมแก่ประชาชน  
๒๐) ต้องมีการปกครองพระบวชใหม่โดยให้พระที่ประพฤติดีแล้วดูแล
ปกครองอบรมพระบวชใหม่เป็นกลุ่มๆ จะช่วยส่งเสริมพระวินัย และ
การศึกษาของสงฆ์ได้ดีขึ้น  

ชําเรือง วุฒิจันทร์ 
(๒๕๔๑, หน้า ๑๑๘) 

การสาธารณสงเคราะห์เป็นงานสําคัญของคณะสงฆ์ ซึ่งมหาเถร
สมาคมได้กําหนดหน้าที่ให้ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะ
อําเภอ เจ้าคณะตําบล มีหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความ
สงบเรียบร้อย การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ใน
เขตการปกครองของตน ให้ดําเนินไปด้วยดี 

 



 
 

๔๔

ตารางที่ ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการสารธารณสงเคราะห์ตามแนวคิดของนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล (ต่อ) 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Arthur E. Fink 
(1994, p. 3) 

สังคมสงเคราะห์ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการจัดบริการเพ่ือช่วย
ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถภายในของแต่ละบุคคล ทําให้เขา
ทั้ งห ล าย ส าม ารถทํ าห น้ าที่ ข อ งตน เอ ง ใน สั งค ม  (Social 
Functioning) ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ งยังรู้จักใช้ศิลป์ที่จะนํา
ศาสตร์ต่างๆ มาใช้อย่างผสมผสานกลมกลืนในการช่วยเหลือ
ผู้รับบริการทั้งระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน 

Herbert H. Stroup 
(1990, pp. 1-2) 

การสังคมสงเคราะห์ มีความศิลป์ในการใช้ทรัพยากร ตลอดจน
ความคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การให้บริการ 
ช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และทําให้เกิดการตอบสนอง
ความต้องการของบุคคล กลุ่ม ชุมชน และนักสังคมสงเคราะห์
สามารถใช้วิธีการตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือที่ จะให้
ผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถช่วยตนเองได้ 

 

๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 

 จากการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า มีผู้ให้แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ไว้หลาย
ท่าน ดังน้ี 
 การพัฒนาชุมชน คือ การเปล่ียนแปลงส่วนประกอบของชุมชนจากสภาพที่เป็นอยู่ 
(สภาพที่ไม่พึงปรารถนา ไม่ดีงาม) ไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ (สภาพที่พึงปรารถนาที่ดีงามหรือเจริญ) 
กล่าวคือ เป็นการจงใจก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชน เพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในชุมชน จากสภาพที่ไม่พึงปรารถนาไปสู่สภาพที่พึงปรารถนาอันเป็นเป้าหมายที่
ชุมชนต้ังไว้ การพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงชุมชนโดยการวางแผน (Planned community 
change)๕๖ สําหรับลักษณะการพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาคนให้มีความสามารถในการคิด การ
ตัดสินใจ การกระทํา การับผิดชอบร่วมกันในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองและชุมชน
รวม และยังเป็นกระบวนการ (Process) ทํางานอย่างหน่ึงและเป็นกลยุทธ์ ๆ หน่ึง (Strategy) ซึ่งมี
จุดหมายปลายทางสูงสุดอยู่ที่การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรม๕๗ นอกจากน้ี การพัฒนาชุมชน 
(Community Development) มี ๔ ลักษณะ คือ๕๘ 

                                           
๕๖สัญญา  สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, พิมพ์คร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ไทยวัฒนา

พานิช, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐. 
๕๗วิรัช  เตียงหงษากุล, หลักการพัฒนาชุมชน บทบาทของสถานบันการศึกษากับการพัฒนาชุมชน

ชนบท, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๓. 
๕๘ทองคูณ  หงษ์พันธ์, แนวคิด ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร :  ห้าง

หุ้นส่วนจํากัด ภาพพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๓๑. 



 
 

๔๕

 ๑) การพัฒนาชุมชน คือ การสร้างสรรค์ความเจริญและยับย้ังความเสื่อมของชุมชน 
 ๒ ) การพัฒนาชุมชนเป็นการสร้างชุมชนให้ เจริญ  โดยอาศัยกําลั งความรู้และ
ความสามารถของประชาชนและความช่วยเหลือของรัฐบาลร่วมกัน 
 ๓) การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการที่มุ่งชักจูง และส่งเสริมประชาชนให้มีความ
กระตือรือร้นสนใจที่จะเข้าร่วมมือดําเนินการปรับปรุงการทํามาหากินและสร้างความเจริญให้กับ
ท้องถิ่น 
 ๔) การพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนากําลังความคิด และความสามารถของประชาชนใน
การทํางานร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลกับประชาชนและระหว่างประชาชนด้วยกันเพ่ือปรับปรุง
ตนเองและชุมชนไปสู่ความเจริญทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา อนามัย และขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมอันจะนําไปสู่ความมั่นคงของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 สําหรับ ในการพัฒนาชุมชนเป็นงานที่ดําเนินแบบต่อเน่ืองและค่อยเป็นค่อยไป โดยอาศัย
หลักความต้องการและการริเริ่มจากประชาชนเป็นหลัก เพ่ือว่าผลท่ีได้รับจะเป็นการแน่นอนและถาวร
ต่อไป จึงได้มีการกําหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชนไว้ ดังน้ี๕๙ 
 ๑) มุ่งที่จะเปลี่ยนทัศนคติของประชาชน จากสภาพหรือสถานการณ์อันเก่าแก่สมัยให้หัน
มาสนใจและทําความเข้าใจกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือจะได้เป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และมีความคิด
ก้าวหน้าต่อไป 
 ๒) มุ่งที่จะให้ประชาชนมีความสํานึก ในการที่ตนเป็นสมาชิกของชุมชน รู้จักร่วมแรงร่วม
ใจกันแก้ปัญหาและความเป็นอยู่ของชุมชน เพ่ือความเจริญของตนเองและชุมชน 
 ๓) มุ่งที่จะให้ประชาชน มีความรับผิดชอบ รู้จักรับผิดชอบในการทํางานกิจกรรม
รับผิดชอบในการดําเนินงาน รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อชุมชน และต่อประเทศชาติในที่สุด 
 ๔) มุ่งที่จะให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเอง มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
มีความคิดริเริ่มและปรับปรุงความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
โดยรัฐบาลจะเข้าช่วยเหลือเมื่อเกินขีดความสามารถของประชาชนที่จะร่วมมือกันทําเอง 
 ดังน้ัน การพัฒนาชุมชนจะบรรลุเป้าหมาย รัฐจึงได้จัดให้มีแผนพัฒนาชุมชนแห่งชาติขึ้น 
โดยกําหนดความมุ่งหมายที่แน่นอนที่จะดําเนินการทุกวิถีทางที่สามารถจะเป็นไปได้ เพ่ือ๖๐ 
 ๑) ส่งเสริมให้ประชาชนรู้สึกภาคภูมิใจที่จะอยู่อาศัยและประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
 ๒) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น 
 ๓) เพ่ือเพ่ิมสิ่งบริการในชุมชนให้มากขึ้น 
 ๔) ตระเตรียมหนทางที่จะช่วยให้ประชาชนในหมู่บ้านชนบทมีความรุ่งเรืองขึ้น โดยจัด
วางรากฐานทางเศรษฐกิจที่ถูกต้องแก่การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในหมู่บ้านชนบท 

                                           
๕๙สุเทพ  เชาวลิต, หลักการพัฒนาชุมชน, (พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 
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๔๖

 ๕) เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้าร่วมงานพัฒนาชุมชน 
 ๖) เพ่ือที่จะแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชนบท โดยให้ผู้คนในท้องถิ่นน้ันได้เข้า
ร่วมและริเริ่มในการดําเนินงาน และสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 
 ๗) เพ่ือให้ประชาชนได้รู้และตระหนักถึงความสําคัญของตนเองว่า มีบทบาทในการสร้าง
ชาติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
 ๘) เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมของหมู่บ้าน 
 ๙) จัดหาเทคนิคสําหรับการทํางานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ซึ่งประชาชนในท้องถิ่น
ชนบทจะช่วยพัฒนา และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของตนได้ดีขึ้น 
 ๑๐) เพ่ือให้การศึกษาแก่ประชาชนได้เข้าใจ หรือทําให้เห็นจริง และเช่ือว่าความอุดม
สมบูรณ์ ความก้าวหน้า และความรุ่งเรืองของชาติน้ัน ต้องอาศัยความเพียร ความพยายามของคนทุก
คนช่วยทํางาน ภาระหน้าที่ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชาติจึงตกอยู่กับคนไทยทั้งชาติ 
 ๑๑) เพ่ือจัดระเบียบบริหารงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้
ประสานงานกัน 
 และมุ่งที่จะส่งเสริมยกฐานะของชาวชนบทให้สูงขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมเป็น
ประการสําคัญ ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนก็คือ 
 ๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษาดีขึ้น 
 ๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 ๓) ปรับปรุงประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 ๔) ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 
 ๕) ปรับปรุงและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
 ทั้งน้ี การพัฒนาชุมชนนั้น ถือได้ว่าเป็นพลังที่สําคัญที่จะดลบันดาลให้งานบรรลุผลสําเร็จ
สมดังความมุ่งหมายได้ จําเป็นต้องอาศัยการรวมพลังของประชาชน การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม เป็นการสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนในทุกด้านพร้อมกัน ดังน้ันปรัชญาของการ
พัฒนาชุมชนจึงถือได้ว่า มีส่วนช่วยให้ประชาชนได้บรรลุถึงความปรารถนาหรือความสุขในชีวิตให้มาก
เท่าไร ก็ย่ิงเป็นสิ่งที่ดีงามเท่าน้ัน และการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ก็ถือเป็นหน้าที่หน่ึงที่มนุษย์จะต้อง
กระทํากันในสังคม ด้วยเหตุน้ี จําต้องอาศัยหลักปรัชญาเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชน ดังน้ี๖๑ 
 ๑) บุคคลแต่ละคนย่อมมีความสําคัญ และมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกัน จึงมีสิทธิ
อันพึงได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรม และอย่างมีเกียรติในฐานะที่เป็นเพ่ือนมนุษย์ปุถุชนผู้หน่ึง 
 ๒) บุคคลแต่ละคนย่อมมีสิทธิ และสามารถที่จะกําหนดวิธีการดํารงชีวิตของตนไปใน
ทิศทางที่ตนต้องการ 
 ๓) บุคคลแต่ละคนถ้ามีโอกาสแล้วย่อมมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงทัศนะ
ประพฤติปฏิบัติและพัฒนาขีดความสามารถให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงขึ้นได้ 

                                           
๖๑เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๙-๒๐. 



 
 

๔๗

 ๔) มนุษย์ทุกคนมีพลังในเรื่องความคิดริเริ่ม ความเป็นผู้นําและความคิดใหม่ ๆ ซึ่งซ่อน
เร้นอยู่ และพลังความสามารถเหล่าน้ีสามารถเจริญเติบโต และนําออกมาใช้ได้ ถ้าพลังที่ซ่อนเร้นน้ี
ได้รับการพัฒนา 
 ๕) การพัฒนาพลังและขีดความสามารถของชุมชนในทุกด้าน เป็นสิ่งที่พึงอันปรารถนา 
และมีความสําคัญย่ิงต่อชีวิตของบุคคล ชุมชนและรัฐ 
 ดังน้ัน การดําเนินงานพัฒนาชุมชนน้ัน ถือว่า พลังสําคัญที่จะบันดาลให้งานบรรลุผล
สําเร็จความมุ่งหมายน้ันมาจากประชาชน โดยเช่ือว่า ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนตํ่าต้อยหรือ
ด้อยการศึกษาเพียงใด ก็ยังมีพลังและความปรารถนาที่จะปรับปรุงวิถีการดํารงชีวิตของคนให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น  การกระตุ้นและคุ้ยเขี่ยพลังดังกล่าว จะเป็นผลให้มีการขุดค้นและนําเอา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาให้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชุมชนในทุกด้านพร้อม ๆ กัน ปรัชญาของการ
พัฒนาชุมชนจึงยึดถือว่า ถ้าประชาชนได้บรรลุถึงความปรารถนาหรือความสุขในชีวิตได้มากเท่าใด ก็
ย่ิงเป็นสิ่งที่ดีงามเท่าน้ัน และการช่วยเหลือในลักษณะน้ีถือว่า เป็นหน้าที่ของเพื่อนมนุษย์ในสังคม
ด้วยกัน๖๒ 
 สําหรับ ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนไว้ ๕ ประการ คือ๖๓ 
 ๑) บุคคลแต่ละคนย่อมมีความสําคัญ และมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกัน จึงมีสิทธิ
อันพึงได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรม และอย่างบุคคลมีเกียรติ ในฐานะที่กําหนดวิธีการดํารงชีวิต
ของตนไปในทิศทางที่ตนต้องการ 
 ๒) บุคคลแต่ละคนย่อมมีสิทธิ และสามารถที่จะกําหนดวิธีการดํารงชีวิตของตนไปใน
ทิศทางที่ตนต้องการ 
 ๓) บุคคลแต่ละคนถ้าหากมีโอกาสแล้วย่อมมีความสามารถที่จะเรียนรู้เปลี่ยนทัศนะ
ประพฤติปฏิบัติและพัฒนาขีดความสามารถให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงขึ้นได้ 
 ๔) มนุษย์ทุกคนมีพลังในเรื่องความคิดริเริ่ม ความเป็นผู้นํา และความคิดใหม่ ๆ ซึ่งซ่อน
เร้นอยู่และพลังความสามารถเหล่าน้ีสามารถเจริญเติบโต และนําออกมาใช้ได้ ถ้าได้รับการพัฒนา 
 ๕) การพัฒนาพลังและขีดความสามารถของชุมชนในทุกด้านเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา และมี
ความสําคัญย่ิงต่อชีวิตของบุคคล ชุมชน และรัฐ 
 
 
 
 

                                           
๖๒จีรพรรณ  กาญจนจิตรา, การพัฒนาชุมชน, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๓), หน้า ๓๗. 
๖๓พัฒน์  บุญยรัตนพันธ์ , การสร้างพลังชุมชนโดยขบวนการพัฒนาชุมชน , พิมพ์คร้ังท่ี ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๗), หน้า ๑-๒. 



 
 

๔๘

 นอกจากน้ี ทางองค์การสหประชาชาติได้กําหนดหลักการดําเนินงานพัฒนาชุมชนไว้ ๑๐ 
ประการ คือ๖๔ 
 ๑) โครงการพัฒนาชุมชน จะต้องให้สอดคล้องกับความต้องการอันแท้จริงของประชาชน 
เริ่มจากโครงการง่าย ๆ ก่อนและค่อย ๆ ไปสู่โครงการที่ยากขึ้น 
 ๒) โครงการพัฒนาชุมชนน้ัน จะต้องเป็นโครงการอเนกประสงค์ คือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การแก้ปัญหาของชุมชน หรือปรับปรุงความสุขความเจริญได้ในหลาย ๆ ด้านพร้อม ๆ กัน 
 ๓) การพัฒนาชุมชนน้ันจะต้องเริ่มการดําเนินการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
ประชาชนพร้อม ๆ กับการพัฒนาชุมชน หรือพร้อม ๆ กับการดําเนินการของชุมชน 
 ๔) ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่ เพ่ือเป็นการ
สร้างพลังชุมชนและจัดรูปสถาบันหรือหน่วยงานปกครอง หน่วยงานบริหารของประชาชนขึ้น 
 ๕) ต้องแสวงหาผู้นําในท้องถิ่นและพัฒนาผู้นําท้องถิ่นขึ้นตามลักษณะของกิจกรรมและ
ความจําเป็นของชุมชน 
 ๖) ให้สตรีและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการให้มากท่ีสุด เพราะสตรีมีบทบาท
สําคัญต่อการขยายตัวของงานแนะแนวความคิดต่าง ๆ ส่วนเยาวชนสามารถเป็นกําลังรับช่วงงานและ
ขยายผลงานได้เป็นอย่างดี 
 ๗) รัฐบาลจะต้องจัดบริการไว้ให้พร้อมเพ่ือสนับสนุนงาน และเป็นหลักประกันใน
ประสิทธิภาพของผลงานและเป็นกําลังใจให้แก่ประชาชน 
 ๘) ต้องมีการวางแผนเพ่ือการพัฒนาชุมชนต้ังแต่ระดับประเทศถึงระดับท้องถิ่น และการ
บริหารงานในทุกระดับจะต้องมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 ๙) ในการดําเนินงานการพัฒนาชุมชนน้ัน ควรสนับสนุนให้องค์การของเอกชน องค์การ
อาสาสมัครต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
 ๑๐ ) ในการวางแผนการพัฒนาชุมชนน้ัน ต้องมีการวางแผนให้มีการพัฒนาหรือ
เจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้ระดับกับทุกส่วนของ
ประเทศ 
 โดยสรุปหลักการพัฒนาชุมชนมี ๗ ประการ คือ๖๕ 
 ๑) หลักความร่วมมือของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานให้มากที่สุด โดยการเปิดโอกาสให้มีการศึกษาการร่วมพิจารณา และการตกลงใจ
ร่วมกันในการแก้ปัญหาหรือการวางโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนได้มีสิทธิและเสมอภาคที่จะมี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และร่วมกันรับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชนของตน 

                                           
๖๔สนธยา  พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนส

โตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๕๔-๕๕. 
๖๕ยุวัฒน์  วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

กรมการศาสนา, ๒๕๕๖), หน้า ๖-๘. 



 
 

๔๙

 ๒) หลักการแสวงหาผู้นํา ในการพัฒนาชุมชนนั้น เน้นเรื่องการค้นหาผู้นํา และพัฒนา
คุณลักษณะผู้นําให้เกิดขึ้นในชุมชน เพราะจุดมุ่งหมายสุดท้ายของการพัฒนาชุมชน คือ การให้
ประชาชนพ่ึงตนเองและสามารถช่วยตนเองได้ซึ่งผู้นําจะเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องน้ีได้เป็นอย่างดี 
 ๓) หลักการทํางานกับกลุ่ม จะต้องสร้างกลุ่มคนในรูปต่าง ๆ ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนซึ่งเป็น
แหล่งกลางในการศึกษาและเป็นแกนนําในทางปฏิบัติการพัฒนาชุมชนจึงมุ่งไปที่การทํางานกับกลุ่มคน
เป็นประการสําคัญ 
 ๔) หลักการสมทบ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลและสนับสนุนให้ประชาชนใช้
แรงงานและวัสดุอุปกรณ์ในชุมชน เพ่ือประโยชน์ของชุมชนอย่างเต็มที่ จึงต้องกระตุ้นให้ประชาชนรู้จัก
เสียสละแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ของตน สมทบกับของรัฐบาลอีกทางหนึ่งซึ่งจะช่วยให้งบประมาณอัน
จํากัดของรัฐบาลสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 ๕) หลักการประสานงาน โดยตัวของการพัฒนาชุมชนเองไม่สามารถบอกได้เด่นชัดว่าเป็น
งานของใคร ด้วยเหตุน้ีจึงไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จได้ด้วยลําพังของตัวเอง ต้องอาศัยความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องจึงจะประสบความสําเร็จ 
 ๖) หลักการรับผิดชอบร่วมกัน แม้โครงการพัฒนาชุมชนจะเสร็จสิ้นลงแล้วก็ตาม แต่ยัง
ต้องมีการรับผิดชอบดูแลรักษาให้คงอยู่เพ่ือประโยชน์ของชุมชนให้นานท่ีสุด เพราะฉะนั้นต้องทําให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วย จึงจะทําให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของและ
เกิดความรู้สึกหวงแหนที่จะดูแลรักษาในการดําเนินงานให้คงไว้ตลอดไป 
 ๗) หลักการขยายผล การพัฒนาชุมชนน้ันมีระเบียบแบบแผนในการดําเนินงานจึงจะ
สามารถที่จะบอกผลที่จะเกิดขึ้นมาได้พอสมควร และเป็นแบบอย่างที่สามารถใช้นําไปแนวทางในการ
พัฒนาในชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 
 นอกจากน้ี วิธีการพัฒนาชุมชน มี ๗ วิธีการ คือ๖๖ 
 ๑) การให้การศึกษาอบรมแก่ประชาชนที่มีการศึกษาตํ่าให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดย
กระบวนการให้การศึกษาอบรม พัฒนาความรู้ ความคิด เฉลียวฉลาด อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์แต่
สิ่งที่ดีงามซึ่งได้จากการศึกษาอบรม 
 ๒) การจัดต้ังกลุ่ม และพัฒนากลุ่มหรือองค์กรของประชาชนให้เป็นผู้พร้อมที่จะรับและ
ร่วมปฏิบัติในสิ่งเปล่ียนแปลงใหม่ อันเกิดจากการพัฒนาอยู่เสมอ รวมพลังความคิด แรงกาย แรงใจ 
และวัสดุ เงินทุน เพ่ือรวมกันเป็นกลุ่มขึ้น และเป็นองค์กรสร้างพลังในการคิด ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติและ
รับผิดชอบด้วยกัน อันเป็นการสร้างความเช่ือมั่นร่วมกันในหมู่ประชาชนเป็นตัวของตัวเองในที่สุด 
 ๓) การสรรหาและพัฒนาผู้นําของชุมชน การจัดต้ังกลุ่มของประชาชนขึ้น เพ่ือบริหารงาน
และคิดสร้างกิจกรรม และแนะนํากิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มออกให้เกิดประโยชน์ โดยต้องมีผู้นําและ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นกิจจะลักษณะ เป็นผู้นําที่ดีและเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการและนํา
ความคิดประชาชนแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เป็นอย่างดี 
 ๔) การส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐออกไปปฏิบัติงานอย่างเป็นมิตรกับประชาชนในชุมชน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลควรทําหน้าที่เป็นเพ่ือนคู่คิด คอยแนะนําแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการคิดริเริ่ม การ

                                           
๖๖เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๔๕. 



 
 

๕๐

แสวงหาพลังมวลชน กระตุ้น เร่งเร้าให้ประชาชนมีความคิดริเริ่ม และกล้าคิด มีความรับผิดชอบต่อ
การพัฒนาชุมชนของตนเองได้ 
 ๕) การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การพัฒนาชุมชนเช่ือมั่นว่า การเริ่มต้นที่ดี ช่วย
ให้งานสําเร็จไปแล้วครึ่งหน่ึง และการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนน้ันไม่ควรจะล้มเหลว
เพราะจะเป็นการทําลายแรงบันดาลใจ ความกล้าหาญกระตือรือร้นในการทํางานของประชาชน 
ดังน้ันการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนจึงมีความสําคัญอย่างย่ิง เพราะจะทําให้
ประชาชนเกิดความต่ืนตัวและตระหนักในปัญหามากขึ้น ดังน้ัน ก่อนลงมือทําโครงการพัฒนาจะต้องมี
การสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นในทุก ๆ ด้าน ของชุมชน และข้อมูลแต่ละด้านให้ประชาชนและผู้นํามีส่วน
ร่วมรับผิดชอบรับรู้อย่างใกล้ชิดเพราะประชาชนและผู้นําได้รับรู้ปัญหาด้วยตัวของเขาเอง 
 ๖) การวางแผนและวางโครงการ การพัฒนาชุมชนน้ันจะต้องมีการวางแผนอย่างมีระบบ
และมีหลักวิชาการ การนําแผนออกปฏิบัติโดยจัดทําแผนโครงการต่าง ๆ และการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชนจึงเน้นการวางแผน วางโครงการขึ้นโดยประชาชนตามสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน และทางฝ่ายรัฐบาลต้องมีการวางแผนจากเบื้องบนแล้วต้องมีการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับ
แผนของประชาชนเป็นสําคัญ 
 ๗) การประสานงานและการร่วมมือในการปฏิบัติงาน การพัฒนาชุมชนไม่ใช่เป็นงานของ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐคนใดคนหน่ึง หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงโดยเฉพาะ แต่เน่ืองจาก
กิจกรรมท่ีจะต้องพัฒนาในชุมชนน้ันมีมากมาย จะต้องทําให้การประสานงานสอดคล้องเก้ือกูลกัน 
ดังน้ันการประสานงานทั้งทางวิชาการ บุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการจึงมีความ
จําเป็นและสําคัญในโครงการ การนําโครงการออกปฏิบัติและขั้นตอนต่าง ๆ ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ของรัฐบาลทุกคนทุกหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะต้องให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบและความถนัดของตนเพื่อให้การวางแผน การปฏิบัติออกมาให้เกิดความรัดกุมและ
รับรู้ร่วมกันจากการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
 ทั้งน้ี การพัฒนาชุมชนควรมีหลักที่สําคัญ ๘ ประการ คือ๖๗ 
 ๑) ยึดถือประชาชนเป็นหลัก โดยยึดเอาความต้องการและปัญหาที่แท้จริงของประชาชน 
และความร่วมมือร่วมใจของประชาชนเป็นพ้ืนฐานสําคัญ ในการที่จะเป็นไปสู่การช่วยเหลือตนเองได้
ในบ้ันปลาย 
 ๒) ยึดทรัพยากรของชาวบ้านเป็นหลักในการพัฒนาทั้งคน วัตถุ และสถาบันทางสังคม 
 ๓) หลักประชาธิปไตยในการดําเนินงาน คือ แผนหรือโครงการพัฒนาชุมชนจะต้องมา
จากประชาชนในชุมชน นักพัฒนาชุมชนต้องไปทํางานร่วมกับประชาชนโดยไม่ทําตัวเป็นนายหรือผู้ที่
เหนือกว่า และในการกระทํากิจกรรมต่าง ๆ จะต้องไม่เป็นการบังคับให้ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรม 
แต่ต้องให้เข้ามาร่วมด้วยความสมัครใจ 
 ๔) หลักการปกครองตนเอง ต้องส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเองในรูปของ
สถาบันทางสังคมตามกลุ่มอาชีพ วัย เพศ โดยที่ประชาชนเป็นผู้ดําเนินการ 

                                           
๖๗พัฒน์  สุจํานง และคณะ, การพัฒนาชนบทแบบผสานสําหรับประเทศไทย, พิมพ์ค ร้ังท่ี  ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๕), หน้า ๒๓-๒๖. 



 
 

๕๑

 ๕) หลักการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยทําหน้าที่เป็นกลางในการประสานงานท่ี
จะนําบริการต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนไปสู่ชุมชน 
 ๖) การพัฒนาชุมชนจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ทําได้ง่ายก่อนแล้วจึงค่อย ๆ ไปสู่งานท่ีทําได้
ยากข้ึนไปเป็นลําดับ 
 ๗) การเปลี่ยนแปลงในชุมชนต้องคํานึงถึงสิ่งง่าย ๆ ในชีวิตของคน เช่น ให้เริ่มต้นในกลุ่ม
คนที่ยอมรับหรือแนะนําได้ง่ายก่อนไปสู่ด้านอ่ืน ๆ ต้องอาศัยอ้างอิงในสิ่งที่ชาวบ้านรู้และเคยชินอยู่
แล้ว ใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ เป็นต้น 
 ๘) ยึดถือวัฒนธรรมเป็นหลัก การพัฒนาชุมชนต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน เช่น 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ศาสนา ความเชื่อ ฯลฯ จึงจะทําให้เกิดการยอมรับและนําไปสู่การ
พัฒนาชุมชนได้ 
 รวมถึง การทําให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อาทิเช่น การพัฒนาคนในชุมชนให้
มีคุณภาพและศักยภาพ การดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ือสร้างความสมดุลย์ของ
คนในสังคมกับสิ่งแวดล้อมที่คนเหล่าน้ันเผชิญอยู่ การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการให้บริการขององค์การ 
สถาบัน และหน่วยงานให้สามารถทําหน้าที่ได้อย่างมีแผน มีกระบวนการ และมีความรับผิดชอบ 
ดังน้ัน การพัฒนาชุมชน จึงรวมถึงวิธีการ กระบวนการ เทคโนโลยีและทรัพยากรทุกรูปแบบซึ่งถูก
ระดมมาร่วมกันสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับสวัสดิการที่เพียงพอ๖๘ 
 อีกทั้ง สังคมคุณภาพ ยึดหลักความสมดุล พอดี และพ่ึงตนเองได้ มีองค์ประกอบ ดังน้ี๖๙ 
 ๑) คนไทยทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคที่จะพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ เป็นคนดี 
คนเก่ง ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย เคารพกฎหมาย มีความรับผิดชอบและมีจิตสํานึก
สาธารณะ มีความสามารถคิดเอง ทําเอง พ่ึงพาตนเองมากขึ้น 
 ๒) คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถเข้าถึง
บริการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมดี มีเมืองและชุมชน
น่าอยู่ มีระบบดี มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๓) เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขัน เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ ได้รับการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนและสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสมรรถนะและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีการกระจายรายได้และกระจายผลการ
พัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่างรู้เท่ากัน 
 ๔) ระบบการเมืองการปกครองโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย มีเสรีภาพและเสถียรภาพ
นักการเมืองมีคุณภาพ คุณธรรม มีกระบวนการยุติธรรมเป็นที่พ่ึงของประชาชน และมีความเป็นธรรม
ในสังคมไทย 
 

                                           
๖๘อุทัย  หิรัญโต, สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 
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๕๒

 
 สําหรับ การพัฒนาชุมชนถือว่า เป้าหมายสุดยอด (Ultimate goal) คือ การพัฒนาคน 
โดยมุ่งให้คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจด้วยตนเองในการ
ที่จะปรับปรุงสร้างสรรค์ ความเจริญให้แก่ชุมชน บนพ้ืนฐานของการปกครองตนเองในระบอบ
ประชาธิปไตย ทั้งน้ีในการพัฒนาชุมชนมีองค์ประกอบที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละองค์ประกอบล้วนมี
ความสําคัญ ๑๐ ประการ คือ๗๐ 
 ๑) ในการการพัฒนาชุมชน คือ การพยายามที่จะยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชน
ภายในชุมชนให้ดีขึ้น หรืออาจจะกล่าวไว้ว่า การพัฒนาชุมชนมีจุดมุ่งหมายที่จะทําให้คนหรือชุมชนนั้น
มีความเจริญขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งน้ีหมายถึง การทําให้คนในชุมชนน้ันมี
ความกินดีอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งน้ีต้องอาศัยความร่วมมือจากราษฎรเอง โดยราษฎรจะต้องช่วยด้วย
ตัวเองในการพัฒนาด้วยการเข้ามาคิดพิจาณาตัดสินใจ และดําเนินการด้วยตนเองบนพ้ืนฐานของความ
สมัครใจ ทั้งน้ีเพราะการพัฒนาชุมชนมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ตัวประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของ
การพัฒนาทุกสายต้องการให้ประชาชนมีทักษะ มีความรับผิดชอบที่จะช่วยตนเอง 
 ๒) การพัฒนาชุมชนท่ีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือเป็นลักษณะทาง
กายภาพตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชน การประพฤติปฏิบัติแบบเก่า ๆ ของชมชน
น้ันอย่างใดอย่างหน่ึง หรือทั้งสองอย่างด้วยกัน ด้วยวิธีการให้การศึกษาแก่ประชาชน โดยเน้นการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และแนวคิดให้ถูกต้อง 
 ๓) การดําเนินงานจะต้องสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ทั้งน้ี หมายถึงว่า
กิจกรรมใด ๆ ที่นําไปส่งเสริมให้ประชาชนรับปฏิบัติ จะต้องเป็นกิจกรรมที่ประชาชนมีความต้องการ
อยู่แล้ว หรือเป็นกิจกรรมที่จําเป็นต่อการดํารงชีพของประชาชน และสามารถทําให้ประชาชนรู้สึก
ต้องการได้ 
 ๔) การพัฒนาชุมชนจะต้องใช้หลักการยั่วยุ เร่งเร้า ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความคิด
ริเริ่ม และรู้จักวิธีช่วยตนเอง โดยพลังกลุ่มคน ตลอดจนการดําเนินการไปตามโครงการพัฒนานั้น 
 ๕) ผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะต้องทําหน้าที่ เป็นผู้กระตือรือร้น ย่ัวยุ และส่งเสริมให้
ประชาชนในชนบทเกิดความคิดริเริ่มขึ้น 
 ๖) แผนงานพัฒนาที่อาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชน และประชาชน
กับหน่วยงานรัฐบาล และองค์การอาสาสมัครเอกชน 
 ๗) รัฐบาลหรือแหล่งให้ความช่วยเหลือจากภายนอกจะให้ความช่วยเหลือ เฉพาะสิ่งใดสิ่ง
หน่ึงที่เกิดความสามารถที่ชุมชนหรือราษฎรจะจัดหามาได้เอง เช่น ความรู้ทางวิชาการ วัสดุ และเงิน
เท่าที่จําเป็น 
 ๘) จะต้องมีการรวบรวมผู้เช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มิใช่ดําเนินการแต่เพียง
หน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใด เพราะมีปัญหาของชุมชนอยู่นอกเหนือความสามารถของหน่วยงานหน่ึง
หน่วยงานใด โดยเฉพาะและการที่จะพัฒนาชุมชนให้ได้ผลจะต้องเป็นการพัฒนาโดยทั่วไปมุ่ง

                                           
๗๐จีรพรรณ  กาญจนจิตรา, การพัฒนาชุมชน, หน้า ๕๒. 



 
 

๕๓

ประชาชนเป็นหลัก ดังน้ันจึงใช้หลักการที่เรียกว่าการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ คือ มุ่งที่จะพัฒนาทุก ๆ 
ด้าน ไม่ใช่เพียงด้านใดด้านหน่ึงด้านเดียว 
 ๙) ขบวนการพัฒนาชุมชน จะต้องพิจารณาถึงสังคม ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็น
หลัก 
 ๑๐) วิธีการพัฒนาชุมชนโดยอาศัยหลักการและแนวทางระบอบประชาธิปไตยเป็น
พ้ืนฐานในการดําเนินการ 
 โดยสรุปวิธีการพัฒนาชุมชนไว้ ๒ ประการ คือ๗๑ 
 ๑) การปฏิบัติงานด้วยระบบกลุ่ม คือ การสร้างกลุ่มให้เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือรวมพลัง
ความสามารถเข้าด้วยกัน กลุ่มมีอิทธิพลเหนือบุคคล ถ้าหากกลุ่มมีความเข้มแข็งก็จะสามารถทําให้เกิด
พลังการต่อรองสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน สร้างเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของ
บุคคลในชุมชนได้เป็นอย่างดี ความสําเร็จของการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนน้ันขึ้นอยู่กับกิจกรรมของ
กลุ่มและสมาชิกของกลุ่มว่ามีพลังความสามารถในการพัฒนาตนเองมากน้อยเพียงใด 
 ๒) การให้การศึกษาอบรมนอกระบบโรงเรียน การที่ให้การศึกษาอบรมนอกระบบ
โรงเรียนเป็นการเตรียมตัว เพ่ือชีวิตและเป็นขบวนการตลอดชีวิต ดังน้ันบุคคลในชุมชนจึงต้องเรียน
รู้อยู่เสมอ เพ่ือให้ชีวิตดํารงอยู่ได้ด้วยความผาสุกตลอดช่วงชีวิตของตน เช่น การเพ่ิมทักษะในการ
ประกอบอาชีพประจําวัน เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ทักษะในการแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต และทักษะ
ในการู้จักตัดสินใจด้วยเหตุผล อันที่จะทําให้บุคคลเหล่าน้ัน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของ
สังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงได้ 
 อีกทั้ง วิธีการในการพัฒนาชุมชนไว้ ๒ ประการ คือ๗๒ 
 ๑) ให้การศึกษาแก่ประชาชนรวมกลุ่มประชาชนเพ่ือให้การศึกษาและทํางานร่วมกัน 
 ๒) การดําเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะต้องใช้เวลาในการดําเนินงาน มอบความ
รับผิดชอบให้กับประชาชนทันทีที่เขาสามารถรับได้ 
 และยังรวมถึง การพัฒนาชุมชน เป็นส่วนหน่ึงของกรรมวิธีทั้งหมดที่ใช้ในการสร้างความ
เจริญให้ชุมชนเป็นส่วนเห็นได้ชัดแตกต่างออกไปโดยประกอบด้วยการช่วยตนเองโดยพิจารณาถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนและการพิจารณาถึงลักษณะของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และ
ลักษณะอ่ืน ๆ ของชุมชนน้ันเป็นส่วนรวมด้วย๗๓ 
 
 
 

                                           
๗๑สานิต  บุญชู , การพัฒนาชุมชน  : ชุมชนศึกษาและวางแผนโครงการ , พิมพ์ค ร้ังท่ี  ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๕), หน้า ๒๔-๒๕. 
๗๒อาภรณ์พันธ์  จันทร์สว่าง, การพัฒนากลุ่มบุคคลและชุมชน, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๕), หน้า ๒๕. 
๗๓Soutoy, Peter DU, The Organization of Community Development Program 

London, 2nd ed., (London : Oxford University, 2002), p.36. 



 
 

๕๔

 สรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชน เป็นสิ่งที่ผู้อยู่ในท้องถิ่นจะต้องเข้าใจอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะ
เป็นผู้นําท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน พระภิกษุสงฆ์ หรือเจ้าหน้าที่ทางราชการ องค์การต่าง ๆ จะต้อง
รับรู้ ถือว่า หลักการพัฒนาน้ันจะเป็นกรอบแนวคิดหรือยุทธวิธีในการพัฒนาชุมชน ในการวิจัยครั้งน้ี 
พระสงฆ์เป็นผู้ได้ถือว่าเป็นผู้ที่ประชาชน หรือชุมชนน้ันให้ความเคารพนับถือ ศรัทธา สามารถชักจูง
ศรัทธาของชุมชนมาร่วมในการพัฒนาในท้องถิ่นที่อยู่ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า โดยพัฒนาที่คนและ
สังคมให้เข้าใจหลักของการพัฒนาชุมชน อันจะเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาต่อไป 
 ทั้งน้ี จากแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนของนักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงประมวลสรุป
เป็นตารางดังต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ ๒.๖ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดของนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ 
(๒๕๕๕, หน้า ๑๐) 

การพัฒนาชุมชน คือ การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของชุมชนจาก
สภาพที่เป็นอยู่ (สภาพที่ไม่พึงปรารถนา ไม่ดีงาม) ไปสู่เป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ (สภาพที่พึงปรารถนาที่ดีงามหรือเจริญ) การพัฒนาชุมชน
ซึ่ ง เป็ น ก าร เป ลี่ ย น แปล งชุม ชน โดยการวางแผน  (Planned 
community change) 

วิรัช  เตียงหงษากุล 
(๒๕๔๙, หน้า ๓) 

ลักษณะการพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาคนให้มีความสามารถในการ
คิด การตัดสินใจ การกระทํา การับผิดชอบร่วมกันในการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาตนเองและชุมชนรวม  และยังเป็น
กระบวนการ (Process) ทํางานอย่างหน่ึงและเป็นกลยุทธ์ ๆ หน่ึง 
(Strategy) ซึ่งมีจุดหมายปลายทางสูงสุดอยู่ที่การพัฒนาคนให้มี
คุณภาพและคุณธรรม 

ทองคูณ  หงสพั์นธ์ 
(๒๕๔๔, หน้า ๓๑) 

การพัฒนาชุมชน (Community Development) มี ๔ ลักษณะ คือ 
 ๑) การพัฒนาชุมชน คือ การสร้างสรรค์ความเจริญและ
ยับย้ังความเสื่อมของชุมชน 
 ๒) การพัฒนาชุมชนเป็นการสร้างชุมชนให้เจริญ โดย
อาศัยกําลังความรู้และความสามารถของประชาชนและความ
ช่วยเหลือของรัฐบาลร่วมกัน 
 ๓) การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการท่ีมุ่งชักจูง และ
ส่งเสริมประชาชนให้มีความกระตือรือร้นสนใจท่ีจะเข้าร่วมมือ
ดําเนินการปรับปรุงการทํามาหากินและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น 
 ๔) การพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนากําลังความคิด และ
ความสามารถของประชาชนในการทํางานร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่
รัฐบาลกับประชาชนและระหว่างประชาชนด้วยกัน 

 
 



 
 

๕๕

ตารางที่ ๒.๖ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดของนักวิชาการหรือแหล่งขอ้มูล (ต่อ) 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุเทพ  เชาวลติ 
(๒๕๕๔, หน้า ๒๓-๒๔) 

การกําหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชนไว้ ดังน้ี 
๑) มุ่งที่จะเปลี่ยนทัศนคติของประชาชน จากสภาพหรือสถานการณ์
อันเก่าแก่สมัยให้หันมาสนใจและทําความเข้าใจกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพ่ือจะได้เป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และมีความคิดก้าวหน้า
ต่อไป 
๒) มุ่งที่จะให้ประชาชนมีความสํานึก ในการที่ตนเป็นสมาชิกของ
ชุมชน รู้จักร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาและความเป็นอยู่ของชุมชน 
เพ่ือความเจริญของตนเองและชุมชน 
๓) มุ่งที่จะให้ประชาชน มีความรับผิดชอบ รู้จักรับผิดชอบในการ
ทํางานกิจกรรมรับผิดชอบในการดําเนินงาน รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
ชุมชน และต่อประเทศชาติในที่สุด 
๔) มุ่งที่จะให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเอง มีความกระตือรือร้นในการ
แก้ไขปัญหาของชุมชน มีความคิดริเริ่มและปรับปรุงความเป็นอยู่ของ
ตนให้ดีขึ้น  

วิไล  ต้ังจิตสมคิด 
(๒๕๔๘, หน้า ๓) 

จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนก็คือ 
๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษาดีขึ้น 
๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
๓) ปรับปรุงประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
๔) ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 
๕) ปรับปรุงและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

วิไล  ต้ังจิตสมคิด 
(๒๕๔๘, หน้า ๑๙-๒๐) 

หลักปรัชญาเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชน ดังน้ี 
๑) บุคคลแต่ละคนย่อมมีความสําคัญ และมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่
เหมือนกัน จึงมีสิทธิอันพึงได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรม และ
อย่างมีเกียรติในฐานะที่เป็นเพ่ือนมนุษย์ปุถุชนผู้หน่ึง 
๒ ) บุคคลแต่ละคนย่อมมีสิทธิ และสามารถท่ีจะกําหนดวิธีการ
ดํารงชีวิตของตนไปในทิศทางที่ตนต้องการ 
๓) บุคคลแต่ละคนถ้ามีโอกาสแล้วย่อมมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ 
เปลี่ยนแปลงทัศนะประพฤติปฏิบัติและพัฒนาขีดความสามารถให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมสูงขึ้นได้ 
๔) มนุษย์ทุกคนมีพลังในเรื่องความคิดริเริ่ม ความเป็นผู้ นําและ
ความคิดใหม่ ๆ ซึ่งซ่อนเร้นอยู่ และพลังความสามารถเหล่าน้ีสามารถ
เจริญเติบโต และนําออกมาใช้ได้ ถ้าพลังที่ซ่อนเร้นน้ีได้รับการพัฒนา 
๕) การพัฒนาพลังและขีดความสามารถของชุมชนในทุกด้าน เป็นสิ่งที่
พึงอันปรารถนา และมีความสําคัญย่ิงต่อชีวิตของบุคคล ชุมชนและรัฐ 



 
 

๕๖

 
ตารางที่ ๒.๖ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดของนักวิชาการหรือแหล่งขอ้มูล (ต่อ) 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จีรพรรณ  กาญจนจิตรา 
(๒๕๕๓, หน้า ๓๗) 

การดําเนินงานพัฒนาชุมชน ถือว่า พลังสําคัญที่จะบันดาลให้งาน
บรรลุผลสําเร็จความมุ่ งหมายน้ันมาจากประชาชน โดยเช่ือว่า 
ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนตํ่าต้อยหรือด้อยการศึกษาเพียงใด 
ก็ยังมีพลังและความปรารถนาที่จะปรับปรุงวิถีการดํารงชีวิตของคนให้
มีมาตรฐานสูงขึ้น ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนจึงยึดถือว่า ถ้า
ประชาชนได้บรรลุถึงความปรารถนาหรือความสุขในชีวิตได้มากเท่าใด 
ก็ย่ิงเป็นสิ่งที่ดีงามเท่าน้ัน และการช่วยเหลือในลักษณะน้ีถือว่า เป็น
หน้าที่ของเพ่ือนมนุษย์ในสังคมด้วยกัน 

พัฒน์  บุญยรัตนพันธ์ 
(๒๕๔๗, หน้า ๑-๒) 

ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนไว้ ๕ ประการ คือ 
 ๑) บุคคลแต่ละคนย่อมมีความสําคัญ และมีความเป็น
เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกัน จึงมีสิทธิอันพึงได้รับการปฏิบัติด้วยความ
ยุติธรรม และอย่างบุคคลมีเกียรติ ในฐานะทีกําหนดวิธีการดํารงชีวิต
ของตนไปในทิศทางที่ตนต้องการ 
 ๒) บุคคลแต่ละคนย่อมมีสิทธิ และสามารถท่ีจะกําหนด
วิธีการดํารงชีวิตของตนไปในทิศทางที่ตนต้องการ 
 ๓ ) บุ ค ค ล แ ต่ ล ะคน ถ้ าห ากมี โอ ก าส แ ล้ ว ย่ อ ม มี
ความสามารถท่ีจะเรียนรู้เปลี่ยนทัศนะประพฤติปฏิบัติและพัฒนาขีด
ความสามารถให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงขึ้นได้ 
 ๔) มนุษย์ทุกคนมีพลังในเรื่องความคิดริเริ่ม ความเป็น
ผู้นํา และความคิดใหม่ ๆ ซึ่งซ่อนเร้นอยู่และพลังความสามารถเหล่าน้ี
สามารถเจริญเติบโต และนําออกมาใช้ได้ ถ้าได้รับการพัฒนา 
 ๕) การพัฒนาพลังและขีดความสามารถของชุมชนในทุก
ด้านเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา และมีความสําคัญย่ิงต่อชีวิตของบุคคล 
ชุมชน และรัฐ 

สนธยา  พลศรี 
(๒๕๕๓, หน้า ๕๔-๕๕) 

หลักการดําเนินงานพัฒนาชุมชนไว้ ๑๐ ประการ คือ 
๑) โครงการพัฒนาชุมชน จะต้องให้สอดคล้องกับความต้องการอัน
แท้จริงของประชาชน เริ่มจากโครงการง่าย ๆ ก่อนและค่อย ๆ ไปสู่
โครงการที่ยากขึ้น 
๒) โครงการพัฒนาชุมชนน้ัน จะต้องเป็นโครงการอเนกประสงค์ คือ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการแก้ปัญหาของชุมชน หรือปรับปรุงความสุขความ
เจริญได้ในหลาย ๆ ด้านพร้อม ๆ กัน 
๓) การพัฒนาชุมชนน้ันจะต้องเริ่มการดําเนินการ เพ่ือเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของประชาชนพร้อม ๆ กับการพัฒนาชุมชน หรือพร้อม ๆ กับ



 
 

๕๗

การดําเนินการของชุมชน 
 ๔) ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา
ชุมชนอย่างเต็มที่ เพ่ือเป็นการสร้างพลังชุมชนและจัดรูปสถานบันหรือ
หน่วยงานปกครอง หน่วยงานบริหารของประชาชนขึ้น 
 ๕) ต้องแสวงหาผู้นําในท้องถิ่นและพัฒนาผู้นําท้องถิ่นขึ้น
ตามลักษณะของกิจกรรมและความจําเป็นของชุมชน 
 ๖) ให้สตรีและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการให้
มากที่สุด เพราะสตรีมีบทบาทสําคัญต่อการขยายตัวของงานแนะ
แนวความคิดต่าง ๆ ส่วนเยาวชนสามารถเป็นกําลังรับช่วงงานและ
ขยายผลงานได้เป็นอย่างดี 
 ๗) รัฐบาลจะต้องจัดบริการไว้ให้พร้อมเพื่อสนับสนุนงาน 
และเป็นหลักประกันในประสิทธิภาพของผลงานและเป็นกําลังใจให้แก่
ประชาชน 
 ๘ ) ต้องมีการวางแผนเพ่ือการพัฒนาชุมชน ต้ังแต่
ระดับประเทศถึงระดับท้องถิ่น และการบริหารงานในทุกระดับจะต้อง
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 ๙) ในการดําเนินงานการพัฒนาชุมชนน้ัน ควรสนับสนุน
ให้องค์การของเอกชน องค์การอาสาสมัครต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
 ๑๐) ในการวางแผนการพัฒนาชุมชนน้ัน ต้องมีการ
วางแผนให้มีการพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน ทั้งระดับ
ท้องถิ่น และระดับชาติ ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้ระดับกับทุกส่วนของประเทศ 

ยุวัฒน์  วุฒิเมธี 
(๒๕๕๖, หน้า ๖-๘) 

หลักการพัฒนาชุมชนมี ๗ ประการ คือ 
 ๑) หลักความร่วมมือของประชาชน 
 ๒) หลักการแสวงหาผู้นํา  
 ๓) หลักการทํางานกับกลุ่ม  
 ๔) หลักการสมทบ  
 ๕) หลักการประสานงาน  
 ๖) หลักการรับผิดชอบร่วมกัน  
 ๗) หลักการขยายผล  

ยุวัฒน์  วุฒิเมธี 
(๒๕๕๖, หน้า ๔๕) 

วิธีการพัฒนาชุมชน มี ๗ วิธีการ คือ 
 ๑) การให้การศึกษาอบรมแก่ประชาชน 
 ๒) การจัดต้ังกลุ่ม และพัฒนากลุ่มหรือองค์ 
 ๓) การสรรหาและพัฒนาผู้นําของชุมชน 
 ๔) การส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐออกไปปฏิบัติงานอย่างเป็น
มิตรกับประชาชนในชุมชน  



 
 

๕๘

 ๕) การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 
 ๖) การวางแผนและวางโครงการ 
 ๗) การประสานงานและการร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาชุมชน 

พัฒน์  สุจํานง และคณะ 
(๒๕๕๕, หน้า ๒๓-๒๖) 

การพัฒนาชุมชนควรมีหลักที่สําคัญ ๘ ประการ คือ 
๑) ยึดถือประชาชนเป็นหลัก  
๒) ยึดทรัพยากรของชาวบ้านเป็นหลักในการพัฒนาทั้งคน วัตถุ และ
สถาบันทางสังคม 
๓) หลักประชาธิปไตยในการดําเนินงาน 
๔) หลักการปกครองตนเอง  
๕) หลักการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
๖) การพัฒนาชุมชนจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ทําได้ง่ายก่อนแล้วจึงค่อยๆ 
ไปสู่งานที่ทําได้ยากขึ้นไปเป็นลําดับ 
๗) การเปลี่ยนแปลงในชุมชนต้องคํานึงถึงสิ่งง่าย ๆ ในชีวิตของคน  
๘) ยึดถือวัฒนธรรมเป็นหลัก การพัฒนาชุมชนต้องสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของชาวบ้าน  

ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว 
(๒๕๔๕, หน้า ๕-๙) 

สังคมคุณภาพ  ยึดหลักความสมดุล  พอดี  และพ่ึงตนเองได้  มี
องค์ประกอบ ดังน้ี 
๑) คนไทยทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคท่ีจะพัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
เคารพกฎหมาย มีความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกสาธารณะ มี
ความสามารถคิดเอง ทําเอง พ่ึงพาตนเองมากขึ้น 
๒) คนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี มีความสุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์ สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมดี มีเมืองและชุมชนน่าอยู่ มี
ระบบดี มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓) เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขัน เป็นระบบเศรษฐกิจที่มี
เส ถี ย ร ภ าพ  ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น าอ ย่ า ง ย่ั ง ยื น แ ล ะ ส ม ดุ ล กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสมรรถนะและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้วยการบริหารจัดการที่ ดี มีประสิทธิภาพ มีการ
กระจายรายได้และกระจายผลการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
พร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่างรู้เท่ากัน 
๔) ระบบการเมืองการปกครองโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย มีเสรีภาพ
และเสถียรภาพนักการเมืองมีคุณภาพ คุณธรรม มีกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นที่พ่ึงของประชาชน และมีความเป็นธรรมในสังคมไทย 

 



 
 

๕๙

ตารางที่ ๒.๖ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดของนักวิชาการหรือแหล่งขอ้มูล (ต่อ) 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จีรพรรณ  กาญจนจิตรา 
(๒๕๕๓, หน้า ๕๒) 

การพัฒนาชุมชนถือว่า เป้าหมายสุดยอด (Ultimate goal) คือ การ
พัฒนาคน มีองค์ประกอบที่สําคัญ ๑๐ ประการ คือ 
๑) การพยายามท่ีจะยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนภายใน
ชุมชนให้ดีขึ้น  
๒) การพัฒนาชุมชนท่ีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
หรือเป็นลักษณะทางกายภาพตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
ประชาชน 
๓) การดําเนินงานจะต้องสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน  
๔ ) การพัฒนาชุมชนจะต้องใช้หลักการย่ัวยุ เร่งเร้า ส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดความคิดริเริ่ม และรู้จักวิธีช่วยตนเอง โดยพลังกลุ่มคน 
ตลอดจนการดําเนินการไปตามโครงการพัฒนานั้น 
๕) ผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะต้องทําหน้าที่เป็นผู้กระตือรือร้น ย่ัวยุ และ
ส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทเกิดความคิดริเริ่มขึ้น 
๖ ) แผนงานพัฒนาที่อาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน  และประชาชนกับหน่วยงานรัฐบาล  และองค์การ
อาสาสมัครเอกชน 
๗) รัฐบาลหรือแหล่งให้ความช่วยเหลือจากภายนอกจะให้ความ
ช่วยเหลือ เฉพาะส่ิงใดสิ่งหน่ึงที่เกิดความสามารถที่ชุมชนหรือราษฎร
จะจัดหามาได้เอง  
๘) จะต้องมีการรวบรวมผู้เช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  
๙ ) ขบวนการพัฒนาชุมชน จะต้องพิจารณาถึงสังคม ประเพณี 
วัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นหลัก 
๑๐) วิธีการพัฒนาชุมชนโดยอาศัยหลักการและแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นพ้ืนฐานในการดําเนินการ 

สานิต  บุญชู 
(๒๕๕๕, หน้า ๒๔-๒๕) 

วิธีการพัฒนาชุมชนไว้ ๒ ประการ คือ 
๑) การปฏิบัติงานด้วยระบบกลุ่ม 
๒) การให้การศึกษาอบรมนอกระบบโรงเรียน  

อาภรณ์พันธ์  จันทร์สว่าง 
(๒๕๕๕, หน้า ๒๕) 

วิธีการในการพัฒนาชุมชนไว้ ๒ ประการ คือ 
๑) ให้การศึกษาแก่ประชาชนรวมกลุ่มประชาชนเพื่อให้การศึกษาและ
ทํางานร่วมกัน 
๒) การดําเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะต้องใช้เวลาในการ
ดําเนินงาน มอบความรับผิดชอบให้กับประชาชนทันทีที่เขาสามารถ
รับได้ 

 



 
 

๖๐

ตารางที่ ๒.๖ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดของนักวิชาการหรือแหล่งขอ้มูล (ต่อ) 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Soutoy, Peter DU. 
(2002, p. 36) 

การพัฒนาชุมชน เป็นส่วนหน่ึงของกรรมวิธีทั้งหมดที่ใช้ในการสร้าง
ความ เจริญ ให้ ชุมชน เป็นส่ วน เห็ น ได้ ชัดแตกต่างออกไป โดย
ประกอบด้วยการช่วยตนเองโดยพิจารณาถึงความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนและการพิจารณาถึงลักษณะของสังคม วัฒนธรรม 
ประเพณี และลักษณะอ่ืน ๆ ของชุมชนน้ันเป็นส่วนรวมด้วย 

 

๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาบทบาทพระสงฆ ์

 การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์เป็นวิธีการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถจําแนก
ออกเป็น ๓ แนวทางใหญ่ ๆ คือ๗๔  
 ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการดําเนินให้บุคลากรได้รับประสบการณ์และการ
เรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพ่ือนามาปรับปรุงความสามารถในการทํางาน โดยวิธีการ ๓ ประการ 
คือ  
  ๑.๑ การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นเก่ียวกับ
งานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เป้าหมายคือการยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของพนักงานใน
ขณะน้ันให้สามารถทํางานในตําแหน่งน้ัน ๆ ได้ ผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วสามารถนําความรู้ไปใช้ได้
ทันที  
  ๑.๒ การศึกษา (Education) การศึกษานับว่าเป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยตรง เพราะการให้การศึกษาเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร้าง
ความสามารถในการปรับตัวในทุก ๆ ด้านให้กับบุคคล ถ้าพิจารณาในแง่องค์การแล้ว การศึกษาจะเน้น
การเตรียมพนักงานสําหรับในอนาคต เพ่ือเตรียมพนักงานให้มีความพร้อมที่จะทํางานตามความ
ต้องการขององค์การในอนาคต หรืออีกกรณีหน่ึง การให้การศึกษาสามารถใช้เพ่ือเตรียมพนักงานเพ่ือ
การเลื่อนตําแหน่งงานใหม่ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานาน 
  ๑ .๓  การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการปรับปรุงองค์การให้ มี
ประสิทธิภาพ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ้งเน้นที่ตัวงาน แต่มีจุดเน้นเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามที่องค์การต้องการ การพัฒนาองค์การน้ันเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์การเพ่ือการ
ปฏิบัติงานขององค์การในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวมเร็ว  
 ๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการนํากิจกรรมที่มีการกําหนดและวางรูปแบบอย่างมี
ระบบมาใช้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานให้ดีขึ้น โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาใน ส่วน คือ  

                                           
๗๔นิสดารก์ เวชยานนท์, บทความวิชาการ HR, (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๒๐–๑๔๐. 
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  ๒.๑ การพัฒนาบุคคล (Individual Development) ความจําเป็นในระดับบุคคล 
ในการเรียนรู้และการพัฒนาตามที่ Barrow and Loughlin กล่าวว่า องค์การจําเป็นจะต้องให้
พนักงานเขาเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถในสิ่งต่อไปน้ี กล่าวคือ  
 ประการแรก ควรให้การศึกษาแก่พนักงานเพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล และให้เขาเกิดความเข้าใจในบทบาทของตนท่ี
พึงอุทิศให้กับองค์การและสามารถตัดสินใจในการทํางานได้อย่างเหมาะสม  
 ประการที่สอง องค์การต้องการให้พนักงานมีการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะใหม่ ๆ และมี
ความสามารถในการปรับตัวได้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง โดยการเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถ
ของตนเองและจะต้องมีการพัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง และทันสมัยอยู่เสมอ  
 ประการที่สาม องค์การต้องการให้พนักงานมีความสามารถในการทํางานในโครงสร้าง
แบบแบนราบและมีสายการบังคับบัญชาที่สั้นกระชับ การทํางานที่มีการควบคุมดูแลไม่มากนัก การมี
วัตถุประสงค์และการตรวจสอบการทํางานของตนเอง ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดด้วย
ตนเอง  
 ประการที่สี่ องค์การต้องการให้พนักงานมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าการ
ประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ และมีทักษะทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
 นอกจากนั้น บุคลากรในองค์การยังจําเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการทํางาน  มี
ความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และดําเนินการจัดการกับงานใหม่ ๆ 
อีกทั้งบุคลากรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ตนเองให้มากข้ึนอีกด้วย บุคลากรจะต้องพัฒนา
ตนเองให้มีลักษณะเป็นผู้ที่สามารถทํางานได้ทันที 
  ๒.๒ การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) เป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย
องค์การและฝ่ายพนักงานด้วย ในส่วนของพนักงานแต่ละคนจะต้องยอมรับว่าตนมีหน้าที่ในการพัฒนา
สายงานอาชีพของตนด้วย โดยต้องคอยประเมินตนเองอยู่เสมอและปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ เพ่ือให้
ตนเองก้าวขึ้นไปในสายงานอาชีพ  
 การพัฒนาสายงานอาชีพ จะเน้นโอกาสในงานอาชีพที่ตอบสนองความสนใจและความ
ต้องการส่วนบุคคล และความต้องการขององค์การให้สอดคล้องกัน โดยที่องค์การจะต้องกําหนด
แผนพัฒนาสายงานและการจัดการสายงานของบุคลากร โดยอาศัยแผนปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์ที่
ได้รับการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วมาเป็นแนวทางการดําเนินการ อย่างไรก็ดี การพัฒนาสายงานอาชีพ
จะมีความแตกต่างกับการพัฒนาบุคคลเพราะการพัฒนาสายงานอาชีพเน้นที่ประสิทธิภาพของงาน
ระยะยาวและมุ่งความสําเร็จของบุคคลเป็นสําคัญ กล่าวได้ว่า การพัฒนาสายงานอาชีพ คือการพัฒนา
ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองตลอดชีวิตการทํางาน ดังน้ัน การเลือกอาชีพงานจึงต้องจัดทําเป็น
กระบวนการไม่ว่าจะมีโอกาสก้าวหน้าหรือไม่ก็ตาม บุคคลจะต้องพัฒนาสายงานอาชีพทุกขั้นตอน
ตลอดชีวิตการทํางาน ซึ่งเมื่อบุคคลเข้าเป็นสมาชิกในองค์การก็ย่อมต้องการความเจริญก้าวหน้าในสาย
งานอาชีพของตนเอง จะเห็นได้ว่า การพัฒนาสายงานอาชีพ จึงเป็นความรับผิดชอบและความมุ่ง
หมายร่วมกันทั้งองค์การและบุคลากร  
  ๒.๓ การพัฒนาองค์การ (Organization Development) การพัฒนาองค์การ มี
เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและปรับปรุงสุขภาพขององค์การให้แข็งแรงสมบูรณ์ย่ิงกว่าเดิม 
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นอกจากน้ีการพัฒนาองค์การจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดขึ้นในจุดใดจุดหน่ึง แต่จะต้อง
เป็นไปทั่วทั้งระบบขององค์การ และการพัฒนาองค์การจะต้องคํานึงถึงการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม ซึ่งจะต้องเร่ิมจากการเปลี่ยนแปลงที่ความคิดของคนในองค์การเสียก่อน เมื่อคนในองค์การ
เปลี่ยนแปลงความคิดแล้วย่อมจะช่วยส่งผลเช่ือมโยงไปยังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการทํางานและ
ปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยี  
 ๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ซึ่งหลักการน้ีจะเป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้และงานเข้าด้วยกัน
ซึ่งสามารถรวมกันได้อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบใน ส่วน คือ ในระดับบุคคล (Individual) ระดับกลุ่ม 
หรือทีมผู้ปฏิบัติงาน (Work groups or teams) และระดับระบบโดยรวม (The system) และ
กระบวนการเรียนรู้แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้ที่จะปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน และการเรียนรู้เพ่ือเตรียมตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ด้ังน้ัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาส
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ รวมทั้งปรับปรุงเจตคติและเทคนิคต่างๆ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานสัมฤทธ์ิ
ผลหรือบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีการพัฒนาน้ันมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับความคิดเห็น 
ความนิยม สภาพของงานและเวลา นักวิชาการ ได้เสนอแนะไว้ดังน้ี 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีหลักการท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง 
โดยให้บุคลากรมีความทันสมัยอยู่เสมอ และได้จําแนกออกเป็น ๓ ประเภท พอสรุปได้ดังน้ี๗๕ 
 ๑. การพัฒนาบุคคลเป็นการศึกษาเพื่อให้ความรู้กว้างๆ เป็นการศึกษาที่จัดอย่างเป็นพิธี
การ เป็นหลักสูตร จัดดําเนินการโดยภาครัฐหรือเอกชน 
 ๒. การพัฒนาบุคคลท่ีเป็นการเพ่ิมพูนทักษะ และความรู้เฉพาะอย่างส่วนใหญ่เป็นการ
พัฒนาบุคลากรภายหลังจากที่เข้าปฏิบัติงานแล้ว ได้แก่ การจัดการศึกษาฝึกอบรมในระหว่าง
ประจําการ (In–Service Education) มีวิธีการดังน้ี 
  ๒.๑ การอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) และการสร้างทัศนคติ (Attitude) 
  ๒.๒ การฝึกหัดโดยการลงมือทํางาน (On- the- job training) 
  ๒.๓ การพัฒนาเพ่ือการเพ่ิมพูนทักษะในการทํางาน (Skill training) 
  ๒.๔ การพัฒนาระดับหัวหน้างาน (Supervisory training) 
  ๒.๕ การพัฒนาระดับการจัดการ (Managerial training) 
  ๒.๖ การพัฒนานักบริหาร (Executive development) 
 ๓. การพัฒนาบุคลากรที่เป็นการพัฒนาตนเอง คือ การฝึกอบรมงานภายในหน่วยงาน
อย่างไม่เป็นพิธีการ เช่น การปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่(Orientation new staff) การฝึกงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะในทางใดทางหนึ่ง (Skill training) การจัดอบรมระยะสั้น (Shot course) การฝึกอบรม
เพ่ือแนะนํางาน (On the job training) การจัดอบรมวิชาการทั่วๆ ไป เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ตาม

                                           
๗๕สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๓), 
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ต้องการของเจ้าหน้าที่ การส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการอบรมวิชาระยะสั้นที่สถาบันอ่ืนจัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
เช่น การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอนุญาตให้ลาศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศ 
 ทั้งน้ี กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีถึง ๓๔ ประการ ดังน้ี๗๖ 
 ๑. การบรรยาย 
 ๒. การจัดประชุมใหญ่ 
 ๓. การสัมมนา 
 ๔. การอภิปรายแบบมีหัวข้อ 
 ๕. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ๖. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
 ๗. การใช้แบบเรียนสําเร็จรูป 
 ๘. การประชุมย่อย 
 ๙. การให้หัวเรื่องไปศึกษาค้นคว้า 
 ๑๐. การอ่านสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ 
 ๑๑. การเข้าฝึกอบรม 
 ๑๒. การหากรณีศึกษา 
 ๑๓. การดูภาพยนตร์ 
 ๑๔. การฟังเทป 
 ๑๕. การดูโทรทัศน์ 
 ๑๖. เกมส์ต่างๆ 
 ๑๗. การกระตุ้นให้มีการศึกษา 
 ๑๘. การฝึกอบรมจากการรับรู้ 
 ๑๙. การสอนงาน 
 ๒๐. การสาธิต 
 ๒๑. การฝึกงาน 
 ๒๒. การให้ความช่วยเหลือ 
 ๒๓. การเรียนพิเศษ 
 ๒๔. การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 ๒๕. การเสนอโครงการวิจัย 
 ๒๖. การเย่ียมเยียน 
 ๒๗. การแลกเปลี่ยน 
 ๒๘. การฝึกตนเอง 
 ๒๙. การศึกษาร่วมกัน 
 ๓๐. บทบาทสมมุติ 

                                           
๗๖Castetter B. William, The Personnel Function In Education Administrarion, 5th 

ed, (New York : Maemillan Publishing, 1992), p. 139. 



 
 

๖๔

 ๓๑. การระดมสมอง 
 ๓๒. การเข้าสถาบันอบรม 
 ๓๓. การทัศนศึกษา 
 ๓๔. การฝึกตัดสินใจแบบแฟ้ม 
 นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีก ๑๘ วิธีคือ๗๗ 
 ๑. การปฐมนิเทศ หรือการสร้างทัศนคติที่ดี 
 ๒. การสอนงาน 
 ๓. การมอบอํานาจให้ปฏิบัติงาน ให้รู้จักรับผิดชอบงาน 
 ๔. การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ 
 ๕. การหาพ่ีเลี้ยงช่วยสอนงานให้ 
 ๖. ให้ทําหน้าที่ผู้ช่วยงาน 
 ๗. การให้รักษาการแทน 
 ๘. พาไปสังเกตการณ์ทํางาน 
 ๙. ส่งไปศึกษาดูงาน 
 ๑๐. ประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 
 ๑๑. ส่งเข้าประชุมเรื่องที่เก่ียวกับงาน 
 ๑๒. จัดเอกสารทางวิชาการให้เพียงพอ 
 ๑๓. จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานให้พอใช้ 
 ๑๔. การอ่านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ฟังปาฐกถาทางวิชาการ 
 ๑๕. ให้ทําการทําลองวิจัย โดยเฉพาะวิจัยในงานที่ทําอยู่เป็นประจํา 
 ๑๖. ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
 ๑๗. ให้มีการปรึกษาหารือ 
 ๑๘. การนิเทศงาน 
 รวมถึง การพัฒนาที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ ๓๓ วิธี ดังน้ี๗๘ 
 ๑.การฟังคําบรรยาย หมายถึง การถ่ายทอดความรู้โดยคนเพียงคนเดียวสามารถกําหนด
ขอบเขตเน้ือหาวิชาไว้ในเวลาที่เหมาะสม 
 ๒. การประชุม หมายถึง การประชุมเพ่ืออภิปรายในระหว่างสมาชิกของกลุ่มมีประธาน
ของที่ประชุมเป็นหัวหน้ามีหน้าที่กล่าวนําควบคุมไม่ให้ออกนอกเรื่อง รวมทั้งกล่าวสรุป 
 ๓. การสัมมนา หมายถึง การที่บุคคลกลุ่มหน่ึงประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้การ
นําของผู้เช่ียวชาญ 

                                           
๗๗กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบ้ืองต้น, (กรุงเทพมหานคร :อักษรการพิมพ์, 

๒๕๓๒), หน้า ๑๑๙. 
๗๘เมธี ปิลันธนานนท์, การบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท วาย เค เอช 

กราฟฟิค แอนด์ เพรส จํากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑๑๔. 



 
 

๖๕

 ๔. การอภิปราย หมายถึง การซักถามเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการทํางาน 
มีการอภิปรายแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง 
 ๕. การจัดให้ฝึกงาน หมายถึง การจัดส่งบุคลากรไปฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ต้องการใน
หน่วยงานอ่ืนๆ หรืออาจจะให้ฝึกในหน่วยงานเดียวกันก็ได้ 
 ๖. การหมุนเวียนตําแหน่งหรือการสับเปลี่ยนหน้าที่ หมายถึง กิจกรรมที่จัดบุคลากรให้
เหมาะสมกับตําแหน่งและความรู้ความสามารถในการใช้คนให้ถูกกับงาน 
 ๗. การทดลองการปฏิบัติงาน หมายถึง การให้บุคลากรทดลองทํางานอยู่ระยะหน่ึงใน
ตําแหน่งใหม่ที่เห็นว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เมื่อเห็นว่าผลงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือมี
ประสิทธิภาพก็จะบรรจุลงในตําแหน่งน้ันๆ ในเวลาต่อมา 
 ๘. การฝึกกับผู้ชํานาญในสถานประกอบการ หมายถึง การให้บุคลากรเข้าไปทํางานใน
ฐานะผู้ช่วย เพ่ือฝึกและพัฒนาทักษะและเจตคติให้ดีขึ้น 
 ๙. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฟังคําบรรยายในภาค
เช้า และเข้าทดลองปฏิบัติตามเรื่องที่ได้เรียนตอนเช้าในภาคบ่าย เป็นการฝึกภาคปฏิบัติทันทีที่ได้เรียน
มาใหม่ๆ 
 ๑๐. การศึกษาพิเศษ หมายถึง การศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ให้กว้างขวาง
ขึ้น โดยส่งเสริมให้มีโอกาสเข้าศึกษาบางวิชาในสถาบันการศึกษาช้ันสูง ศึกษาทางไปรษณีย์ในวิชาการ
ที่เก่ียวข้องกับงาน ศึกษาหาความรู้จากเอกสารอ่ืนๆ ติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ภายใน
และภายนอกประเทศ สิ่งเหล่าน้ีมิได้เพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 
 ๑๑. การระดมความคิด หมายถึง การกระตุ้นให้ได้ความคิดสร้างสรรค์ โดยไม่ต้องกังวล
ว่าความคิดน้ันจะถูกต้องหรือไม่ และช่วยกันสรุปความคิดที่ดีไว้ 
 ๑๒. การเรียนจากแบบเรียนสําเร็จรูปหรือแบบเรียนโปรแกรม หมายถึง การเรียนด้วย
ตนเองวิธีหน่ึง หน่วยงานจัดทําแบบเรียนสําเร็จรูป มีคําบรรยาย ทฤษฎี มีแบบฝึกหัด และเฉลย
แบบฝึกหัดสําเร็จรูปอยู่ในหนังสือน้ันๆ 
 ๑๓. การประชุมย่อย หมายถึง การท่ีบุคคลกลุ่มเล็กๆ 2-3 คนมาน่ังคุยปรึกษาหารือกัน 
เช่น เพ่ือหาทางแก้ไขปรับปรุง 
 ๑๔. การมอบหมายงานพิเศษ หมายถึง การที่ผู้บริหารได้รับมอบหมายงานพร้อมทั้ง
อํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติแทน เพ่ือจะดูว่า บุคคลน้ันมีความสามารถมากน้อยแค่
ไหน 
 ๑๕. การศึกษาจากเอกสารที่พิมพ์แจก หมายถึง กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับข่าวสารทางวิชาการ เช่นการเผยแพร่งานวิจัย จัดทําวารสารให้ความรู้ หลักการ
ทางการศึกษา 
 ๑๖. การจัดรายวิชาให้เข้าเรียน หมายถึง การที่ทางสถาบันการศึกษาได้คัดเลือกบุคลากร
ในสายวิชาที่ขาดความกระตือรือร้น หรือมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควรได้ศึกษาเพ่ิมเติมในรายวิชาน้ันๆ 
ซึ่งอาจจะจัดในโรคงเรียนหรือส่งไปตามวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยก็ได้ 
 ๑๗. การศึกษาเฉพาะกรณี หมายถึง ผู้สอนจะนําเรื่องบางเรื่องมาให้ผู้เข้าร่วมอบรม
ศึกษาวิเคราะห์แล้วแสดงความคิดเห็นพร้อมกับยกทฤษฎีมาอ้างอิง เป็นการนําเอาทฤษฎีมาประยุกต์ 



 
 

๖๖

 ๑๘. การแสดงบทบาทสมมุติ หมายถึง การที่ผู้สอนกําหนดให้นักเรียนหรือผู้เข้าร่วม
อบรมคนใดคนหน่ึงแสดงเป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงและกําหนดให้คนอ่ืนอีก ๒-๓ คน เป็นตัว
ประกอบมาแสดงหน้าช้ันให้นักเรียนอ่ืนดู เพ่ือให้นักเรียนทุกคนเห็นภาพการปฏิบัติหรือวางตนอย่างใด
อย่างหน่ึงตามที่ผู้สอนต้องการ 
 ๑๙. การจัดทัศนศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือนําคณะครูไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
นอกชุมชน เพ่ือสังเกตการณ์สอนหรือการทํางาน 
 ๒๐. การเลียนแบบพฤติกรรม หมายถึง บุคคลสามารถรับพฤติกรรมใหม่โดยการสังเกต
และเลียนแบบจากพฤติกรรมที่ถูกต้องให้ผู้เข้ารับการอบรมดู จากน้ันจึงให้ผู้เข้ารับการอบรมลองทํา
ตามแบบอย่าง 
 ๒๑. การฝึกอบรม หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะอย่างของบุคคลเพ่ือปรับปรุง และ
เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติอันเหมาะสม จนสามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในพฤติกรรม และเจตคติเพ่ือการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๒๒. การสอนโดยครูพิเศษ หมายถึง การเชิญครู หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้
แก่บุคลากร เช่น คอมพิวเตอร์ 
 ๒๓. การสาธิต หมายถึง การจัดบุคคลหรือคณะบุคคลแสดงการทํางานผ่านขบวนการ
ทั้งหมดเหมือนอย่างที่เขาทําจริง เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มมีโอกาสสังเกตวิธีปฏิบัติ และปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 
 ๒๔. การเย่ียมชมกิจการ หมายถึง การที่ผู้บริหารได้พาบุคลากรในหน่วยงานไปดูกิจกรรม 
หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนในสาขาวิชาที่หน่วยงานน้ันๆต้องการช่วยให้บุคคลได้เกิดความรู้ 
ความคิด และทําให้เกิดทัศนคติในการปฏิบัติงาน 
 ๒๕. กิจกรรมรายบุคคล หมายถึง การจัดกิจกรรมให้แต่ละบุคคลไปปฏิบัติเช่น การให้ไป
เป็นวิทยากร การไปสังเกตคนอ่ืนปฏิบัติงาน 
 ๒๖. การเล่นเกม หมายถึง การให้บุคคลได้เล่นเกมร่วมกัน เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 ๒๗. การฝึกหัดแก้ปัญหา หมายถึง การฝึกให้บุคลากรได้รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆ กล้า
ตัดสินใจ ก่อให้เกิดการรู้วิธีป้องกันปัญหาและเกิดการเรียนรู้การวางแผน 
 ๒๘ . การฝึกการประสาน หมายถึง การฝึกให้บุคลากรได้เข้าใจการทํางานร่วมกัน
ประสานงานกันเพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ 
 ๒๙. โครงการวิจัย หมายถึง การให้บุคลากรได้รู้และเข้าใจถึงการวิจัยเพ่ือได้ทําการศึกษา
หาวิธีการที่ดีมาแก้ปัญหาพัฒนาหน่วยงานต่อไป 
 ๓๐ . โปรแกรมการแลกเปลี่ยน หมายถึง การจัดโครงการการแลกเปลี่ยนระหว่าง
สถานศึกษา เช่น โครงการแลกเปลี่ยนครูผู้เช่ียวชาญด้านบริหารงานเฉพาะด้าน เป็นต้น 
 ๓๑. ภาพยนตร์ หมายถึง การใช้ภาพยนตร์ หรือวีดีโอที่มีสาระความรู้ใหม่ๆสารคดีที่
เก่ียวข้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่มาให้บุคลากรได้ศึกษากัน 
 ๓๒. เทปบันทึกเสียง หมายถึง เทปบันทึกข่าวสารความรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานที่
ปฏิบัติอยู่มาให้บุคลากรได้ศึกษากัน 



 
 

๖๗

 ๓๓. โทรทัศน์ หมายถึง การศึกษาหาความรู้จากการดูโทรทัศน์ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับ
งานที่ปฏิบัติอยู่ในหน้าที่ หรือในงานที่มีความสัมพันธ์กัน 
 อีกทั้งยังมี วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น ๕ รูปแบบ ได้แก่๗๙ 
 ๑. การฝึกอบรม 
 ๒. การให้การศึกษา 
 ๓. การพัฒนาโดยวิธีอ่ืนๆเช่น 
  ๓.๑ การส่งบุคลากรไปดูงาน 
  ๓.๒ การจัดประชุมปฏิบัติการ 
  ๓.๒ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากร 
 ๔. การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเอาใจใส่ต่อการพัฒนาตนเอง 
 ๕. การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน ในเครือข่ายเดียวกันเป็นการช่ัวคราว 
 นอกจากน้ัน วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังมีเพ่ิมเติม ดังน้ี๘๐ 
 ๑. การศึกษาในสถาบันการศึกษา 
 ๒. การฝึกอบรมก่อนหรือในขณะปฏิบัติงาน 
 ๓. การปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่ในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน 
 ๔. การสอนแนะนํางาน 
 ๕. การฝึกปฏิบัติหรือการดูงาน 
 ๖. การประชุมสัมมนา 
 ๗. การย้ายสับเปลี่ยน หมุนเวียนตําแหน่ง 
 ๘. การอบรมมอบหมายภารกิจใหม่ๆ 
 ๙. การเลื่อนตําแหน่ง 
 ๑๐. กิจกรรมอ่ืนๆที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 ทั้งน้ี มีการแบ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น ๔ ด้านและวิธีการที่จะดําเนินการเพื่อ
พัฒนาแต่ละด้าน ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน ได้ดังน้ี๘๑ 
 ๑. การพัฒนาด้านสิ่งที่เป็นแกนหลักในการปฏิบัติ (Core development) หมายถึง การ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความรู้พ้ืนฐาน และกระบวนการดําเนินงานตามหน้าที่ของตนวิธีการที่ใช้ใน
การพัฒนานี้ ดังน้ี 
  ๑) การฝึกอบรมขณะประจําการ 
  ๒) การสร้างทัศนคติที่ดี โดยการปฐมนิเทศ 

                                           
๗๙เสริมวิทย์ ศุภเมธี, การบริหารกิจการนักเรียน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสมเด็จเจ้าพระยา, 

๒๕๓๑), หน้า ๑๗. 
๘๐ดนัย เทียนพุฒ, กลยุทธ์การพัฒนาคน, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ก.พลพิมพ์, ๒๕๔๐), 

หน้า ๒๔. 
๘๑D. G. Muller, A model for human resource development, Personnel Journal, 35 

(28), May 1976 : 238-243. 



 
 

๖๘

  ๓) โครงการศึกษาต่อเน่ืองที่จัดโดยองค์การ 
  ๔) การแจกเอกสารสิ่งพิมพ์ขององค์การที่จัดพิมพ์เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับนโยบายของ
หน่วยงาน 
 ๒ . การพัฒนาด้าน เทค นิค  (Technical development) การพัฒนาใน ด้าน น้ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูน ประสิทธิภาพด้านเทคนิคต่างๆของผู้ปฏิบัติงาน มีวิธีการดังน้ี 
  ๑) การฝึกอบรมขณะประจําการ 
  ๒) การฝึกอบรมทักษะเฉพาะบางอย่าง 
  ๓) โครงการทดสอบเพ่ือประกาศนียบัตร 
  ๔) การประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ในวิชาชีพต่างๆ 
  ๕) การประชุมของสมาคมวิชาชีพ 
  ๖) การส่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหน่ึงไปฝึกงานกับอีกหน่วยงานหน่ึงภายในองค์การ
เดียวกัน 
  ๗) การมอบมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาที่เกิดแผนก 
 ๓. การพัฒนาด้านความเป็นผู้นํา (Leadership development) การพัฒนาด้านน้ีมี
เป้าหมายเพ่ือปรับปรุงทักษะในการเป็นผู้นํา(Leadership skills) ของเจ้าหน้าที่วิธีการใช้ ได้แก่ 
  ๑) การฝึกอบรมขณะประจําการ 
  ๒) โครงการศึกษาที่จัดในมหาวิทยาลัย 
  ๓) การฝึกอบรมวิทยากร (Instructor training) เพราะเช่ือว่าบุคคลที่จะเป็นผู้นําที่ดี
น้ันควรจะเป็นครูที่ดีด้วย 
 ๔. การพัฒนาด้านอ่ืนๆ (Supplementary development) ซึ่งไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับ
เทคนิคการปฏิบัติงาน และการเป็นผู้นํา เช่น 
  ๑) การฝึกอบรมเพ่ือปรับปรุงทักษะการสื่อสารความหมายด้านการพูด การเขียน 
  ๒) โครงการการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการให้การแนะแนว หรือมนุษย์สัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล การจัดกิจกรรมในชุมชน 
 จากการศึกษาดังได้กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีหลายลักษณะ
ทั้งในระดับปฏิบัติและระดับบริหารสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน หรือองค์การ ผู้วิจัยได้สรุปวิธีการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ที่สําคัญโดยภาพรวม และจะใช้ใน
การวิจัยน้ีได้ ๓ วิธีการ ดังน้ี 
 ๑. การศึกษา (Knowledge) 
 ๒. การอบรม (Training) 
 ๓. การศึกษาดูงาน (Study Tour) 
 
 ทั้งน้ี จากวิธีการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงประมวลสรุป
เป็นตารางดังต่อไปน้ี 
 



 
 

๖๙

ตารางที่ ๒.๗ วิธีการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล (ต่อ) 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
นิสดารก์ เวชยานนท์ 
(๒๕๔๘ : หน้า ๑๒๐-๑๔๐) 

๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้รับประสบการณ์และการเรียนรู้ 
โดย การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนา 
๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการกําหนดและวางรูปแบบ โดย
การพัฒนาบุคคล การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์การ 
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการบูรณาการในทุก ๆ ด้าน โดย
การศึกษา การเพ่ิมพูนทักษะ การฝึกอบรม 

William, B. Castetter 
(1992 : p. 139) 

๑. การบรรยาย ๒. การจัดประชุมใหญ่ ๓. การสัมมนา 
๔. การอภิปรายแบบมีหัวข้อ ๕. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๖. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ๗. การใช้แบบเรียนสําเร็จรูป 
๘. การประชุมย่อย ๙. การให้หัวเรื่องไปศึกษาค้นคว้า 
๑๐. การอ่านสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ๑๑. การเข้าฝึกอบรม 
๑๒. การหากรณีศึกษา ๑๓. การดูภาพยนตร์ 
๑๔. การฟังเทป ๑๕. การดูโทรทัศน์    ๑๖. เกมส์ต่างๆ 
๑๗. การกระตุ้นให้มีการศึกษา        ๑๘. การฝึกอบรมจากการรับรู้ 
๑๙. การสอนงาน   ๒๐. การสาธิต    ๒๑. การฝึกงาน 
๒๒. การให้ความช่วยเหลือ             ๒๓. การเรียนพิเศษ 
๒๔. การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์  ๒๕. การเสนอโครงการวิจัย 
๒๖. การเย่ียมเยียน  ๒๗. การแลกเปลี่ยน ๒๘. การฝึกตนเอง 
๒๙. การศึกษาร่วมกัน    ๓๐. บทบาทสมมุติ  
๓๑. การระดมสมอง      ๓๒. การเขา้สถาบันอบรม    
๓๓. การทัศนศึกษา       ๓๔. การฝึกตัดสินใจแบบแฟ้ม 

กิติมา ปรีดีดิลก 
(๒๕๓๒ : หน้า ๑๑๙) 

๑. การปฐมนิเทศ หรือการสร้างทัศนคติที่ดี ๒. การสอนงาน 
๓. การมอบอํานาจให้ปฏิบัติงาน ให้รู้จักรับผิดชอบงาน 
๔. การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ ๕. การหาพ่ีเลี้ยงช่วยสอนงานให้ 
๖. ให้ทําหน้าที่ผู้ช่วยงาน ๗. การให้รักษาการแทน 
๘. พาไปสังเกตการณ์ทํางาน ๙. ส่งไปศึกษาดูงาน 
๑๐. ประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 
๑๑. ส่งเข้าประชุมเรื่องที่เก่ียวกับงาน 
๑๒. จัดเอกสารทางวิชาการให้เพียงพอ 
๑๓. จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานให้พอใช้ 
๑๔. การอ่านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ฟังปาฐกถาทางวิชาการ 
๑๕. ให้ทําการทําลองวิจัย โดยเฉพาะวิจัยในงานที่ทําอยู่เป็นประจํา 
๑๖. ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
๑๗. ให้มีการปรึกษาหารือ                ๑๘. การนิเทศงาน 



 
 

๗๐

ตารางที่ ๒.๗ วิธีการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล (ต่อ) 
นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
เมธี ปิลันธนานนท์ 
(๒๕๕๒ : หน้า ๑๑๔) 

๑.การฟังคําบรรยาย      ๒. การประชุม 
๓. การสัมมนา             ๔. การอภิปราย 
๕. การจัดให้ฝึกงาน       ๖. การหมุนเวียนตําแหน่ง 
๗. การทดลองการปฏิบัติงาน ๘. การฝึกกับผู้ชํานาญ 
๙. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑๐. การศึกษาพิเศษ 
๑๑. การระดมความคิด      ๑๒. การเรียนจากแบบเรียนสําเร็จรูป 
๑๓. การประชุมย่อย         ๑๔. การมอบหมายงานพิเศษ 
๑๕. การศึกษาจากเอกสารที่พิมพ์แจก   
๑๖. การจัดรายวิชาให้เข้าเรียน 
๑๗. การศึกษาเฉพาะกรณี     ๑๘. การแสดงบทบาทสมมุติ 
๑๙. การจัดทัศนศึกษา         ๒๐. การเลียนแบบพฤติกรรม 
๒๑. การฝึกอบรม               ๒๒. การสอนโดยครูพิเศษ 
๒๓. การสาธิต                   ๒๔. การเย่ียมชมกิจการ 
๒๕. กิจกรรมรายบุคคล       ๒๖. การเล่นเกม 
๒๗. การฝึกหัดแก้ปัญหา       ๒๘. การฝึกการประสาน 
๒๙. โครงการวิจัย              ๓๐. โปรแกรมการแลกเปลี่ยน 
๓๑. ภาพยนตร์   ๓๒. เทปบันทึกเสียง   ๓๓. โทรทัศน์ 

เสริมวิทย์ ศุภเมธี 
(๒๕๓๑ : หน้า ๑๗) 

๑. การศึกษา     ๒. อบรม    ๓ ปฐมนิเทศ 
๔. การส่งเสริมสนับสนุน   ๕. การแลกเปลี่ยนบุคลากร 

ดนัย เทียนพุฒ 
(๒๕๔๐ : หน้า ๒๔) 

๑. การศึกษา     ๒. อบรม    ๓ ปฐมนิเทศ 
๔. การสอนแนะนํางาน ๕. การฝึกปฏิบัติหรือการดูงาน 
๖. การประชุมสัมมนา ๗. การย้ายสับเปลี่ยน หมุนเวียนตําแหน่ง 
๘. การอบรมมอบหมายภารกิจใหม่ๆ ๙. การเลื่อนตําแหน่ง 
๑๐. กิจกรรมอ่ืนๆที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

Muller, D. G. 
(1976 : pp. 238-243) 

๑. การพัฒนาด้านสิ่งที่เป็นแกนหลักในการปฏิบัติ ได้แก่ ฝึกอบรม 
สร้างทัศนคติที่ดี โครงการต่อเน่ือง แจกเอกสารสิ่งพิมพ์ 
๒. การพัฒนาด้านเทคนิค ได้แก่ ฝึกอบรม โครงการทดสอบ ประชุม 
ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝีกงาน การมีส่วนร่วมแก้ปัญหา 
๓.การพัฒนาด้านความเป็นผู้นํา ได้แก่ ฝึกอบรม โครงการศึกษา 
๔. การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ เช่น ปรับปรุงทักษะ ให้การแนะแนว 

 
 
 
 



 
 

๗๑

 
 ดังน้ัน จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้วิจัยจึงได้สรุปเป็น
ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ ที่สําคัญ ดังน้ี 
 
 ๑. การศึกษา (Education)  
 การศึกษา (Education) หมายถึง การเรียนรู้ที่ มุ่ งเพ่ืองานในอนาคต  หรือการ
เปลี่ยนแปลงในความรู้เป็นการช่วยแต่ละบุคคลให้มีคุณสมบัติที่จะเติบโต หรือประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายของอาชีพในอนาคต การศึกษามักจะสัมพันธ์กับการพัฒนาอาชีพและเป็นการริเริ่มโดย
บุคคลมากกว่าองค์การ ในองค์การมักจะเรียกว่า การศึกษาของพนักงาน เช่น๘๒ 
 ๑) การศึกษาเพ่ือให้ได้พ้ืนฐานที่จําเป็นในงาน 
 ๒) การศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเป็นวิชาชีพ 
 ๓) การศึกษาต่อเน่ือง 
 การศึกษา (Education) จึงเป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จําเป็นวิธีการหน่ึงเพราะ
เป็นการเพิ่มวุฒิของทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ขึ้น หรือให้ได้รับความรู้ใหม่เน่ืองจากเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป ความรู้ความสามารถล้าสมัย จึงจําเป็นที่ต้องส่งบุคคลไปศึกษาต่อมีทั้งการศึกษาต่อ
ภายในประเทศ และการศึกษาต่อต่างประเทศ เพ่ือให้นําความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใหม่
มาปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษา เน่ืองจากการศึกษาเป็นเคร่ืองมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทําหน้าที่หลัก ๒ ประการ คือ ประการแรก ทําหน้าที่ในการให้ความรู้วิชาการและความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ เมื่อเรียนจบ ก็สามารถนําเอาไปเป็นเคร่ืองมือประกอบอาชีพไปใช้งานและอยู่ร่วมใน
สังคมต่อไป ประการที่สอง ทําหน้าที่ในการชีแนะแนวทางในการดําเนินชีวิตและฝึกฝนพัฒนาตนเอง
เพ่ือพัฒนาคุณภาพจิตใจตนเอง และพฤติกรรมของสังคมที่ดีที่เหมาะสมต่อไป 
 สําหรับรูปแบบการศึกษาในปัจจุบันมี ๓ รูปแบบ ได้แก่๘๓ 
 ๑) การศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษาในระบบเป็นการศึกษาที่กําหนด
จุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเง่ือนไขของการ
สําเร็จการศึกษาที่แน่นอน ทฤษฎีการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งสู่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 
โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่เก่ง ดี มีสุข 
 ๒) การศึกษานอกระบบ (Non-Formal Education) การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษา
ที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัด
และการประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขที่สําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะต้องมี
ความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

                                           
๘๒ดนัย เทียนพุฒ, กลยุทธ์การพัฒนาคน, หน้า ๓๑. 
๘๓เสน่ห์  จุ้ยโต, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์คร้ังท่ี ๕, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๔๖), หน้า ๑๗๖-๑๗๘. 
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 ๓ ) การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็น
การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษา
จากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อ สื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืน 
 จากประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
การศึกษาทําให้มนุษย์เกิดการพัฒนา โดยการนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาโดยวิธีต่าง ๆ มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน หรือนํามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการศึกษาสามารถ
กระทําได้ตลอดเวลา 
  
 ๒. การฝึกอบรม (Training) 
 การฝึกอบรม คือ การเพ่ิมพูนความรู้ ความชํานาญ ความสามารถ และเปล่ียนแปลง
ทัศนคติท่าทีความรู้สึกของผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม เพ่ือให้เขาสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขข้อบกพร่องในการทํางานปัจจุบัน และทํางานประสบผลสําเร็จใน
อนาคตตลอดจนการเตรียมคนให้พร้อมเพรียง เพ่ือรับตําแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นไป ถือเป็น
งานส่วนหน่ึงของฝ่ายบริหาร ซึ่งต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง๘๔ จากความหมายการฝึกอบรมท่ีกล่าว
มา สรุปว่า การฝึกอบรม คือ กระบวนการท่ีจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งใน
ระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน และเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ 
 การฝึกอบรมเป็นหน้าที่ของการจัดการ ความรับผิดชอบขั้นแรกของการบริหาร คือ ความ
พยายามในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายอย่างดี ดังน้ันจึงมีความจําเป็นต้องจัดการฝึกอบรมข้ึนเพ่ือ
เป็นเคร่ืองมือนําไปสู่ความสําเร็จ ความจําเป็นมากน้อยในการจัดการอบนมข้ึนอยู่กับความเหมาะสม 
และความต้องการของหน่วยงานน้ันๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย การบริหารแต่ละแห่ง การฝึกอบรม
เป็นเคร่ืองมือช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความรู้ ความสามารถและพร้อมที่จะเป็นตัวนําในการ
เปลี่ยนแปลง โดยเข้าไปจักดําเนินปรับปรุงองค์การให้เกิดความก้าวหน้าได้ในอนาคต๘๕ 
 ทั้งน้ี ประโยชน์ของการฝึกอบรม สามารถอธิบายได้ดังน้ี๘๖  
 ๑. การฝึกอบรมจะทําให้ระบบการปฏิบัติงานดีขึ้น 
 ๒. การฝึกอบรมจะช่วยลดค่าใช่จ่าย แรงงาน และเวลาในการปฏิบัติงานให้น้อยลง 
 ๓. การฝึกอบรมจะช่วยลดเวลาเรียน และวิธีการปฏิบัติงานให้น้อยลง 
 ๔. การฝึกอบรมจะช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาให้น้อยลง 
 ๕. การฝึกอบรมจะช่วยให้การบริการการควบคลุมการติดต่อสื่อสารการประสานงานท่ีดี
ขึ้น 

                                           
๘๔อุทัย หิรัญโต, หลักการบริหารงานบุคคล, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๓๑), หน้า ๑๐๘. 
๘๕Stahl O' Glenn, Public Personnel Administration, (New York : Harper and Row, 

1962), p. 279. 
๘๖อุทัย หิรัญโต, หลักการบริหารงานบุคคล, หน้า ๑๐๙. 
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 ๖. การฝึกอบรมจะช่วยให้ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ที่สมรรถภาพสูงขึ้น 
 ๗. การฝึกอบรมจะช่วยให้ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ทํางานอย่างมีชีวิตชีวามากข้ึน 
 สําหรับ จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม จําแนกได้ดังน้ี๘๗ 
 ๑. ความมุ่งหมายขององค์การ เป็นความมุ่งหมายที่เน้นหนักในแง่ส่วนรวม ดังน้ี 
  ๑.๑ เพ่ือสร้างความสนใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ 
  ๑.๒ เพ่ือสอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด 
  ๑.๓ พัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ผลสูงสุด 
  ๑.๔ ลดความสิ้นเปลืองและป้องกันอุบัติเหตุให้การปฏิบัติงาน 
  ๑.๕ เพ่ือจัดวางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
  ๑.๖ พัฒนาฝีมือในการปฏิบัติงานของบุคคล 
  ๑.๗ เพ่ือพัฒนาการบริหาร โดยเฉพาะการบริหารด้านบุคคลให้มีความพอใจทุกฝ่าย 
  ๑.๘ ฝึกฝนบุคคลไว้เพ่ือความก้าวหน้าของงาน และการขยายองค์การ 
  ๑.๙ สนองบริการอันมีประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร 
 ๒. ความมุ่งหมายส่วนบุคคล หมายถึง ความมุ่งหมายของข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ ดังน้ี 
  ๒.๑ เพ่ือความก้าวหน้าในการเลื่อนขั้นตําแหน่ง 
  ๒.๒ เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๓ เพ่ือพัฒนามือในการปฏิบัติงานโดยการทดลองปฏิบัติ 
  ๒.๔ เพ่ือฝึกฝนการตัดสินใจ 
  ๒.๕ เพ่ือเรียนรู้งาน ลดการเสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๖ เพ่ือปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
  ๒.๗ เพ่ือส่งเสริม และสร้างขวัญในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๘ เพ่ือเข้าใจนโยบายและความมุ่งหมายขององค์การที่ปฏิบัติงานอยู่ให้ดีขึ้น 
  ๒.๙ เพ่ือให้มีความพอใจในการปฏิบัติงาน 
 นอกจากน้ี ประเภทของการฝึกอบรม อาจจําแนกได้ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
และตามระยะเวลาที่จัดให้มีการฝึกอบรม 
 ๑. การฝึกอบรมปฐมนิเทศ 
 ๒. การฝึกอบรมการทํางาน 
 ๓. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับบัญชา 
 ๔. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 
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 ทั้งน้ี วิธีการฝึกอบรมที่สําคัญ แบ่งได้ดังน้ี๘๘ 
 ๑. การฝึกอบรมการทํางาน (On-the-job training) 
 ๒. วิธีฝึกอบรมด้วยการจัดประชุม หรือถกปัญหา (Conference or discussion) 
 ๓. การอบรมช่างฝีมือ (Apprenticeship training) 
 ๔. การอบรมในห้องบรรยาย (Class-room training method) 
 ๕. การจัดแผนการสอน (Program instruction) 
 โดยสรุป การฝึกอบรมเป็นการพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร 
พัฒนาตั้งแต่ก่อนปฏิบัติงาน และขณะปฏิบัติงาน เป็นการเตรียมทรัพย์กรมนุษย์เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
มีหลายประเภท ไม่มี เวลาที่ ดีที่สุด แต่ต้องดูความเหมาะสม ผู้รับผิดชอบคือผู้บริหารต้องให้
ความสําคัญและการสนับสนุน 
 
 ๓. การศึกษาดูงาน (Study Tour) 
 การศึกษาดูงาน หมายถึง การที่หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรไปสังเกตการณ์ทํางาน
ของหน่วยงานหรือองค์การอ่ืนในลักษณะที่เรียกว่า Study tour/ Visit กิจกรรมเช่นน้ีจะช่วยไม่ให้หลง
ผิดไปว่าสิ่งที่ตนเองทําน้ันเป็นการกระทําที่ดีที่สุดแล้ว เพราะไม่มีที่จะเปรียบเทียบ การไปสังเกต
กิจการในหน่วยงานอ่ืนย่อมจะทําให้มีโอกาสได้เปรียบ ทําให้เกิดความคิดมองเห็นตัวอย่างในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะนํามาปรับปรุงใช้ในหน่วยงานของตนบ้าง 
 
 โดยการศึกษาดูงานว่า เป็นการอบรมนอกสถานที่ให้บุคลากรได้พบสถานที่จริง เป็นการ
พัฒนาบุคลากรได้ทุกระดับ หรือเป็นการฝึกอบรมชนิดหน่ึงที่ต้องอาศัยศักยภาพของจริง เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และประหยัดเวลา โดยมีวิธีดําเนินการดังน้ี๘๙ 
 ๑. กําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนก่อนเดินทางไปศึกษาดูงาน แล้วอธิบายให้บุคลากร
เข้าใจถึงขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานรายละเอียดต่างๆ ที่จําเป็นและข้อปลีกย่อย
อ่ืนๆ เช่น เวลารถออก ที่พัก และเมื่อเสร็จสิ้นการดูงานจะต้องเขียนรายงานถึงประโยชน์ที่ได้รับ
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ พร้อมแนวทางการแก้ไข 
 ๒. สถานที่ ผู้จัดต้องศึกษาในรายละเอียดก่อนที่จะนําคณะผู้ดูงานเข้าเย่ียมชมซึ่งต้อง
เลือกหน่วยงาน โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์และความร่วมมือ ตรวจสอบรายช่ือผู้ร่วมเดินทางและจัด
กําหนดการแจกผู้ร่วมเดินทางให้ทั่วถึง 
 
 
 
 

                                           
๘๘ธงชัย สันติวงษ์, การบริหารงานบุคคล, หน้า ๒๒๓-๒๒๖. 
๘๙ทองฟู ชินะโชติ, เทคนิคการพัฒนาทีมงาน, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, ๒๕๓๑), 

หน้า ๘๔. 



 
 

๗๕

 ทั้งน้ี การศึกษาดูงานและสังเกตวิธีการทํางานโดยทั่วไปแล้วแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ๙๐ 
 ๑. การไปศึกษาดูงานและดูงานในต่างประเทศ ปัจจุบันน้ีพัฒนาการด้วยการสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ มีการฟ้ืนฟู และช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากข้ึน ประเทศที่เจริญและพัฒนากว่าได้ให้
ความช่วยเหลือประเทศไทยมากข้ึน ทั้งการกู้ยืมเงิน การให้เงิน อุปกรณ์เครื่องมือ และนักวิชาการ
ช่วยเหลือสนับสนุน ตลอดจนให้ทุนการศึกษาและดูงานแก่ข้าราชการเพ่ือนําความรู้มาพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
 ๒. การไปศึกษาดูงานและสังเกตวิธีการทํางานภายในประเทศ ปกติมักใช้ระยะเวลาสั้นๆ
และปฏิบัติที่ได้ผล ได้แก่ 
  ๒.๑ การให้ไปฝึกงานเป็นการส่งคนไปเพ่ือทํางานและใช้สติปัญญาด้วย คือ 
   (๑) ฝึกให้คิดและรู้จักวิธีคิด 
   (๒) ฝึกให้เผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหา 
   (๓) ฝึกการทํางานที่รวดเร็ว และฉลาดมีไหวพริบขึ้น 
   ประโยชน์ของการฝึกทํางานทําให้รู้หลักการข้อเท็จจริงมากขึ้นช่วยให้การ
ทํางานดีขึ้น  
  ๒ .๒ ) การพาไปดูงานโดยพาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานไปดูกิจกรรมหรือ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เห็นว่าเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของตนเอง
เพ่ือให้เห็นของจริง ช่วยสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่ม 
 

๒.๖ มติมหาเถรสมาคม เรื่อง โครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและ
โครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน 

 ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เลขาธิการ
มหาเถรสมาคมเสนอว่า เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการ
ประชารัฐ เพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกับคณะสงฆ์ใน
เขตกรุงเทพมหานครท้ังสองฝ่าย และคณะสงฆ์ ๑๘ ภาค ทั้งสองฝ่าย สถาบันการเงินของรัฐและ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมจัดตลาดประชารัฐสี่มุมเมือง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผู้
มีรายได้น้อยได้มีโอกาสนําผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการมา ออกร้าน เพ่ือจําหน่ายในตลาดที่จัด
ไว้ และเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) 
ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรมและธรรมาภิ
บาล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี  
 

                                           
๙๐วิจิตร อาวะกุล, การฝึกอบรม, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๑๔๙. 



 
 

๗๖

 ๑. เพ่ือให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและประชาชนมีคุณธรรม ศีลธรรม มี
หลักธรรมาภิบาล และยึดถือปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา  
 ๒. เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
 ๓. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดในการวางจําหน่ายสินค้าให้หลากหลายขึ้น  
 เพ่ือให้การดําเนินการตามแนวทางประชารัฐสําเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรม  เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และดําเนินโดยอยู่บนพ้ืนฐานความมีคุณธรรม ศีลธรรม มีหลักธรร
มาภิบาล และประชาชนยึดถือปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา เพ่ือให้สังคมและ
ประเทศชาติมีความมั่นคง และความเข้มแข็ง ไปด้วยพร้อมกัน และดําเนินการตามกรอบแนวทาง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินงาน  (Memorandum Of Understanding: MOU) ที่
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุผลสําเร็จ โดยสรุปรายละเอียดสาระสําคัญแนว
ทางการดําเนินงานตามกรอบนโยบายของรัฐบาล และสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.) ดังน้ี  
 
 กรอบนโยบาย  
 ๑. ส่งเสริมพัฒนาโครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และโครงการตลาด
ประชารัฐ เพ่ือประชาชนให้กระจายโอกาสแก่ประชาชนให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 ๒ . การดําเนินโครงการตลาดประชารัฐในพ้ืนที่ วัดที่มีความพร้อมเหมาะสม ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  
 ๓. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาโครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และโครงการ
ตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนรองรับการท่องเที่ยว  
 ๔. การอบรมบ่มเพาะให้สมาชิกโครงการเป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม มีธรรมาภิบาล มี
ความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคีปรองดอง เป็นสังคมคุณธรรม เพ่ือเป็นกลไกและเป็นภูมิคุ้มกันให้กับระบบ
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป  
 
 แนวทางดําเนินการ  
 ๑. ปรับปรุงการดําเนินการ ตามมติ ครม. วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในการดําเนินการ
โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกับคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งสองฝ่าย และคณะสงฆ์ ๑๘ ภาค ทั้งสอง
ฝ่าย สถาบันการเงินของรัฐ และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมจัดตลาดประชารัฐ โดย
เบ้ืองต้นทางสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะคัดเลือกวัดจาก ๓๗ เขตการปกครองสงฆ์ ใน
กรุงเทพมหานคร อย่างน้อยเขตละ ๑ วัด เข้าร่วมโครงการ โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประสานขอความอนุเคราะห์วัดที่มีความพร้อมเพื่อใช้สถานที่ โดย สทบ. และสถาบันการเงินจัดผู้มี
รายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร นําผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการมาออกร้านเพ่ือจําหน่ายใน
ตลาดที่จัดไว้ และให้หน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เก่ียวข้องมาร่วมให้ความรู้และ
ช่วยสนับสนุนต่อยอดการพัฒนาผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ และตลาดให้มีคุณภาพซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคได้รับ



 
 

๗๗

สินค้าที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรมไปพร้อมกัน ทั้งน้ีให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่งต้ัง
คณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์แนวทางการดําเนินการ  
 ๒. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะจัดต้ังผู้ประสานงานระดับจังหวัด ดําเนินการ
ประสานงานโครงการทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับ สทบ. โดย สทบ. จะดําเนินการถ่ายทอดความรู้ กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์ แนวทางต่าง ๆ ที่ เก่ียวกับกองทุนของ สทบ . เพ่ือให้ผู้
ประสานงานของสํานักงานพระพุทธศาสนา-แห่งชาติลงพ้ืนที่เพ่ือสื่อสารกับคณะผู้ปกครองสงฆ์ วัด 
และชุมชน เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะร่วมมือกับ สทบ. ในการอํานวยความสะดวก
ด้านสถานที่สําหรับเส้นทางการเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง สทบ. ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันกําหนดขึ้น และมีการอบรมต่อยอดการพัฒนาสินค้า การ
เป็นผู้นําการท่องเที่ยวในท้องถิ่น การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะให้
ความร่วมมือด้านสถานที่โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางสําหรับจุดที่เป็นแหล่งเช่ือมโยงการท่องเที่ยว การจัด
กิจกรรมและการอํานวยความสะดวกต่างๆ  
 ๔. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ สทบ. จะหารือแนวทางการเข้าร่วมโครงการ
ของชุมชนรอบวัดที่มีความประสงค์จะดําเนินโครงการผ่านวัด เพ่ือสร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน หมู่บ้านและชุมชน สร้างความเข้มแข็งต่อระบบเศรษฐกิจฐานราก ความปรองดอง
สมานฉันท์ในพ้ืนที่ ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการสร้างสังคมสันติ
สุข ส่งเสริมความสมานฉันท์ของศาสนิกชนของทุกศาสนา โดยการรับรองโครงการของชุมชนผ่านวัด
และสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในพ้ืนที่ (ในส่วนภูมิภาค) และผ่านสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (ในกรุงเทพมหานคร) แล้วส่งให้ สทบ. พิจารณาสนับสนุนการดําเนินการต่อไป  
 ๕. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะประสานงานกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม ศูนย์
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ทั่วประเทศ โดยจัดทําหลักสูตรการอบรมให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
ของสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ธรร
มาภิบาล มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคีปรองดอง เป็นสังคมคุณธรรม เพ่ือเป็นกลไกและเป็น
ภูมิคุ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 ทั้งน้ี เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดําเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเข้มแข็ง เป็น
ระบบ เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาการยอมรับในการอํานวยประโยชน์แก่ประชาชน 
สังคม และประเทศชาติ โดยคณะสงฆ์และวัดเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อ
ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง จึงเห็นควรนําเสนอท่ีประชุมมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
แต่งต้ังคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางาน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ 
โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี  
 ๑. คณะที่ปรึกษาโครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและโครงการตลาด
ประชารัฐ เพ่ือประชาชน ประกอบด้วย  
  ๑) เจ้าคณะใหญ่  
  ๒) เจ้าคณะภาค  



 
 

๗๘

 โดยให้มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานแก่
คณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การบริหารจัดการ และการขับเคลื่อน
โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 ๒. คณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนโครงการและคณะทํางานโครงการประชารัฐ เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
  ๒.๑ คณะกรรมการอํานวยการ  
  ๑) พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  ประธานกรรมการ  
  ๒) เจ้าคณะเขต  กรรมการ  
  ๓) ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือผู้แทน  
   กรรมการ  
  ๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน  กรรมการ  
  ๕) รองผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย  
   กรรมการ  
  ๖) ส่วนราชการ/ภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง  กรรมการ  
  ๗) พระอรรถกิจโสภณ เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการ  
   และเลขานุการ  
  ๘) ผู้อํานวยการกองพุทธศาสนสถาน  กรรมการ  
   และผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๙) ผู้อํานวยการกลุ่มบูรณะพัฒนาวัดและศาสนสงเคราะห์ กรรมการ  
   และผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๐) หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง  กรรมการ  
   และผู้ช่วยเลขานุการ  
   
 โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่กําหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 
ควบคุม กํากับดูแลโครงการ การดําเนินการตามกิจกรรม/โครงการ เสนอแนะ ปรับปรุง แนวทาง การ
ดําเนินการจัดประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค์ รูปแบบ และแนวทางการขับเคล่ือน
โครงการ แต่งต้ังคณะทํางานชุดย่อยหรือเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือคณะทํางาน รวมทั้งเชิญหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องให้ดําเนินงานช่วยเหลือการขับเคล่ือนโครงการตามความเหมาะสม เพ่ือให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
  ๒.๒ คณะทํางานขับเคล่ือนโครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและ
โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร ประจําเขต ประกอบด้วย  
  ๑) เจ้าคณะเขต  ประธานคณะทํางาน  
  ๒) เจ้าคณะแขวง  คณะทํางาน  
  ๓) ผู้อํานวยการเขตหรือผู้แทน  คณะทํางาน  
  ๔) ผู้แทนสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คณะทํางาน  



 
 

๗๙

  ๕) ส่วนราชการ/ภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง  คณะทํางาน  
  ๖) เลขานุการเจ้าคณะเขต  คณะทํางาน  
   และเลขานุการ  
  ๗) เลขานุการเจ้าคณะแขวง  คณะทํางาน  
   และผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๘) ผู้อํานวยการกลุ่มบูรณะพัฒนาวัดและศาสนสงเคราะห์ คณะทํางาน  
   และผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๙) หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง  คณะทํางาน  
   และผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 โดยให้คณะทํางานมีหน้าที่กําหนดแผน มาตรการ แนวทาง เป้าหมายการคัดเลือกวัดและ
ชุมชนเพ่ือเข้าร่วมและสนับสนุนการดําเนินโครงการ การจัดประชุม ช้ีแจง เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับ
วัตถุประสงค์ รูปแบบ แนวทางตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการกําหนดแก่กลุ่มเป้าหมายและภาคส่วน
ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การขับเคลื่อนการทํางานบรรลุผลสําเร็จ  
 
 ๓. คณะกรรมการอํานวยการขับเคล่ือนโครงการและคณะทํางานโครงการประชารัฐเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน ประจําจังหวัด ประกอบด้วย  
  ๓.๑ คณะกรรมการอํานวยการ  
  ๑) เจ้าคณะจังหวัด  ประธานกรรมการ  
  ๒) เจ้าคณะอําเภอ  กรรมการ  
  ๓) เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด  กรรมการ  
  ๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน  กรรมการ  
  ๕) ผู้แทนสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กรรมการ  
  ๖) ส่วนราชการ/ภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง  กรรมการ  
  ๗) ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  กรรมการ  
   และเลขานุการ  
  
 โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่กําหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 
ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง รูปแบบแนวทาง
การขับเคล่ือนงาน จัดประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค์ แนวทางการทํางาน แต่งต้ัง
คณะทํางานชุดย่อยหรือเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือคณะทํางาน รวมท้ังเชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้
ดําเนินงานช่วยเหลือการขับเคลื่อนโครงการตามความเหมาะสม เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
 



 
 

๘๐

  ๓.๒ คณะทํางานขับเคล่ือนโครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและ
โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน ประจําอําเภอ ประกอบด้วย  
  ๑) เจ้าคณะอําเภอ  ประธานคณะทํางาน  
  ๒) เจ้าคณะตําบล  คณะทํางาน  
  ๓) เลขานุการเจ้าคณะอําเภอ  คณะทํางาน  
  ๔) นายอําเภอหรือผู้แทน  คณะทํางาน  
  ๕) ส่วนราชการ/ภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง  คณะทํางาน  
  ๖) ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหรือผู้แทน คณะทํางาน  
   และเลขานุการ  
  ๗) เจ้าหน้าที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย คณะทํางาน  
   และผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 โดยให้คณะทํางานมีหน้าที่กําหนดแผน มาตรการ แนวทาง เป้าหมาย คัดเลือกวัดและ
ชุมชน เพ่ือเข้าร่วมและสนับสนุนการดําเนินโครงการ การจัดประชุม ช้ีแจง เพ่ือทําความเข้าใจ
เก่ียวกับวัตถุประสงค์ รูปแบบ แนวทางตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนดแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การขับเคลื่อนการทํางานบรรลุผลสําเร็จ  
 ๔. ให้รายงานผลการดําเนินการโครงการทุกวันที่ ๕ ของเดือน เพ่ือรายงานความก้าวหน้า
เสนอ มหาเถรสมาคม ต่อไป  
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนําเสนอมหาเถรสมาคมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังน้ี  
 ๑. เห็นชอบโครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และโครงการตลาดประชารัฐ 
เพ่ือประชาชน  
 ๒. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินงาน (MOU)  
 ๓. เห็นชอบให้วัดร่วมโครงการตามความเหมาะสม  
 ๔. เห็นชอบให้บูรณาการหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อปต.) และโครงการ
หมู่บ้าน- รักษาศีล ๕ ร่วมสนับสนุนโครงการประชารัฐตามความเหมาะสม  
 ๕. เห็นชอบคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนโครงการให้สําเร็จผลอย่างเป็น
รูปธรรม เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างสูงสุด และให้ดําเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรอง
รายงานการประชุม 
 
 
 
 



 
 

๘๑

๒.๗ แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมในการพัฒนาบทบาทพระสงฆ ์

 พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเป็นระบบศึกษา ๓ ประการ เรียกว่า ไตรสิกขา คือ    
อธิสี ลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ที่เรียกสั้น ๆ ว่า ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งเป็นการ
ฝึกหัด อบรม เพ่ือพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจ และปัญญา ไตรสิกขาน้ีเป็นการศึกษาที่ครอบคลุม
การ ดําเนินชีวิตทุกด้านและทุกวัยอีกทั้งความง่ายยากต้ังแต่เรื่องเบื้องต้นทั้งของเด็กและผู้ใหญ่จนถึง
เรื่องที่ ละเอียดและซับซ้อนที่ยากจะหาองค์ความรู้อ่ืนใดมาเทียบได้  
 พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการรู้แจ้งทั้ งทางหลักธรรมและการปฏิบัติธรรมซึ่ ง 
ประกอบด้วย การเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตน หลักสิกขาหรือการศึกษาของศาสนาพุทธ เป็นหลักที่บอก
ว่ามนุษย์จะต้องแก้ไขพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และจะต้องพัฒนาตลอดเวลา โดยไม่ประมาท ดังน้ัน 
มนุษย์เราจะต้องถือหลักการไว้ก่อนว่า  
 หน่ึง สิกขา ต้องฝึกฝนพัฒนาแก้ไขปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ  
 สอง ต้องไม่ประมาท คือหยุดไม่ได้ ต้องเดินหน้าจนกว่าจะถึงจุดหมาย  
 หลักพุทธศาสนา สิกขาทําให้คนศึกษา ฝึกฝน เรียนรู้ พัฒนาตนอยู่เสมอ มุ่งไปข้างหน้า 
เท่าน้ัน ส่วนอัปปมาทะ คือ ความไม่ประมาทก็คอยปลุกเร้าไม่ให้หยุด คือ หยุดไม่ได้เลย หยุดเมื่อไร 
เป็นการประมาททันที การพัฒนาคนตามหลักพุทธศาสนาจึงเป็นทั้งการพัฒนามนุษย์ โดยเน้นการ 
สร้างเสริมคุณภาพของคนที่จะมาเป็นส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของยุคสมัยและเป็นการพัฒนาคนที่ 
สอดคล้องกับจุดหมายระยะยาวแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วย ไม่ใช่เป็นเพียงการพัฒนามนุษย์ 
เพ่ือมาสนองความต้องการด้านทรัพยากรคนเฉพาะกาล เฉพาะกรณีปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยท่ัวกัน 
ว่า คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดอย่างหน่ึงขององค์การ เพราะคนเป็นทรัพยากรสําคัญที่จะ 
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ในองค์การ และทรัพยากรน้ียังสามารถพัฒนาเพ่ิม 
ศักยภาพให้สูงขึ้นได้อีกด้วย ดังน้ันในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร จึงไม่เพียงแต่ให้ 
ความสําคัญกับขั้นตอนในการสรรหา การคัดเลือกเท่าน้ัน แต่ต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ด้วย  
 พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาไว้ในพระไตรปิฎกว่า 
ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ ประการน้ี  
 สิกขา ๓ ประการมี อะไรบ้าง คือ  
 ๑. อธิศีลสิกขา  
 ๒. อธิจิตสิกขา  
 ๓. อธิปัญญาสิกขา๙๑  
 พระพุทธองค์ทรงกําหนดหลักไตรสิกขาไว้ ก็เพ่ือเป็นระบบฝึกฝนอบรมกาย วาจาใจ หรือ
อบรมใน ๓ ด้านใหญ่ ๆ คือ ทางปัญญา ทางศีล และทางจิต และที่สําคัญน้ันพระองค์ก็ได้ทรงสรุป
หลักไตรสิกขา ลงในหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ โดยสามารถจําแนกได้ดังน้ี คือ 

                                           
๙๑องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒, ๒๐/๙๐/๓๑๘, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘-๔๙. ๗๒ องฺ.ติก. (ไทย) 

๒๐/๙๑/๓๒๐.  



 
 

๘๒

 ๑ ) หลักการพัฒนาศีล (อธิศีลสิกขา) สรุปลงในสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ
สัมมาอาชีวะ 
 ๒) หลักการพัฒนาสมาธิ (อธิจิตตสิกขา) สรุปลงในสัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ 
 ๓) หลักการพัฒนาปัญญา (อธิปัญญาสิกขา) สรุปลงในสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ 
 และพระองค์ก็ทรงสรุปสาระประโยชน์ของไตรสิกขาไว้ว่า “อย่างน้ีศีลอย่างน้ีสมาธิอย่างน้ี
ปัญญา สมาธิอันศีลอบรมแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมาก 
มีอานิสงส์มาก จิตอันปัญญาอบรมแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งสาม คือ กามาสวะ ภวาสวะ 
อวิชชาสวะ โดยชอบ”๙๒ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนามีการคิดเชิงระบบ กล่าวคือ 
หลักธรรมปฏิจจสมุปบาท หรืออิทัปปัจจยตา ซึ่งกล่าวถึงเหตุปัจจัยที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (เมื่อสิ่งน้ีมี 
สิ่งน้ีจึงมี เมื่อสิ่งน้ีเกิดขึ้น สิ่งน้ีจึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งน้ีไม่มี สิ่งน้ีจึงไม่มี เพราะสิ่งน้ีดับไป สิ่งน้ีจึงดับไป)
หรือหลักธรรมปรโตโฆสะ ที่กล่าวถึงสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้ปฏิบัติธรรม ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าพุทธธรรมน้ันกล่าวถึงเรื่องสภาพแวดล้อมหรือบริบทมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
มนุษย์จึงต้องเลือกสถานที่ สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้พัฒนาตนเองด้วย เพราะมนุษย์
ไม่ได้อยู่อย่างโดดเด่ียวหรืออยู่เหนืออิทธิพลของสภาพแวดล้อมเสมอไป แต่สรรพสิ่งจะมีความ
เก่ียวข้องโยงใยมีผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 

 สิกขา ๓  
เป็นหลักธรรมในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้อยู่อย่างประเสริฐ  หรือเป็นบุคคลผู้ที่มีจิตใจ

สูง ทั้ง ๓ ประการ คือ๙๓ 
 ๑) อธิศีลสิกขา คือ การฝึกความประพฤติสุจริต ทางกาย วาจา และอาชีวะ (หมายรวม
เอาองค์มรรค คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ) เป็นเรื่องของการฝึกฝนในด้าน
พฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เคยชิน ศีลเป็นเครื่องมือที่ใช้ หรือในทางสังคมทั่วไป เรียกว่าวินัย 
เป็นจุดเร่ิมต้นในขบวนการแห่งการศึกษา และการพัฒนามนุษย์ เพราะว่าวินัยเป็นเคร่ืองมือจัดเตรียม 
ชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนา การดําเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมที่อยู่ร่วมกัน ศีล หรือ
วินัย จะช่วยจัดให้เกิดความเป็นระเบียบ ในความเป็นอยู่ และเอ้ือโอกาส ให้เกิดการพัฒนา จน
สามารถทําให้มนุษย์มีพฤติกรรม เกิดความเคยชินที่ดีงามตามแบบอย่างของศีลที่กําหนดไว้ดีแล้ว 
ฉะน้ัน การจะฝึกให้เกิดความเคยชินในสิ่งใดสิ่งหน่ึง จะต้องมีรูปแบบ และวิธีการน้ัน ๆ อย่างเช่น ศีล 
หรือ วินัย เป็นต้น ให้เป็นอุปกรณ์ในการฝึกฝน เบ้ืองต้น  
 ๒) อธิจิตตสิกขา คือ การฝึกปรือในด้านคุณภาพ และสมรรถภาพของจิต (หมายรวมเอา
องค์ คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ) สมาธิ เป็นส่วนของการฝึกฝนในด้านจิตใจ หรือ 

                                           
๙๒เสฐียรพงษ์ วรรณปก, วาระสุดท้ายของพระพุทธองค์, พิมพ์คร้ังท่ี ๕ , (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์ มติชน, ๒๕๔๘), หน้า ๑๔๕. 
๙๓อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๑. 



 
 

๘๓

ระดับจิตใจให้เกิดการพัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ คือ ในด้าน คุณธรรม เช่น ความมีเมตตากรุณา ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเข้มแข็งอดทน ตลอดทั้งความเพียรพยาม ความรับผิดชอบ ความแน่วแน่มั่นคง 
มีสติ สมาธิ และในด้านทําให้เกิดความสุข เช่น ความผ่องใสเบิกบาน ความรู้สึกอ่ิมใจ หรือ กล่าวโดย
สรุปว่า การพัฒนาสุขภาพจิตให้มีความมั่นคง ในการดํารงอยู่ของชีวิตให้มีความสุข  
 ๓) อธิปัญญาสิกขา คือ การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตาม
ความเป็นจริงจนถึงขึ้นหลุดพ้น มีจิตใจเป็นอิสระผ่องใส เบิกบานโดยสมบูรณ์ (หมายรวมเอา 
สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ) ปัญญา เป็นเรื่องของการฝึก หรือพัฒนาในด้านความรู้ ความจริง โดย
เริ่มต้ังแต่ ความเห็น ความเช่ือ ความเข้าใจ ความหย่ังรู้ในเหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ด้วยความ
แยบยลให้เห็นตามความเป็นจริง หมายความว่า รู้เท่าทันความเป็นไปของโลก และชีวิต จนทําให้จิตใจ
เป็นอิสระ ข้ามพ้นความทุกข์ ปราศจากปัญหาถึงความเป็นอิสรภาพโดยสมบูรณ์ 
 พุทธพจน์ข้างต้น ถือเป็นคําจํากัดความที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรศึกษาให้รู้แจ้ง 
ความหมายของไตรสิกขาในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ว่า ข้อปฏิบัติที่เป็นหลัก 
สําหรับศึกษา ๓ ประการ เพ่ือฝึกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ย่ิงขึ้นไป จนบรรลุ 
เป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน๙๔ 
 คําว่า ไตรสิกขา มีรากศัพท์มาจากคําสองคํา คือ ๑) ไตร หรือ ตรี เป็นภาษาสันสกฤตตรง 
กับภาษาบาลีว่า ติ แปลว่า สาม และ ๒) คําว่า สิกฺขา เป็นภาษาบาลี ตรงกับภาษาสันสกฤตว่า ศิกฺษา 
หมายถึง การศึกษา การปฏิบัติและการอบรมความประพฤติให้บริสุทธ์ิ๙๕ 
 ส่วนคําว่า ติ หรือ ไตร น้ัน หมายถึง องค์ประกอบ ๓ ประการ คือ อธิศีลสิกขา,อธิจิต 
สิกขา, อธิปัญญาสิกขา หรือ ศีล สมาธิและปัญญา โดยมีความหมายตามพระไตรปิฎกดังน้ี  
 ๑) อธิศีลสิกขา (สิกขาคือศีลอันย่ิง) หมายถึง ข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมในทางความ 
ประพฤติอย่างสูง ดังคําอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส คัมภีร์มหานีทเทส ว่า  
 อธิศีลสิกขาเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี เป็นผู้มีศีล สํารวมด้วยความสังวรใน 
พระปาติโมกข์ สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบท  
ทั้งหลายอยู่คือ สีลขันธ์เล็ก สีลขันธ์ใหญ่ ศีลเป็นที่พึง เป็นเบ้ืองต้น เป็นความประพฤติ เป็นความ 
สํารวม เป็นความระวัง เป็นหัวหน้า เป็นประธานเพื่อความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศล น้ีช่ือว่า 
อธิศีลสิกขา๙๖ 
 โดยการฝึกอบรมศีลน้ัน มุ่งเน้นที่การสํารวมเพ่ือให้เกิดความบริสุทธ์ิในการกระทําเป็น 
เกราะกั้นกิเลสทั้งหลายที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน และการเบียดเบียน ดังที่แสดงในมาติกากถา 
คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “เนกขัมมะ ช่ือว่า สีลวิสุทธิเพราะมีความหมายว่า ก้ันกามฉันทะ...ความ 

                                           
๙๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี 

๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๖), หน้า ๑๐๗. 
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๘๔

สํารวม ช่ือว่า อธิศีลสิกขา... อพยาบาท ช่ืว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า ก้ันพยาบาท ... 
อรหัตตมรรค ช่ือว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า ก้ันกิเลสทั้งปวง”๙๗  
 ๒) อธิจิตสิกขา (สิกขาคือจิตอันย่ิง) หมายถึง ข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมจิตเพ่ือให้เกิด 
คุณธรรมเช่นสมาธิอย่างสูงการสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายดังคําอธิบาย ในคุหัฏฐกสุตต นิ 
เทส คัมภีร์มหานิทเทส ว่า 
 อธิจิตสิกขา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ีสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้ง หลาย 
บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจาร สงบระงับไปแล้ว บรรลุ 
ติยฌาน มีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหน่ึงผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขที่เกิด 
จากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌาน 
ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้แล้ว เพราะ 
โสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว บรรลุจตุตถฌานท่ีไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่น้ี 
ช่ือว่า อธิจิตสิกขา๙๘ 
 โดยการฝึกอบรมจิตน้ัน มุ่งเน้นที่ความต้ังมั่นแห่งจิต, การทําใจให้สงบแนวแน่เพ่ือให้จิต 
บริสุทธ์ิไม่ฟุงซ่าน เป็นกลาง ปราศจากอคติ ดังที่แสดงในมาติกากถา คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “ช่ือ 
ว่าจิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า ไม่ฟุ่งซ่าน. . . ความไม่ฟุ่งซ่าน ช่ือว่า อธิจิตสกิขา”๙๙  
 ๓) อธิปัญญาสิกขา (สิกขาคือปัญญาอันย่ิง) หมายถึง ข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมปัญญา 
เพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง การรู้ชัดตามความเป็นจริงในอริยสัจ ๔ เป็นลําดับไป จนทําให้แจ้งทั้ง 
เจโตวิมุติและปัญญาวิมุติสามารถทําลายอาสวะกิเลสให้หมดไป ดังคําอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส 
คัมภีร์มหานิทเทส ว่า  
 อธิปัญญาสิกขา เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญา 
อันประเสริฐหย่ังถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเธอรู้ตาม 
ความเป็นจริงว่า“น้ีทุกข์”...“น้ีทุกข์สมุทัย (เหตุเกิดทุกข์)”...“น้ีทุกข์นิโรธ (ความดับทุกข์ )”... “น้ีทุกข์ 
นิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติเครื่องดําเนินไปสูความดับทุกข์)” เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “เหล่าน้ี 
อาสวะ” ... “น้ีอาสวสมุทัย”... “น้ีอาสวนิโรธ”... “น้ีอาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” น้ีช่ือว่า อธิปัญญ
สิกขา๑๐๐ 
 โดยการฝึกอบรมปัญญาน้ัน มุ่งเน้นที่การรู้และเข้าใจส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริงเพ่ือ 
ให้เกิดคามเห็นที่บริสุทธ์ิจึงจะสามารถทําลายกิเลสได้ดังแสดงในมาติกากถา คัมภีปฏิสัมภิทามรรคว่า 
“ช่ือว่าทิฏฐิวิสุทธิ” เพราะมีความหมายว่าเห็น... ความเห็นช่ือว่าอธิปัญญาสิกขา๑๐๑ 

                                           
๙๗ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๐/๖๐๖. 
๙๘ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙.  
๙๙ขุ.ป. (ไทย) ๓๐/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 
๑๐๐ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙.   
๑๐๑ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 



 
 

๘๕

 การฝึกอบรมท้ัง ๓ ด้าน จึงมีวัตถุประสงค์โดยรวมเพ่ือการทําลายกิเลสอันเป็นเคร่ือง 
เศร้าหมองของบุคคล ดังที่พระพุทธองค์ทรงดํารัสว่า “สําหรับบุคคลผู้ต่ืนอยู่ตลอดเวลา หมั่นศึกษา 
ไตรสิกขาทั้งกลางวันและกลางคืน น้อมจิตเข้าหานิพพาน อาสวะทั้งหลาย ย่อมต้ังอยู่ไม่ได้”๑๐๒  
 
 ทั้งน้ี พระสารีบุตรได้แสดงอรรถาธิบายวัตถุประสงค์เพ่ิมเติมไว้ในคัมภีร์มหานิเทส๑๐๓ ว่า  
 ๑. เพ่ือไม่ประพฤติผิดทางกาย วาจา ใจ เพราะรู้ในเหตุที่ทําให้ประพฤติผิดน้ัน  
 ๒. เพ่ือละเมถุนธรรม เพราะรู้ว่าเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมยศและเกียรติของสมณะ  
 ๓. เพ่ือกําจัดราคะในรูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะ  
 ๔. เพ่ือทางแห่งญาณ เพราะรู้เหตุแห่ง ความลังเลสงสัยว่าเกิดจากสิ่งที่น่าปรารถนาและ 
สิ่งที่ไม่ปรารถนา  
 ๕. เพ่ือกําจัดมลทินของตน คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิกิเลส ทุจริต มิจฉาทิฏฐิ 
มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิมิจฉา 
ญาณ มิจฉาวิมุตติเพราะได้สมาทานไตรสิกขาสึงมีสมาธิ มีสติ มีปัญญาที่รักษาตน  
 
 ความหมายของไตรสิกขา  
 เพ่ือให้เข้าใจความหมายของไตรสิกขามากย่ิงขึ้น ผู้วิจัยจึงรวบรวมคําอธิบายจากวรรณ 
กรรมช้ันรองลงมา ซึ่งอรรถกถาจารย์และนักวิชาการร่วมสมัยได้ขยายความเพ่ิมเติมจากพระไตรปิฎก 
มาแสดงไว้ดังต่อไปน้ี  
 พระอุปติสสเถระ (ลังกา) ได้ให้ความหมายของการศึกษาและขอบเขตของการศึกษา ไว้ 
ในวิมุตติมรรคว่า สิกขา หมายถึงการศึกษาเร่ืองที่ควรศึกษา การศึกษาอันยอดเย่ียมและการศึกษาเพ่ือ 
ความเป็นพระอเสขะ (ผู้ไม่ต้องศึกษา)๑๐๔  
 พระพุทธโฆษาจารย์(พระคันถรจนาจารย์) ได้อธิบายไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า ไตรสิกขา 
เป็นทั้งหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้สามารถล่วงพ้นจากอบาย, กามธาตุ และภพท้ังปวง โดยมี 
เป้าหมายที่การบรรลุพระนิพพานอันบริสุทธ์ิปราศจากมลทิน ไตรสิกขาเป็นแนวปฏิบัติในทางสาย 
กลางที่มิใช่การปรนเปรอ ตนด้วยกามสุขและการทรมานตน มีศีลเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสที่แสดงออกทาง 
กาย วาจา สมาธิเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสที่กลุ้มรุมจิต และปัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่ออนุสัยกิเลสที่แอบแนบ 
อยู่ในจิตสามารถพัฒนาบุคคลให้เป็นพระอริยะผู้มีความบริบูรณ์ด้วยศีล ได้แก่ พระโสดาบันและพระ 
สกทาคามี, บริบูรณ์ด้วยสมาธิ ได้แก่พระอนาคามี และบริบูรณ์ด้วยปัญญา ได้แก่ พระอรหันต์  

                                           
๑๐๒ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๒๖/๑๐๓.  
๑๐๓ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๕๐, ๒๙/๕๒/๑๘๒, ๒๙/๑๐๓/๓๑๙, ๒๙/๑๙๗/๕๔๗ -๕๗๙, ๒๙/๒๐๙/ 

๖๑๔-๖๑๕.  
๑๐๔พระอุปติสสเถระ (ลังกา), วิมุตติมรรค, แปลโดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๘), หน้า ๔. 



 
 

๘๖

นอกจากน้ี องค์ธรรมทั้ง ๓ ยังเป็นเครื่องอุดหนุนให้บรรลุคุณวิเศษอันหาได้ยากในบุคคลทั้งไป ดังมี 
วิชชา ๓ เป็นต้น๑๐๕ 
 การศึกษา หมายถึง การศึกษาเล่าเรียน ซึ่งตรงกับคําว่า สิกขา ในพระพุทธศาสนา 
หมายถึง การปฏิบัติ ได้รับปริญญาคือ สิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะ ผลของการปฏิบัติสิกขาเป็นอย่าง 
น้ัน การปฏิบัติอย่างน้ันก็เพ่ือความรอดจากสิ่งอันไม่พึงปรารถนา สิ่งใดท่ีเป็นความทุกข์ทรมาร ความ 
ยุ่งยากลําบากแก่จิตใจก็เรียกว่า อันไม่พึงปรารถนา แก้ไขด้วยการศึกษา๑๐๖ 
 สมาธิ เป็นเรื่องของการฝึกในด้านจิต หรือระดับจิตใจ ได้แก่ การพัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ 
ของจิต ทั้งในด้านคุณธรรม เช่น ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ในด้านความสามารถของจิต 
เช่น ความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความมีสติ สมาธิ และในด้านความสุข 
เช่น ความอ่ิมใจ ความร่าเริงเบิกบานใจ ความสดช่ืนผ่องใส่ ความรู้สึกพอใจ พูดสั้น ๆว่า พัฒนา 
คุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพของจิต และยังกล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับหลักของ ปัญญาว่าเป็นเรื่อง 
ของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริงเร่ิมต้ังแต่ความเชื่อ ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจ ความ 
หย่ังรู้เหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรองตรวจสอบ คิดการต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เฉพาะอย่างย่ิงเน้น 
การรู้ตรงตามความเป็นจริง หรือรู้เห็นตามที่มันเป็น ตลอดจนรู้แจ้งความจริงที่เป็นสากลของสิ่งทั้งปวง 
จนถึงขั้นรู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิตที่ทําให้มีจิตใจเป็นอิสระ ปลอดปัญหา ไร้ทุกข์ (คิดเป็น 
แก้ปัญหาเป็น ดับทุกข์เป็น)๑๐๗  
 ไตรสิกขา หมายถึง การพัฒนามนุษย์ให้ดําเนินชีวิตดีงามถูกต้อง ทําให้มีวิถีชีวิตที่เป็น 
มรรค เป็นทางดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูก ต้องดีงามของมนุษย์ ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน คือ สิกขา 
มรรคกับสิกขาจึงประสานเป็นอันเดียวกัน เมื่อมองในแง่อริยสัจ ๔ ก็เป็นอริยมรรค คือ วิถีชีวิตอัน 
ประเสริฐเมื่อเป็นมรรคก็ดําเนินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายโดยกําจัดสมุทัยให้หมดไป ช่วยให้เรามีชีวิตที่ 
พ่ึงพา อวิชชา ตัณหา อุปทาน น้อยลงไป ไม่อยู่ใต้อํานาจครอบงํา ของมันพร้อมกับที่เรามีปัญญา 
เพ่ิมขึ้นและดําเนีนชีวิตด้วยปัญญามากขึ้นตามลําดับจนกระทั่งในที่สุดพอสมุทัยหมดทุกข์ก็หมดก็บรรลุ 
หมายเป็น  นิโรธ โดยสมบูรณ์ ๑๐๘ และยังหมายถึงการศึกษาสามประการตามหลักธรรมใน 
พระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งเป็นกุศโลบายแห่งการพัฒนาตนเองที่ถูกต้องของมนุษย์ 
ทุกคน เป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งหลายอันจะนําสังคมไปสู่อายธรรมที่ถูกต้อง๑๐๙ 
 ไตรสิกขา มีข้อปฏิบัติ๓ ขั้น คือ  

                                           
๑๐๕พระพุทธโฆษาจารย์ (พระคันถรจนาจารย์), วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑, พิมพ์คร้ังท่ี ๘, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๔, ๙-๑๒.  
๑๐๖พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ ), การศึกษาสมบูรณ์แบบ : คือวงกลมท่ีคุ้มครองโลกถึงท่ีสุด, 

(กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ์, ธันวาคม ๒๕๔๙), หน้า ๑๘๕-๑๘๖.  
๑๐๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หน้า ๒๗-๓๙.  
๑๐๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), หัวใจพระพุทธศาสนา : พุทธจักร, ปีท่ี ๖๑ ฉบับท่ี ๕ 

(พฤษภาคม ๒๕๕๐) : ๗.  
๑๐๙ระวี ภาวิไล, หัวใจของศาสนาพุทธ, (บทความเสนอในการประชุมทางวิชาการ เรือง หัวใจของ 

ศาสนา), ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘. 



 
 

๘๗

 ๑. ขั้นศีล ได้แก่ การเว้นช่ัว ประพฤติดี ปฏิบัติเพ่ือความปกติสงบเรียบร้อยไม่ทําให้ตน 
และผู้อ่ืนเดือนร้อน ข้อปฏิบัติเหล่าน้ีเรียกว่า ศีลสิกขา แปลว่า สิ่งที่ควรศึกษาอบรม เป็นขั้นศีล  
 ๒. ขั้นสมาธิ ได้แก่ การฝึกฝนหรืออบรมจิตใจให้เหมาะสม ต้ังมั่นในลักษณะที่พร้อมจะ 
ปฏิบัติงานคือ พิจารณาความเป็นจริง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการเจริญปัญญา การฝึกบังคับจิตใจให้ต้ัง 
มั่นโดยระลึกรู้ตัวทั่วพร้อม ดังน้ีเรียกว่า จิตตสิกขา 
 ๓. ขั้นปัญญา ได้แก่ การฝึกฝนอบรมในการพิจารณาสิ่งทั้งปวงให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ 
ถูกต้องตามความเป็นจริง หมายถึง กาฝึกฝนอบรมจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงถึงกับเกิด 
ความสลดสังเวชเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตาได้จริง ๆ การฝึกฝนเช่นน้ีเรียกว่า 
ปัญญาสิกขา๑๑๐ 
 สรุปได้ว่า จากความหมายของไตรสิกขาที่กล่าวมาน้ันพอ ไตรสิกขา หมายถึง การพัฒนา 
มนุษย์ให้ดําเนินชีวิตดีงามถูกต้อง ทําให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค เป็นทางดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดี 
งามของมนุษย์ ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง เริ่มจากการรักษาศีล เพ่ือขัดเกลาพฤติกรรมและการ 
ดําเนินชีวิตของตนเองให้บริสุทธ์ิ รวมถึงการฝึกหัดการอยู่ร่วมกันของเพ่ือนร่วมงานให้มีความเก้ือกูล 
ต่อกัน และกระบวนการที่สําคัญในการศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้บริบูรณ์ด้วยศีล บริบูรณ์ด้วยสมาธิ 
และบริบูรณ์ด้วยปัญญาเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่เป้าหมายสูงสุดในปัจจุบันและอนาคต  
 
 ความสําคัญของไตรสิกขา  
 หลักการพัฒนาตามหลักไตรสิขา (ศีล – สมาธิ– ปัญญา)๑๑๑ การพัฒนาตามหลักคํา
สอนทางพระพุทธศาสนา เริ่มที่หลักการของการศึกษา เพราะการ ภาวนาหรือการพัฒนาน้ัน แท้ที่จริง
ก็คือสิ่งเดียวกันกับการศึกษา หรือสิกขา สิ่งที่ต้องศึกษา หรือสิ่งที่ ต้องพัฒนา แยก ออกไปเป็น ๓ 
ด้านใหญ่ ๆ โดยสอดคล้องกับองค์ประกอบแห่งการดําเนินชีวิตของ มนุษย์ที่มี๓ ด้าน คือพฤติกรรม 
จิตใจ และปัญญา เรียกว่า ไตรสิกขา ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี  
 ๑) ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรม ทางกาย และ
วาจา ให้มี ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมีผลดีสิ่งแวดล้อมที่เราเก่ียวข้องสัมพันธ์มี๒ 
ประเภทคือ สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ เพ่ือนมนุษย์ (ในความหมายเดิมทางพระพุทธศาสนา รวมท้ัง
สัตว์อ่ืน ทั้งหลายทั้งปวงด้วย)  
 ๒) สมาธิ หมายถึง การฝึกพัฒนาในด้านจิตใจ มีความสําคัญอย่างย่ิงเพราะจิตใจเป็นฐาน
ของ พฤติกรรม เน่ืองจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความต้ังใจหรือเจตนา และเป็นไปตาม
เจตจํานง และแรงจูงใจที่อยู่เบ้ือหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้ว ก็จะควบคุมดูแลและนํา
พฤติกรรมไป ในทางที่ดีงามด้วย แม้ความสุขความทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจ ย่ิงกว่าน้ัน ปัญญาจะเจริญ
งอกงามได้ต้อง อาศัยจิตใจที่เข้มแข็งสู้ปัญหา เอาใจใส่ มีความเพียรพยายามที่จะคิดค้นไม่ท้อถอย ย่ิง
เรื่องที่คิดหรือพิจารณาน้ันยาก หรือละเอียดลึกซึ้ง ก็ย่ิงต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่านไม่พลุ่ง

                                           
๑๑๐บุญมี แท่นแก้ว, จริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๙๘. 
๑๑๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๙), หน้า ๖๗. 



 
 

๘๘

พล่านกระวน กระวาย คือ ต้องมีสมาธิจึงจะคิดได้ชัดเจน เจาะลึกทะลุได้และมองเห็นทั่วตลอด จิตที่
ฝึกดีแล้ว จึงเป็น ฐานที่จะให้ปัญญาทํางานและพัฒนาอย่างได้ผล  
 ๓) ปัญญา หมายถึง การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความสําคัญสูงสุดเพราะปัญญาเป็นตัวนําทาง
และควบคุม พฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไร และแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญา
ช้ีนําหรือบอก ทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจอึด
อัดมีปัญหาติด ตันอยู่ พอเกิดปัญญารู้ว่าจะทําอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้การพัฒนาปัญญาเป็น
เรื่องกว้างขวาง แยกออกไปได้หลายด้านและมีหลายขั้นหลายระดับ เช่น  
  ก. เป็นปัญญาที่ช่วยให้ดําเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จ ความรู้ 
ความเข้าใจในข้อมูล ร่วมทั้งศิลปวิทยาการต่าง ๆ เข้าถึงเน้ือหาความหมายถูกต้องชัดเจน การเรียนรู้ 
อย่างถูกต้องตามเป็นจริง โยงเข้ามาประสานเป็นภาพองค์รวมท้ังชัดเจน หรือโยงออกไปสู่ความหย่ังรู้ 
หย่ังเห็นใหม่ๆ ได้  
  ข . ปัญญาที่ ช่วยให้ดําเนินเข้าสู่ วิถี ชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ความรู้ เข้าใจในระบบ 
ความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัยสืบเน่ืองส่งผลต่อกันตามเหตุปัจจัย  
  ค. ปัญญาที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม ความเข้าใจเข้าถึงเท่าทัน 
ความจริงของสังขารคือโลกและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นไป ตามกฎธรรมดาของธรรมชาติจนสามารถ 
วางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย ทําจิตใจให้หลุดพ้น เป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์  
 ไตรสิกขานั้นเป็นกระบวนการที่สําคัญ ในการพัฒนามนุษย์คือการจัดต้ังระบบระเบียบ 
แบบแผนเก่ียวกับการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ซึ่งเน้ือหาสาระที่สําคัญของไตรสิกขา 
น้ันได้สอดแทรกอยู่ในหลักธรรมต่าง ๆ เช่น สอดแทรกอยู่ในหลักโอวาทปาติโมกข์ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึง 
จําแนกพุทธโอวาทท่ีแสดงถึงความสําคัญของไตรสิกขาออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังน้ี  
 ๑. ไตรสิกขาเป็นหลักธรรมใหญ่เพ่ือกําจัดกิเลสของภิกษุและบุคคลทั้งหลาย ดังปรากฏใน 
อนุพุทธสูตร ว่าด้วยการตรัสรู้ธรรมเป็นเหตุสิ้นภพว่า ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดธรรม ๔ 
ประการ เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยว เร่ร่อนไปตลอดกาลยาวนานอย่างน้ี ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ อริยศีล อริยสมาธิอริยปัญญา และอริยวิมุตติเราถอนภวตัณหาได้แล้ว ภวเนตติสิ้นไปแล้ว ธรรม
เหล่าน้ีคือ ศีล สมาธิปัญญาและ วิมุตติอันยอดเย่ียมพระโคดมผู้มียศได้ตรัสรู้แล้ว ดังนั้นพระพุทธเจ้า
จึงตรัสบอกธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย เพ่ือความรู้ย่ิง๑๑๒ 
 ๒. ไตรสิกขารากฐานที่สําคัญของพระวินัย ดังปรากฏในวัชชีปุตตสูตร ว่า พระพุทธองค์
ทรงให้คําแนะนําภิกษุรูปหน่ึงว่า หากเธอไม่อาจประพฤติปฏิบัติตามสิกขา บทที่บัญญัติไว้ได้ครบถ้วน
บริบูรณ์ ก็ให้พึงศึกษาปฏิบัติในสิกขา ๓ เพ่ือการละราคะ โทสะ โมหะ ทํา ให้เป็นผู้ไม่ประกอบ
อกุศลกรรม๑๑๓ เพราะสิกขา ๓ ประการน้ีเป็นที่รวมของสิกขาบท น้ันเอง๑๑๔  
 ๓. ไตรสิกขาเป็นกระบวนการฝึกศึกษาพัฒนามนุษย์เป็นกระบวนการพ้ืนฐานในการฝึก 
พฤติกรรมที่ดีของมนุษย์ให้ดีย่ิงขึ้น ดังที่แสดงในปฐมสิกขาสูตร ว่า ภิกษุผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีล ทํา

                                           
๑๑๒องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑/๑-๒.  
๑๑๓องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๐ – ๓๑๑.  
๑๑๔องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒, ๒๐/๘๘/๓๑๔, ๒๐/๘๙/๓๑๗.  



 
 

๘๙

พอประมาณในสมาธิ และปัญญา ย่อมสามารถบรรลุเป็น พระโสดาบัน หรือเป็นพระสกทาคามี 
ขณะที่ภิกษุผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีล และสมาธิทําพอประมาณใน ปัญญา ย่อมสามารถบรรลุเป็นพระ
อนาคามี ส่วนภิกษุผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมหลุด พ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวง๑๑๕ 
 
 ความสําคัญของการศึกษา  
 การจัดการศึกษาทุกอย่างให้เสริมสร้างมนุษยธรรม ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องไม่มีปัญหา 
แก่ฝ่ายใด จัดการศึกษาทุกอย่างให้เสริมสร้างมนุษยธรรมคือสร้างมนุษยธรรมขึ้นมา แล้วเสริม 
มนุษยธรรมให้ก้าวหน้า ก้าวหน้าไปนับต้ังแต่ว่า ละสัญชาตญาณอย่างสัตว์แล้วก็มีความคิดนึกอย่าง 
มนุษย์ ก็เป็นมนุษยธรรมก็ส่งเสริมให้ก้าวหน้าย่ิง ๆ ขึ้นไป ดังน้ันเป้าหมายของการศึกษา ก็คือการ 
พัฒนามนุษยธรรมให้มันมาในทิศ ทางที่ถูกต้อง คือละอหังการ มมังการ ละความเห็นแก่ตัว กิเลสไม่ 
อาจจะเกิด บุคคลก็จะมีสันติสุข สังคมก็จะมีสันติภาพ น้ีคือเป้าหมายของการศึกษา๑๑๖ 
 ความสําคัญของไตรสิกขา ไตรสิกขานี้เมื่อนํามาแสดงเป็นคําสอนในภาคปฏิบัติทั่ง ๆ ไป 
ได้ปรากฏในหลักที่เรียกว่า โอวาทปติโมกข์๑๑๗ (พุทธโอวาทท่ีเป็นหลักใหญ่ ๓ อย่าง) คือ  
 ๑. การไม่ทําความช่ัวทั้งปวง ทั้งทางกาย ทางวาจา จัดเป็น ศีล  
 ๒. การบําเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม จัดอยู่ในการปฏิบัติจิตขั้นที่เรียกว่า สมาธิ  
 ๓. การทําจิตของตนให้ผ่องใส จัดเป็นการฝึกปฏิบัติในขั้นสูงสุดเรียกว่า ปัญญา  
 
 ความสําคัญของไตรสิกขา หรือ (การศึกษา) ที่เก่ียวเน่ืองกับการพัฒนา การพัฒนา
มนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักพระพุทธศาสนาไว้ว่า การศึกษา หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือเป็นมนุษย์ที่เต็ม
บริบูรณ์ เพราะได้รับการพัฒนาทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่าง ย่ิงมีจิตใจที่เป่ียมด้วย
ปัญญา จึงเป็นอิสระหลุดพ้นจากการบีบคั้นของอํานาจกิเลสตัณหาดังคํากล่าว ที่ว่า “ทุกข์มีเพราะยืด 
ทุกยืดเพราะอยาก ทุกข์มากเพราะพลอย ทุกข์น้อยเพราะหยุด ทุกข์หลุด เพราะปล่อย” เมื่อปล่อย
วางแล้วย่อมหลุดพ้นทุกข์ และพบความสุขสงบคือสันติ ดังน้ันมนุษย์ที่ สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนาจึง
หมายถึงผู้บรรลุวิมุตติ คือเป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะฉะนั้น วิมุตติจึงเป็นเป้าหมายของ
การศึกษาตามหลักไตรสิกขาดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “สมาธิที่มี ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมี
อานิสงส์มาก ปัญญาที่มีสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก จิต ที่มีปัญญาอบรมแล้วย่อม
หลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบ” ความหลุดพ้นน้ีก็คือวิมุตติซึ่งเป็นบรมสันติ เมื่อคนเราบรรลุถึงวิมุตติ

                                           
๑๑๕องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒ – ๓๑๔ 
๑๑๖พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ), การศึกษาสมบูรณ์แบบ : คือวงกลมท่ีคุ้มครองโลกถึงท่ีสุด, 

(กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๒๐๕-๒๐๖.  
๑๑๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ์คร้ังท่ี ๑๑, (กรุเทพมหานคร : 

สหธรรมิก, ๒๕๔๔), หน้า ๒๒๗.  
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แล้ วถื อ ว่าเป็นม นุษ ย์ที่ สม บู รณ์  เรียก ว่า  พระอเสขะ  หมายถึ งผู้ จบการศึ กษา  สู งสุ ด ใน
พระพุทธศาสนา๑๑๘ 
 ความสําคัญของไตรสิกขาที่นํามาแสดงข้างต้นน้ันเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ไตรสิกขา เป็น 
หลักคําสอนทางพุทธศาสนาท่ีพุทธสาสนิกทุกคนควรนํามาปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ดีงาม 
เพ่ือจัดปรับเตรียมสภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลักษณะแห่งความสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้อยู่ใน 
ภาวะที่เหมาะสมและพร้อมที่จะเป็นอยู่ปฏิบัติกิจและดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือก้าวหน้าไปอย่างได้ ผลดี 
ที่สุด สู่จุดหมายของชีวิต ของบุคคล ขององค์กร ของชุมชนตลอดจนสังคมและประเทศชาติต่อไป  
 สรุปได้ว่า พระพุทธศาสนาให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา กล่าวคือ มนุษย์ต้องเป็น 
ผู้กระทําด้วยการฝึกฝนอบรมให้เกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งได้แก่คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต 
และทางปัญญาที่ส่งผลไปสู่ภายนอกตน เป็นความสัมพันธ์กับมนุษย์และวัตถุ ซึ่งแสดงออกผ่าน 
พฤติกรรมทางกายและวาจา มนุษย์ทุกคนที่เกิดมา จําเป็นต้องมีกรอบ หรือ มีเส้นทางที่เราต้องเดิน 
ตาม สิ่งที่มนุษย์จะต้องมีหรือต้อง ปฏิบัติตาม ก็ได้แก่ หลักไตรสิกขา เพราะคําว่า สิกขา เป็นสิ่งที่ 
มนุษย์หรือชาวพุทธเราต้องศึกษา และเรียนรู้ เมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนาตามหลักของ ไตรสิกขา แล้ว 
ย่อมจะนําพาชีวิต และร่วมนําสังคมประเทศชาติ ไปสู่ความดีงาม และความสุขความเจริญสืบไป 
  

๒.๘ แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ (CIPP Model) 

 Stufflebeam กล่าวถึงการประเมินโครงการว่า เป็นกระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับเป้าหมาย การวางแผน การดําเนินการ และผลกระทบ เพ่ือนําไปเป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจ เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ และเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของโครงการ 
 ตัวแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ CIPP Model การประเมินน้ีได้ประยุกต์ใช้
รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีมและคณะที่พัฒนาแบบจําลองสําหรับใช้ ในการประเมินที่เรียกว่า 
“CIPP Model” ซึ่งมีการแบ่งการประเมินเป็น ๔ ส่วน มีขอบเขตโดยสังเขป ดังน้ี  
 ๑. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (context) เป็นการประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อ
โครงการก่อน ลงมือดําเนินการโครงการทั้งน้ีเพ่ือช้ีให้เห็นว่าทําไมต้องดําเนินโครงการซึ่งจะครอบคลุม
ประเด็นเก่ียวกับการกําหนด วัตถุประสงค์ การอธิบายหลักการเหตุผล ความจําเป็น ประเด็นปัญหา 
เป้าหมาย ความเป็นไปได้ของโครงการ ความ ต้องการของชุมชน/พ้ืนที่ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ นโยบาย ทิศทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ภูมิสังคม  
 ๒. การประเมินปัจจัยนําเข้า (input) เป็นการประเมินทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนิน
โครงการเพ่ือช้ีให้เห็น ถึงความพร้อมของทรัพยากรที่จําเป็น เทคโนโลยี แผนงาน กําลังคน 
งบประมาณ แหล่งเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือครุภัณฑ์  
 ๓. การประเมินกระบวนการ (process) เป็นการประเมินเพ่ือค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน 
ข้อบกพร่องของ วิธีดําเนินการ การจัดกิจกรรมของโครงการ การนําทรัพยากรมาใช้อย่างเหมาะสม

                                           
๑๑๘พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๔๑-๔๒ 
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เกิดประโยชน์สูงสุด ลําดับขั้นตอน การดําเนินงาน กลไกกระบวนการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน การยอมรับของประชาชน กิจกรรมที่ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อ
การบรรลุจุดประสงค์ ปัญหาอุปสรรค์ข้อขัดข้อง เพ่ือนําผลประเมินมา ปรับปรุงแก้ไข พัฒนา
กระบวนการดําเนินการให้รัดกุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ๔ . การประเมินผลผลิตที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (product) เป็นการประเมินเพ่ือ
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น จริงจากการดําเนินโครงการกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการว่า
เป็นไปตามที่กําหนดไว้หรือไม่ หรือ เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน๑๑๙ 
 แนวคิดของ Stufflebeam มีลักษณะที่จะแบ่งแยกบทบาทของการทํางานระหว่างฝ่าย
ประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือ ฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา และ
นําเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหาร มีหน้าที่เรียกหา และนําผลการประเมินที่ได้น้ัน 
ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องตามควรแก่กรณี 
 
 ทั้งน้ี ในส่วนที่ เป็นรายละเอียดของการประเมินตามนิยามของ Stufflebeam น้ัน
สามารถถ่ายทอดเป็นโมเดลพ้ืนฐานได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๑ โมเดลพ้ืนฐานของ Stufflebeam๑๒๐ 
 
 
 
 

                                           
๑๑๙สุ วิมล ติรกานันท์ , การประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบั ติ , (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑. 
๑๒๐เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, 

(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๓๙. 

การดําเนินกิจกรรม 
ของโครงการ 

การประเมิน การตัดสนิใจสัง่การ 
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 การประเมินตามโมเดลของ Stufflebeam น้ัน สามารถสรุปการประเมินเป็น ๓ ขั้นตอน
คือ 
 ๑) กําหนด หรือระบุและบ่งช้ีข้อมูลที่ต้องการ 
 ๒) จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓) วิเคราะห์และจัดสารสนเทศ เพ่ือนําเสนอฝ่ายบริหาร 
 
 Stufflebeam และคณะ ได้แบ่งการประเมินออกเป็น ๔ ประเภท คือ 
 ๑) การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) 
 เป็นการประเมินก่อนที่จะลงมือดําเนินโครงการใด ๆ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือกําหนดหลักการ
และเหตุผล รวมทั้งเพ่ือพิจารณาความจําเป็นจะต้องจัดทําโครงการ การช้ีประเด็นปัญหาตลอดจนการ
พิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายของโครงการ 
 
 ๒) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) 
 เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรท่ีจะใช้ใน
การดําเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและแผนของการดําเนินโครงการ 
 
 ๓) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) 
 เป็นการประเมินเพ่ือ 
  (๑) หาข้อบกพร่องของการดําเนินโครงการ เพ่ือทําการแก้ไขให้สอดคล้องกับ
ข้อบกพร่องน้ัน ๆ 
  (๒) หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะสั่งการเพ่ือการพัฒนางานต่าง ๆ 
  (๓) บันทึกภาวะของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน 
 
 ๔) การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product Evaluation: P) 
 เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการทําโครงการกับเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้แต่ต้น รวบทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย
หรือปรับเปลี่ยนโครงการ 
 การจัดประเภทของการประเมินดังกล่าว แสดงถึงการประเมินที่พยายามให้ครอบคลุม
กระบวนการทํางานในทุก ๆ ขั้นตอน ตามแนวคิดที่รู้จักกันดีในนามว่า “CIPP” สิ่งที่ควบคู่กับการ
ประเมินทั้ง ๔ ประเภทข้างต้น ได้แก่ การตัดสินใจเพ่ือดําเนินการใด ๆ ซึ่งสามารถจะแบ่งออกได้อีก ๔ 
ประเภทเช่นกัน คือ 
 ๑) การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน เป็นการตัดสินใจท่ีอาศัยการประเมินสภาวะแวดล้อม มี
บทบาทสําคัญคือ การกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับแผนในการดําเนินงาน 
 ๒) การตัดสินใจเพ่ือกําหนดโครงสร้างของโครงการ เป็นการตัดสินใจท่ีอาศัยการประเมิน
ตัวป้อน มีบทบาทสําคัญคือ การกําหนดโครงสร้างของแผนงานและขั้นตอนการทํางานต่าง ๆ ของ
โครงการ 
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 ๓ ) การตัดสินใจเพ่ือนําโครงการไปปฏิบัติ เป็นการตัดสินใจที่อาศัยการประเมิน
กระบวนการ มีบทบาทสําคัญคือ ควบคุมการทํางานให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด และเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขแนวทางการทํางานให้ได้ผลดีที่สุด 
 ๔) การตัดสินใจเพ่ือการทบทวนโครงการ เป็นการตัดสินใจที่อาศัยผลจากการประเมินที่
เกิดขึ้น มีบทบาทหลักคือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการยุติ ล้มเลิก หรือขยายโครงการในช่วงเวลาต่อไป 
 แนวคิดและเป้าหมายของการประเมินตามที่สตัฟเฟิลบีมได้เสนอมาแล้วน้ัน ก็เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการดําเนินโครงการแต่ละประเภท จะเห็นได้ว่า การประเมินแต่ละ
ประเภทดังกล่าวจะต้องเอ้ืออํานวยต่อการนําไปตัดสินใจ ดังรูปแบบความสัมพันธ์ต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่๒.๒ ความสัมพันธ์ของการตัดสินใจและประเภทของการประเมิน 
ตามโมเดลของ Stufflebeam๑๒๑ 

                                           
๑๒๑เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๔๐ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(context evaluation) 

การประเมินผลผลิต 
(product evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(process evaluation) 

การประเมินปจัจัยเบื้องต้น 
(input evaluation) 

การตัดสนิใจเลือกวัตถุประสงค ์

ควรปรบัปรงุ ขยายแผนงาน 
หรือควรล้มเลกิ 

การนําแผนงานท่ีวางไว้ไป
ปฏิบัติควรปรบัปรุงอะไรบ้าง 

เลือกแบบการจัดแผนงาน 
ที่เหมาะสมทีส่ดุ 
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๒.๙ แนวคิดเก่ียวกับกองทุนหมู่บ้านและตลาดประชารัฐ 

 จากการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า มีผู้ให้แนวคิดเก่ียวกับกองทุนหมู่บ้านและตลาด
ประชารัฐ ไว้หลายท่าน ดังน้ี 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนหน่ึงประสบปัญหาความยากจนอัน
เน่ืองมาจากโลกาภิวัตน์ (Globalization) โดยเฉพาะชาวชนบท และเป็นปัญหาเรื้อรังที่สําคัญของการ
พัฒนาประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ รัฐบาลได้ใช้นโยบายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติมาเป็น
ยุทธศาสตร์สําคัญ ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วน ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมุ่งหวังให้กองทุน
หมู่บ้านมีเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเพ่ิมรายได้ 
ลดรายจ่าย ให้เกิดการผลิต และจําหน่ายอันส่งผลไปถึงการเพ่ิมอํานาจซื้อ ในระดับท้องถิ่นรัฐบาล
จะต้องใช้เงินทุนกว่า ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือดําเนินการตามนโยบายโดยอยู่ภายใต้การ ดําเนินงาน
ของคณะกรรมการเพ่ือเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นลดค่าใช้จ่ายของภาคประชาชน แล้วมุ่งการให้โอกาสแก่ 
ภาคประชาชนที่จะมีโอกาสเข้าหาแหล่งเงิน เข้าหาแหล่งความรู้ มีโอกาสท่ีจะร่วมคิดร่วมทําเพ่ือสร้าง
พลังชุมชน ให้เข้มแข็งขึ้นการกระจายอํานาจลงไปในรูปแบบของการบริหารจัดการเป็นการมุ่งการ
กระจายโอกาสซึ่งเป็นหัวใจ สําคัญที่สุดที่ให้โอกาสคนจนได้เข้าหาแหล่งเงินทุน แหล่งความรู้เพ่ือให้
โอกาสได้ร่วมคิดร่วมทําด้วยภูมิปัญญาของ ปราชญ์ การให้สมาชิกผู้กู้เงินไปทํามาหาเลี้ยงชีพน้ันเป็นสิ่ง
ที่ดีเมื่อสมาชิกที่กู้เงินนําไปใช้ต้องไม่ใช้เงินผิดประเภทการนําเงินไปใช้ควรมีแนวคิดว่าจะสร้างอาชีพ 
สร้างงานอย่างไร จึงจะมีรายได้กลับมาคืนเงินทุนแล้วเพ่ือนร่วมชุมชน จะได้มากู้ยืมต่อเพ่ือเป็นการ
สร้างงานให้กับลูกหลานของชุมชนได้มีงานทําเพ่ือให้เกิดพลังในการที่จะแก้ปัญหาความ ยากจนของ
ประเทศให้หมดสิ้นไป  
 เน่ืองจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหาหลาย
ประการ ได้แก่ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และปัญหาราคาสินค้าตกตํ่า 
เป็นต้น โดยสาเหตุประการหน่ึงมาจากระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนไม่ได้รับการพัฒนา ตลอดจน
ยังขาดปัจจัยการผลิตที่จําเป็น ดังน้ัน การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจในระดับฐานราก ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการต้ังแต่กิจกรรมด้านการผลิต การเพ่ิมมูลค่า
สินค้า และการตลาด จะส่งผลให้ชุมชนพัฒนาอย่างมั่นคงแข็งแรงต่อไป  
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ให้
ดําเนินการโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐที่กระทรวงการคลัง
เสนอ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการลงทุนในระดับชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรัฐบาล
สนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จํานวน ๗๙,๕๕๖ กองทุน ผ่านสํานักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุนละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้วงเงินรวม 
๓๕,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน และเพ่ือดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ในชุมชน
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ให้ดีขึ้น เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยประจําชุมชน การ
จัดทําแหล่งเก็บนํ้าชุมชน และเคร่ืองจักรสําหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น๑๒๒ 
 จากพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน ปีพ.ศ. ๒๕๔๗ ตามวัตถุประสงค์คือ ๑. เป็นแหล่ง
เงินทุนเพ่ือจัดสรร ให้กองทุนหมู่บ้านสําหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ิม
รายได้ และลดรายจ่าย หรือสําหรับ การส่งเสริม และพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิการ หรือประโยชน์
ส่วนรวมอ่ืนใดให้แก่ประชาชนในหมู่ บ้านหรือชุมชน เมือง ๒ . เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุน และ
ประสานงานในการกู้ยืมเงินระหว่างกองทุนหมู่บ้าน ๓. ส่งเสริมและพัฒนา หมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้
มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของตนเอง ๔. สนับสนุนการ
เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองทั้งในด้านการเรียนรู้ การสร้าง และ
พัฒนาความคิดริเริ่ม เพ่ือการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
หมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง ๕. สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม ให้แก่ประชาชน ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง๑๒๓  
 ทั้งน้ี ในการประชามหาเถรสมคมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๓๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการ
โครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกับคณะสงฆ์ใน
เขตกรุงเทพมหานครท้ังสองฝ่าย และคณะสงฆ์ ๑๘ ภาค ทั้งสองฝ่าย สถาบันการเงินของรัฐและ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมจัดตลาดประชารัฐสี่มุมเมือง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผู้
มีรายได้น้อยได้มีโอกาสนําผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากโครงการมาออกร้าน เพ่ือจําหน่วยในตลาดที่
จัดไว้ และเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) 
ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศคุณธรรมละธรรมาภิบาล โดย
มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 ๑. เพ่ือให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และประชาชนมีคุณธรรม ศีลธรรม มี
หลักธรรมาภิบาล และยึดถือปฏิบัติตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา 
 ๒. เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 ๓. เพ่ือเพ่ิมช่อมทางการตลาดในการวางจําหน่วยสินค้าให้หลากหลายขึ้น 
 เพ่ือให้การดําเนินการตามแนวทางประชารัฐสําเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรม  เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และดําเนินโดยอยู่บนพ้ืนฐานความมีคุณธรรม ศีลธรรม มีหลักธรร
มาภิบาล และประชาชนยึดถือปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา เพ่ือให้สังคมและ
                                           

๑๒๒สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ,  คู่มือการดําเนินงาน โครงการเพ่ิมความข้ม
แข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ, (นนทบุรี : สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 
๒๕๕๙), หน้า ๑. 

๑๒๓สําานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และ
ชุมชน เมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑, (นนทบุรี : สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ๒๕๕๙), หน้า 
๑๐. 
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ประเทศชาติมีความมั่นคง และความเข้มแข็ง ไปด้วยพร้อมกัน และดําเนินการตามกรอบแนวทาง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินงาน  (Memorandum Of Understanding: MOU) ที่
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุผลสําเร็จ โดยสรุปรายละเอียดสาระสําคัญแนว
ทางการดําเนินงานตามกรอบนโยบายของรัฐบาล และสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.) โดยกรอบนโยบาย คือ ๑. ส่งเสริมพัฒนาโครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อย และโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนให้กระจายโอกาสแก่ประชาชนให้ทั่วถึง ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ ๒ . การดําเนินโครงการตลาดประชารัฐในพ้ืนที่ วัดที่มีความพร้อมเหมาะสม ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ๓. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาโครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อย และโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนรองรับการท่องเที่ยว ๔. การอบรมบ่มเพาะให้
สมาชิกโครงการเป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม มีธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคีปรองดอง เป็น
สังคมคุณธรรม เพ่ือเป็นกลไกและเป็นภูมิคุ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 
 สําหรับแนวทางดําเนินการเฉพาะในกรุงเทพมหานคร จะมีการปรับปรุงการดําเนินการ 
ตามมติ ครม. วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในการดําเนินการโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกับคณะสงฆ์ในเขต
กรุงเทพมหานครทั้งสองฝ่าย และคณะสงฆ์ ๑๘ ภาค ทั้งสองฝ่าย สถาบันการเงินของรัฐ และ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมจัดตลาดประชารัฐ โดยเบ้ืองต้นทางสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จะคัดเลือกวัดจาก ๓๗ เขตการปกครองสงฆ์ ในกรุงเทพมหานคร อย่างน้อยเขตละ ๑ วัด 
เข้าร่วมโครงการ โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานขอความอนุเคราะห์วัดที่มีความ
พร้อมเพ่ือใช้สถานที่ โดย สทบ. และสถาบันการเงินจัดผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร นําผลิตผล/
ผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากโครงการมาออกร้านเพ่ือจําหน่ายในตลาดที่ จัดไว้ และให้หน่วยงานรัฐ 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องมาร่วมให้ความรู้และช่วยสนับสนุนต่อยอดการพัฒนา
ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ และตลาดให้มีคุณภาพซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและราคาเป็น
ธรรมไปพร้อมกัน ทั้งน้ีให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่งต้ังคณะกรรมการ ประชุม
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์แนวทางการดําเนินการ๑๒๔  
 
 
 
 
 

                                           
๑๒๔สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, มติมหาเถรสมาคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๙), หน้า ๑๕๖. 



 
 

๙๗

๒.๑๐ ข้อมูลพื้นท่ีของตลาดประชารัฐ ๔ แห่ง ท่ีใช้ในการวิจัย 

 วิถีชีวิตการแบ่งปันหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันภายในชุมชน เมื่อรวมเข้ากับ
ปัจจัยเชิงกายภาพในอดีต ที่คนไทยมักอาศัยอยู่ริมนํ้าและใช้วิธีสัญจรทางนํ้าเป็นหลัก ได้ถูกนํามาใช้
เป็น “ต้นทุน” เพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ์ในการดําเนินชีวิต ทั้งยังเป็นเสน่ห์สําคัญของวัฒนธรรมและ
ชุมชนแบบไทยที่พบเห็นได้น้อยลงทุกทีในวันน้ี การหยิบยกเอาความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์น้ีมา
ปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัย และความต้องการของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ใน
รูปแบบของ “ตลาดนํ้า” (Floating Market) ที่ต้องการสัมผัสหรือเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์การ
ซื้อขายแลกเปล่ียนบนวิถีชีวิตริมนํ้า จึงกลายเป็นกลไกสําคัญที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน๑๒๕ 
 ตลาดนํ้า เป็นแหล่งค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันในท้องนํ้า โดยอาศัยเรือเป็นพาหานะ แต่
เดิมนอกจากเรียกตลาดนัดแล้วยังมีช่ือเรียกกันว่า ตลาดเรือหรือตลาดท้องนํ้า และในที่สุดกลายเป็น
ตลาดน้ํา ดังที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และตลาดน้ํามีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนไทย เน่ืองจาก
สมัยก่อนการคมนาคมติดต่อกันน้ันจะใช้ลํานํ้าเป็นเส้นทางสัญจรที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณที่
ราบลุ่มที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเหมือนแอ่งนํ้า ตลาดนํ้าจึงเป็นตัวอย่างหน่ึงที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความสําคัญของสายนํ้าในวิถีชีวิตของคนไทยที่ดําเนินชีวิต ตามสภาพท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตใน
อดีต บ้านเมืองของเราไม่มีอาชีพใดจะเหมาะสมเท่ากับการทําเกษตรกรรมเพราะความสมบูรณ์ของดิน
และนํ้า และเมื่อเกษตรกรได้ผลผลิตออกมาก็จะนําผลผลิตเหล่าน้ัน มาซื้อขายแลกเปลี่ยนในสถานที่ที่
สะดวกเหมาะสมต่อการติดต่อที่จะเดินทาง เส้นทางนํ้าจึงมีบทบาทสําคัญแก่ชีวิตของคนไทยใน
สมัยก่อนตลอดมา ซึ่งแต่เมผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างง่าย ๆ รูปแบบดํารงชีวิตของแต่ละชุมชนเป็น
ลักษณะของการพ่ึงตนเอง ต่อมาเมื่อบ้านเมืองพัฒนามากขึ้น การดํารงชีวิตของมนุษย์ก็เปลี่ยนไป มี
การแลกเปลี่ยนซื้อขายสิ่งของกันและกันทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน และจากแหล่งชุมชนหน่ึง
กับอีกแหล่งชุมชนหน่ึง ทําให้เกิดสถานท่ีที่ถือเป็นแหล่งซื้อขายของชุมชนขึ้นกลายเป็นย่านเศรษฐกิจที่
เรียกว่า ตลาด ชุมชนใดที่ใช้การคมนาคมทางบกในการติดต่อไปมาหาสู่ตลาดอันเป็นแหล่งสําคัญใน
การแลกเปลี่ยนค้าขายก็จะเรียกว่า “ตลาดบก” แต่ถ้าชุมชนน้ันใช้การคมนาคมทางนํ้าเป็นเส้นทาง
สัญจรส่วนใหญ่จะเรียกตลาดที่เกิดขึ้นว่า “ตลาดนํ้า” ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่า ลักษณะของตลาดจะ
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการต้ังถิ่นฐานของชุมชนเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นการแสดงวัฒนธรรม
ความเป็นอยู่อีกรูปแบบหน่ึงด้วย๑๒๖  
 ตลาดนํ้าที่เกิดขึ้นหลายแห่งในเวลานี้จึงเกิดขึ้นจากการปลูกสร้างเพื่อจําลองบรรยากาศ
ของวิถีชีวิตริมนํ้าในอดีต และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือสร้างการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม อย่าง 
ตลาดน้ําพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา ที่รวมวัฒนธรรมไทยจากทุกแหล่งมาให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสบนพ้ืนที่เดียว , หรือตลาดนํ้าขวัญเรียม กรุงเทพมหานคร ที่มีพระสงฆ์มาบิณฑบาตริมนํ้า ซึ่ง
เป็นภาพที่พบเห็นได้ยากในเมืองหลวง, หรือตลาดนํ้าตลิ่งชัน เป็นตลาดน้ําที่สร้างเป็นเรือนแพริมนํ้าใน

                                           
๑๒๕ ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, การจัดกระบวนการเรียนรู้, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (สงขลา : เทมการพิมพ์, 

๒๕๕๐), หน้า ๕๐. 
๑๒๖อุดม เชยกีวงศ์, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, (กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, ๒๕๕๒), หน้า ๕๒. 



 
 

๙๘

คลองชักพระขายอาหาร เครื่องด่ืม ผลไม้ บางคร้ังน่ังอยู่ในแพอาจมีเรือพายมาขายไอศกรีมแท่ง
เหมือนที่เคยกินกันในสมัยก่อน เรียกได้ว่า ฟ้ืนความเป็นเด็กกลับมาอีกครา, หรือตลาดนํ้าวัดไทร เขต
บางขุนเทียน เป็นตลาดน้ําที่มีการขายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว หากน่ังพักผ่อนริมท่านํ้าวัดไทร 
ปล่อยให้กระแสลมพัดพาไอเย็นของสายนํ้ามาให้คลายเหน่ือยสักพัก ก็จะพบเรือพายขายของที่เป็น
ชาวบ้านจริง ๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ 
 ดังน้ัน จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับตลาดน้ํา ทั้งในเรื่องของประวัติความเป็นมาของ
ตลาดนํ้า รูปแบบของตลาดน้ํา และตลาดน้ําที่สําคัญใน ๔ มุมเมืองของกรุงเทพมหานคร ทําให้ผู้วิจัย
ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือนํามาใช้ประกอบกับงานวิจัยครั้งน้ี  
 

๒.๑๐.๑ ข้อมูลเก่ียวกับตลาดน้ําขวัญเรียม เขตบางกะปิ 
 ตลาดน้ําขวัญเรียมเป็นตลาดน้ําจัดต้ังเอกชนที่ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
(เจ้าหน้าที่ตลาด) โดยเปิดให้บริการในวันเสาร์และอาทิตย์ ต้ังแต่เวลา ๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. ตลาดน้ําแห่ง
น้ีต้ังอยู่ติดริมคลองแสนแสบ ซึ่งเช่ือมระหว่างวัดบําเพ็ญเหนือ ซอยเสรีไทย ๖๐ และวัดบางเพ็งใต้ 
ซอยรามคาแหง ๑๘๗ ในเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๒๗ 
 เน่ืองจากเจ้าของตลาดนํ้าขวัญเรียมเป็นเจ้าของสัมปทานเดินเรือในคลองแสนแสบ ทําให้
เห็นวิถีชีวิตของชาวชุมชนในละแวกคลองแสนแสบต้ังแต่วัยหนุ่ม เจ้าของตลาดจึงเสนอโครงการสร้าง
ตลาดนํ้าแก่เจ้าอาวาสวัดบําเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้เพ่ือขอเช่าพ้ืนที่ทั้งสองวัดในการสร้างตลาดนํ้า
ขวัญเรียมและได้รับอนุญาตจากมหาเถรสมาคมให้ใช้พ้ืนที่วัดแต่ต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนและทําลาย
สิ่งแวดล้อม และต้ังช่ือ “ตลาดนํ้าขวัญเรียม” เพราะตลาดต้ังอยู่ริมคลองแสนแสบ ซึ่งเป็นสถานท่ี
ดําเนินเรื่องแผลเก่า 
 การสร้างอัตลักษณ์ของตลาดน้ําขวัญเรียม …พวกเราจะพยายามจําลองภาพชีวิตประเพณี
ของชาวบ้านทุ่งริมนํ้า ความสงบร่มรื่นเหมือนเมื่อครั้งพวกเรายังว่ิงเล่นกลางท้องไร่ท้องนามาให้ท่าน
เห็นเท่าที่สติปัญญาและกําลังทรัพย์ของชาวบ้านนอกจะพึงมี…โดยมีกิจกรรมให้ผู้มีจิตศรัทธาพา
สมาชิกทั้งครอบครัวมาตักบาตรทางนํ้า ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ฟังธรรม ดูการละเล่นไทย ภายใต้
บรรยากาศอันสงบร่มรื่น มันเป็นความหวังของคนชนบท ผู้ตํ่าต้อย อยากสะท้อนชีวิตชาวเรือ ชาวบ้าน
ทุ่ง ที่อุตส่าห์ขนกองเรือโบราณของปู่ ย่า ตา ยาย มาแสดงให้ดู ไม่ได้คิดหวังทางธุรกิจแต่อย่างใด…  
 ข้อความจากเว็บไซต์ของตลาดนํ้าขวัญเรียมแสดงให้เห็นว่าตลาดนํ้าขวัญเรียมต้องการ
จําลองวิถีชีวิตลุ่มน้า ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยท่ีทํานุบํารุงศาสนาและรักษา
สิ่งแวดล้อม  
 ตลาดน้ําขวัญเรียมจัดกิจกรรมท้ังทางบกและทางเรือเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต
ลุ่มนํ้าทั้งด้านการประมงและเกษตรกรรม ได้แก่ กิจกรรมล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้าน และฟาร์มม้า 
ตามคําให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ตลาดและพระว่า “ถ้าน่ังเรือไปจะเห็นการเลี้ยงปลากระชัง มีการหา
ปลาของชาวบ้าน ตกปลาตามริมตลิ่ง ดูธรรมชาติสองฝั่งคลอง ให้ดูว่าคนโบราณเขาอยู่กันอย่างไร โดย
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ที่เราทําเรือโบราณมาให้ผู้คนได้เห็น” นอกจากน้ี ตลาดนํ้าขวัญเรียมจัดให้ผู้ค้าขายอาหารอยู่ในเรือ
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ประสบการณ์การกินอยู่แบบไทย  
 นอกจากน้ี ตลาดนํ้าขวัญเรียมจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือแสดงอัตลักษณ์การทํานุบํารุงศาสนา 
เช่น กิจกรรมปล่อยสัตว์และการให้อาหารปลา การสนทนาธรรมผ่านเครื่องขยายเสียงในตลาดนํ้า 
และกิจกรรมตักบาตรพระทางเรือในช่วงเช้า โดยพระสงฆ์จะพายเรือบิณฑบาตทั้งทางฝั่งทิศเหนือและ
ทิศใต้๑๒๘ กิจกรรมเหล่าน้ีถูกจัดขึ้นเพ่ือเป็นกุศโลบายให้คนเข้าวัดมากขึ้น และสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็น
สัญลักษณ์ของตลาดนํ้าขวัญเรียมคือ สะพานรูปเรือ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวข้ามฝั่งระหว่างสองวัด เพ่ือ
แสดงอัตลักษณ์ให้เห็นถึงอัตลักษณ์การทํานุบํารุงศาสนาของตลาด 
 อัตลักษณ์อีกประการหน่ึงที่ตลาดขวัญเรียมต้องการสะท้อนให้นักท่องเท่ียวเห็นคือ ตลาด
ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยตลาดนํ้าขวัญเรียมดูแลรักษาความสะอาดของตลาดเป็นอย่างดี พนักงานทํา
ความสะอาดตลาดน้ํากล่าวว่า “ตลาดไม่มีแมลงวัน เพราะเราลงนํ้ายา แม่บ้านมีทุกจุดของตลาด คือ 
ถ้าเห็นขยะมีตรงนี้ จะรีบไปกวาดเลย เราจะอยู่ประจําเป็นจุดๆ ไง พอเราเห็นขยะ เราจะเดินไปกวาด
เลย” 
 

๒.๑๐.๒ ข้อมูลเก่ียวกับตลาดน้ําตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน   
 ตลาดนํ้าตลิ่งชัน เป็นตลาดนํ้าในกรุงเทพมหานคร อยู่ที่ริมคลองชักพระ หน้าสํานักงาน
เขตตลิ่งชัน ตัวตลาดน้ันมีทั้งตลาดบกและตลาดนํ้า สินค้าส่วนใหญ่เป็นอาหาร ขนมแบบไทย ๆ ผลไม้ 
ประจําถิ่น รวมท้ังสินค้าหัตถกรรมต่าง ๆ ส่วนบริเวณท่ีเป็นแพริมนํ้า ก็จะมีบรรดาแม่ค้านําอาหารทั้ง  
คาวหวานต่าง ๆ มาจอดเทียบแพริมนํ้า ตลาดนํ้าตลิ่งชันมีเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัต 
ฤกษ์เริ่มต้ังแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น. บางครั้งก็เย็นค่ํา (ฟ้าสาง กลางกรุง. ๒๕๔๖: ๒๓) 
 ส่วนประวัติของตลาดนํ้าตลิ่งชัน เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ บริเวณท้องนํ้าริมคลองชัก
พระหน้า สํานักงานเขตตลิ่งชัน ถูกกําหนดขึ้นมาให้เป็นตลาดนํ้าแห่งใหม่ในเมืองหลวง ตามความ 
มุ่งหมาย ของกรุงเทพมหานครที่ต้องการร้ือฟ้ืนตลาดน้ําขึ้นมาอวดโฉมชาวต่างประเทศ โดยทาง 
กรุงเทพมหานครได้ขอความร่วมมือไปยังชาวบ้านให้ช่วยกันนําผลผลิตใส่เรือมาขาย เหมือนเมื่อครั้ง 
ตลิ่งชันยังมีตลาดนํ้าอยู่และจากน้ันก็ได้มีการพัฒนา ในปีพ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง 
ตลาดนํ้าขึ้นใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการท่องเทีฎ่ยวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งอนุรักษ์ให้เป็นของดีของเขตตล่ิงชัน เป็น 
การเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนทีฎ่ ให้มีที่ทํามาหากินและมีรายได้เลี้ยงครอบครัว หรือมี 
รายได้เสริมให้กับบางครอบครัว และได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานครในการปรับปรุงซ่อม      
โป๊ะแพ พัฒนาเส้นทางเข้าสู่ตลาดนํ้า ซึ่งมีเส้นทางรถ ๒ เส้นทาง คือ ถนนฉิมพลีและถนนชักพระ 
ปรับปรุงถนนฉิมพลีต้ังแต่การจัดสร้าง สวนหย่อมมุมถนนฉิมพลีทั้ง ๒ ด้าน เพ่ือให้เกิดความสวยงาม 
ในปีพ.ศ.๒๕๔๒ ได้ปรับปรุงถนนชักพระ ซึ่งเป็นอีกเส้นทางหลัก ปรับปรุงสะพานข้ามคลองตลิ่งชัน 

                                           
๑๒๘หนุ่มลูกทุ่ง, ตลาดน้ําขวัญเรียม สีสันใหม่ในรอยแผลเก่าริมคลองแสนแสบ , [ออนไลน์] 
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เพ่ือให้เกิดความสวยงาม การปรับปรุงสถานทีฎ่ จอดรถเพ่ือรองรับนักท่องเทีฎ่ยว โดยขอใช้ที่ดินของ การ
รถไฟแห่งประเทศไทย ปรับปรุงลานจอดรถเพ่ิมเติมบริเวณหน้าวัดตลิ่งชัน ซึ่งอยู่ใกล้สํานักงานเขต 
กําหนดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ิมส่วนขายตอนบน เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่ทํามาหากิน เพ่ิมขึ้น 
จัดระเบียบผู้ค้าทั้งบนบก และในเรือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีเอกลักษณ์ ไทย โดยการ
สวมเสื้อม่อฮ่อม หรือเสื้อทีฎ่ผลิตจากผ้าไทย รวมทั้งการควบคุมดูแลการให้บริการความ สะอาด และ
ราคาอาหาร เพ่ิมสีสันให้แก่ตลาดนํ้าโดยการจัดดนตรีไทย เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ดนตรี ไทยให้เป็น      
ตัวอย่างแก่รุ่นลูกหลาน และได้จัดต้ัง “ประชาคมตลาดนํ้า” โดยการรวมตัวของผู้ค้า ทั้งหมดและให้มี
การเลือกกรรมการและประธานประชาคม เพ  ื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการบริหารตลาดนํ้า โดย
ประชาคมจะรับผิดชอบในการบริหาร ดูแลผู้ค้าตลาดนํ้า รวมท้ังการเงินของ ตลาดนํ้า สามารถเลี้ยงดู
ตนเองได้และสามารถจัดต้ังเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ก็ต่อไปในอนาคต ซึ่ง สํานักงานเขตฯ ไม่ได้มีการ
เก็บเงินใด ๆ จากผู้ค้า ให้ประชาคมร่วมกันดูแล แต่ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบที่สํานักงาน
เขตฯ กําหนด ต่อมากลางปีได้จัดตลิ่งชันทัวร์เป็นการท่องเที่ยวทางเรือ เพ่ือเสริมกิจกรรมของตลาดน้ํา 
โดยการจัดของประชาคมตลาดน้ํา แต่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเขต คือ ส่งเสริมการท่องเท่ีฎยวใน
พ้ืนทีฎ่ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวรู้จักเขตตลิ่งชันมากขึ้น จัดต้ังเวทีประชาคม บริเวณกลางสวนป่า หน้า
สํานักงานเขตฯ เพ่ือให้เป็นเวทีกลางในการแสดงออกและการแสดง ความสามารถต่าง ๆ และมีการ
ปรับปรุงและสร้างโป๊ะแพเพ่ิมเติม จัดสร้างสวนผลไม้ เพ่ืออนุรักษ์ พันธุ์ไม้เก่าแก่ของเขตตลิ่งชันและ
พัฒนาเรื่อยมา ในปีพ.ศ.๒๕๔๔ เปิดสวนอนุรักษ์ไม้ผลตลิ่งชันเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกทีฎ่ปลูกไม้ผล 
ให้แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเทีฎ่ยวรวมไป ถึงสถานท่ีฎ ออกกําลังกายสําหรับพ่ีน้
องประชาชน จัดให้มีแหล่งกลางจําหน่ายพันธุ์ไม้ที่บริเวณสวน อนุรักษ์ไม้ผล เพ่ือให้เกษตรกรได้นํา
ผลผลิตทางการเกษตรมาจําหน่ายในราคาผู้ผลิตพบผู้บริโภค ลักษณะโดยทั่วไปของพ้ืนทีฎ่ เขตตลิ่งชัน
จัดเป็นเขตช้ันนอกของกรุงเทพมหานครมี เน้ือทีฎ่ประมาณ ๓๒,๘๕๕ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
๒.๐๙ ของพ้ืนทีฎ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรีมีแนวกึ่งกลางคลองมหาสวัสด์ิเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ติดต่อกับเขตภาษีเจริญและเขต
บางแค มีคลองบางเชือกหนังเป็นเส้น แบ่งเขต ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอบางกรวย เขตบางพลัด 
และเขตบางกอกน้อย มี คลองบางกอกน้อยและคลองชักพระเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
เขตทวีวัฒนา มีถนนกาญจนาภิเษกเป็นเส้นแบ่งเขต ในอดีตลักษณะสภาพโดยทั่วไปของชุมชน เขต
ตลิ่งชัน เป็นเขตที่มีสภาพพ้ืนทีฎ่ คล้ายเกาะ คือ ล้อมรอบด้วยคลองทั้ง ๔ ด้าน ปัจจุบันจากการแบ่งพ้ืน
ที่ทําให้เขตตลิ่งชันถูกตัดจากการเป็นเกาะ แต่ก็ยังคงมีนํ้าล้อมรอบถึง ๓ ด้าน ทิศเหนือ คลองมหา
สวัสด์ิ ทิศใต้ คลองบางเชือกหนัง ทิศตะวันออก คลองชักพระ และคลองบางกอกน้อย ทิศตะวันตก 
ติดต่อกับเขตทวีวัฒนา นอกจากคลองใหญ่ทั้ง ๓ ด้านทีฎ่เป็นคลองหลักแล้ว พ้ืนทีฎ่ภายในยังประกอบ    
ด้วย คลองเล็กคลองน้อย ทั้งทีฎ่เป็นคูคลองโดยธรรมชาติและคูคลองที่ขุดขึ้นมาเพื่อการชลประทาน 
การเกษตรกรรมและเพ่ือการคมนาคม ซึ่งทําให้เป็นเขตที่มีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมทางน้ําหนาแน่น
มาต้ังแต่อดีต การคมนาคมส่วนใหญ่ใช้เรือเป็นพาหนะ รวมท้ังบ้านเรือนของประชาชนและวัดต่าง ๆ 
ก็จะต้ังอยู่ริมนํ้า เพราะสะดวกแก่การเดินทางอีกทั้งใช้พ้ืนทีฎ่ การเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ริมคลอง 
ฉะน้ัน ริมคลองต่าง ๆ จึงเต็มไปด้วยสวนนานาชนิด ทั้งสวนไม้ยืนต้น สวนกล้วยไม้สวนพืชผัก ในส่วน
ของการคมนาคม ปัจจุบันในพ้ืนทีฎ่ เขตตลิ่งชันมีทางสายหลักอยู่ ๓ สาย คือ ถนนบรมราชชนนีถนนคู่
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ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีและถนนราชพฤกษ์สําหรับการเดินทางโดยรถ โดยสารปรับอากาศ ของ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ใช้รถปรับอากาศ สาย ๗๙  
 ศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีวัดเป็นจุดศูนย์รวมท่ีสําคัญใน การ
ประกอบพิธีทางศาสนา ทําบุญ ส่วนใหญ่วัดจะต้ังอยู่ริมนํ้า ซึ่งเป็นชุมชนด้ังเดิมทีฎ่อาศัยการคมนาคม
ทางนํ้าเป็นหลัก พ้ืนทีฎ่เขตตลิ่งชันมีวัดอยู่จํานวนมากและต้ังอยู่ในบริเวณทีฎ่ไม่ห่างกัน วัดในเขตพ้ืนทีฎ่ 
ตลิ่งชันมีจํานวน ๒๙ วัด  
 อาชีพและการใช้ที่ดินของพื้นทีฎ่บริเวณเขตตล่ิงชัน เน่ืองจากพ้ืนทีฎ่ของเขตตลิ่งชันด้านใน
ยังคงเป็นพ้ืนทีฎ่เกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพ เก่าแก่จึงทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณ ๘๐% ประกอบ
อาชีพการเกษตร ได้แก่ การทํานา การทําสวน เช่น สวนผัก สวนผลไม้สวนไม้ดอกต่าง ๆ อาชีพ
รองลงมา ได้แก่ ค้าขาย รับจ้าง และอาชีพ อ่ืน ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนทีฎ่ เข้ามาอยู่ใหม่ในเรื่องการใช้
ที่ดิน เพ่ือการเกษตรกรรมน้ัน เน่ืองจาก เขตตลิ่งชันมีลักษณะภูมิประเทศเป็นทีฎ่ ราบลุ่มรอบด้วยคลอง
ทั้ง ๓ ด้าน เมื่อถึงฤดูนํ้ามีนํ้าท่วมขังใน พ้ืนทีฎ่ ซึ่งนํ้าจะพัดพาเอาตะกอนปุ๋ยต่าง ๆ มาทิ้งไว้ในพ้ืนที่จึง
ทําให้พ้ืนทีฎ่ เขตตลิ่งชันอุดมไปด้วยปุ๋ย ต่าง ๆ เหมาะกับการปลูกพืชผล เขตตลิ่งชันจึงเป็นแหล่งผลการ
เกษตรแหล่งใหญ่ที่ส่งผลผลิตออกสู่ ตลาดในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น  
 การทําสวนผัก เกษตรกรในเขตตล่ิงชัน ปัจจุบันมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง การใช้ที่ดิน
จากการทํานามาทําสวนพืชผักเพ่ิมขึ้น เพราะทําให้ผลคุ้มค่ากว่าเดิมทีฎ่เป็นสวนไม้ยืนต้น ในเขตตลิ่งชัน
พบว่า ครึ่งหน่ึงของพ้ืนที่เป็นไร่สวนผัก คือ พ้ืนที่ทุกแขวงเว้นแขวงคลองชักพระ จะมีการปลูกพืชผัก 
โดยเฉพาะผักจีน เช่น คะน้า กุ่ยช่าย ฯลฯ และสวนพืชผักสวนครัว จําพวก ตะไคร้ โหระพา ขิง ข่า 
มะกรูด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสามารถทํารายได้ไม่น้อย  
 สวนผลไม้และไม้ยืนต้น แต่เดิมเกษตรกรเขตตลิ่งชัน ประกอบอาชีพทําสวน ไม้ยืน          
ต้นเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันลดระดับลงเน่ืองจากประสบกับภาวะนํ้าท่วมอย่างหนัก ปี ๒๕๒๖ ทําให้
การเปล่ียนแปลงใช้ที่ดินจากการปลูกพืชเพ่ือหวังผล เป็นการขยายพันธุ์ไม้โดย วิธีการตอนและเพาะ
ชําอันได้แก่ มะม่วง กระท้อน กล้วย ทุเรียน มะพร้าว ฯลฯ เพราะให้ผลรวดเร็ว คุ้มค่ากว่า อย่างไรก็
ตามพ้ืนทีฎ่ปลูกไม้ผลก็ยังมีเหลืออยู่บ้างรองลงมาจากการทําสวนผัก คือมีปลูกใน ทุกแขวงยกเว้นแขวง
คลองชักพระ  
 ไม้ดอกไม้ประดับ มีการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินจากการทํานา การทําสวน ไม้ยืนต้นมา
เป็นการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และขยายพันธุ์ไม้ได้แก่ กล้วยไม้เยอร์บีร่า กุหลาบ โดย ใช้พ้ืนทีฎ่ปลูก   
เป็นอันดับ ๓ ของพ้ืนทีฎ่ การเกษตรทั้งหมด๑๒๙ 
 
 
 
 
 

                                           
๑๒๙ฟ้าสาง กลางกรุง, เวนิสตะวันออก Focus Bangkok, ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๔, (มิถุนายน-กรกฎาคม, 

๒๕๔๖), หน้า ๒๓. 



 
 

๑๐๒

๒.๑๐.๓ ข้อมูลเก่ียวกับตลาดน้ําพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา 
 ตลาดนํ้าวัดพระยาสุเรนทร์ หรือ ตลาดนํ้าบึงพระยา เป็นตลาดนํ้าแห่งใหม่สุดอินเทรนด์
ของกรุงเทพมหานคร ต้ังอยู่ในบริเวณริมคลองพระยาสุเรนทร์ ซึ่งเป็นคลองที่ทอดผ่านหน้าวัดพระยา
สุเรนทร์ อันเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า ๑๒๐ ปี นับเป็นตลาดที่มีกลิ่นอายของความคลาสสิก ผสานกับ
บรรยากาศความเป็นชนบทของชุมชนริมคลองที่มีสวนผลไม้และแมกไม้อันเขียวขจีรายล้อมรอบทิศ 
ภายในตลาดมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายท่ีนับวันจะหาดูได้ยาก อยากเชิญชวนให้แวะเวียนมาสัมผัสแล้วจะ
หลงรักมิรู้คลาย สําหรับตลาดน้ําวัดพระยาสุเรนทร์แห่งน้ีได้เปิดทําการขายวันแรกเมื่อวันที่ ๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
อีกทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน คืนชีวิตให้กับชุมชนริมนํ้าให้กลับมามีชีวิตชีวาอีก
ครั้ง ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหันเข้ามาท่องเที่ยวภายในวัดและร่วมทําบุญตามแบบวิถี
ไทย ซึ่งเดิมทีวัดพระยาสุเรนทร์แห่งน้ีจะเน้นการทําบุญและสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิเป็นหลัก จนกระทั่งมี
แผนพัฒนาพ้ืนที่ทําเป็นตลาดน้ําเลียบคลองพระยาสุเรนทร์และได้มีการก่อสร้างเพ่ือพัฒนาตลาดอยู่
เรื่อย ๆ จนกลายเป็นตลาดนํ้าที่มีการขายของหลากหลายและมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ร่วมด้วย โดย
บรรยากาศภายในของตลาดประกอบไปด้วยร้านค้าที่แบ่งเป็นล็อก ๆ จํานวนกว่า ๒๐๐ ร้านค้า ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายอาหารคาว-หวานที่มีให้เลือกมากมายละลานตา อาทิ ก๋วยเต๋ียวต้มยํารสเผ็ด
จี๊ดจ๊าด นํ้าพริกป้าต๋ิวรสแซ่บจัดจ้าน หอยทอดกระทะร้อน ห่อหมก เมี่ยง กุ้งเผา กุยช่ายทอด ปลานิล
ย่างเกลือ ข้าวหมูตุ๋นไหหลํา ขนมไทยโบราณ ขนมหม้อแกง ขนมช้ัน ขนมถ้วยโบราณ ขนมลูกชุบ 
ขนมลอดช่องแตงไทยนํ้ากะทิ ขนมตุ๊บต๊ับโบราณท่ีทําให้เห็นกันสด ๆ ฯลฯ นอกจากน้ียังร้านค้าขาย
ของจุกจิก ของที่ระลึก รวมไปถึงร้านขายของฝากมากมายในราคาย่อมเยาอีกด้วย นอกจากน้ี ใน
บริเวณติดกับลานจอดรถยังได้มีการจัดพ้ืนที่ให้เป็นฟาร์มแกะ ในบรรยากาศสวนสวยที่รายล้อมไปด้วย
แมกไม้สุดร่มรื่น ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเย่ียมชม พร้อมให้อาหารและถ่ายรูปเจ้าแกะตัวน้อยแสน
น่ารักกันได้แบบใกล้ชิด หรือจะแวะไปจิบกาแฟรสนุ่ม ละเลียดขนมเค้กแสนอร่อยในร้านกาแฟสุด
น่ารักก็ได้ไม่ว่ากันหลังจากอ่ิมหนําสําราญและเพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายสินค้ากันแล้วก็สามารถแวะ
ไปกราบสักการะพระธาตุ ๕ ประเทศ ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ประเทศอินเดีย ประเทศ
เนปาล ประเทศพม่า และประเทศไทย พร้อมกับปล่อยนกปล่อยปลา ให้อาหารปลา และยังสามารถ
แวะไปสักการบูชาพระยาสุเรนทร์ที่เรือนพระยาสุเรนทร์ เพ่ือความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองก่อนกลับ
บ้านกันได้ 
 ร้านขายอาหารคาว-หวานที่มีให้เลือกมากมายละลานตา อาทิ ก๋วยเตี๋ยวต้มยํารสเผ็ด
จี๊ดจ๊าด นํ้าพริกป้าต๋ิวรสแซ่บจัดจ้าน หอยทอดกระทะร้อน ห่อหมก เมี่ยง กุ้งเผา กุยช่ายทอด ปลานิล
ย่างเกลือ ข้าวหมูตุ๋นไหหลํา ขนมไทยโบราณ ขนมหม้อแกง ขนมช้ัน ขนมถ้วยโบราณ ขนมลูกชุบ 
ขนมลอดช่องแตงไทยนํ้ากะทิ ขนมตุ๊บต๊ับโบราณท่ีทําให้เห็นกันสด ๆ ฯลฯ นอกจากน้ียังร้านค้าขาย
ของจุกจิก ของที่ระลึก รวมไปถึงร้านขายของฝาก 
 เป็นตลาดน้ําแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ต้ังอยู่ในบริเวณริมคลองพระยาสุเรนทร์ ซึ่ง
เป็นคลองที่ทอดผ่านหน้าวัดพระยาสุเรนทร์ อันเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า ๑๒๐ ปี ภายในตลาดมีสิ่งที่
น่าสนใจมากมายที่นับวันจะหาดูได้ยาก มีหลายอย่างอยากแนะนําและไปเยือนตลาดนํ้าแห่งน้ี 



 
 

๑๐๓

 ในบริเวณตลาดยังติดกับฟาร์มแกะ ในบรรยากาศสวนสวยที่รายล้อมไปด้วยแมกไม้สุดร่ม
รื่น ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเย่ียมชม พร้อมให้อาหารและถ่ายรูปเจ้าแกะตัวน้อยแสนน่ารัก ใกล้ๆ กัน
สามารถจิบกาแฟรสนุ่ม และขนมเค้กแสนอร่อยในร้านกาแฟสุดน่ารักก็ได้ เสร็จแล้วแวะไปกราบ
สักการะพระธาตุ ๕ ประเทศ ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล 
ประเทศพม่า และประเทศไทย พร้อมกับปล่อยนกปล่อยปลา ให้อาหารปลา และยังสามารถแวะไป
สักการบูชาพระยาสุเรนทร์ที่เรือนพระยาสุเรนทร์ เพ่ือความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองก่อนกลับบ้านกัน
ได้ 
 

๒.๑๐.๔ ข้อมูลเก่ียวกับตลาดน้ําวัดไทร เขตบางขุนเทียน 
 ตลาดนํ้าวัดไทร...เป็นตลาดน้ําในคลองสนามชัยบริเวณหน้าวัดไทร  แขวงบางขุน
เทียน เขตจอมทอง ซึ่งวัดไทรน้ันสันนิษฐานว่า เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา   ประมาณ
อายุได้ ๓๐๐ กว่าปี เป็นวัดในชุมชนใหญ่ มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น  กับทั้งคลองสนามชัยเป็น
คลองที่เช่ือมต่อกับคลองต่าง ๆ หลายคลอง   เช่น   คลองดาวคนอง    คลองบางขุนเทียน  คลองลัด
เช็ดหน้า   คลองบางมด   และคลองด่าน   ซึ่งออกสู่แม่นํ้าเจ้าพระยาได้   และหลังวัดไทร มีสถานี
รถไฟมหาชัย-วงเวียนใหญ่ผ่าน การคมนาคมสะดวก 
           ท่านํ้าหน้าวัดไทร  จึงเป็นจุดรวมของผู้คนในการซื้อขายผลไม้ และพืชสวน   ซึ่งใส่เรือมา
ถ่ายขึ้นบกเพ่ือจําหน่ายและขนส่งต่อไป -ทางรถไฟ  จุดน้ีจึงถูกเรียกว่า   "ตลาดนํ้าวัดไทร"    สภาพ
เดิมมีห้องแถวประมาณ ๘๐ ห้อง    บริเวณสองฝ่ังคลองสนามชัยหน้าวัดไทร ด้านหน้าริมนํ้ามีสะพาน
ไม้ทอดยาวตลอด     เพ่ือเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าจากสวน     ซึ่งในทุกเช้าแต่ละวันจะมีเรือประมาณ 
๑๐๐-๑๕๐ ลํานําสินค้าเข้ามาจําหน่าย เพ่ือซื้อสินค้า  
 และด้วยความแปลกและเป็นแหล่งที่มีทัศนียภาพวิถีไทยอันสวยงาม ทําให้นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศมาเยี่ยมชมเป็นจํานวนมาก และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว
ทั้งในและต่างประเทศยาวนานเกือบ ๔๐ ปี แต่ต่อมาได้เสื่อมค่านิยมและซบเซาลงด้วยเหตุปัจจัยมี
ถนนหลายสายเกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตจอมทอง  
           ตลาดน้ําวัดไทร...หลังจากถูกทิ้งร้างให้ซบเซา ขาดความสนใจมากกว่า ๓๐ ปี  กลับคืน
ความสดใส   มีทัศนียภาพ เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ที่สวยงาม ร่มรื่น น่าสัมผัส น่าช่ืนชมอีกครั้ง
หน่ึง    เมื่อกรุงเทพมหานครได้ดําเนินการปรับปรุง ฟ้ืนฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัย ที่มีการ
คมนาคมสะดวก   ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งในบรรยากาศทางบกและทาง
นํ้าเส้นทางสายประวัติศาสตร์  
  ต่อมาปีพ.ศ.๒๕๔๕ สํานักงานเขตจอมทองได้ดําเนินการจัดทําโครงการฟื้นฟูตลาดน้ําวัด
ไทรและแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตจอมทองขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๕   ภายในงานมีการ
แสดงต่างๆ  เช่น  การแสดงโขนจ๋ิว และการแสดงของเด็กนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
จอมทอง   การแสดงเล่นเรือของศิลปินแห่งชาต  นอกจากน้ี ได้จัดให้มีการจําหน่ายสินค้าทางการ
เกษตรมากมายบริเวณหน้าตลาดนํ้า วัดไทร   และการจัดล่องเรือชมวิถีชึวิตสองฝั่งคลอง ชม
โบราณสถานและสถาปัตยกรรมล้ําค่าของวัดต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เช่น วัดราชโอรสารามฯ วัดนางนอง   วัด
หนัง    วัดบางประทุนนอก   ชมการแสดงสวนงู  



 
 

๑๐๔

           จากการดําเนินการจัดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตจอมทองและตลาดนํ้าวัดไทรอย่าง
ต่อเน่ือง มีจํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในพ้ืนที่เขตจอมทองเป็นจํานวนมาก โดยการล่องเรือ
ชมทัศนียภาพและสภาพชีวิตของชุมชนตามแนวลําคลอง โดยการเช่าเหมาเรือ  
 ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวทางเรือมักเป็นช่วงเช้า ซึ่งเดินทางมาถึงคลองด่านหลัง ๘ นาฬิกา
เป็นต้นไป และกลับออกไปก่อนเที่ยงวัน โดยทุกกลุ่มมักมีเป้าหมายในการท่องเที่ยวที่วัดไทร   ซึ่ง
สํานักงานเขตจอมทองกําลังฟ้ืนฟูตลาดนํ้าวัดไทร   ในช่วงเช้าของวันหยุดสุดสัปดาห์ นักท่องเที่ยว
สนใจในการถ่ายรูป และซื้อสินค้าและผลไม้ รวมท้ังการรับประทานอาหาร เช่น ก๋วยเต๋ียวเรือ การซื้อ
ของที่ระลึกในร้านค้า  
 สําหรับจุดที่น่าสนใจวัดไทร ชมตําหนักทอง ศิลปกรรมไทยอันงามวิจิตร ลงรักปิดทองทั้ง
ด้านนอกและด้านใน ซึ่งพระเจ้าเสือทรงผ่านพระตําหนักน้ีจากพระบรมมหาราชวังมาสร้างขึ้น เพ่ือ
เป็นอนุสรณ์  เมื่ อครั้ งเสด็จทางชลมารคผ่านคลองสนามชัย  คลองเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา 
หอระฆังโบราณ และโบสถ์ ๒ สมัย คลองสนามชัย และสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านในท้องถิ่นสองฝั่งคลอง 
 วัดไทร วัดที่สร้างสมัยอยุธยา ประดิษฐานพระพุทธรูปสลักหินทรายสีแดงปางต่าง ๆ และ
มี “ตําหนักทอง” ซึ่งพระเจ้าเสือทรงพระราชอุทิศให้เป็นกุฏิสงฆ์ เพ่ือเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งเสด็จทาง
ชลมารคผ่านคลองสนามชัยอยู่ด้วย นอกจากน้ันยังมี  หอกลองเก่า  หอระฆังโบราณ โบสถ์ ๒ สมัย  
 

๒.๑๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
๒.๑๑.๑ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับบทบาท 

 จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับบทบาท พบว่ามีผู้ทําการศึกษาวิจัยไว้ดังน้ี 
 หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทมหาวิทยาลัยสงฆ์ของรัฐเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ประชาคมอาเซียนเป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศ
สมาชิกอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้นําอาเซียนได้แก่การสร้างประชาคม
อาเซียนที่มีขีดความสามารถ ในการแข่งขันสูงมีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจนและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ซึ่งประกอบด้วย ๓ เสาหลัก คือประชาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และประชาคมสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน ๒. บทบาทมหาวิทยาลัยสงฆ์ของรัฐเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน ประกอบด้วย บทบาท มหาวิทยาลัยสงฆ์ของรัฐกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน ตามหลักยุทธศาสตร์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 
และบทบาทมหาวิทยาลัยสงฆ์ของรัฐกับ การดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ๕ ด้าน เพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน โดยการผลิต บัณฑิตการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน, การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยพระพุทธศาสนา
นานาชาติ, การบริการวิชาการด้าน พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ, การ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและ ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๓. 
แนวทางในการพัฒนาบทบาทมหาวิทยาลัยสงฆ์ของรัฐ ด้านการผลิตบัณฑิตและการ พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนประกอบด้วย ผลิต
บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่พ่ึงประสงฆ์และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ประเทศชาติและอาเซียน ด้าน การ



 
 

๑๐๕

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติด้วย การ
ผลิตผลงานและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนา การประยุกต์หลักธรรมที่เน้นความ เป็น
ไทยและอาเซียน ด้านการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคมระดับชาติและ 
นานาชาติด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการแก่คณะสงฆ์สังคม และ 
อาเซียน ด้านการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น 
แหล่งการศึกษาพระพุทธศาสนากับการผสมผสานทางวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุน 
กิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยผสมผสานกับวัฒนธรรมอาเชียน ด้านการบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล ด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการ เพ่ือยกฐานะ 
มหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับโลก๑๓๐ 
 

๒.๑๑.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพระสังฆาธิการ 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพระสังฆาธิการ พบว่ามีผู้ทําการศึกษาวิจัยไว้ดังน้ี 
 โชติ  บดีรัฐ ได้วิจัยเร่ือง “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๔ เพ่ือความม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ใน ๓ ด้าน มีผลดังน้ี ในการบริหารคน มีการสร้างและ
พัฒนาภาวะผู้นําบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ ในการบริหารภาระงาน มีการออก
กฎระเบียบในการปกครองคณะสงฆ์ และกําหนดโทษผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบที่วางไว้ และในการบริหาร
องค์กร มีการทํางานเป็นทีม ประสิทธิผลการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๔ ใน ๓ ด้าน มีผลดังน้ี ในการบริหารคน มีการดําเนินไปอย่างรวดเร็วสนองต่องานที่
มอบหมายให้ทํา โดยใช้คนตรงกับความรู้และความสามารถ ในการบริหารภาระงาน มุ่งบริหารอย่าง
ประหยัด คุ้มค่าและสนองตอบต่อความต้องการของผู้มาติดต่อ และในการบริหารองค์กร ได้เน้นใน
เรื่องสร้างศรัทธาเข้าวัดและปฏิบัติธรรมมากข้ึน ศักยภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ใน ๓ ด้าน มีผลดังน้ี ในการบริหารคน มีการนําจุดเด่นของบุคลากรมา
ใช้ในการบริหารงาน และแก้ปัญหาจุดด้อยของบุคลากรในการบริหารงาน ในการบริหารภาระงาน มี
การประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงาน และในการบริหารองค์กร มีการจัดทําแผนงาน
หรือโครงการเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง สําหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารคน การบริหาร
ภาระงาน และการบริหารองค์กร ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ใน ๓ ด้าน  
มีข้อเสนอแนะดังน้ี ควรมีวิธีการพัฒนาคนให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลัก
พระศาสนาท่ีถูกต้อง โดยวิธีการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการมีการศึกษาและพัฒนาภาวะผู้นํา มีการ
พัฒนาสมรรถนะภาระงานด้านการบริหาร โดยอบรมให้พระสังฆาธิการให้เป็นผู้นําในการพัฒนาจิตใจ 

                                           
๑๓๐หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว, “การพัฒนาบทบาทมหาวิทยาลัยสงฆ์ของรัฐเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 
 

๑๐๖

จริยธรรมคุณธรรมและให้มีความรู้และทักษะในเร่ืองการป้องกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา และต้ังมั่นความเช่ือความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างย่ังยืนต่อไป๑๓๑ 
 สุริยา  รักการศิลป์ ได้ทําการวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์กับพลวัตเศรษฐกิจชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชน สามารถแยก
ออกได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ ๑) บทบาททางด้านการเผยแพร่ธรรมะกับก่ึงเผยแผ่ธรรมะ เช่น การ
จัดต้ังโรงเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ และโรงเรียนพุทธเกษตร บทบาทสองส่วนน้ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ชุมชนทางอ้อม ในส่วนที่โรงเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ ได้ช่วยลดภาระการใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ส่งบุตร
หลานมาเข้าเรียน ส่วนโรงเรียนพุทธเกษตรน้ันการใช้จ่ายของเด็กนักเรียนประจํามีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจชุมชน บทบาทในส่วนของการเผยแพร่ธรรมะน้ันแม้ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน
โดยตรง แต่กลับมีผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวของปัจเจกชนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในวัด บางรายน้ันได้
ช่วยให้กลับมามีรายได้ปีละนับแสนบาท ๒) บทบาทท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงและส่วน
ที่มีผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจ บทบาทในส่วนแรกที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงนั้น ส่วน
ที่ส่งผลกระทบได้มากท่ีสุดคือการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ มีมูลค่าประเมินเฉพาะวัดหนองหัวแรดวัดเดียว
สูงถึง ๓.๑๕ ล้านบาทต่อปี ส่วนที่มีผลกระทบในระดับรองลงมาคือการจัดทําและซ่อมบํารุงระบบ
นํ้าประปา ในส่วนของกลุ่มธุรกิจชุมชนนั้นมีผลกระทบต่อเน่ืองทุกปีแต่ปริมาณเงินน้ันไม่มาก เพราะ
ประเมินจากดอกเบ้ียจ่ายและกําไรจากกลุ่มที่มีจํานวนสมาชิกไม่มาก โดยภาพรวมแล้วบทบาทของ
พระสงฆ์น้ันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน ในระดับที่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ 
อย่างไรก็ตามมูลค่าตัวเลขน้ันไม่ได้มีความหมายอย่างใดต่อการทํางานของพระสงฆ์ เพราะพระสงฆ์
มุ่งเน้นการทํางานเพ่ือถวายพระพุทธเจ้า ที่สั่งสอนให้มีความสุขภายใต้กรอบจํากัดของชีวิต และ
ผลงานน้ันเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นการตอบแทนที่ได้นําอาหารมาถวายพระสงฆ์ ผลการศึกษาท่ี
ตอบวัตถุประสงค์ในข้อที่ ๒ พบว่า ๑) แม้ว่าราษฎรในพ้ืนที่จะได้รับการศึกษาในระบบของภาครัฐน้อย
มาก แต่พระพุทธศาสนาสามารถขัดเกลายกระดับศักยภาพของทั้งพระสงฆ์และราษฎรให้สูงขึ้นได้ 
สะท้อนผ่านการดําเนินกิจกรรม กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพของหมู่บ้านทุ่งสว่างและบ้าน
ข้างเคียง ๑๒ หมู่บ้าน ๒) พระสงฆ์และราษฎรในพ้ืนที่ไม่มีความแตกต่างด้านชนช้ัน ความรู้สึกเป็นชน
ช้ันจะมีอยู่บ้างระหว่างราษฎรกับพ่อค้าในตลาดและราษฎรกับผู้มีตําแหน่งราชการ แต่ชนช้ันไม่ได้
ก่อให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งและการนําไปสู่เง่ือนไขทางการเมือง ตําแหน่งราชการที่มีอํานาจยังเป็น
เป้าหมายของคนบางกลุ่มและเป็นสิ่งสร้างความขัดแย้งในระดับชุมชนได้ ๓) วิถีการผลิตของชุมชน
พระสงฆ์ได้มีส่วนเข้ามาช่วยในเรื่องลดการทําลายสภาพแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิตของชาวบ้าน และ
สามารถผลิตในแบบของการขูดรีดตนเอง เช่นการปลูกป่าและการผลิตนํ้าหมักชีวะภาพเพ่ือใช้แทน
ปุ๋ยเคมีของหลวงพ่อแก่น กับการผลิตอิฐบล็อกของหลวงพ่อเฉลิม ๔) แม้ว่าพระพุทธศาสนาจะเน้นให้
พระสงฆ์และชาวบ้านบริโภคตามสมควร ไม่ทําลายธรรมชาติ แต่กระแสนิยมของโลกยังคงส่งผล
กระทบผ่านวัดและชุมชนตลอดจนค่านิยมบริโภคตามกันของคนในชุมชนยังมีผลต่อการตัดสินใจ

                                           
๑๓๑โชติ  บดีรัฐ, “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพ่ือความ

ม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์, ๒๕๕๕). 



 
 

๑๐๗

บริโภค แต่ผู้บริโภคในชุมชนยังบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพกว่ากลุ่มคนในเมืองใหญ่ ๕) สวัสดิการจาก
วัดและพระสงฆ์ในชุมชนช่วยให้สังคมไทยมีความมั่นคงมากขึ้น ชุมชนและวัดได้สร้างระบบการจัดสรร
รายได้ที่เป็นธรรม ผ่านกระบวนการจัดสวัสดิการในสังคมชนบท ๖) ราษฎรในพ้ืนที่เช่ือว่าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์นํามาประยุกต์ใช้น้ัน ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนมีความมั่นคงและ
ย่ังยืน๑๓๒ 
 สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการ มีบทบาทในทุกด้าน ๆ ของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จึงเป็น
พระภิกษุที่ปฏิบัติภารกิจของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยส่งเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรืองและสร้างศรัทธาของพระพุทธศาสนิกชนต่อพระพุทธศาสนา 
 

๒.๑๑.๓ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและตลาดประชารัฐ 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพระสังฆาธิการ พบว่ามีผู้ทําการศึกษาวิจัยไว้ดังน้ี 
 ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบารุงวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารจัดการที่ใช้แบบสอบถามกับ
คณะกรรมการ และสมาชิกผู้กู้ ค่าที่ได้อยู่ในระดับมาก และปานกลาง ส่วนการสร้างยุทธศาสตร์ได้
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการชําระคืนเงินกู้ ด้านการจัดสวัสดิการ ด้านการจัดทําบัญชี และด้าน
สถาบันการเงินชุมชน และผลการทดลองใช้แบบสอบถามกับคณะกรรมการและสมาชิกผู้กู้ ค่าที่ได้อยู่
ในระดับมากที่สุด และมาก ส่วนการประเมินผลพบว่าการอบรมทําให้ได้รับความรู้และการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ ทําให้ได้คู่มือยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่สมบูรณ์๑๓๓ 
 นราวดี  บัวขวัญ ได้ทําการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม : กรณีศึกษา ตลาดนํ้าคลองแห อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
และองค์ประกอบของการจัดการตลาดนํ้าคลองแหเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๗ 
ด้าน คือ ๑) แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๒) กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๓) บริการท่องเที่ยว 
๔) การส่งเสริมการตลาดซึ่งมีค่าชัดเจนขององค์ประกอบสูงสุด ๕) การมีส่วนร่วม ๖) กระบวนการ
สิ่งแวดล้อม และ ๗) องค์กรในการดําเนินงาน นอกจากน้ีในส่วนของรูปแบบการจัดการตลาดนํ้าเพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของคลองแหน้ัน ควรมีองค์กรการจัดการในลักษณะ
ประชาคมตลาดน้ําคลองแห ซึ่งประกอบอด้วยทุกภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของคลอง
แห โดยมีการกําหนดเป้าหมาย การวางแผน เพ่ือนําไปสู่การจัดการตลาดนํ้าคลองแหที่มุ่งเน้นการ
สร้างเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับบริบทของคลองแห ผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วม และการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีที่มีส่วนเก่ียวข้องในลักษณะเครือข่าย โดยใช้ตลาดนํ้า

                                           
๑๓๒สุ ริยา  รักการศิลป์ , “บทบาทพระสงฆ์กับพลวัตเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา”, 

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๕๓). 
๑๓๓ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบารุงวงศ์, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชน

เมืองแห่งชาติ”, วิทยานิพนธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์, ๒๕๕๕). 



 
 

๑๐๘

คลองแหเป็นกลยุทธ์ในการจัดการเพ่ือพัฒนาและเช่ือมโยง เส้นทางท่องเที่ยวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในพ้ืนที่ใกล้เคียง๑๓๔  
 ภูวนาท  คุนผลิน ได้ทําการวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวตลาดนํ้าของไทยอย่างย่ังยีน” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวตลาดนํ้าของไทยอย่างย่ังยืนมี จํานวน ๗ ปัจจัย ได้แก่ (๑) ปัจจัยด้านผลประโยชน์ที่ท้องถิ่น
ได้รับจากการท่องเที่ยว (๒) ปัจจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม (๓) 
ปัจจัยด้านสิ่งดึงดูดใจ (๔) ปัจจัยด้านการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (๕) ปัจจัยด้านระบบโล
จิสติกส์และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (๖) ปัจจัยด้านการจัดระบบแหล่งท่องเที่ยว และ (๗) ปัจจัย
ด้านความร่วมมือของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว ซึงแนวทางการจัดการดังกล่าวน้ี เป็นไปตามแนวคิด
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการบริหารจัดการที่ เป็นการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐใน
ระดับประเทศและท้องถิ่น ร่วมกับการจัดการของภาคเอกชน ทั้งที่เป็นประชาชนในพ้ืนที่ในฐานะ
เจ้าของพ้ืนที่ ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมกันดําเนินการ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าของไทยให้เกิดความย่ังยืน  สําหรับแนวทางการจัดการเพ่ือพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวตลาดนํ้าของไทยอย่างย่ังยืน ที่ใช้รูปแบบการจัดการที่เรียกว่า 7-S Model มาบูรณาการ
ร่วมกับปัจัยทั้ง ๗ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าของไทยอย่างย่ังยืน ได้แก่ (๑) 
โครงการองค์กร (structure) หมายถึง การจัดโครงสร้างการบริหารตลาดนํ้า (structure) ที่ทุกภาค
ส่วนต้องมีการรวมกลุ่มประสานความร่วมมือ (collaborative) ในรูปแบบต่าง ๆ (๒) กลยุทธ์ 
(strategy) หมายถึง กลยุทธ์การบริหารจัดการตลาดนํ้า หรือแผนการท่องเที่ยว (strategy) ในระดับ
ท้องถิ่นหรือชุมชน     (๓) ระบบ (systems) หมายถึง การจัดระบบจัดการตลาดนํ้าเก่ียวกับการ
กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และระบบสนับสนุนต่าง ๆ ที่ ช่วยดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว (๔) ค่านิยมร่วม (shared values) หมายถึง การกําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและเกิดพลังแก่ชุมชน (๕) สไตล์ (style) หมายถึง การสํารวจและสร้างอัต
ลักษณ์ (identity) ของตลาดนํ้าเพ่ือนําไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ (brand image) การท่องเที่ยวของ
แต่ละพ้ืนที่ (๖) ทักษะความเช่ียวชาญ (skills) หมายถึง ประสบการณ์ องค์ความรู้เก่ียวกับการจัดการ
ตลาดน้ํา และ (๗) บุคลากร (staff) หมายถึง บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง
กับตลาดนํ้า ส่วนปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ําของไทยอย่างย่ังยืน ได้แก่ 
(๑) ปัญหาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง (๒) ปัญหาการวางแผนจัดการการท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบ (๓) ปัญหาการจัดการระบบแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยว และ (๔) 
ปัญหาการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ นอกจากน้ี ข้อเสนอแนะ สําหรับภาครัฐควรมี
การจัดรูปแบบโครงสร้างการบริหารของตลาดนํ้า (structure) ที่ชัดเจน มีการจัดทํายุทธศาสตร์ หรือ
แผนการท่องเที่ยวในระดับชุมชน มีการจัดระบบการบริหารจัดการตลาดนํ้า โดยเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วม มีการเสริมสร้างค่านิยมร่วม (shared values) และอัตลักษณ์ (identity) ของตลาดนํ้า 

                                           
๑๓๔นราวดี  บัวขวัญ, “รูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษา 

ตลาดน้ําคลองแห อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชากาจัดการ
สิ่งแวดล้อม), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๖. 



 
 

๑๐๙

สําหรับภาคเอกชนในการจัดทํายุทธศาสตร์ หรือแผนการท่องเที่ยว มีการจัดเวทีแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ โดยตระหนักถึงประโยชน์ที่ท้องถิ่นจะได้รับจากการท่องเที่ยวตลาดนํ้า๑๓๕ 
 พีรภาว์  ทวีสุข ได้ทําการวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดและวิถีการดําเนิน
ชีวิตของผู้ซื้อต่อการประเมินภายหลังการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า 
กลยุทธ์การตลาดและวิถีการดําเนินชีวิตของผู้ซื้อต่อการประเมินภายหลังการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
โดยกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์มี อิทธิพลมากที่สุด ในส่วนของการคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของตนเองในเรื่องสุขภาพ เพ่ืออนามัยของครอบครัวและตระหนักถึงอันตรายจาก
สารเคมี พบว่า อิทธิพต่อวิถีการดําเนินชีวิตของผู้ซื้อสินค้าแต่ไม่พบอิทธิพลของการคํานึงถึงประโยชน์
ของผู้อ่ืน ในเร่ืองการอุดหนุนเกษตรกร ความกังวลต่อความปลอดภัยของผู้เพาะปลูกสินค้ ความกังวล
ต่อสภาพแวดล้อมและความกังวลต่อสวัสดิภาพของสัตว์ต่อวิถีการดําเนินชีวิตของผู้ซื้อสินค้า 
นอกจากนั้นงานวิจัยน้ี ยังพบว่า วิถีการดําเนินชีวิตของผู้ซื้อมีอิทธิพลต่อการกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดของผู้ประกอบการและการประเมินภายหลังการซื้อของผู้ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ
ไทย๑๓๖  
 ยุภา ประยงค์ทรัพย์ ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก กรณีประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ผลการวิจัยพบว่า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุนในประเทศไทย พบว่าวิสาหกิจชุมชนที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ชุมชน โดยใช้แผนชุมชนเป็นแกนนํา เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน เพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาให้กับทรัพยากรบุคคล องค์กรภายนอกจะเป็นเพียงผู้สนับสนุน นอกจากน้ียังพบว่า
ชุมชนมีวิถีการผลิตเพ่ือการยังชีพตามความต้องการของชุมชนเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน ชุมชนมีอํานาจในการ
กําหนดปัจจัยที่ควบคุมและดูแลการผลิต ตลอดจนกระบวนการผลิต การแลกเปลี่ยนและจัดสรร
ผลผลิตที่เกิดขึ้นให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการอย่างสอดคล้องและพอเพียง โดยมีระบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบแนวราบ จะเป็นปัจจัยที่เอ้ือให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถเกิดขึ้นและ
ดํารงอยู่ได้อย่างเหมาะสมภายใต้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเอื้อต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐาน
รากในที่สุด ซึ่งสามารถกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังน้ีคือ ๑) ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็งฐาน
รากจากสถาบันครอบครัว ๒) ยุทธศาสตร์ชุมชนพ่ึงตนเอง ๓) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบวิสาหกิจชุมชน 
๔) ยุทธศาสตร์การจัดต้ังศูนย์ที่ปรึกษาด้านวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ            
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนโดยองค์การบริหารส่วนตําบล๑๓๗  

                                           
๑๓๕ภูวนาท  คุนผลิน, “แนวทางการจัดการเพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตลาดน้ําของไทยอย่างย่ัง

ยีน”, ดุษฏีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสตร์), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๕๖. 

๑๓๖พีรภาว์  ทวีสุข, “อิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดและวิถีการดําเนินชีวิตของผู้ซ้ือต่อการประเมิน
ภายหลังการซ้ือสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย”, ดุษฎีนิพนธ์บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๖. 

๑๓๗ยุภา ประยงค์ทรัพย์, “การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณี
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนาภูมิภาค, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๕๓. 



 
 

๑๑๐

 อันธิกา ปรียานนท์ ได้วิจัยเรื่อง “โครงการกองทุนหมู่บ้าน : การศึกษาพลวัตของ
การเมืองท้องถิ่นไทยในชนบทกับการดําเนินนโยบายเงินกู้ขนาดย่อมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ” ผลการวิจัย
พบว่า โครงการกองทุนหมู่บ้านสร้างให้ชาวบ้านและผู้นําในท้องถิ่นเกิดความนิยมในตัวหัวหน้าพรรค
ไทยรักไทยซึ่งเป็นผู้กําหนดโครงการกองทุนหมู่บ้านขึ้นมา ความนิยมดังกล่าวมีขึ้นอย่างล้นหลามและ
ไม่จํากัดคุณสมบัติ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ เป็นต้น) ของผู้ที่มีความนิยม เมื่อเปรียบเทียบโครงการ
กองทุนหมู่บ้านกับโครงการเงินผันของรัฐบาลซึ่งนําโดยม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช การก่อต้ังองค์การ
บริหารส่วนตําบลของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย และโครงการการกระจายอํานาจในรัฐบาลอ่ืนๆ พบว่า
โครงการกองทุนหมู่บ้านมีความแตกต่างจากโครงการอ่ืนๆซึ่งใช้หลักการกระจายอํานาจเพื่อซื้อใจ
ประชาชนในประเด็นที่ โครงการอ่ืนๆน้ันถูกสร้างขึ้นเพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจในท้องถิ่นด้วย
การกําหนดตัวผู้รับอํานาจที่กระจายไปอย่างชัดเจน ได้แก่ กํานันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีสถานภาพเป็นก่ึง
ข้าราชการที่จะสามารถเป็นผู้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่พรรคของรัฐบาลได้ดี ส่วนโครงการกองทุน
หมู่บ้านไม่ได้ออกแบบขึ้นมาเพ่ือกระจายอํานาจให้กลุ่มคนกลุ่มใดโดยเฉพาะแต่เป็นการหว่านอํานาจ 
ทั้งอํานาจในการตัดสินใจ (ผ่านทางคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มาจากการเลือกต้ัง) และอํานาจ
ด้านงบประมาณ (ผ่านทางผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้ของกองทุน) ให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน กล่าวได้ว่าใน
ขณะที่รัฐบาลอ่ืนๆคิดค้นนโยบายการกระจายอํานาจในลักษณะ “อํานาจนํามาซึ่งผลประโยชน์” 
(Resources follow power) ซึ่งผู้ที่ได้รับการกระจายอํานาจจากส่วนกลางเท่าน้ันที่สามารถเข้าถึง
ผลประโยชน์ แต่รัฐบาลภายใต้การนําของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร กลับเลือกใช้นโยบายการ
กระจายอํานาจในลักษณะ “ผลประโยชน์นํามาซึ่งอํานาจ” (Power follows resources) ด้วยการ
หว่านผลประโยชน์ให้คนจํานวนมาก และคนเหล่าน้ันมีอํานาจมากข้ึน จึงหันมาตอบสนองผู้ออก
นโยบายด้วยความนิยมชมชอบ ศรัทธา เช่ือถือ กล่าวได้ว่าโครงการกองทุนหมู่บ้านมิได้เป็นโครงการ
กระจายอํานาจเพื่อซื้อใจฐานเสียงกลุ่มใด แต่เป็นการซื้อใจคนท้ังประเทศ ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ
โครงสร้างทางการเมืองในระดับท้องถิ่นที่เปลี่ยนไป กลุ่มคนที่เคยมีอํานาจจากการมีตําแหน่งใน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่ใช้ผู้ที่มีอํานาจและอิทธิพลในท้องถิ่นมากที่สุดอีกต่อไป กล่าวได้ว่า
โครงการกองทุนหมู่บ้านทําลายเครือข่ายอํานาจเดิมของพรรคการเมืองคู่แข่งได้อย่างมีนัยยะสําคัญ๑๓๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๑๓๘อันธิกา ปรียานนท์, “โครงการกองทุนหมู่บ้าน : การศึกษาพลวัตของการเมืองท้องถ่ินไทยใน

ชนบทกับการดําเนินนโยบายเงินกู้ขนาดย่อมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยลีดส์, ๒๕๕๕). 



 
 

๑๑๑

๒.๑๑.๔ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสาธารณสงเคราะห์ 
 การสาธารณสงเคราะห์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สุขโดยการให้ความ
ช่วยเหลือสังคมวัดเป็นสถาบันหน่ึงที่มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม เช่นการเผยแผ่หลักธรรม การ
จัดการฝึกอบรมแก่ เยาวชนและประชาชนทั่ วไป  ตลอดถึงการสร้างสิ่ งปลูกสร้างอันเป็น
สาธารณประโยชน์นักวิชาการได้กล่าวถึงการสาธารณสงเคราะห์ ดังน้ี 
 ทรงวิทย์ แก้วศรี ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศ พระศาสนา
ของพระพุทธเจ้า” จากผลแห่งการวิจัยพบว่า หลักการบริหารสมัยใหม่ตามรูปแบบการบริหารเชิง
ยุทธวิธีน้ันสอดคล้องกันกับวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้มาก่อนแล้วทั้งสิ้น วิธีการของพระพุทธเจ้า
เป็นวิธีการปฏิบัติจริง เรียบง่าย กระชับรัดกุม ตรงประเด็น สามารถจัดการแก้ปัญหาการบริหารได้ทุก
เรื่องอย่างได้ผล มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพราะทุกกระบวนความคิดของพระองค์เป็นระบบและ
สมเหตุสมผล ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนา ด้วยพระปรีชาสามารถและพระกุศโลบายอันแยบ
ยลลึกซึ้ง ยุทธวิธีของพระองค์น้ันเมื่อเทียบเคียงแล้วแสดงว่าทฤษฎีการบริหารเชิงยุทธวิธีของตะวันตก
มาสอดคล้องกับวิธีการของพระพุทธเจ้าโดยมิมีข้อสงสัย ทั้งวิธีการของพระพุทธองค์มีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดด้วย อีกทั้ง ยุทธวิธีของพระพุทธเจ้าน้ัน สามารถบูรณาการออกมาใช้
กับการดําเนินงานทั่วไปในองค์การต่างๆ ในที่น้ีได้แสดงเป็นรูปแบบไว้ ๓ รูปแบบคือ “ แบบตรี
กรรม”, “แบบจตุราริยสัจ”, และ “แบบรัตนตรัย” แต่ละแบบแสดงด้วยแผนภูมิให้เห็นวิธีการและ
ขั้นตอนอย่างชัดเจน สุดท้ายได้แสดงตัวอย่างการบูรณาการยุทธวิธีแบบพุทธวิธี ใช้กับห้องสมุดและ
สถาบันวิทยบริการ “แบบรัตนตรัย” เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่องค์การต่าง ๆ นําไปประยุกต์ใช้ ในฐานะ
เป็น “องค์ความรู้ใหม่” ต่อไป๑๓๙ 
 พระมหาธฤติ   วิ โรจโน  ได้ วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการปกครอง มีการประชุมเพ่ืออบรมพระ
สังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม หรือการจัดหลักสูตรในระยะส้ัน ๆ เท่าน้ัน แต่ยังไม่ได้มีองค์กร
รับผิดชอบโดยตรง (๒) ด้านการศาสนศึกษา ยังคงมีการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาที่ยังคงไว้ซึ่ง
พระธรรมวินัย มีการศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น (๓) ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ มีการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการสงเคราะห์ประชาชนใน
ด้านการศึกษา ซึ่งยังคงให้ประชาชนได้รับการศึกษาทางพระธรรมวินัย ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ (๔) 
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นการพัฒนาให้พระสังฆาธิการมีความก้าวหน้าในการเผยแผ่ และ
ทักษะการใช้ภาษาของสมัยปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ประชาชนปฏิบัติธรรมตามกําลังศรัทธา ถือว่า เป็นการ
สั่งสอบในภาคทฤษฎี และปฏิบัติที่ควบคู่กันไป (๕) ด้านสาธารณูปการ การพัฒนาตามกําลังศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชน โดยไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่มาก และ มีการพัฒนา
โดยการศึกษาและวางแผนการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ภายในวัด เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานท่ี (๖) ด้านสา
ธารณสงเคราะห์ มีการช่วยเหลือประชาชนโดยอยู่บนพ้ืนฐานของจิตเมตตา แต่ยังไม่ได้ช่วยเหลือเป็น

                                           
๑๓๙ทรงวิทย์ แก้วศรี, “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจ้า”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 



 
 

๑๑๒

ระบบ ต้องมีการวางแผน ความต้องการของประชาชน หรือศึกษาปัญหาหรือความเดือดร้อนของ
ประชาชนว่ามีสิ่งใดที่ขาดแคลน๑๔๐ 
 เรืองเดช  เขจรศาสตร์ ได้วิจัยเรื่อง “วิถีพุทธธรรมตามแนววัดป่าอีสานกับการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนามนุษย์ของวัดป่าอีสานเป็นกระบวนการขัดเกลาจิตใจ
ให้พ้นพันธนาการของกิเลส ภายใต้หลักว่าการเรียนรู้ธรรมมีอยู่ตลอดเวลาที่รู้สึกตัว มีกายและจิตเป็น
อุปกรณ์ฝึก และทุกแห่งเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติ มีขั้นตอนพัฒนาได้แก่ ประการแรกการศึกษา
กิจกรรมธรรมเนียมของวัดป่าตามวิถีวัตรปฏิบัติ ประการที่สองการปฏิบัติตนตามกิจกรรมธรรมเนียม
วัตรน้ัน ๆ ประการที่สามการฝึกพลังกายด้วยบทที่อดทนต่อชีวิตในการทํากิจกรรมของวัด ประการที่สี่ 
การฝึกพลังจิตด้วยวิธีฝึกสมาธิในแบบต่างๆ ประการที่ห้าการทดสอบศรัทธาจากผลการฝึกทางกาย 
และทางจิตประกานท่ีหกการตัดสินใจในการดําเนินตามวิถีของวัดป่าในสถานะต่าง ๆ และประการ
สุดท้าย การประยุกต์ใช้วิถีวัดป่าอีสานในการเผชิญกับภาวะเสี่ยงทางสังคม การนําแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนามนุษย์และกระบวนการทางปัญญามาอธิบายวิถีพุทธในการทําวิจัยคร้ังน้ีทําให้วิถีพุทธธรรมแนว
วัดป่าอีสานเป็นกระบวนการเน้นปัจเจกซึ่งผลิตซ้ําความเป็นเถรวาทขณะเดียวกันความคิดเก่ียวกับ
อํานาจได้ยํ้าว่า พุทธศาสนาเป็นกลไกแห่งอํานาจภายนอกที่สนับสนุนความชอบธรรมในการปกครอง
ในสังคมไทย และเป็นอํานาจภายในท่ีให้รู้แจ้งตามเป็นจริงวิถีพุทธธรรมแนววัดป่าอีสานเป็นมิติทาง
สังคมด้านการพัฒนาจิตที่น่าจะได้นําไปสู่การกําหนดรูปแบบในระดับองค์กรพุทธศาสนาต่อไป๑๔๑ 
 สุญาดา  สุนทรศารทูล ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน 
ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม
แก่เด็กและเยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร พบว่า มี ๔ รูปแบบ ได้แก่ ๑) สร้างครอบครัว
ต้นแบบที่มีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่ดีมาเป็นต้นแบบและขยายผลโดยการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ และมีการขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียง ๒) สถานศึกษาจัดทําหลักสูตร
การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนเก่ียวกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ความร่วมมือระหว่าง บ้าน 
วัด โรงเรียน ชุมชน ภาครัฐรวมถึงภาคเอกชน เริ่มต้ังแต่ การวางแผน การปฏิบัติการ การตรวจสอบ
การดําเนินการให้เหมาะสม รวมถึงการประเมินผล ๓) จัดทําพ้ืนที่ชุมชนให้มีมูลค่าเพ่ิมทางสังคมโดย
ชุมชนจัดต้ังศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมทั้งมีครูอาสาสมัครในพ้ืนที่คอยดูแลและให้คําแนะนํา และ ๔) 
ภาครัฐเป็นแกนกลางในการเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาร่วมมีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณการ
จัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน พร้อมทั้งจัดทําโครงการเพื่อนํา
ครอบครัวต้นแบบไปประชาสัมพันธ์ และมีการขยายผลโดยพาครอบครัวต้นแบบไปศึกษาดูงานหลัก
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับ รูปแบบความร่วมมือทั้ง ๔ รูปแบบ ควรมีการติดตามประเมินผล

                                           
๑๔๐พระมหาธฤติ  วิโรจโน, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๔๑เรืองเดช  เขจรศาสตร์, “วิถีพุทธธรรมตามแนววัดป่าอีสานกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์”, 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๙). 



 
 

๑๑๓

การดําเนินงานตามโครงการและนําผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาเพ่ือปรับใช้กับทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย๑๔๒ 
 สรุป ได้จากงานวิจัยเก่ียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์
ควรต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักพุทธธรรม เอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินัย อิงอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติมหาเถรสมาคม และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด 
ราชการ และที่สําคัญคือ สามารถนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง การบริหารสาธารณสงเคราะห์ ถือว่าเป็นการพัฒนา ชุมชน
มีความหมายในเชิงกระบวนการที่มีพลวัต ความเป็นชุมชนจะวัด หรือดูได้จากกิจกรรม หรือการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มคนท่ีรวมตัวกัน ความเป็นชุมชนจะต้องพิจารณา ถึงวัตถุประสงค์กิจกรรม การมี
ส่วนร่วมของคนในกลุ่มและการจัดการกลุ่มหรือองค์กรให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ระหว่างคนใน
ชุมชน การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกระบวนการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน มีการนําเอา
วัฒนธรรมมาผสมผสานทํากิจกรรมเพราะการมีรากฐานทางวัฒนธรรมจะเป็นเครื่องยึดเหน่ียวให้
สามารถสร้างองค์การที่มีคุณภาพได้ 
 

๒.๑๒ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้กําหนดแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๑๔๒สุญาดา  สุนทรศารทูล, “รูปแบบความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน ในการสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชา
วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒). 



 
 

๑๑๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๓ กรอบแนวคดิการวิจัย 

การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ 
เพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

๑. การอบรม (Training) 
๒. การศึกษา (Education) 
๓. การดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ 
   (Study Tour) 

สภาพทั่วไปและวิเคราะห์นโยบายการ
ขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ  
เพื่อประชาชน (CIPP Model) 

๑. Context สภาพแวดล้อมหรือบริบท 
    ของโครงการ 
๒. Input ปัจจัยเบื้องต้นหรอืปัจจัยป้อน 
๓. Process กระบวนการ 
๔. Product ผลผลิต 

บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐ เพื่อประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร ของมหาเถรสมาคม 
๑. บทบาทของพระสงฆ์ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
๒. บทบาทของพระสงฆ์ด้านการขยาย
ช่องทางจัดจําหน่าย 



 

 

บทที่ ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

๓.๑ รูปแบงานวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เรื่อง “การพัฒนาบทบาท
พระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร” โดยการศึกษา
ดังกล่าวใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และการเก็บข้อมูล
ภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ที่เก่ียวข้อง จํานวน ๓๐ ท่าน และ
การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) จํานวน ๙ รูป/คน โดยได้ทําการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ ซึ่ง
มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ๕ ขั้นตอน ดังน้ี  
 ขั้นที่ ๑ ศึกษาข้อมูลจากเอกสารทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในเรื่องที่เก่ียวข้อง เอกสารซึ่งมี
ที่มาทั้งจากแหล่งข้อมูลหลัก (Primary Source) เช่น พระไตรปิฎก และข้อมูลรอง (Secondary 
Source) เช่น หนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ และข้อมูลชนิดอ่ืน  
 ขั้นที่ ๒ การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้เช่ียวชาญ (In-depth interview) โดยผู้วิจัยคัดเลือก
แบบเจาะจง จํานวน ๓๐ รูป/คน  
 ขั้นที่ ๓ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) จากผู้เช่ียวชาญและผู้ที่
เก่ียวข้อง จํานวน ๙ รูป/คน  
 ขั้นที่ ๔ การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 ขั้นที่ ๕ นําเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชา
รัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อไป  
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ 
เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษา
จากเอกสาร (Documentary Study) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth-interview) และสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑๖ 

๓.๒ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ 
เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร”  ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัย จําแนกเป็น 
 กลุ่มที่ ๑ การสัมภาษณ์ เชิงลึกกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ  (In-depth interview) โดยผู้ วิจัย
คัดเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ให้ข้อมูลหลักใน ๔ ตลาด ประกอบด้วย 
 
 ๑) ตลาดน้ําขวัญเรียม (เขตมีนบุรี)  
  ๑.๑ พระครูถาวรธรรานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้  
  ๑.๒ พระครูสังฆภารวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบําเพ็ญเหนือ 
  ๑.๓ นายเชาวลิต  เมธยะประภาส  ผู้จัดการตลาดนํ้าขวัญเรียม 
  ๑.๔ นายไพโรจน์  จันทรอด ผู้อํานวยการสํานักงานเขตมีนบุรี 
  ๑.๖ นางละเอียด  วัฒนศรี  ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตมีนบุรี 
  ๑.๗ นายวิรัตน์  มีนชัยนันท์  ประธานสภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี 
    ๑.๘ นายโป่ว  เทียมเฮง   ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ 
 
 ๒) ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน (เขตตลิ่งชัน)  
  ๒.๑ พระเทพวิมลโมลี เจ้าคณะเขตตลิ่งชัน 
  ๒.๒ พระมหาธวัช  โพธิเสวี  เจ้าอาวาสวัดตลิ่งชัน 
  ๒.๓ นางนพรัตน์  สอนวิทย์  ผู้จัดการตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน 
  ๒.๔ นายประชา  พัฒนรัฐ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตตลิ่งชัน 
  ๒.๕ นางสุพจนีย์  บรรณราช 
           หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตตลิ่งชัน 
  ๒.๖ นายวสันต์  ไชยกุล ผู้อํานวยโรงเรียนวัดตลิ่งชัน 
  ๒.๖ นายศุภชัย  สอนวิทย์  ประธานชุมชน/รองผู้จัดการตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน 
    ๒.๗ นายสมพงษ์  ประกอบสิน ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ 
 
 ๓) ตลาดน้ําพระยาสุเรนทร์ (เขตคลองสามวา)  
  ๓.๑ พระราชวริยาภรณ์  เจ้าคณะเขตคลองสามวา 
  ๓.๒ พระสิทธิสิงหเสนี เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ 
  ๓.๓ นายนํ้าฝน  ชูหนู ผู้จัดการตลาดนํ้าพระยาสุเรนทร์ 
  ๓.๔ นางสาวกาญจนา  ฉาบสุวรรณ์   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตคลองสามวา 
  ๓.๕ นางชลธร  ดวงสวัสด์ิ 
                           หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตคลองสามวา 
  ๓.๖ นายสิงห์  สิงหเสนี ประธานชุมชนวัดพระยาสุเรนทร์ 
  ๓.๗ นายชํานาญ  ขันธุลา  ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ 
  ๓.๘ นางกัลยา  ชิตพงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ 



 

 

๑๑๗ 

 ๔) ตลาดน้ําวัดไทร (เขตจอมทอง) 
  ๔.๑ พระโสภณกิจจาภรณ์ เจ้าคณะเขตจอมทอง 
  ๔.๒ พระครูกิตติญาณวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไทร 
  ๔.๓ นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธ์ิ ผู้จัดการตลาดนํ้าวัดไทร 
  ๔.๔ นางสาวโชติรส  เหล่ามานะ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตจอมทอง 
  ๔.๕ นางรําไพ  โกมุก 
             หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตจอมทอง 
  ๔.๖ นายต๋ี ซ้อฉัน ประธานชุมชนตลาดน้ําวัดไทร 
  ๕.๗ นางสมศรี  แซ่ลิ้ม  ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ 
 
 กลุ่มที่ ๒ กลุ่มผู้ร่วมสนทนากลุ่ม จํานวน ๑๑ รูป/คน คือ พระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เช่ียวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
 ๑) พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร. อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
 ๒) พระครูสังฆรักษ์ เกียรติศักด์ิ  กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร. 
      อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ  
 ๓) พระครูวิจิตรปทุมรัตน์, ดร.  เลขานุการเจ้าคณะเขตคลองสามวา 
      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวแก้วศรัทธาธรรม 
 ๔) พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ดร. อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
 ๕) รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม  ผู้อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
      ภาควิชารัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
 ๖) ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  ผู้อํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
      ดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) 
 ๗) ผศ.ดร.พิเชฐ  ทั่งโต  อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๘) อ.ดร.อํานาจ  บัวศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙) อ.ดร.อ่องจิต  เมธยะประภาส ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐) ผศ.ดร.บุษกร  วัฒนบุตร  อาจารย์ประจําสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ 
      มนุษยศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 ๑๑) อ.ดร.ประเสริฐ  ธิลาว  อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบ
สนทนากลุ่มเฉพาะ ที่ผู้ศึกษาวิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบของการศึกษาเร่ือง“การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์
ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ซึ่งแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะที่สร้างขึ้นเป็นแบบที่มีโครงสร้าง (Structured In-Depth-Interview)  



 

 

๑๑๘ 

 ๑) แบบสัมภาษณ์แบบที่มีโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยกําหนดคําถามไว้ล่วงหน้า
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จะช่วยให้ผู้วิจัยถามในประเด็นที่ต้องการ
ในขอบเขตที่กําหนดไว้ และสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาอธิบายได้อย่างชัดเจน ใช้
สําหรับสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  
 ๒) แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ เป็นแบบสนทนากลุ่มเฉพาะที่ผู้วิจัยกําหนดคําถามไว้ล่วงหน้า
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการพูดคุยสนทนาแบบเจาะประเด็นและแลกเปลี่ยนทัศนะ
ระหว่างผู้ เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้ วิจัยได้ทําการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี มี ๒ ประเภท คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสนทนา
กลุ่มเฉพาะ โดยมีขั้นตอน ลักษณะและการตรวจสอบเคร่ืองมือ ดังน้ี  
 ๑) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ 
  ๑.๑ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร และแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง รวมถึง
หลักธรรม จากเอกสารและผลงานการวิจัย  
  ๑.๒ กําหนดกรอบ แนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย  
  ๑.๓ กําหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  ๑.๔ สร้างเครื่องมือ  
  ๑.๕ นําเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ
เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข  
  ๑.๖ ปรับปรุงแก้ไข  
  ๑.๗ จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ และนําไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง  
 ๒) ลักษณะของเคร่ืองมือสําหรับแบบสัมภาษณ์  
 แบบสัมภาษณ์ เพ่ือรวมรวบข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทบาท
พระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย     
๑) กลุ่มพระสังฆาธิการ ๒) กลุ่มข้าราชการ และ ๓) นักวิชาการด้านโครงการตลาดประชารัฐ จํานวน
ทั้งสิ้น ๓๐ รูป/คน  
 ๓) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้ วิจัยได้
ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี  
  ๓.๑. ขอคําแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบ
ความตรงเชิงพินิจของเครื่องมือที่สร้างไว้ (face Validity)  
  ๓ .๒ หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสัมภาษณ์ที่ พัฒนาขึ้นเสนอ
ประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและนาเสนอต่อผู้เช่ียวชาญแล้ว
นํามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จํานวน ๕ รูป/คน ประกอบด้วยรายช่ือดังต่อไปน้ี 
 



 

 

๑๑๙ 

  ๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.  อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
  ๒. พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร.  อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
  ๓. พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท, ดร.  อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
  ๔. ดร. พงศ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์  อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
  ๕. ดร. ประเสริฐ  ธิลาว   อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
 
  ๓ .๓  นําแบบสัมภาษณ์ที่ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการวิจัย  
  ๓.๔ นําเคร่ืองมือที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  
  ๓ .๕  การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In–Depth Interview) ดําเนินการสัมภาษณ์จาก
ผู้เช่ียวชาญที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ 
เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๑) กลุ่มพระสังฆาธิการ ๒) กลุ่มข้าราชการ และ    
๓) นักวิชาการด้านโครงการตลาดประชารัฐ จํานวนทั้งสิ้น ๓๐ รูป/คน  
 ๔) ลักษณะของเคร่ืองมือสาหรับแบบสนทนากลุ่ม  
 การสัมภาษณ์แบบการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญ จํานวน ๑๑ รูป/คน  
 ผู้วิจัยสร้างประเด็นคําถามในการสนทนากลุ่ม เพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารงานเพ่ือ
ความเป็นเลิศของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบด้วย ๔ ประเด็นคําถาม ดังน้ี  
 ประเด็นคําถามที่ ๑ การบริหารจัดการโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เป็นอย่างไร  
 ประเด็นคําถามที่ ๒ บทบาทของพระสงฆ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่
ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นอย่างไร 
 ประเด็นคําถามที่ ๓ บทบาทของพระสงฆ์ด้านการขยายช่องทางจัดจําหน่าย เป็นอย่างไร 
 ประเด็นคําถามที่ ๔ ในการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ ควรพัฒนาอะไร ทําอย่างไร ทํา
เมื่อไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 
 ประเด็นคําถามที่ ๕ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากนําหลักไตรสิกขามาพัฒนาบทบาทของ
พระสงฆ์ให้ชัดขึ้น และควรดําเนินการอย่างไรให้เป็นรูปธรรม 
  

๓.๔ การเก็บรวมรวมข้อมูล  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ 
เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การสั มภาษ ณ์ เชิ งลึ ก  (In-depth Interview) และแบบสนทนากลุ่ ม เฉพ าะ  (Focus group 
discussion) ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพตามข้ันตอนดังน้ี  



 

 

๑๒๐ 

 (๑) ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ 
เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๑) กลุ่มพระสังฆาธิการ ๒) กลุ่มข้าราชการ และ    
๓) นักวิชาการด้านโครงการตลาดประชารัฐ จํานวนทั้งสิ้น ๓๐ รูป/คน 
 (๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสารบทความ 
งานวิจัยที่เก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการ
ตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดยหน่วยงาน
ราชการหรือสถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ  
 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดถึงบทความงานวิจัยในวารสาร 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้ว ทําให้เห็นกรอบแนวคิด ประเด็นปัญหาของการวิจัย จากเอกสารท่ีได้มีการทบทวน
ก่อนหน้าน้ี หลังจากที่ได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องอย่างละเอียดแล้ว ผู้วิจัยได้สร้างเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในคร้ังน้ี ผู้วิจัยจะได้ดําเนินการ
รวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี  
 (๑) จัดเตรียมเคร่ืองมือ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview Guide) กับ
ผู้เช่ียวชาญที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ 
เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๑) กลุ่มพระสังฆาธิการ ๒) กลุ่มข้าราชการ และ    
๓) นักวิชาการด้านโครงการตลาดประชารัฐ จํานวนทั้งสิ้น ๓๐ รูป/คน 
 (๒) ติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุญาตและขอความร่วมมือที่จะเข้า
สัมภาษณ์  
 (๓) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลการสัมภาษณ์แล้วนําไปวิเคราะห์ข้อมูล  
 
 การสัมภาษณ์ (Interview)  
 การวิจัยครั้งน้ีใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ซึ่งมีขั้นตอน
การดําเนินการ ดังน้ี  
 ๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก พร้อมกับขอเอกสาร
ต่าง ๆ พร้อมกันน้ัน ผู้วิจัยศึกษาประเด็นคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้
เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนดําเนินการสัมภาษณ์  
 ๒) ขั้นดําเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคย
กับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่อง
บันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้
ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่จะให้
บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยจะไม่บันทึกเสียง  
 
 



 

 

๑๒๑ 

 การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion)  
 ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม(Focus group discussion) เพ่ือ
กําหนดแนวทางการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ดังน้ี  
 ๑) ติดต่อประสานงานผู้เช่ียวชาญท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น ๑๑ รูป/คน เพ่ือขอความร่วมมือในการสนทนากลุ่ม 
พร้อมช้ีแจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ ขั้นตอน กระบวนการ สถานที่ และวัน เวลา ในการสนทนา
กลุ่ม  
 ๒) ขอหนังสือ ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๓) จัดเตรียมประเด็นคําถาม โครงร่าง และเอกสาร ให้เพียงพอกับกลุ่มผู้เช่ียวชาญ  
 ๔) ประสานงานเพ่ือยืนยัน วัน เวลา สถานที่ กับผู้เช่ียวชาญทุกท่าน  
 ๕) จัดเตรียมสถานที่ ทีมงาน และดําเนินการสนทนาด้วยตนเอง  
 ๖) ทําการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ในแต่ละประเด็นคําถาม ตามประสบการณ์ของ
ผู้เช่ียวชาญ และรายงานผลการวิจัย  
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  

 วิธีดําเนินการกับข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแยกวิเคราะห์รายละเอียดของแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ จากกลุ่มเป้าหมายที่แยกประเภทไว้แล้วจํานวน ๒ กลุ่ม 
คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เชิงลึก และกลุ่มที่ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญ โดยแยกวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ แล้วนํามาวิเคราะห์
ร่วมกันในภาพรวม ซึ่งบุคคลกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม มีความเห็นอย่างไรกับการพัฒนาบทบาท
พระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 ดังน้ัน การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ มีเป้าหมายเพ่ือจัดระบบและกลุ่มก้อน
ของข้อมูล การแสดงความสัมพันธ์ความเช่ือมโยงของข้อมูล การตีความและหาข้อสรุป เป็นการ
อธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างลึกซึ้งในมุมมองของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สามารถตรวจสอบได้ และมี
ความน่าเช่ือถือสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี  
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน คือ  
 ขั้นตอนที่ ๑ วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ๑) กลุ่มพระสังฆาธิการ ๒) กลุ่มข้าราชการ และ ๓) นักวิชาการด้านโครงการตลาด
ประชารัฐ จํานวนทั้งสิ้น ๓๐ รูป/คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณนา (Content 
Analysis)  



 

 

๑๒๒ 

 ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) กําหนด
แนวทางการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณนา (Content Analysis ) ในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล  
 ซึ่งข้อมูลการวิจัยได้มาจาก ๒ แหล่งคือ ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร บันทึกไว้ใน
แฟ้มข้อมูลที่ศึกษาและข้อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ 
และการสังเกตจากกิจกรรมและผู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการ
ตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
 ๑ ) ข้อมูลที่ ได้จากเอกสาร ทั้ งที่ เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ผู้ วิจัยได้
ทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูล หอสมุดแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้งการ
ค้นคว้าข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากเอกสาร ผลงานวิจัย และเอกสารต่างๆ 
ของงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ที่ผู้วิจัยเห็นว่าเก่ียวข้องกับงานวิจัยในการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร แล้วนํามาวิเคราะห์โดยวิธีการ 
Method of Agreement ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบความถูกต้องเช่ือถือได้ในเชิงความคิด 
ทฤษฏี ซึ่งพิจารณาจาก เอกสารที่เป็นเรื่องเดียวกัน จากหลายๆ แหล่ง หากข้อมูลตรงกันก็ถือว่า
ยอมรับความเช่ือถือได้และนามาอ้างอิง  
 ๒) ข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ เมื่อได้ทําการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มบุคคลตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้
กําหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการถอดถ้อยคําการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม จากเคร่ือง
บันทึกเสียง พร้อมทั้งรายละเอียดเพ่ิมเติมจากการจดบันทึก โดยการทําการคัดลอกข้อความและ
บันทึกอย่างละเอียดเพ่ือตีความและกําหนดประเด็นที่สําคัญได้อย่างถูกต้องและเช่ือถือได้ แล้วทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณนา ซึ่งในการวิเคราะห์น้ัน 
ผู้วิจัยใช้การถอดข้อความท้ังหมดในภาพรวม แล้วนาข้อความมาทําการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นและ
แต่ละกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้การวิจัยครั้งน้ีสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
 



บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ใน
การส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีประเด็นในการนําเสนอ 
ดังต่อไปน้ี  
 ๑. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปของโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในปัจจุบัน 
 ๒. เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร 
 ๓. เพ่ือนําเสนอการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ 
เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
 ดังน้ัน ในบทน้ีมีเน้ือหาดังต่อไปน้ี  
 ๔.๑ สภาพทั่วไปและวิเคราะห์นโยบายการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือ
ประชาชน (CIPP Model) 
 ๔.๒ บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ของมหาเถรสมาคม 
  ๑) บทบาทของพระสงฆ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
  ๒) บทบาทของพระสงฆ์ด้านการขยายช่องทางจัดจําหน่าย 
 ๔ .๓ การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
  ๑) การอบรม 
  ๒) การศึกษา 
  ๓) การดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ 
 ๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ  
 ๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๔

๔.๑ สภาพท่ัวไปและวิเคราะห์นโยบายการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อ
ประชาชน (CIPP Model) 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative research) ผู้ วิจัยได้ วิเคราะห์สภาพทั่ วไปและ
วิเคราะห์นโยบายการขับเคล่ือนโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก   (In-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓๐ รูป/คน ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้ง
น้ี ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่จริงไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ทั้งน้ี ผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์ตามหลัก CIPP Model มีผลดังต่อไปน้ี 
 

๔.๑.๑ ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context Evaluation) 
 ๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ มีความชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 
 “ตลาดประชารัฐ” ที่เปิดให้บริการ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การบูรณาการ
ความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งดําเนินงาน ในรูปแบบ
ประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่ รวมทั้งขยายพื้นที่ตลาดเดิม สําหรับรองรับการจัด
จําหน่ายสินค้าที ่กระจายตัว อย่างทั่วถึง สามารถสนับสนุนให้พี่น้องประชาชน เกษตรกร ผู้มี
รายได้น้อย รวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้มีโอกาสค้าขายมากขึ้น ลดต้นทุนทางการตลาด และเปิด
โอกาสให้กับผู้ค้ารายใหม่ ได้มีพ้ืนที่จําหน่ายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น๑ 
 ตามแนวคิดของโครงการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  เพื่อให้การดําเนินการตาม
แนวทางประชารัฐสําเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และดําเนิน
โดยอยู่บนพื้นฐานความมีคุณธรรม ศีลธรรม มีหลักธรรมาภิบาล และประชาชนยึดถือปฏิบัติตาม
หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อให้สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง และความเข้มแข็ง 
ไปด้วยพร้อมกัน และดําเนินการตามกรอบแนวทางบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินงาน ที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุผลสําเร็จ โดยสรุปรายละเอียดสาระสําคัญแนว
ทางการดําเนินงานตามกรอบนโยบายของรัฐบาล และสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.) โดยกรอบนโยบาย คือ  
 ๑. ส่งเสริมพัฒนาโครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และโครงการตลาด
ประชารัฐ เพ่ือประชาชนให้กระจายโอกาสแก่ประชาชนให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 ๒. การดําเนินโครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่วัดที่มีความพร้อมเหมาะสม ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  
 ๓ . ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาโครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู ้มีรายได้น้อย และ
โครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนรองรับการท่องเที่ยว  

                                           
๑สัมภาษณ์ นายไพโรจน์  จันทรอด, ผู้อํานวยการสํานักงานเขตมีนบุรี, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๒๕

 ๔. การอบรมบ่มเพาะให้สมาชิกโครงการเป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม มีธรรมาภิบาล มี
ความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคีปรองดอง เป็นสังคมคุณธรรม เพื่อเป็นกลไกและเป็นภูมิคุ้มกันให้กับ
ระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป๒ 
 นอกจากน้ี ยังที่วัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 ๑) เพ่ือส่งเสริมให้มีพ้ืนที่การตลาดในการทํามาค้าขาย 
 ๒) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีพ้ืนที่ค้าขายเพ่ิมมากขึ้นโดยขยายผลพ้ืนที่เดิม  
 ๓) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า (สินค้าเกษตร OTOP SMEs 
วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย)  
 ๔) เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละระดับ  
 ๕) เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย  
 ๖) เป็นการเปิดโอกาสผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าของตนเอง๓ 
 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ว่า “ตลาดประชารัฐ” เป็นนโยบายส่งเสริมของรัฐบาลที่
ต้องการให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ พร้อม ๆ กับพัฒนาพื้นที่ตลาดเดิม เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมี
พื ้นที ่ในการจําหน่ายสินค ้า ไม ่ว ่าจะเป ็นเกษตรกร หาบเร่แผงลอย  วิสาหกิจชุมชน  หรือ
ร้านอาหาร รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายอีก
ด้วย๔  
 นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งที ่ผู ้ผลิตและผู ้บริโภคมาพบปะกันโดยตรงในการซื ้อขาย
สินค้าในชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด ตลาดน้ําประชารัฐจะแสดงถึงความ
หลากหลายของผู้คนในชุมชนที่ดํารงชีวิตร่วมกันในสังคม และแสดงออกซึ่งวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นที่
เกี่ยวกันกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเรียนรู้สําหรับผู้
มาเยือน๕ 
 ปัจจุบันตลาดนํ้าประชารัฐ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ และยังมีกลิ่นอายของตลาดนํ้า
ในอดีตหลงเหลือให้ศึกษา ประกอบกับเป็นแหล่งท่องเที ่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที ่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ในชุมชนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว๖ 
 จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของ สํานักพัฒนาชุมชน ซึ ่งเป็นสํานักที ่ดูแลงานด้าน
พัฒนาชุมชนแล้วก็สวัสดิการสังคมโดยมีสํานักงานเขตต่าง ๆ มีฝ่ายพวกนี้อยู่ในเขต ทํางานแล้ว

                                           
๒สัมภาษณ์ นายประชา  พัฒนรัฐ, ผู้อํานวยการสํานักงานเขตตลิ่งชัน,  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๓สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ฉาบสุวรรณ์, ผู้อํานวยการสํานักงานเขตคลองสามวา, ๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑. 
๔สัมภาษณ์ นางสาวโชติรส  เหล่ามานะ, ผู้อํานวยการสํานักงานเขตจอมทอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๕สัมภาษณ์ นางรําไพ  โกมุก, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตจอมทอง, 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๖สัมภาษณ์ นางชลธร ดวงสวัสด์ิ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตคลอง

สามวา, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๒๖

ลิ ้งก ์ไปที ่สําน ักพ ัฒนาช ุมชน  สําน ักงานพ ัฒนาชุมชนต ้องไปย ึดถ ึงแนวทางของผู ้บร ิหาร
กรุงเทพมหานครด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งมันก็ต้องไปสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร๗ 
 
 โดยสรุป  วัตถุประสงค์ของโครงการตลาดประชารัฐ มีความชัดเจน เหมาะสม 
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพราะว่า“ตลาดประชารัฐ” ที่เปิดให้บริการ ตามนโยบายของ
รัฐบาล ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค ซึ่งดําเนินงาน ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่ รวมทั้งขยาย
พื้นที่ตลาดเดิม สําหรับรองรับการจัดจําหน่ายสินค้าที่กระจายตัว อย่างทั่วถึง สามารถสนับสนุน
ให้พี่น้องประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้มีโอกาสค้าขายมากขึ้น 
ลดต้นทุนทางการตลาด และเปิดโอกาสให้กับผู้ค้ารายใหม่ ได้มีพ้ืนที่จําหน่ายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น  
 ตามแนวคิดของโครงการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  เพื่อให้การดําเนินการตาม
แนวทางประชารัฐสําเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และดําเนิน
โดยอยู่บนพื้นฐานความมีคุณธรรม ศีลธรรม มีหลักธรรมาภิบาล และประชาชนยึดถือปฏิบัติตาม
หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อให้สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง และความเข้มแข็ง 
ไปด้วยพร้อมกัน และดําเนินการตามกรอบแนวทางบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินงาน ที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุผลสําเร็จ โดยสรุปรายละเอียดสาระสําคัญแนว
ทางการดําเนินงานตามกรอบนโยบายของรัฐบาล และสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.) โดยกรอบนโยบาย คือ  
 ๑. ส่งเสริมพัฒนาโครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และโครงการตลาด
ประชารัฐ เพ่ือประชาชนให้กระจายโอกาสแก่ประชาชนให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 ๒. การดําเนินโครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่วัดที่มีความพร้อมเหมาะสม ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  
 ๓ . ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาโครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู ้มีรายได้น้อย และ
โครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนรองรับการท่องเที่ยว  
 ๔. การอบรมบ่มเพาะให้สมาชิกโครงการเป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม มีธรรมาภิบาล มี
ความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคีปรองดอง เป็นสังคมคุณธรรม เพื่อเป็นกลไกและเป็นภูมิคุ้มกันให้กับ
ระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 
 นอกจากน้ี ยังที่วัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้มีพ้ืนที่การตลาดในการทํามาค้าขาย 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีพ้ืนที่ค้าขายเพ่ิมมากขึ้นโดยขยายผลพ้ืนที่เดิม  
 ๓. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า (สินค้าเกษตร OTOP SMEs 
วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย)  
 

                                           
๗สัมภาษณ์ นางสุพจนีย์  บรรณราช, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตตลิ่ง

ชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๒๗

 ๔. เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละระดับ  
 ๕. เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย  
 ๖). เป็นการเปิดโอกาสผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าของตนเอง 
 
 ๒) โครงการนี ้เป็นโครงการที ่มีความเป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที ่จะได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ  
 การดําเนินโครงการตลาดประชารัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยภาครัฐได้เน้นยํ้าทุกหน่วยงาในสังกัด ถือเป็นนโยบายสําคัญที่ต้อง
ดําเนินการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยทํางานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาและ
ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน 
และเพ่ือให้ได้รับบริการและเข้าถึงบริหารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค๘ 
 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนับว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาสังคมในชุมชนเป็น
อย่างมาก เพราะจะเป็นตัวบ่งชี้และแสดงถึงความมีศักยภาพของคนในชุมชนตามเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและสังคม ซึ่งถ้าหากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงก็จะแสดง
ออกมาในรูปแบบของการปฏิบัติตนในการทํางาน การเสนอแนวความคิด ข้อแนะนํา หรือเป็นผู้
กําหนดแนวทาง และวางแผนดําเนินการช่วยเหลือชุมชนในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาสังคมที่
ตนเองอาศัยอยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นที่พักอาศัย พักผ่อน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอัน
จะส่งผลให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า แต่ถ้าหากชุมชนท้องถิ่นไม่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชน  นั ่นอาจเป็นสิ ่งที ่พอจะคาดเดาได้หลายความหมายว่า คนในชุมชนไม่ม ีความรู้
ความสามารถขาดความรักสามัคคี เห็นแก่ตัว เกิดปัญหาในชุมชน รวมท้ังฐานะทางเศรษฐกิจอาจ
ไม่ดีพอจนไม่มีเวลาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น ซึ่งอาจทําให้ชุมชนประสบกับความ
ล้มเหลว อันอาจก่อปัญหาอีกหลาย ๆ อย่าง๙ 
 เมื ่อประชาชนในชุมชนท้องถิ ่นมีความรู ้ความสามารถ และสภาพแวดล้อมของ
ท้องถิ่นมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นจุดเด่นของชุมชน แสดงว่าชุมชนหรือสังคมนั้นมีความพร้อม
ทางวัตถุดิบอันเป็นหลักสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่สมาชิกในท้องถิ่นควรมี
นั้นก็คือการนําทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่มีอยู่มาใช้อย่างถูกวิธี เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชน
อย่างเหมาะสมคุ้มค่า มีความยั่งยืนสามารถดํารงไว้อย่างยาวนานโดยไม่มีวันหมด รวมทั้งต้องไม่
เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในละแวกข้างเคียงด้วย ดังนั้นการร่วมกันกําหนดเป้าหมายของท้องถิ่น
ว่าจะนําเสนอผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นสินค้า หรือผลผลิตที่สามารถแข่งขันกับชุมชนอื่น ๆ ได้ ตาม
หลักการของการตลาดและตามศักยภาพของท้องถิ่นจึงนับว่าสําคัญ และแนวคิดการผลิตสินค้า 
โอทอป (OTOP) ที่เรียกติดปากกันว่า หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยคนท้องถิ่นได้มีโอกาสเสนอภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาของชุมชน ตลอดจนการเกิดภูมิ

                                           
๘สัมภาษณ์ นางละเอียด  วัฒนศรี, ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตมีนบุรี, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๙สัมภาษณ์ นายวิรัตน์  มีนชัยนันท์, ประธานสภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๒๘

ปัญญาชาวบ้านเพื่อช่วยกันพัฒนาสังคมของตนเอง หรือผลิตสินค้าส่งขาย จนบางชนิดสามารถ
ส่งไปขายยังต่างประเทศได้๑๐ 
  ดังนั้น การกําหนดเป้าหมายของคนในชุมชนว่าจะผลิตอะไรจึงนับว่าสําคัญต่อการ
พัฒนาสังคมของคนในท้องถิ่นด้วย ในการกําหนดเป้าหมายจึงต้องสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น และสอดคล้องกับวัตถุดิบทางธรรมชาติของท้องถิ่นที่มีอยู่ว่ามีความพร้อมทางด้านใด 
เช่น ถ้าหากในท้องถิ่นมีความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยวก็ควรนําจุดเด่นทางด้านนี้มาร่วมกัน
พ ิจารณาว่าสามารถผล ักด ันให ้เก ิด เป ็นสถานที ่ท ่องเที ่ยวได ้มากน ้อยเพ ียงใด  โดยอาศ ัย
กระบวนการการมีส่วนร่วมเข้ามาช่วยในการสร้างความร่วมมือในการนําไปสู ่เป้าหมายของ
ท้องถิ่น 
 ๑ ) ควรมีบทบาทที ่เป็นกลางในปัญหาผลกระทบหรือข้อขัดแย้งที ่เกิดขึ ้นโดยไม่
เข้าข้างฝ่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการสํารวจศึกษาข้อมูลและดําเนินโครงการที ่มีผลต่อประชาชนเหล่านั้น 
ตลอดจนควรให้มีตัวแทนของชุมชนท้องถิ่นผู้ได้รับผลกระทบเข้าร่วมพิจารณาในบางเรื่องที่มีผล
โดยตรงต่อประชาชน 
 (๒) การเป็นสื ่อกลางในการนําข้อมูลและข้อเท็จจริงจากชุมชนท้องถิ ่น เกี ่ยวกับ
ปัญหาและความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ไปสู่หน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่
รับผิดชอบ๑๑ 
 
 โดยสรุป โครงการตลาดประชารัฐเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่
จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ เพราะว่า การดําเนินโครงการตลาดประชารัฐ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยภาครัฐได้เน้นยํ้าทุกหน่วยงาใน
สังกัด ถือเป็นนโยบายสําคัญที่ต้องดําเนินการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยทํางานบูรณาการ
ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน และเพื่อให้ได้รับบริการและเข้าถึงบริหารได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง และเสมอภาค 
 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนับว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาสังคมในชุมชนเป็น
อย่างมาก เพราะจะเป็นตัวบ่งชี้และแสดงถึงความมีศักยภาพของคนในชุมชนตามเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและสังคม ซึ่งถ้าหากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงก็จะแสดง
ออกมาในรูปแบบของการปฏิบัติตนในการทํางาน การเสนอแนวความคิด ข้อแนะนํา หรือเป็นผู้
กําหนดแนวทาง และวางแผนดําเนินการช่วยเหลือชุมชนในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาสังคมที่
ตนเองอาศัยอยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นที่พักอาศัย พักผ่อน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอัน
จะส่งผลให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า แต่ถ้าหากชุมชนท้องถิ่นไม่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชน  นั ่นอาจเป็นสิ ่งที ่พอจะคาดเดาได้หลายความหมายว่า คนในชุมชนไม่ม ีความรู้

                                           
๑๐สัมภาษณ์ นายประชา  พัฒนรัฐ, ผู้อํานวยการสํานักงานเขตตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๑สัมภาษณ์ นายวสันต์  ไชยกุล, ผู้อํานวยโรงเรียนวัดตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๒๙

ความสามารถขาดความรักสามัคคี เห็นแก่ตัว เกิดปัญหาในชุมชน รวมท้ังฐานะทางเศรษฐกิจอาจ
ไม่ดีพอจนไม่มีเวลาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น ซึ่งอาจทําให้ชุมชนประสบกับความ
ล้มเหลว อันอาจก่อปัญหาอีกหลาย ๆ อย่าง 
 ดังนั้น การกําหนดเป้าหมายของคนในชุมชนว่าจะผลิตอะไรจึงนับว่าสําคัญต่อการ
พัฒนาสังคมของคนในท้องถิ่นด้วย ในการกําหนดเป้าหมายจึงต้องสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น และสอดคล้องกับวัตถุดิบทางธรรมชาติของท้องถิ่นที่มีอยู่ว่ามีความพร้อมทางด้านใด 
เช่น ถ้าหากในท้องถิ่นมีความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยวก็ควรนําจุดเด่นทางด้านนี้มาร่วมกัน
พ ิจารณาว่าสามารถผล ักด ันให ้เก ิด เป ็นสถานที ่ท ่องเที ่ยวได ้มากน ้อยเพ ียงใด  โดยอาศ ัย
กระบวนการการมีส่วนร่วมเข้ามาช่วยในการสร้างความร่วมมือในการนําไปสู ่เป้าหมายของ
ท้องถิ่น 
 ๑ ) ควรมีบทบาทที ่เป็นกลางในปัญหาผลกระทบหรือข้อขัดแย้งที ่เกิดขึ ้นโดยไม่
เข้าข้างฝ่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการสํารวจศึกษาข้อมูลและดําเนินโครงการที ่มีผลต่อประชาชนเหล่านั้น 
ตลอดจนควรให้มีตัวแทนของชุมชนท้องถิ่นผู้ได้รับผลกระทบเข้าร่วมพิจารณาในบางเรื่องที่มีผล
โดยตรงต่อประชาชน 
 (๒) การเป็นสื ่อกลางในการนําข้อมูลและข้อเท็จจริงจากชุมชนท้องถิ ่น เกี ่ยวกับ
ปัญหาและความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ไปสู่หน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่
รับผิดชอบ 
 
 ๓) โครงการนี ้เป็นโครงการที ่ตั ้งขึ ้นเพื ่อช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาประชาชนใน
กรุงเทพมหานครแท้จริง 
 ปัจจุบันประเทศไทยว่ามีนโยบายการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่
น้าภาคกลางอย่างไร และมีการนานโยบายมาปฏิบัติและมีรูปแบบการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวลุ่มแม่นํ้าภาคกลางอย่างไร โดยศึกษาจากกรณีศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยว จาก
รูปแบบการสื่อสารการตลาดอัตลักษณ์ของตลาดน้ํา ซึ่งเป็นตลาดนํ้าที่จัดตั้งโดยเอกชน ที่ประสบ
ความสําเร็จจากการทําให้วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการนามาผนวกเข้ากับตลาดที่สร้างขึ้นมาใหม่ 
ทําให้เป็นตลาดนํ้าเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยม นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมเป็นจาน
วนมากขึ้นๆเรื่อยๆ ซึ่งเป็นกลไกนาไปสู่การยกระดับนักท่องเที่ยวจากผู้ใช้บริการเป็นผู้มีส่วนร่วม
ในการขายบริการ คือการท่องเที ่ยวตลาดนํ้าร่วมสร้าง หรือวางแผนกิจกรรม การสื ่อสาร
การตลาดเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนต่อไป๑๒ 
 ทั ้ง นี ้ โครงการนี ้ เป ็น โครงการเพื ่อช ่วย เหล ือประชาชนผู ้ม ีรายได ้น ้อย  และ
ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่ค้าขาย โดยเป็นการ

                                           
๑๒สัมภาษณ์ นายเชาวลิต  เมธยะประภาส, ผู้จัดการตลาดน้ําขวัญเรียม, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๓๐

เพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐาน
รากในชุมชนให้ความเข้มแข็งมากย่ิงขึ้น๑๓ 
 สิ่งสําคัญของโครงการตลาดประชารัฐ น่ันก็คือ 
 ๑) ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับข้อมูลข่าวสารตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของโครงการ โดย
ควรมีความโปร่งใส และข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต้องมีความชัดเจนตรงกับข้อเท็จจริง 
 ๒) มีกลไกและกระบวนการในการรับฟังและแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
ภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นผู้ได้รับผลกระทบ อาทิ การประชุมหรือสัมนา หรือการประชาพิจารณ์     
เป็นต้น๑๔ 
 โครงการตลาดประชารัฐ เป็นโครงการที่ต้องยึดถือความต้องการของประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นวิธีการคิดที ่เปลี ่ยนจุดสนใจจากภายในที่เน้นผลผลิตสินค้า และการพัฒนา 
เทคโนโลยี มาสู่ภายนอกในการให้ความสนใจต่อลูกค้าหรือประชาชน๑๕ 
 
 โดยสรุป โครงการตลาดประชารัฐเป็นโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือหรือแก้ปัญหา
ประชาชนในกรุงเทพมหานครแท้จริง เพราะว่าปัจจุบันประเทศไทยว่ามีนโยบายการสื่อสารเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่นํ้าภาคกลางอย่างไร และมีการนํานโยบายมาปฏิบัติและมี
รูปแบบการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวลุ่มแม่นํ้าภาคกลางอย่างไร โดยศึกษาจากกรณีศึกษา
การส่งเสริมการท่องเที่ยว จากรูปแบบการสื่อสารการตลาดอัตลักษณ์ของตลาดนํ้า ซึ่งเป็นตลาด
นํ้าที่จัดตั้งโดยเอกชน ที่ประสบความสําเร็จจากการทําให้วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการนามาผนวก
เข้ากับตลาดที่สร้างขึ้นมาใหม่ ทําให้เป็นตลาดนํ้าเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยม นักท่องเที่ยวให้
ความสนใจมาเที่ยวชมเป็นจานวนมากขึ้นๆเรื่อยๆ ซึ่งเป็นกลไกนาไปสู่การยกระดับนักท่องเที่ยว
จากผู ้ใช้บริการเป็นผู ้มีส่วนร่วมในการขายบริการ คือการท่องเที ่ยวตลาดนํ้าร่วมสร้าง หรือ
วางแผนกิจกรรม การสื่อสารการตลาดเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนต่อไป 
 สิ่งสําคัญของโครงการตลาดประชารัฐ น่ันก็คือ 
 ๑) ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับข้อมูลข่าวสารตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของโครงการ โดย
ควรมีความโปร่งใส และข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต้องมีความชัดเจนตรงกับข้อเท็จจริง 
 ๒) มีกลไกและกระบวนการในการรับฟังและแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
ภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นผู้ได้รับผลกระทบ อาทิ การประชุมหรือสัมนา หรือการประชาพิจารณ์     
เป็นต้น 
 โครงการตลาดประชารัฐ เป็นโครงการที่ต้องยึดถือความต้องการของประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นวิธีการคิดที ่เปลี ่ยนจุดสนใจจากภายในที่เน้นผลผลิตสินค้า และการพัฒนา 
เทคโนโลยี มาสู่ภายนอกในการให้ความสนใจต่อลูกค้าหรือประชาชน 

                                           
๑๓สัมภาษณ์ นายประชา  พัฒนรัฐ, ผู้อํานวยการสํานักงานเขตตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๔สัมภาษณ์ นางสุพจนีย์  บรรณราช, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขต

ตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๕สัมภาษณ์ นายวสันต์  ไชยกุล, ผู้อํานวยโรงเรียนวัดตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๓๑

๔.๑.๒ ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation) 
 ๑) ความพร้อมด้านคน 
 มีคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ จานวน ๒ 
คณะ โดยในส่วนกลางให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ และส่วนภูมิภาค คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โครงการตลาดประชารัฐประจาจังหวัด๑๖ 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โครงการตลาดประชารัฐ โดยกําหนดอํานาจหน้าที่ ไว้ดังน้ี 
 ๑) กําหนดแนวทางและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขับเคลื่อน การดําเนินการโครงการตลาดประชารัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
 ๒) กํากับ ติดตามและเร่งรัดเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 ๓) รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
และสรุปผลการดําเนินงานให้กับคณะรัฐมนตรีทราบตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม  
 ๔ ) แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื ่อกํากับ ติดตามและเร่งรัดการ
ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ  
 ๕) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย๑๗ 
 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานบริหารจัดการการจัดสรรพื้นที่ตลาด เพื่อ
กํากับ ติดตาม แนะนาและบริหารจัดการการคัดเลือกผู ้ลงทะเบียนในการจัดสรรพื ้นที ่ หรือ
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ได้ตามความ
เหมาะสม๑๘ 
 ใช้กลไกกระทรวงมหาดไทยในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับเกษตรกร ผู้มีรายได้
น้อย ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาหาร หาบเร่แผงลอย ในการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ๑๙ 
 มีบูรณาการกับสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงกันในพ้ืนที่๒๐ 

                                           
๑๖สัมภาษณ์ นายศุภชัย  สอนวิทย์, ประธานชุมชน/รองผู้จัดการตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑. 
๑๗สัมภาษณ์ นายน้ําฝน ชูหนู, ผู้จัดการตลาดน้ําพระยาสุเรนทร์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๘สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ฉาบสุวรรณ์, ผู้อํานวยการสํานักงานเขตคลองสามวา, ๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑. 
๑๙สัมภาษณ์ นางชลธร ดวงสวัสด์ิ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตคลอง

สามวา, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๒๐สัมภาษณ์ นายสิงห์  สิงหเสนี, ประธานชุมชนวัดพระยาสุเรนทร์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๓๒

 ให้สํานักงานเขตทุกเขต และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ
ให้กับเครือข่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบ๒๑ 
 มีการมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบในแต่ละเขตตรวจ
ราชการ เป็นผู้ตรวจติดตาม ให้คาปรึกษาแนะนํา กระตุ้นการดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวทาง
นโยบายของรัฐและความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง๒๒ 
 
 ๒) ความพร้อมด้านเงินสนับสนุนโครงการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ วงเงิน ๕๖๒ ล้านบาท เพื่อ
ดําเนินโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศ รวม ๖,๔๔๗ แห่ง 
ส่งเสริมให้มีตลาดการค้าใหม่ ๆ ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้น พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการ
ประเภทสินค้าเกษตร โอทอป เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่และแผงลอยให้มี
พ้ืนที่ขายสินค้ามากขึ้น๒๓ 
 
 ๓) ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริหารโครงการ 
 ให้ผู้จัดการตลาดแต่ละแห่งประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ประกอบการให้กับ ผู้ค้า
ในพื้นที่ รวมทั้งให้ความสําคัญกับการสร้างมาตรฐานของตลาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดกิจกรรม
ส่งเสริม การขาย และการกากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสินค้าอย่างสมํ่าเสมอ๒๔ 
 
 ๔) ความพร้อมด้านระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
 กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด มอบหมายให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด และ
ศูนย ์ดํารงธรรมอําเภอ  ขับ เคลื ่อนโครงการตลาดประชารัฐ  โดยเป ็นศ ูนย ์ร ับลงทะเบ ียน
ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ ทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 การกําหนดจัดงานเปิดตลาดประชารัฐแต่ละประเภทตามช่วงวันเวลาและสถานที่
ตามความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการตลาดประชารัฐ ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีเปิด
งานผ่านสื่อต่างๆ โดยให้บันทึกภาพนิ่งการเปิดงานและกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งรายงานจานวน
ผู ้ประกอบการ  ที ่เข ้าร ่วมโครงการ  รายได ้ส ุทธ ิที ่เก ิดขึ ้นจากการดําเน ินการโครงการให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ 
 
 

                                           
๒๑ สัมภาษณ์ นางกัลยา  ชิตพงษ์, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๒๒สัมภาษณ์ นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธ์ิ, ผู้จัดการตลาดน้ําวัดไทร, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๒๓สัมภาษณ์ นายไพโรจน์  จันทรอด, ผู้อํานวยการสํานักงานเขตมีนบุรี, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
 
๒๔สัมภาษณ์ นางสาวโชติรส  เหล่ามานะ, ผู้อํานวยการสํานักงานเขตจอมทอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑. 



 ๑๓๓

 ๕) ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
 โครงการตลาดประชารัฐใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
โดยพิจารณาใช้หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น แต่ละแห่ง 
สถานีวิทยุชุมชน สถานีโทรทัศน์ภูมิภาค หรือสถานีเคเบิลของภาคเอกชน เป็นช่องทางชี้แจง
ประชาชน หรืออาจใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่กระจายข่าวสารตามหมู่บ้านด้วย นอกจากนี้ให้
พิจารณา ใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่างๆ เช่น Line Facebook ให้กว้างขวางขึ้น๒๕ 
 
 ๖) ความพร้อมด้านแผนการดําเนินงาน 
 มีประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที ่กําก ับดูแลตลาดในแต่ละประเภท  จัด
เจ้าหน้าที ่มาให้ข้อแนะนํากับประชาชนที่จะมาลงทะเบียนร่วมโครงการฯ และให้ทุกจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐประจําจังหวัด เพื่อทํา
หน้าที ่กําหนดแนวทาง วิธีการ และแผนการดําเนินงานของตลาดประชารัฐในระดับจังหวัด 
รวมถึงการคัดเลือกผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการเพื่อจัดสรรให้เหมาะสมกับประเภทของตลาดและ
สินค้าที่จะนํามาจําหน่าย และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามกติกาเงื่อนไขของตลาด
ประเภทนั้นๆ พร้อมทั้งให้จังหวัดจัดทําแผนและดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชา
ร ัฐ ใน พื ้นที ่ เพื ่อ ส ร ้า งก ารร ับ รู ้แ ละทํ าค วาม เข ้า ใจก ับ พี ่น ้อ ง เกษตรกร  ผู ้ม ีร าย ได ้น ้อ ย 
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาหาร และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ
ตามนโยบายของรัฐบาล 
 ขยายพื ้นที ่ตลาดเด ิม  ยกระด ับมาตรฐานส ินค ้า  ทางการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย๒๖ 
 (๑) บริหารจัดการเพิ่มพื้นที่การขายในตลาดเดิม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร
ตลาด ลดค่าธรรมเนียมการเช่า เปิดโอกาสให้เกษตรกรนาผลิตผลมาขายเอง  
 (๒) เพ่ิมวันทําการ โดยเฉพาะตลาดถนนคนเดินเดิม  
 (๓) ลดค่าธรรมเนียมให้ผู ้ค้ารายใหม่ โดยเฉพาะเกษตรกรที่นําผลผลิตมาค้าขาย
เอง๒๗ 
 จัดที่ทําการค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย 
รวมทั้งจัดจําหน่ายสินค้า OTOP ในกรุงเทพมหานคร๒๘ 
 (๑) การจําหน่ายสินค้าที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ สินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่ล้นตลาด 
เช่น ตลาดปลา ผลไม้ ข้าวสาร เป็นต้น 
 (๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด  

                                           
๒๕สัมภาษณ์ นางรําไพ  โกมุก, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตจอมทอง, 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๒๖สัมภาษณ์ นายไพโรจน์  จันทรอด, ผู้อํานวยการสํานักงานเขตมีนบุรี, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๒๗สัมภาษณ์ นางละเอียด  วัฒนศรี, ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตมีนบุรี, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๒๘สัมภาษณ์ นายวิรัตน์  มีนชัยนันท์, ประธานสภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๓๔

 (๓) การแลกเปลี่ยนการขายสินค้าระหว่างชุมชน๒๙ 
 ภาครัฐบาลร ่วมก ับองค ์กร เอกชน  ในการสร ้างค ุณ ค ่าร ่วมก ับส ังคม  เพื ่อ ให้
ผู้ประกอบการระดับชุมชน เกษตรกร ได้มีโอกาสค้าขายในโครงการตลาดประชารัฐ เป็นการ
สร้างโอกาสเชิงรุกหาลูกค้า๓๐ 
 ตลาดชุมชนที่มีเอกลักษณ์ โดยการปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งเที่ยงตรง ราคาเป็น
ธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชน  ศิลปะ วัฒนธรรม วิถ ีช ีว ิต  ผสมผสานยกระดับเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชน๓๑ 
 ส่งเสริมการตลาดสินค้าวัฒนธรรม เปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน การแสดงและ การสาธิตทาง
วัฒนธรรม และการบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนกินดีอยู่ดี สร้างรายได้ให้ชุมชน 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน๓๒ 
 
 โดยสรุป ด้านปัจจัยเบ้ืองต้นหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation) 
 ๑) ความพร้อมด้านคน 
 มีคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ จํานวน ๒ 
คณะ โดยในส่วนกลางให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ และส่วนภูมิภาค คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โครงการตลาดประชารัฐประจาจังหวัด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ โดยกําหนดอํานาจหน้าที่ ไว้ดังน้ี 
 ๑) กําหนดแนวทางและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขับเคลื่อน การดําเนินการโครงการตลาดประชารัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
 ๒) กํากับ ติดตามและเร่งรัดเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 ๓) รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
และสรุปผลการดําเนินงานให้กับคณะรัฐมนตรีทราบตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม  
 ๔ ) แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื ่อกํากับ ติดตามและเร่งรัดการ
ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ  
 ๕) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

                                           
๒๙สัมภาษณ์ นายประชา  พัฒนรัฐ, ผู้อํานวยการสํานักงานเขตตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๓๐สัมภาษณ์ นางสุพจนีย์  บรรณราช, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขต

ตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๓๑สัมภาษณ์ นายวสันต์  ไชยกุล, ผู้อํานวยโรงเรียนวัดตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๓๒สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ฉาบสุวรรณ์, ผู้อํานวยการสํานักงานเขตคลองสามวา, ๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑. 
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 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานบริหารจัดการการจัดสรรพื้นที่ตลาด เพื่อ
กํากับ ติดตาม แนะนาและบริหารจัดการการคัดเลือกผู ้ลงทะเบียนในการจัดสรรพื ้นที ่ หรือ
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ได้ตามความ
เหมาะสม โดยบูรณาการกับสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงกันในพ้ืนที่ ให้สํานักงาน
เขตทุกเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการให้กับเครือข่ายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ และมีการมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบในแต่ละ
เขตตรวจราชการ เป็นผู้ตรวจติดตาม ให้คําปรึกษาแนะนํา กระตุ้นการดําเนินการให้สอดคล้อง
กับแนวทางนโยบายของรัฐและความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง 
 
 ๒) ความพร้อมด้านเงินสนับสนุนโครงการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ วงเงิน ๕๖๒ ล้านบาท เพื่อ
ดําเนินโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศ รวม ๖,๔๔๗ แห่ง 
ส่งเสริมให้มีตลาดการค้าใหม่ ๆ ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้น พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการ
ประเภทสินค้าเกษตร โอทอป เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่และแผงลอยให้มี
พ้ืนที่ขายสินค้ามากขึ้น 
 
 ๓) ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริหารโครงการ 
 ให้ผู้จัดการตลาดแต่ละแห่งประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ประกอบการให้กับ ผู้ค้า
ในพื้นที่ รวมทั้งให้ความสําคัญกับการสร้างมาตรฐานของตลาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดกิจกรรม
ส่งเสริม การขาย และการกากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสินค้าอย่างสมํ่าเสมอ 
 
 ๔) ความพร้อมด้านระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
 กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด มอบหมายให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด และ
ศูนย ์ดํารงธรรมอําเภอ  ขับ เคลื ่อนโครงการตลาดประชารัฐ  โดยเป ็นศ ูนย ์ร ับลงทะเบ ียน
ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ ทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 การกําหนดจัดงานเปิดตลาดประชารัฐแต่ละประเภทตามช่วงวันเวลาและสถานที่
ตามความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการตลาดประชารัฐ ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีเปิด
งานผ่านสื่อต่างๆ โดยให้บันทึกภาพนิ่งการเปิดงานและกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งรายงานจานวน
ผู ้ประกอบการ  ที ่เข ้าร ่วมโครงการ  รายได ้ส ุทธ ิที ่เก ิดขึ ้นจากการดําเน ินการโครงการให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ 
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 ๕) ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
 โครงการตลาดประชารัฐใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
โดยพิจารณาใช้หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น แต่ละแห่ง 
สถานีวิทยุชุมชน สถานีโทรทัศน์ภูมิภาค หรือสถานีเคเบิลของภาคเอกชน เป็นช่องทางชี้แจง
ประชาชน หรืออาจใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่กระจายข่าวสารตามหมู่บ้านด้วย นอกจากนี้ให้
พิจารณา ใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่างๆ เช่น Line Facebook ให้กว้างขวางขึ้น 
 
 ๖) ความพร้อมด้านแผนการดําเนินงาน 
 มีประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที ่กําก ับดูแลตลาดในแต่ละประเภท  จัด
เจ้าหน้าที ่มาให้ข้อแนะนํากับประชาชนที่จะมาลงทะเบียนร่วมโครงการฯ และให้ทุกจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐประจําจังหวัด เพื่อทํา
หน้าที ่กําหนดแนวทาง วิธีการ และแผนการดําเนินงานของตลาดประชารัฐในระดับจังหวัด 
รวมถึงการคัดเลือกผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการเพื่อจัดสรรให้เหมาะสมกับประเภทของตลาดและ
สินค้าที่จะนํามาจําหน่าย และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามกติกาเงื่อนไขของตลาด
ประเภทนั้นๆ พร้อมทั้งให้จังหวัดจัดทําแผนและดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชา
ร ัฐ ใน พื ้นที ่ เพื ่อ ส ร ้า งก ารร ับ รู ้แ ละทํ าค วาม เข ้า ใจก ับ พี ่น ้อ ง เกษตรกร  ผู ้ม ีร าย ได ้น ้อ ย 
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาหาร และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ
ตามนโยบายของรัฐบาล ขยายพื้นที ่ตลาดเดิม ยกระดับมาตรฐานสินค้า ทางการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย 
 (๑) บริหารจัดการเพิ่มพื้นที่การขายในตลาดเดิม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร
ตลาด ลดค่าธรรมเนียมการเช่า เปิดโอกาสให้เกษตรกรนาผลิตผลมาขายเอง  
 (๒) เพ่ิมวันทําการ โดยเฉพาะตลาดถนนคนเดินเดิม  
 (๓) ลดค่าธรรมเนียมให้ผู้ค้ารายใหม่ โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีนาผลผลิตมาค้าขายเอง 
 จัดที่ทําการค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย 
รวมทั้งจัดจําหน่ายสินค้า OTOP ในกรุงเทพมหานคร 
 (๑) การจําหน่ายสินค้าที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ สินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่ล้นตลาด 
เช่น ตลาดปลา ผลไม้ ข้าวสาร เป็นต้น 
 (๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด  
 (๓) การแลกเปลี่ยนการขายสินค้าระหว่างชุมชน 
 ภาครัฐบาลร ่วมก ับองค ์กร เอกชน  ในการสร ้างค ุณ ค ่าร ่วมก ับส ังคม  เพื ่อ ให้
ผู้ประกอบการระดับชุมชน เกษตรกร ได้มีโอกาสค้าขายในโครงการตลาดประชารัฐ เป็นการ
สร้างโอกาสเชิงรุกหาลูกค้า มีตลาดชุมชนที่มีเอกลักษณ์ โดยการปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่ง
เที่ยงตรง ราคาเป็นธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ผสมผสานยกระดับ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนและส่งเสริมการตลาดสินค้าวัฒนธรรม เปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน การ
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แสดงและ การสาธิตทางวัฒนธรรม และการบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนกินดี
อยู่ดี สร้างรายได้ให้ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
 

๔.๑.๓ ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
 ๑) จุดแข็งของการดําเนินโครงการนี้ คือ 
 ให้ความสําคัญกับบทบาทของการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นการท่องเที่ยวเพ่ือ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะมีพลังผลักดันในการอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากกิจกรรมน้ัน 
ๆ อํานวยผลกําไรให้กับประชาชนในท้องถิ่นนอกจากน้ันคณะกรรมการของท้องถิ่นจะเป็นผู้ที่สามารถ
ดําเนินการในการควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของท้องถิ่นตนเอง การขาดการมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่นอาจทําให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในทางลบมากกว่าทางบวก๓๓ 
 ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา เพ่ือสร้างพลัง
อํานาจในการต่อรอง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนรวมสรรพกําลังความสามารถของตนในการบริหารจัดการ
และควบคุมทรัพยากร รวมท้ังการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนท้องถิ่น๓๔ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในวัฏจักรของโครงการ  กล่าวคือ ให้โอกาสประชาชนมีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอนของโครงการหรือทุกกิจกรรมของโครงการการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ต้ังแต่การสํารวจข้อมูลเพ่ือวางแผนโครงการ การดําเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ 
หากประชาชนท้องถิ่นขาดความรู้ความสามารถในประเด็นเหล่าน้ี ควรจัดการฝึกอบรมเสริมความรู้
ให้กับคนท้องถิ่นด้วย๓๕ 
 การสร้างส่วนแบ่งให้กับประชาชน เพ่ือสร้างจิตสํานึกของความเป็นเจ้าของในโครงการ
ของประชาชนท้องถิ่น การสร้างส่วนแบ่งให้กับประชาชนสามารถดําเนินการได้ ๒ ลักษณะ คือ เปิด
โอกาสให้ปัจเจกบุคคลเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร๓๖ 
 เช่ือมโยงผลกําไรไปสู่การอนุรักษ์ โดยความเพียรพยายามให้กิจการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมี
การจ้างงานในชนบท และมีการกระจายรายได้ให้ทั่วถึง ซึ่งจะมีผลให้ประชาชนท้องถิ่นเหล่าน้ีทุกคน
จะปกป้องรักษาธรรมชาติและวัฒนธรรมของตน ซึ่งทุกคนจะถือว่าเป็นสินค้านํารายได้และ
ผลประโยชน์มาสู่ตน๓๗ 
 การกระจายผลกําไร การออกแบบวางแผนและดําเนินโครงการท่องเที่ยวควรมีการระบุ
ให้ชัดเจนว่า ประชาชนท้องถิ่นจะได้ผลประโยชน์อะไร ผลประโยชน์จะกระจายไปทั่วทุกคนอย่างไร 
และเป็นระยะเวลานานเท่าไร๓๘ 
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๓๖สัมภาษณ์ พระเทพวิมลโมลี, เจ้าคณะเขตตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๓๗สัมภาษณ์ พระมหาธวัช  โพธิเสวี, เจ้าอาวาสวัดตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๓๘สัมภาษณ์ นายศุภชัย  สอนวิทย์, ประธานชุมชน/รองผู้จัดการตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑. 



 ๑๓๘

 การนําการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ ชุมชน  โดยอาศัยผู้ นํ าการเปลี่ยนแปลง ผู้ นํ าการ
เปลี่ยนแปลงนับได้ว่าเป็นบุคคลภายนอกชุมชนที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ผู้นําการเปลี่ยนแปลงในที่น้ีหมายถึงนักพัฒนาหรือกลุ่ม
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ซึ่งมีความสนใจในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติ
และวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น การนําแนวความคิด เทคโนโลยี หรือกิจกรรมใหม่ ๆ เข้าสู่ชุมชนหรือ
ท้องถิ่นน้ัน ผู้นําเปลี่ยนแปลงสามารถเป็นผู้นําสิ่งเหล่าน้ีเข้าไปในชุมชนได้รวดเร็วกว่าวิธีอ่ืน ๆ๓๙ 
 การดําเนินการส่งเสริมกิจกรรมใด ๆ ต้องทําความเข้าใจพ้ืนที่น่ัน ๆ เป็นอย่างดี  ทั้งน้ี
เน่ืองจากไม่มีรูปแบบของการมีส่วนร่วมและรูปแบบของการพัฒนาใด ๆ ที่สามารถนําไปใช้ได้ในทุก
สถานการณ์ ดังน้ันก่อนมีการออกแบบวางแผนดําเนินกิจกรรมใด ๆ ควรมีการศึกษาสภาพการณ์ของ
พ้ืนที่ ศักยภาพของพ้ืนที่ ลักษณะทางเศรษฐกิจของพื้นที่ ลักษณะทางสังคมของประชาชนและ
ทรัพยากร ข้อมูลเหล่าน้ีสามารถนํามาใช้ในการตัดสินใจในการออกแบบวางแผนโครงการพัฒนาได้
อย่างเหมาะสมและสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ๔๐ 
 
 โดยสรุป จุดแข็งของการดําเนินโครงการน้ี คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในวัฏจักร
ของโครงการ  กล่าวคือ ให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของโครงการหรือทุกกิจกรรมของ
โครงการการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต้ังแต่การสํารวจข้อมูลเพ่ือวางแผนโครงการ การ
ดําเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ หากประชาชนท้องถิ่นขาดความรู้ความสามารถ
ในประเด็นเหล่าน้ี ควรจัดการฝึกอบรมเสริมความรู้ให้กับคนท้องถิ่นด้วย โดยการสร้างส่วนแบ่งให้กับ
ประชาชน เพ่ือสร้างจิตสํานึกของความเป็นเจ้าของในโครงการของประชาชนท้องถิ่น การสร้างส่วน
แบ่งให้กับประชาชนสามารถดําเนินการได้ ๒ ลักษณะ คือ เปิดโอกาสให้ปัจเจกบุคคลเป็นเจ้าของ
กิจการเก่ียวกับการท่องเที่ยวหรือเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร cและมีการเช่ือมโยงผลกําไรไปสู่การ
อนุรักษ์ โดยความเพียรพยายามให้กิจการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมีการจ้างงานในชนบท และมีการกระจาย
รายได้ให้ทั่วถึง ซึ่งจะมีผลให้ประชาชนท้องถิ่นเหล่าน้ีทุกคนจะปกป้องรักษาธรรมชาติและวัฒนธรรม
ของตน ซึ่งทุกคนจะถือว่าเป็นสินค้านํารายได้และผลประโยชน์มาสู่ตน อีกทั้งให้ความสําคัญกับ
บทบาทของการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะมีพลังผลักดัน
ในการอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากกิจกรรมน้ัน ๆ อํานวยผลกําไรให้กับประชาชน
ในท้องถิ่นนอกจากน้ันคณะกรรมการของท้องถิ่นจะเป็นผู้ที่สามารถดําเนินการในการควบคุมการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของท้องถิ่นตนเอง การขาดการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นอาจทําให้เกิดผล
กระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในทางลบมากกว่าทางบวก 
 ทั้งน้ี การนําการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชุมชน โดยอาศัยผู้นําการเปลี่ยนแปลง ผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงนับได้ว่าเป็นบุคคลภายนอกชุมชนที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ผู้นําการเปลี่ยนแปลงในที่น้ีหมายถึงนักพัฒนาหรือกลุ่ม
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ซึ่งมีความสนใจในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติ

                                           
๓๙สัมภาษณ์ นายเชาวลิต  เมธยะประภาส, ผู้จัดการตลาดน้ําขวัญเรียม, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๔๐สัมภาษณ์ พระราชวริยาภรณ์, เจ้าคณะเขตคลองสามวา, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๓๙

และวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น การนําแนวความคิด เทคโนโลยี หรือกิจกรรมใหม่ ๆ เข้าสู่ชุมชนหรือ
ท้องถิ่นน้ัน ผู้นําเปลี่ยนแปลงสามารถเป็นผู้นําสิ่งเหล่าน้ีเข้าไปในชุมชนได้รวดเร็วกว่าวิธีอ่ืน ๆ และยัง
เป็นการดําเนินการส่งเสริมกิจกรรมใด ๆ ต้องทําความเข้าใจพ้ืนที่น่ัน ๆ เป็นอย่างดี  ทั้งน้ีเน่ืองจากไม่
มีรูปแบบของการมีส่วนร่วมและรูปแบบของการพัฒนาใด ๆ ที่สามารถนําไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ 
ดังน้ันก่อนมีการออกแบบวางแผนดําเนินกิจกรรมใด ๆ ควรมีการศึกษาสภาพการณ์ของพ้ืนที่ 
ศักยภาพของพ้ืนที่ ลักษณะทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ ลักษณะทางสังคมของประชาชนและทรัพยากร 
ข้อมูลเหล่าน้ีสามารถนํามาใช้ในการตัดสินใจในการออกแบบวางแผนโครงการพัฒนาได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ๒) จุดอ่อนของการดําเนินโครงการนี้ คือ 
 ที่ผ่านมาตลาดน้ําต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐและแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ในบริเวณใกล้เคียงยังมีปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ความทรุดโทรมของวัดวาอาราม ทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของฝั่งคลอง รวมทั้งความ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่น๔๑ 
 ตลาดนํ้าประชารัฐและบริเวณใกล้เคียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญการจะพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้มีความย่ังยืนจึงต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ยวชมในพ้ืนที่มากย่ิงขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะการพัฒนาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความสะอาดของแม่นํ้าลําคลอง ความสวยงามของทัศนียภาพสองฝั่ง
คลอง การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัดวาอาราม วิถีชีวิตของตลาดริมนํ้า รวมทั้งพัฒนาและจัดสร้างเพ่ิมเติม
สําหรับสถานท่ีจะอํานวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ทั้งน้ีโดยอาศัยงบประมาณ
และการบริหารจัดการของภาครัฐร่วมกับชุมชนท้องถิ่นที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
ดังกล่าว๔๒ 
 
 โดยสรุป จุดอ่อนของการดําเนินโครงการน้ี คือ ตลาดนํ้าประชารัฐและบริเวณใกล้เคียง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญการจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้มีความย่ังยืนจึงต้องมีการ
พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมในพ้ืนที่มากย่ิงขึ้น อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความสะอาด
ของแม่นํ้าลําคลอง ความสวยงามของทัศนียภาพสองฝั่งคลอง การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัดวาอาราม วิถี
ชีวิตของตลาดริมนํ้า รวมท้ังพัฒนาและจัดสร้างเพ่ิมเติมสําหรับสถานที่จะอํานวยความสะดวกที่
ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ทั้งน้ีโดยอาศัยงบประมาณและการบริหารจัดการของภาครัฐร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่นที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาตลาดนํ้าต่าง ๆ ที่เข้าร่วม
โครงการตลาดประชารัฐและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ในบริเวณ

                                           
๔๑สัมภาษณ์ พระสิทธิสิงหเสนี, เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๔๒สัมภาษณ์ นายน้ําฝน ชูหนู, ผู้จัดการตลาดน้ําพระยาสุเรนทร์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๔๐

ใกล้เคียงยังมีปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ความทรุดโทรมของวัดวาอาราม 
ทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของฝั่งคลอง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่น 
 
 ๓) โอกาสของการดําเนินโครงการนี้ คือ 
 มีการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า การดําเนินโครงการจําเป็นต้องติดตาม
ความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน เพ่ือนําข้อมูลเหล่าน้ีมาใช้ในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนยุทธวิธีหรือ
วิธีการดําเนินงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนไป๔๓ 
 นอกจากน้ัน กิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหรือ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชาชนประเด็นใดบ้าง เพ่ือนําข้อมูลข่าวสารเหล่าน้ีมาใช้
วางแผนปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนโครงการต่อไป๔๔ 
 ด้านบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มอาสาเพ่ือการพัฒนาต่าง ๆ ควรเปิดโอกาสให้
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการการป้องกันและการแก้ไขผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดเวทีการเปล่ียนแปลง
ความคิดเห็นระหว่างทุกฝ่าย ในการหาข้อสรุปที่สร้างสรรค์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีโครงการ
พัฒนาที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น๔๕ 
 มีการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการ เพ่ือวาง
แผนการพัฒนาโครงการตลาดประชารัฐให้เป็นการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ๔๖ 
 
 โดยสรุป โอกาสของการดําเนินโครงการน้ี คือ ด้านบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน 
กลุ่มอาสาเพ่ือการพัฒนาต่าง ๆ ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนิน
โครงการการป้องกันและการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงบทบาท
ในการสนับสนุนให้เกิดเวทีการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นระหว่างทุกฝ่าย ในการหาข้อสรุปที่
สร้างสรรค์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น 
อีกทั้งมีการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการ เพ่ือวางแผนการ
พัฒนาโครงการตลาดประชารัฐให้เป็นการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ รวมถึงมีการติดตามและ
ประเมินผลความก้าวหน้า การดําเนินโครงการจําเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน 
เพ่ือนําข้อมูลเหล่าน้ีมาใช้ในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนยุทธวิธีหรือวิธีการดําเนินงานให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปล่ียนไป นอกจากน้ัน กิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จเกิดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชาชนประเด็นใดบ้าง เพ่ือนํา
ข้อมูลข่าวสารเหล่าน้ีมาใช้วางแผนปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนโครงการต่อไป 
 

                                           
๔๓สัมภาษณ์ นายสิงห์  สิงหเสนี, ประธานชุมชนวัดพระยาสุเรนทร์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๔๔สัมภาษณ์ นายชํานาญ  ขันธุลา, ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๔๕สัมภาษณ์ พระโสภณกิจจาภรณ์, เจ้าคณะเขตจอมทอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๔๖สัมภาษณ์ พระครูกิตติญาณวัฒน์, เจ้าอาวาสวัดไทร, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๔๑

 ๔) อุปสรรคของการดําเนินโครงการนี้ คือ 
 เน่ืองจากเป็นโครงการใหม่ บุคลากรด้านการดําเนินโครงการยังขาดความชํานาญในการ
ปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ๔๗ 
 ความต้องการของประชาชนให้ธรรมชาติทางภูมิทัศน์คงสภาพเดิม และชุมชนมีจิตสํานึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม มีการสร้างจุดขาย ตลอดจนพัฒนาบริเวณตลาดนํ้าประชารัฐให้สะดวกในการ
ซื้อขายสินค้าและบริการ๔๘ 
 ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง มีการให้บริการอย่างประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
และขายสินค้าราคาถูก๔๙ 
 
 การประชาสัมพันธ์ที่ตลาดนํ้าประชารัฐเป็นเสมือนไฟไหม้ฟาง จึงควรให้มีการทํา
ประชาสัมพันธ์ที่ต่อเน่ือง และหลากหลายในการจัดกิจกรรมเป็นวงกว้าง ตามสื่อต่างๆนําเสนอสินค้าที่
เป็นเอกลักษณ์น่าสนใจ๕๐ 
 ทุกฝ่าย หน่วยงานของรัฐ สํานักงานเขต โรงเรียน ให้นักเรียนช่วย ประชาสัมพันธ์ วัด 
ชุมชน สื่อ ททท. แหล่งงบประมาณ นักการเมืองท้องถิ่น งบประมาณในการสนับสนุนทั้งหมด ต้อง
ร่วมกันในการพัฒนาฟ้ืนฟูให้ดีขึ้น๕๑ 
 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีการย้ายเข้ามาของคนต่างถิ่นมากข้ึน ทําให้คนใน
ท้องถิ่นมีน้อยลง ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมไปการซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้ามากขึ้น คนในชุมชนไม่
มีเรือในการประกอบอาชีพเพ่ือค้าขาย๕๒ 
 ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาเที่ยวและเข้ามาขายของให้มาก มีการสร้างจุดเด่น
ของตลาด หน่วยงานของรัฐเข้าช่วยเหลือส่งเสริมอย่างจริงจัง รวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องเขื่อนก้ันนํ้า 
และควบคุมตลาดนัดไม่ให้มีมากจนเกินไป๕๓ 
 เรื่องของการประชาสัมพัน์และการอํานวยความสะดวกของภาครัฐในเรื่องของประตู 
นํ้า และให้หน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามาหรือช่วยกันดูแลหรือแก้ไขปัญหาให้ดีย่ิงขึ้น ประเด็นที่ ๒ การจัด 
ระบบตลาด ประเด็นที่ ๓ สิ่งแวดล้อม๕๔ 
 
 

                                           
๔๗สัมภาษณ์ นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธ์ิ, ผู้จัดการตลาดน้ําวัดไทร, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๔๘สัมภาษณ์ นายตี๋ ซ้อฉัน, ประธานชุมชนตลาดน้ําวัดไทร, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๔๙สัมภาษณ์ นางสมศรี  แซ่ลิ้ม,  ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๕๐สัมภาษณ์ พระครูถาวรธรรานุสิฐ, เจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๕๑สัมภาษณ์ พระครูสังฆภารวิมล, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบําเพ็ญเหนือ, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๕๒สัมภาษณ์ นายเชาวลิต  เมธยะประภาส, ผู้จัดการตลาดน้ําขวัญเรียม, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๕๓สัมภาษณ์ นายวิรัตน์  มีนชัยนันท์, ประธานสภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๕๔สัมภาษณ์ นายโป่ว  เทียมเฮง, ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ, , ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๔๒

 โดยสรุป อุปสรรคของการดําเนินโครงการน้ี คือ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มี
การย้ายเข้ามาของคนต่างถิ่นมากขึ้น ทําให้คนในท้องถิ่นมีน้อยลง ประชาชนเปล่ียนพฤติกรรมไปการ
ซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้ามากขึ้น คนในชุมชนไม่มีเรือในการประกอบอาชีพเพ่ือค้าขาย อีกทั้งยังขาด
การประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาเที่ยวและเข้ามาขายของให้มาก มีการสร้างจุดเด่นของตลาด หน่วยงาน
ของรัฐเข้าช่วยเหลือส่งเสริมอย่างจริงจัง รวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องเขื่อนก้ันนํ้า และควบคุมตลาดนัด
ไม่ให้มีมากจนเกินไป 
 สําหรับเร่ืองของการประชาสัมพันธ์และการอํานวยความสะดวกของภาครัฐในเรื่องของ
ประตูนํ้า และให้หน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามาหรือช่วยกันดูแลหรือแก้ไขปัญหาให้ดีย่ิงขึ้น ประเด็นที่ ๒ การ
จัดระบบตลาด ประเด็นที่ ๓ สิ่งแวดล้อม 
 
 สําหรับความต้องการของประชาชนให้ธรรมชาติทางภูมิทัศน์คงสภาพเดิม และชุมชนมี
จิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม มีการสร้างจุดขาย ตลอดจนพัฒนาบริเวณตลาดนํ้าประชารัฐให้
สะดวกในการซื้อขายสินค้าและบริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่ตลาดนํ้าประชารัฐเป็นเสมือนไฟ
ไหม้ฟาง จึงควรให้มีการทําประชาสัมพันธ์ที่ต่อเน่ือง และหลากหลายในการจัดกิจกรรมเป็นวงกว้าง 
ตามสื่อต่างๆนําเสนอสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์น่าสนใจ ดังน้ัน ทุกฝ่าย หน่วยงานของรัฐ สํานักงานเขต 
โรงเรียน ให้นักเรียนช่วย ประชาสัมพันธ์ วัด ชุมชน สื่อ ททท. แหล่งงบประมาณ นักการเมืองท้องถิ่น 
งบประมาณในการสนับสนุนทั้งหมด ต้องร่วมกันในการพัฒนาฟ้ืนฟูให้ดีขึ้น 
 

๔.๑.๔ ด้านผลผลิต (Product Evaluation) 
 ๑) ผลผลิตของโครงการนี้ คือ 
 กลุ่มประชาชนทั่วไปเคยได้รับประโยชน์จากการใช้นํ้า มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ และ
ด้านจิตใจรู้สึกภาคภูมิใจที่ตลาดนํ้าประชารัฐเป็นที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลก รวมทั้งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ๕๕ 
 เป็นสถานที่สร้างรายได้ ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้น มีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยในวิถี
ชีวิตแบบไทย รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ดีทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี๕๖ 
 ได้รับประโยชน์จากการใช้นํ้า เป็นแหล่งอาหารที่ อุดมสมบูรณ์ และด้านจิตใจรู้สึก
ภาคภูมิใจที่ท้องถิ่นของตน เป็นทั้งตลาดประชารัฐ และเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวมีเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์๕๗ 
 
 
 

                                           
๕๕สัมภาษณ์ พระเทพวิมลโมลี, เจ้าคณะเขตตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๕๖สัมภาษณ์ พระมหาธวัช  โพธิเสวี, เจ้าอาวาสวัดตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๕๗สัมภาษณ์ นางนพรัตน์  สอนวิทย์, ผู้จัดการตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๔๓

 โดยสรุป ผลผลิตของโครงการน้ี คือ กลุ่มประชาชนทั่วไปเคยได้รับประโยชน์จากการใช้
นํ้า มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ และด้านจิตใจรู้สึกภาคภูมิใจที่ตลาดนํ้าประชารัฐเป็นที่ได้รับความ
สนใจไปทั่วโลก รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ และเป็นสถานท่ีสร้างรายได้ ทํา
ให้เศรษฐกิจดีขึ้น มีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยในวิถีชีวิตแบบไทย รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ดี
ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 ๒) ผลลัพธ์ของโครงการนี้ คือ 
 เป็นสถานท่ีสร้างรายได้ ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้น รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยในวิถีชีวิต
แบบไทย รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ดีทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี๕๘ 
 
 เกิดความสะดวกในการประกอบอาชีพค้าขายซึ่งนํามาสู่รายได้ของคนในชุมชน รวมไปถึง
การรับจ้างพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลงเรือเที่ยวตามลําคลอง ก็เป็นรายได้ของชุมชนอีกส่วนหน่ึง๕๙ 
 ได้รับประโยชน์ในแง่ของจิตใจ รู้สึกภูมิใจ บ่งบอกถึงความเป็นไทยในการมีวิถีชีวิตใน
แม่น้ําลําคลองและแง่ของการพัฒนา โดยเฉพาะลําคลองทําให้เศรษฐกิจดี และสิ่งแวดล้อมดีตามมา
ด้วย๖๐ 
 ประชาชนทุกคนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแก้ปัญหา
เรื่องการนํ้าเน่าเสียที่มีส่วนทําให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโดยให้ทุกฝ่ายที่มีหน้าที่เก่ียวข้องระสานงานกันอย่าง
เต็มที่และต่อเน่ือง๖๑ 
 โครงการตลาดประชารัฐ ควรมีความมั่นคงตลอดไปภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือ
ประสานงานอย่างจริงจังในการพัฒนาไม่ปล่อยชาวบ้านให้ต่อสู้ปัญหาเพียงลําพัง คนในชุมชนต้องเป็น
ภาคีช่วยเหลือกันและกัน มีความรักสามัคคีและมีจิตสํานึกร่วมกันในการไม่ทิ้งขยะลงคลองชุมชนควร
มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์อยู่ต่อเน่ือง๖๒ 
 
 โดยสรุป ผลลัพธ์ของโครงการน้ี คือ โครงการตลาดประชารัฐ ควรมีความมั่นคงตลอดไป
ภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือประสานงานอย่างจริงจังในการพัฒนาไม่ปล่อยชาวบ้านให้ต่อสู้ปัญหาเพียง
ลําพัง คนในชุมชนต้องเป็นภาคีช่วยเหลือกันและกัน มีความรักสามัคคีและมีจิตสํานึกร่วมกันในการไม่
ทิ้งขยะลงคลองชุมชนควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์อยู่
ต่อเน่ือง อีกทั้งเป็นสถานที่สร้างรายได้ ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้น รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยในวิถีชีวิต
แบบไทย รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ดีทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทําให้เกิดความสะดวกในการประกอบ

                                           
๕๘สัมภาษณ์ นายศุภชัย  สอนวิทย์, ประธานชุมชน/รองผู้จัดการตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑. 
๕๙สัมภาษณ์ นายสมพงษ์  ประกอบสิน, ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๖๐สัมภาษณ์ พระราชวริยาภรณ์, เจ้าคณะเขตคลองสามวา, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๖๑สัมภาษณ์ พระสิทธิสิงหเสนี, เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๖๒สัมภาษณ์ นายน้ําฝน ชูหนู, ผู้จัดการตลาดน้ําพระยาสุเรนทร์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๔๔

อาชีพค้าขายซึ่งนํามาสู่รายได้ของคนในชุมชน รวมไปถึงการรับจ้างพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลงเรือ
เที่ยวตามลําคลอง ก็เป็นรายได้ของชุมชนอีกส่วนหน่ึง รวมถึงการได้รับประโยชน์ในแง่ของจิตใจ รู้สึก
ภูมิใจ บ่งบอกถึงความเป็นไทยในการมีวิถีชีวิตในแม่นํ้าลําคลองและแง่ของการพัฒนา โดยเฉพาะลํา
คลองทําให้เศรษฐกิจดี และสิ่งแวดล้อมดีตามมาด้วย ซึ่งทําให้ประชาชนทุกคนในชุมชนควรมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องการนํ้าเน่าเสียที่มีส่วนทําให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโดย
ให้ทุกฝ่ายที่มีหน้าที่เก่ียวข้องประสานงานกันอย่างเต็มที่และต่อเน่ือง 
  
 ๓) ผลกระทบของโครงการนี้ คือ 
 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สภาพในปัจจุบันทําให้ระบบนิเวศน์เสีย สภาพภูมิทัศน์ไม่ได้รับ
การพัฒนา และคนในชุมชนขาดจิตสํานึกในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม๖๓ 
 ทําให้ระบบนิเวศน์เสีย สืบเน่ืองมาจากชาวฝั่งคลองไม่มีการพัฒนา นํ้าเสียที่มาจากบ้าน 
เรือนริมคลอง การทิ้งขยะและปล่อยนํ้าเสียลงสู่แม่นํ้าลําคลอง ระบบการระบายนํ้าในลําคลองต้ืน
เขิน๖๔ 
 ปัญหาด้านภูมิทัศน์ไม่ได้รับการพัฒนา จิตสํานักของคนที่ไม่ตระหนักถึงสภาพแวดล้อม 
ไม่ได้รับการฟ้ืนฟูอย่างจริงจัง ทําให้มีสภาพเสื่อมโทรมมากขึ้น๖๕ 
 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม/วิถีชีวิตในชุมชนเปลี่ยนการค้าขายจากในเรือมาขาย
บนบก มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตรวมถึงการเปลี่ยนอาชีพจากการทําเกษตรมาเป็นอาชีพ
อ่ืนๆ ที่มีรายได้มากกว่า และการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศ๖๖ 
 เกิดจากคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแนวคิดในการดําเนินชีวิตมีเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพของบรรพ
บุรุษมายังลูกหลานในปัจจุบัน๖๗ 
 เกิดจากการทําเกษตรต้องใช้เวลามากถึงจะมีการเก็บเก่ียวและมีรายได้จึงทําให้มีการขาย
ที่สวนเกษตร เพ่ือมาสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านเช่า หมู่บ้านจัดสรร ซึ่งทําให้มีรายได้มากกว่า และไม่
ต้องมาคอยดูแล๖๘ 
 เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พืชไม่ออกผล เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปผลไม้เคย
ออกผลก็ไม่ออกตามฤดูกาล จึงทําให้คนสวนขายท่ีของตัวเอง เพ่ือได้รับเงินมากกว่ามาน่ังรอผลจาก
พืชที่ตนปลูก๖๙ 

                                           
๖๓สัมภาษณ์ นายสิงห์  สิงหเสนี, ประธานชุมชนวัดพระยาสุเรนทร์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๖๔สัมภาษณ์ นายชํานาญ  ขันธุลา, ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๖๕สัมภาษณ์ นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธ์ิ, ผู้จัดการตลาดน้ําวัดไทร, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๖๖สัมภาษณ์ นายตี๋ ซ้อฉัน, ประธานชุมชนตลาดน้ําวัดไทร, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๖๗สัมภาษณ์ นางรําไพ  โกมุก, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตจอมทอง, 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๖๘สัมภาษณ์ นางสมศรี  แซ่ลิ้ม,  ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๖๙สัมภาษณ์ นายเชาวลิต  เมธยะประภาส, ผู้จัดการตลาดน้ําขวัญเรียม, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๔๕

 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของคนในชุมชนพฤติกรรมของผู้บริโภคจากเคยซื้อ
สินค้าในตลาดนํ้าเปล่ียนไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าแทน อีกทั้งคนต้องการความสะดวกสบาย ต้อง
ปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดในสังคมจากการประกอบอาชีพเดิม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการสัญจรทางนํ้า
มาเป็นการใช้ถนนแทน๗๐ 
 เกิดจากพฤติกรรมการซื้อ การบริโภค ไปซื้อที่ห้างดีกว่า ได้ของครบไม่ต้องมารอเวลา
ตลาดขายตอนเช้าอย่างเดียว๗๑ 
 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของคนที่ต้องการความสะดวกมากขึ้น ซึ่งก็
สอดคล้องไปถึงการคมนาคม และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป๗๒ 
 เกิดจากพฤติกรรมของการประกอบอาชีพก็ต้องเปลี่ยนไปตามสังคมปัจจุบัน ความอยู่รอด
ของปากท้องที่ต้องให้มีการเปล่ียนแปลง พฤติกรรม อาจจนกว่า ถ้ายังประกอบอาชีพเดิมๆ ขายของ
ตามธรรมชาติก็จะไม่พอกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน๗๓ 
 เกิดจากการคมนาคมทางบกสะดวกข้ึน มีถนนหนทาง มีสาธารณูปโภคท่ีครบวงจร และ
รวดเร็วกว่าการสัญจรทางนํ้า๗๔ 
 มีการพัฒนาขึ้นมาอยู่เรื่อย ๆ เคยได้งบประมาณจากภาครัฐ มาพัฒนา เพราะต้องการมา
ฟ้ืนฟูตลาดนํ้าแต่ฟ้ืนฟูโดยธรรมชาติยังไม่ได้ ได้แต่ในเชิงอนุรักษ์ จะให้เหมือนสมัยก่อนเลยเป็นไปได้
ยาก๗๕ 
 ยังขาดการจัดระบบตลาดและจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดี มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้า
มาช่วยให้การดูแลสนับสนุนและช่วยพัฒนาอย่างจริงจัง มีการเปิดประตูนํ้า มีการทําทางเท้าเข้าออก 
เพ่ือการติดต่อถึงกัน๗๖ 
 ควรมีการสร้างจุดขาย ตลอดจนพัฒนาบริเวณตลาดนํ้าประชารัฐให้สะดวกในการซื้อขาย
สินค้าและบริการ มีการปรับปรุงเขื่อนก้ันนํ้า ในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐให้ความเห็นแตกต่างว่าต้องศึกษา
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงก่อนแล้วนําเสนอเป็นโครงการให้สอดคล้องกับแผนและนโยบาย
ของภาครัฐเขตที่ทํางานเก่ียวข้องในเรื่องน้ัน ๆ๗๗ 
 

                                           
๗๐สัมภาษณ์ นายวิรัตน์  มีนชัยนันท์, ประธานสภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๗๑สัมภาษณ์ นายโป่ว  เทียมเฮง, ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ, , ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๗๒สัมภาษณ์ นางนพรัตน์  สอนวิทย์, ผู้จัดการตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๗๓สัมภาษณ์ นางสุพจนีย์  บรรณราช, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขต

ตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๗๔สัมภาษณ์ นายศุภชัย  สอนวิทย์, ประธานชุมชน/รองผู้จัดการตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑. 
๗๕สัมภาษณ์ นายสมพงษ์  ประกอบสิน, ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๗๖สัมภาษณ์ นายน้ําฝน ชูหนู, ผู้จัดการตลาดน้ําพระยาสุเรนทร์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๗๗สัมภาษณ์ นายสิงห์  สิงหเสนี, ประธานชุมชนวัดพระยาสุเรนทร์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๔๖

 โดยสรุป ผลกระทบของโครงการนี้ คือ การพัฒนาบริเวณตลาดนํ้าประชารัฐให้สะดวกใน
การซื้อขายสินค้าและบริการ มีการปรับปรุงเขื่อนก้ันนํ้า ในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐให้ความเห็นแตกต่างว่า
ต้องศึกษาความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงก่อนแล้วนําเสนอเป็นโครงการให้สอดคล้องกับแผน
และนโยบายของภาครัฐเขตที่ทํางานเก่ียวข้องในเรื่องน้ัน ๆ ส่งผลกระทบต่าง ๆ ดังน้ี 
 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สภาพในปัจจุบันทําให้ระบบนิเวศน์เสีย สภาพภูมิทัศน์ไม่ได้รับ
การพัฒนา และคนในชุมชนขาดจิตสํานึกในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ทําให้ระบบนิเวศน์เสีย สืบ
เน่ืองมาจากชาวฝั่งคลองไม่มีการพัฒนา นํ้าเสียที่มาจากบ้านเรือนริมคลอง การทิ้งขยะและปล่อยนํ้า
เสียลงสู่แม่นํ้าลําคลอง ระบบการระบายนํ้าในลําคลองต้ืนเขิน 
 ปัญหาด้านภูมิทัศน์ไม่ได้รับการพัฒนา จิตสํานักของคนที่ไม่ตระหนักถึงสภาพแวดล้อม 
ไม่ได้รับการฟ้ืนฟูอย่างจริงจัง ทําให้มีสภาพเสื่อมโทรมมากขึ้น 
 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม/วิถีชีวิตในชุมชนเปลี่ยนการค้าขายจากในเรือมาขาย
บนบก มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตรวมถึงการเปลี่ยนอาชีพจากการทําเกษตรมาเป็นอาชีพ
อ่ืนๆ ที่มีรายได้มากกว่า และการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศ ทั้งน้ีเกิด
จากการทําเกษตรต้องใช้เวลามากถึงจะมีการเก็บเก่ียวและมีรายได้จึงทําให้มีการขายที่สวนเกษตร 
เพ่ือมาสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านเช่า หมู่บ้านจัดสรร ซึ่งทําให้มีรายได้มากกว่า และไม่ต้องมาคอย
ดูแล 
 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของคนในชุมชนพฤติกรรมของผู้บริโภคจากเคยซื้อ
สินค้าในตลาดนํ้าเปล่ียนไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าแทน อีกทั้งคนต้องการความสะดวกสบาย ต้อง
ปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดในสังคมจากการประกอบอาชีพเดิม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการสัญจรทางนํ้า
มาเป็นการใช้ถนนแทน 
 ด้ังน้ัน เมื่อมีการพัฒนาขึ้นมาอยู่เรื่อย ๆ เคยได้งบประมาณจากภาครัฐ มาพัฒนา เพราะ
ต้องการมาฟ้ืนฟูตลาดนํ้าแต่ฟ้ืนฟูโดยธรรมชาติยังไม่ได้ ได้แต่ในเชิงอนุรักษ์ จะให้เหมือนสมัยก่อนเลย
เป็นไปได้ยาก เพราะยังขาดการจัดระบบตลาดและจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดี มีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเข้ามาช่วยให้การดูแลสนับสนุนและช่วยพัฒนาอย่างจริงจัง มีการเปิดประตูนํ้า มีการทําทางเท้าเข้า
ออก เพ่ือการติดต่อถึงกัน 
 

๔.๒ บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ของมหาเถรสมาคม 

๔.๒.๑ บทบาทของพระสงฆ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 วัดเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจที่ประชาชนมาทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ เพ่ือเป็นศิริมงคลกับ
ตนเองและครอบครัว และเป็นแหล่งรวมที่จะสามารถจําหน่ายสินค้าให้กับประชาชนได้ด้วย ซึ่ง
พระสงฆ์สามารถให้คําแนะนําการบริหารจัดการตลาดให้มคีุณภาพในด้านสินค้าและการบริการ๗๘ 

                                           
๗๘สัมภาษณ์ นางละเอียด  วัฒนศรี, ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตมีนบุรี, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๔๗

 เป็นสิ่งที่ควรทําควบคู่กันโดยด่วน เพราะปัจจุบันผู้คนเริ่มห่างไกลวัด และเสพติดความ
รุนแรงผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ จนเป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้เกิดความก้าวร้าว ในการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน๗๙ 
 ควรจัดกิจกรรมในการสอนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแบบง่าย ๆ ให้ประชาชน
ได้เข้าใจ และส่งเสริมให้มีการทํากิจกรรมร่วมกันกับชุมชน เพ่ือปลูกฝังสิ่งดีงามให้กับคนในชุมชน๘๐ 
 ควรทําแบบเป็นกลาง เพราะมีคนหลากหลายศาสนาที่เข้ามาท่องเที่ยวและอาศัยอยู่ใน
ชุมชน การให้ทํากิจกรรมต้องระมัดระวังอย่าไปกระทบกระเทือนคนต่างศาสนา๘๑ 
 ควรมีการใช้หลักธรรมในเรื่องของความซ่ือสัตย์ ไม่คดโกง ในการประกอบอาชีพอย่าง
สุจริต ไม่เอาเปรียบสังคม มีความรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อม๘๒ 
 ปัจจุ บันมี โครงการนําธรรมะเข้ามาบริหารตลาด  เพ่ื อให้มีการนําคํ าสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการค้าขาย และการประกอบอาชีพอย่าง
มีความสุข๘๓ 
 ทําให้ผู้ค้าขายมีคุณธรรม และศีลธรรมในการค้าขาย ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าและผู้ค้า
ด้วยกัน๘๔ 
 ถ้าผู้ค้ายึดถือและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนตามพระพุทธศาสนา ผู้ค้าจะผลิตสินค้า
และบริการที่ดี มีความปลอดภัยต่อลูกค้าจนทําให้เกิดความประทับใจ๘๕ 
 ทําให้ผู้ค้ามีคุณธรรมกับความรับผิดชอบในการผลิตสินค้าที่ดี มีมาตรฐาน โดยที่จะต้อง
เลือกวัตถุดิบที่ดีในการผลิตสินค้า๘๖ 
 ควรมีการจัดประชุมให้ความรู้ธรรมะทุกเดือนภายในตลาดประชารัฐ อีกทั้งยังสอดคล้อง
นโยบายของมหาเถรสมาคมภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อีกด้วย๘๗ 
 ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยึดหลักการมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
รวมถึงการมีหลักธรรมาภิบาล ที่จะต้องมีความโปร่งใส่ ซื่อสัตย์สุจริตในการค้าขาย๘๘ 
 

                                           
๗๙สัมภาษณ์ นายโป่ว  เทียมเฮง, ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ, , ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๘๐สัมภาษณ์ นายชํานาญ  ขันธุลา, ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๘๑สัมภาษณ์ นางรําไพ  โกมุก, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตจอมทอง, 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๘๒สัมภาษณ์ นางละเอียด  วัฒนศรี, ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตมีนบุรี, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๘๓สัมภาษณ์ นายน้ําฝน ชูหนู, ผู้จัดการตลาดน้ําพระยาสุเรนทร์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.  
๘๔สัมภาษณ์ นายตี๋ ซ้อฉัน, ประธานชุมชนตลาดน้ําวัดไทร, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๘๕สัมภาษณ์ นางสมศรี  แซ่ลิ้ม,  ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๘๖สัมภาษณ์ นายชํานาญ  ขันธุลา, ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๘๗สัมภาษณ์ นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธ์ิ, ผู้จัดการตลาดน้ําวัดไทร, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๘๘สัมภาษณ์ นายศุภชัย  สอนวิทย์, ประธานชุมชน/รองผู้จัดการตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑. 



 ๑๔๘

 โดยสรุป บทบาทของพระสงฆ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ คือ  ปัจจุบันมีโครงการนําธรรมะเข้ามาบริหารตลาด เพ่ือให้มีการนําคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการค้าขาย และการประกอบอาชีพอย่าง
มีความสุข โดยกําหนดให้วัดเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจที่ประชาชนมาทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ เพ่ือเป็น 
ศิริมงคลกับตนเองและครอบครัว และเป็นแหล่งรวมที่จะสามารถจําหน่ายสินค้าให้กับประชาชนได้
ด้วย ซึ่งพระสงฆ์สามารถให้คําแนะนําการบริหารจัดการตลาดให้มีคุณภาพในด้านสินค้าและการ
บริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทําควบคู่กันโดยด่วน เพราะปัจจุบันผู้คนเริ่มห่างไกลวัด และเสพติดความ
รุนแรงผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ จนเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความก้าวร้าว ในการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน ทั้งน้ี
มีการจัดกิจกรรมในการสอนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแบบง่าย ๆ ให้ประชาชนได้เข้าใจ และ
ส่งเสริมให้มีการทํากิจกรรมร่วมกันกับชุมชน เพ่ือปลูกฝังสิ่งดีงามให้กับคนในชุมชน โดยเน้นยํ้ารใช้
หลักธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต ไม่เอาเปรียบสังคม มี
ความรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการยึดหลักการมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ รวมถึงการมีหลักธรรมาภิบาล ที่
จะต้องมีความโปร่งใส่ ซื่อสัตย์สุจริตในการค้าขาย 
 

๔.๒.๒ บทบาทของพระสงฆ์ด้านการขยายช่องทางจัดจําหน่าย 
 พระสงฆ์ได้จัดพ้ืนที่บางส่วนของวัด มาทําเป็นตลาดประชารัฐ เพ่ือส่งเสริมรายได้ให้กับ
ประชาชน และมีการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับทางร้านค้าและประชาชนท่ีเข้ามา
ท่องเที่ยวได้ร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนา และควรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมหารายได้เพ่ือทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาด้วย๘๙ 
 พระสงฆ์ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีประสบปัญหาด้านรายได้ของครอบครัว ได้มี
สถานที่จําหน่ายสินค้าภายในวัด ทั้งน้ี ต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ ในเรื่องของความเป็นระเบียบ ความ
สะอาด ความเป็นมาตรฐาน คุณภาพของสินค้า เพ่ือเพ่ิมรายได้ครัวเรือนให้กับประชาชน และมีสินค้า
ที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค๙๐ 
 การจัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ ของวัด ผู้บริหารวัดสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับกาลเทศะ และถ้ามีผลิตภัณฑ์จากประชาชนมาวางจําหน่ายก็สามารถประชาสัมพันธ์ให้ผู้
ที่มาทําบุญในแต่ละเทศกาล เพ่ือสามารถจําหน่ายได้มากขึ้น๙๑ 
 พระสงฆ์จะอนุญาตให้มีการจัดเก็บค่าเช่าร้านค้าในราคาที่ถูก จึงทําให้ผู้ประกอบการ
จําหน่ายสินค้าในราคาถูก และมีคุณภาพดี๙๒ 

                                           
๘๙สัมภาษณ์ นายสมพงษ์  ประกอบสิน, ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๙๐สัมภาษณ์ นายไพโรจน์  จันทรอด, ผู้อํานวยการสํานักงานเขตมีนบุรี, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๙๑สัมภาษณ์ นางละเอียด  วัฒนศรี, ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตมีนบุรี, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๙๒สัมภาษณ์ พระครูถาวรธรรานุสิฐ, เจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๔๙

 ถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนา สามารถส่งเสริมช่องทางการตลาดได้ เพราะถ้ามี
นักท่องเที่ยวในการมาเที่ยวชม และเลือกซื้อสินค้า ก็จะเป็นการส่งเสริมช่องทางการวางจําหน่ายสินค้า
ได้มากขึ้นด้วย๙๓ 
 ควรมีการพิจารณาการจัดหาพ้ืนที่ในการดูแลวัด และการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้แก่
ประชาชนได้ทราบเก่ียวกับการนําสินค้ามาจําหน่าย หรือการจัดสรรเวลในการจําหน่ายสินค้าที่
แตกต่างกัน เช่น พืช ผัก หรือของสดต่าง ๆ ควรมีการจัดจําหน่ายในเวลาเช้า๙๔ 
 
 โดยสรุป บทบาทของพระสงฆ์ด้านการขยายช่องทางจัดจําหน่าย คือ พระสงฆ์ได้จัดพ้ืนที่
บางส่วนของวัด มาทําเป็นตลาดประชารัฐ เพ่ือส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน และมีการส่งเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับทางร้านค้าและประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวได้ร่วมกันสืบสาน
พระพุทธศาสนา และควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมหารายได้เพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาด้วย อีกทั้งได้
เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีประสบปัญหาด้านรายได้ของครอบครัว ได้มีสถานที่จําหน่ายสินค้าภายในวัด 
ทั้งน้ี ต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ ในเรื่องของความเป็นระเบียบ ความสะอาด ความเป็นมาตรฐาน 
คุณภาพของสินค้า เพ่ือเพ่ิมรายได้ครัวเรือนให้กับประชาชน และมีสินค้าที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค 
นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ ของวัด ผู้บริหารวัดสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับกาลเทศะ และถ้ามีผลิตภัณฑ์จากประชาชนมาวางจําหน่ายก็สามารถประชาสัมพันธ์ให้ผู้
ที่มาทําบุญในแต่ละเทศกาล เพ่ือสามารถจําหน่ายได้มากขึ้น ทั้งน้ีทางวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ
ตลาดประชารัฐได้มีการพิจารณาการจัดหาพื้นที่ในการดูแลวัด และการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้แก่
ประชาชนได้ทราบเก่ียวกับการนําสินค้ามาจําหน่าย หรือการจัดสรรเวลาในการจําหน่ายสินค้าที่
แตกต่างกัน เช่น พืช ผัก หรือของสดต่าง ๆ ควรมีการจัดจําหน่ายในเวลาเช้า อีกด้วย 
 

๔.๓ การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

๔.๓.๑ การเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐ 
 การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ในด้านการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐ มีพระสังฆาธิการ ข้าราชการ และประชาชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการตลาดประชารัฐในกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความคิดเห็น ดังน้ี 
 

                                           
๙๓สัมภาษณ์ พระเทพวิมลโมลี, เจ้าคณะเขตตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๙๔สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ฉาบสุวรรณ์, ผู้อํานวยการสํานักงานเขตคลองสามวา, ๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑. 



 ๑๕๐

 ควรมีการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่ควบคู่กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็น
การพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมในการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ๙๕ 
 ควรมีการอบรมหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของวัดที่มีโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือ
เพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้กับพระสงฆ์ที่รับผิดชอบ๙๖ 
 ควรให้พระสงฆ์มีการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือทําให้รู้ว่าวัดที่มีโครงการตลาดประรัฐ
จะต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้าง๙๗ 
 ควรมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีความรู้ด้านการตลาด เข้าไปให้การอบรมแก่
พระสงฆ์ เพ่ือหาแนวทางในการจัดการตลาด กําหนดประเภทสินค้าที่เหมาะสมกับท้องถิ่นหรือชุมชน 
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย๙๘ 
 
 โดยสรุป การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ คือ ควรให้พระสงฆ์มีการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือทําให้รู้ว่าวัดที่
มีโครงการตลาดประรัฐจะต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้าง และจะต้องควบคู่ กับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมในการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐ และควรมีการอบรมหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของวัดที่มีโครงการตลาด
ประชารัฐเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้กับพระสงฆ์ที่รับผิดชอบ โดยภาครัฐบาลจะต้องมีการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีความรู้ด้านการตลาด เข้าไปให้การอบรมแก่พระสงฆ์ เพ่ือหาแนวทางใน
การจัดการตลาด กําหนดประเภทสินค้าที่เหมาะสมกับท้องถิ่นหรือชุมชน และการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขาย 
 

๔.๓.๒ การให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ในการสนับสนุนของโครงการตลาดประชารัฐ 
 การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ในด้านการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ในการสนับสนุนของโครงการตลาดประชารัฐ มี
พระสังฆาธิการ ข้าราชการ และประชาชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการตลาดประชารัฐใน
กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความคิดเห็น ดังน้ี 
 
 
 

                                           
๙๕สัมภาษณ์ นายสิงห์  สิงหเสนี, ประธานชุมชนวัดพระยาสุเรนทร์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๙๖สัมภาษณ์ พระโสภณกิจจาภรณ์, เจ้าคณะเขตจอมทอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๙๗สัมภาษณ์ นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธ์ิ, ผู้จัดการตลาดน้ําวัดไทร, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๙๘สัมภาษณ์ นางสาวโชติรส  เหล่ามานะ, ผู้อํานวยการสํานักงานเขตจอมทอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑. 



 ๑๕๑

 ควรให้การศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพานิชย์ ให้แก่พระสงฆ์เพ่ือให้ผู้เช่าตลาดไม่
สามารถเอารัดเอาเปรียบในส่วนพ้ืนที่ของวัดได้๙๙ 
 ควรให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ 
ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการมากข้ึน๑๐๐ 
 ควรมีการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ที่เก่ียวกับโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือที่ทําให้พระสงฆ์
ทราบหลักเกณฑ์และกลไกในการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างเป็นระบบ๑๐๑ 
 ควรมีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเขต หรือกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบโครงการน้ี มาให้
ความรู้แก่พระสงฆ์ในการสนับสนุนโครงการตลาดประชารัฐ๑๐๒ 
  
 โดยสรุป การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ในการสนับสนุนของโครงการตลาด
ประชารัฐ คือ ควรมีการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ที่เก่ียวกับโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือที่ทําให้
พระสงฆ์ทราบหลักเกณฑ์และกลไกในการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้
การศึกษาแก่พระสงฆ์ในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ ผ่านสื่อออนไลน์
ต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการมากขึ้น รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและ
พานิชย์ ให้แก่พระสงฆ์เพ่ือให้ผู้เช่าตลาดไม่สามารถเอารัดเอาเปรียบในส่วนพ้ืนที่ของวัดได้ โดยจะต้อง
มีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเขต หรือกระทรวงมหาดไทยท่ีรับผิดชอบโครงการน้ี มาให้ความรู้แก่
พระสงฆ์ในการสนับสนุนโครงการตลาดประชารัฐ 
 

๔.๓.๓ การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ ใน
การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้กับวัด หรือชุมชนอ่ืน ที่มีโครงการตลาดประชารัฐ 
 การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ ใน
การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้กับวัด หรือชุมชนอ่ืน ที่มีโครงการตลาดประชารัฐ มีพระสังฆาธิการ 
ข้าราชการ และประชาชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการตลาดประชารัฐในกรุงเทพมหานคร ได้ให้
ความคิดเห็น ดังน้ี 
 
 
 

                                           
๙๙สัมภาษณ์ นางรําไพ  โกมุก, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตจอมทอง, 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๐๐สัมภาษณ์ พระครูกิตติญาณวัฒน์, เจ้าอาวาสวัดไทร, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๐๑สัมภาษณ์ นายเชาวลิต  เมธยะประภาส, ผู้จัดการตลาดน้ําขวัญเรียม, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๐๒สัมภาษณ์ พระเทพวิมลโมลี, เจ้าคณะเขตตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๕๒

 ควรศึกษารูปแบบของการให้บริการและการบริหารของแต่ละตลาดที่มีการศึกษาข้อดีและ
ข้อเสียแล้วนํามาพัฒนาร่วมกัน๑๐๓ 
 ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการจัดประชุมร้านค้าของโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือเป็น
การรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน เพ่ือให้มีการพัฒนาตลาดประชารัฐให้ดีย่ิงๆ  ขึ้น๑๐๔ 
 ควรมีการพัฒนาบทบาทที่ตรงกับเป้าประสงค์ โดยการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้กับวัด
หรือชุมชนท่ีประสบความสําเร็จเก่ียวกับการบริหารตลาดประชารัฐ จะทําให้สามารถนํามาประยุกต์และ
ปรับใช้ให้เป็นประโชน์ต่อตลาดของตน๑๐๕ 
 ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับวัดหรือชุมชนอ่ืนที่มีโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือทําให้รู้ว่า 
วัดหรือชุมชนอ่ืนมีจุดแข็งหรือจุดอ่อน ตรงไหนจะได้นํามาปรับปรุงแก้ไขที่วัดหรือชุมชนของตน๑๐๖ 
 ควรจัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ รวมท้ัง
ในการมีความพร้อมในด้านอาคารสถานท่ี เพ่ือการสนับสนุนโครงการตลาดประชารัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการขอความช่วยเหลือ โดยการให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน๑๐๗ 
 ควรมีการดูงาน แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นกับตลาดประชารัฐอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน๑๐๘ 
 
 โดยสรุป การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ 
ในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้กับวัด หรือชุมชนอ่ืน ที่มีโครงการตลาดประชารัฐ คือ ควรมีการ
พัฒนาบทบาทที่ตรงกับเป้าประสงค์ โดยการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้กับวัดหรือชุมชนท่ีประสบ
ความสําเร็จเก่ียวกับการบริหารตลาดประชารัฐ จะทําให้สามารถนํามาประยุกต์และปรับใช้ให้เป็น
ประโชน์ต่อตลาดของตน ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบของการให้บริการและการบริหารของแต่ละตลาดที่มี
การศึกษาข้อดีและข้อเสียแล้วนํามาพัฒนาร่วมกัน โดยที่มีมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับวัดหรือชุมชนอ่ืนที่
มีโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือทําให้รู้ว่า วัดหรือชุมชนอ่ืนมีจุดแข็งหรือจุดอ่อน ตรงไหนจะได้นํามา
ปรับปรุงแก้ไขที่วัดหรือชุมชนของตน อีกทั้งควรจัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน เพ่ือเป็น
การแลกเปลีย่นความรู้ รวมทั้งในการมีความพร้อมในด้านอาคารสถานท่ี เพ่ือการสนับสนุนโครงการตลาด
ประชารัฐอย่างมีประสิทธิภาพในการขอความช่วยเหลือ โดยการให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สําหรับ
การดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับตลาดประชารัฐอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยที่มีการ

                                           
๑๐๓สัมภาษณ์ นางชลธร ดวงสวัสด์ิ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตคลอง

สามวา,  สัมภาษณ์ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๐๔สัมภาษณ์ นางกัลยา  ชิตพงษ์, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๐๕สัมภาษณ์ นางละเอียด  วัฒนศรี, ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตมีนบุรี, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๐๖สัมภาษณ์ พระมหาธวัช  โพธิเสวี, เจ้าอาวาสวัดตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๐๗สัมภาษณ์ พระสิทธิสิงหเสนี, เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๐๘สัมภาษณ์ พระครูกิตติญาณวัฒน์, เจ้าอาวาสวัดไทร, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๕๓

แลกเปลี่ยนความรู้โดยการจัดประชุมร้านค้าของโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือเป็นการรับฟังความคิดเห็น
ของกันและกัน เพ่ือให้มีการพัฒนาตลาดประชารัฐให้ดีย่ิง ๆ  ขึ้น 
 

๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ  

 การสนทนากลุ่มเฉพาะเร่ือง “ยุทธศาสตร์การบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” ประกอบด้วยประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) จากผู้เช่ียวชาญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม จํานวน ๑๑ รูป/คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการ
สนทนากลุ่ม โดยต้ังประเด็นไว้ ๓ ประเด็นหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 
 
 ๑. สภาพท่ัวไปและวิเคราะห์นโยบายการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐเพื่อ
ประชาชน (CIPP Model) 
 สภาพทั่วไปของการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐจะเป็น
ตัวกลางระหว่างพระภิกษุสงฆ์ ชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ โดยปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
ภารกิจที่ตนเองได้รับรับมอบหมายจากหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของชุมชน
เป็นสําคัญ ซึ่งถ้าทางภาครัฐมีงบประมาณก็จะช่วยเหลือทางวัดหรือชุมชน๑๐๙ 
 ผู้ประกอบการจะช่วยกันดูแลความสะอาด ความปลอดภัยบริเวณร้านค้าของตนเอง 
รวมถึงบริเวณตลาดนํ้าอยู่เสมอ และจะช่วยกันสอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความวุ่นวาย
ภายนในตลาดนํ้าของโครงการตลาดประชารัฐ๑๑๐ 
 ผู้ประกอบการหรือพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ จะนําผลผลิตทางการ
เกษตร รวมถึงสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน มานําเสนอและขายให้กับ
นักท่องเที่ยวและลูกค้าทั่วไป โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เช่น อาหารไทย ขนมไทย ผัก ผลไม้ ต้นไม้ สมุนไพร เครื่องด่ืม เครื่องสังฆภัณฑ์ 
บริการเรือนําเที่ยว เป็นต้น๑๑๑ 
 ผู้ประกอบการมีการจัดร้านค้าและสินค้าให้ดูสวยงามมีเอกลักษณ์ การร่วมบริจาคเงินเป็น
การบํารุงค่านํ้าและค่าไฟฟ้า รวมถึงการร่วมทําบุญกิจกรรมของวัดอยู่เสมอ๑๑๒ 

                                           
๑๐๙การสนทนากลุ่มเฉพาะ, รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม ผู้อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๑๐การสนทนากลุ่มเฉพาะ, พระครูวิจิตรปทุมรัตน์, ดร., เลขานุการเจ้าคณะเขตคลองสามวา ผู้ช่วย

เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๑๑การสนทนากลุ่มเฉพาะ , พระมหากฤษฎา  กิ ตฺ ติโสภโณ , ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาฯ, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๑๒การสนทนากลุ่มเฉพาะ, พระครูสังฆรักษ์ เกียรติศักด์ิ  กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร., อาจารย์ประจํา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๕๔

 โครงการตลาดประชารัฐที่จัดอยู่ภายในวัด จะได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสในวัดน้ันๆ 
ให้จัดต้ังตลาดประชารัฐ เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นแหล่ง ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ โดยการ
เปิดโอกาสและสร้างอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้กับประชาชน อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
อีกด้วย๑๑๓ 
 นอกจากน้ี พระสงฆ์ยังมีบทบาทในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สถานที่ ภูมิทัศน์ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดประชารัฐ เพ่ือให้เกิดความสวยงาน มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
เกิดความสะอาด สะดวกสบาย และปลอดภัย เช่น การติดกันสาดบริเวณตลาดประชารัฐที่ติดริมคลอง 
เพ่ือป้องกันแสงแดดและช่วงเวลาฝนตก รวมถึง การเน้นยํ้าเรื่องการแสดงป้ายราคาสินค้า เป็นต้น๑๑๔ 
 ทั้งน้ี บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประรัฐ โดยการขอความร่วมมือจาก
ประชาชนในท้องถิ่นช่วยกันรักษาความเป็นขนบธรรมประเพณี ให้คงอยู่คู่กับชุมชน เพ่ือให้เป็น
เอกลักษณ์ของตลาดประรัฐ และขอความมร่วมมือในการทําความสะอาดในบริเวณตลาดประชารัฐ 
และรอบ ๆ ตลาดประชารัฐ อยู่เสมอ๑๑๕ 
 จุดเด่นของตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด คือ การเคารพสิ่งศักด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ ภายในวัด การ
ทําบุญต่าง ๆ ภายในวัด รวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนริมคลองและบรรยากาศโดยรวบรวม และเป็น
การส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพในการทํามาค้าขาย๑๑๖ 
 จุดด้อยของตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด คือ การกําจัดขยะยังทําได้ไม่ดีพอ การดูแล
ทางด้านจราจรยังต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เน่ืองจากการเปิดตลาดประชารัฐน้ี ส่วนใหญ่จะเปิดใน
ช่วยวันหยุด จะมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดการจราจรติดขัดบริเวณทางเข้าตลาด 
รวมถึงการบอกป้ายในสถานที่ต่าง ๆ ยังมีอยู่น้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ป้ายบอกทางไปห้องนํ้า๑๑๗ 
 โอกาสของตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด คือ ประชาชนยังเห็นว่าตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด 
หรือตลาดน้ํา และวัดต่าง ๆ ที่มีโครงการตลาดประชารัฐ ยังมีความสําคัญในการสืบสาน อนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และช่วยให้คนในท้องถิ่นมีอาชีพและสร้างรายได้๑๑๘ 
 

                                           
๑๑๓การสนทนากลุ่มเฉพาะ, ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง, ผู้อํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ดุษฎี

บัณฑิต (นานาชาติ), ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๑๔การสนทนากลุ่มเฉพาะ,  อาจารย์ ดร.อํานาจ  บัวศิริ, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๑๕การสนทนากลุ่มเฉพาะ , พระมหากฤษฎา  กิ ตฺ ติโสภโณ , ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาฯ, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๑๖การสนทนากลุ่มเฉพาะ, อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  ธิลาว, อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ, 

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๑๗การสนทนากลุ่มเฉพาะ, พระครูวิจิตรปทุมรัตน์, ดร., เลขานุการเจ้าคณะเขตคลองสามวา ผู้ช่วย

เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๑๘การสนทนากลุ่มเฉพาะ, พระครูสังฆรักษ์ เกียรติศักด์ิ  กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร., อาจารย์ประจํา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๕๕

 อุปสรรคของตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด คือ การสร้างสิ่งก่อสร้างที่ ดูผิดแปลกจาก
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน ซึ่งบางอย่างดูเกินความพอดี อีกทั้งระบบการจราจรรอบ ๆ โครงการ
ตลาดประชารัฐควรมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพ่ือช่วยอํานวยในการความสะดวกมากข้ึน๑๑๙ 
 
 ๒. บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ของมหาเถรสมาคม 
  (๑) บทบาทของพระสงฆ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 พระสงฆ์ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่
ประชาชน เช่น การทําบุญตามประเพณีของชุมชน การส่งเสริมการอนุรักษ์การแสดงความเคารพ การ
ประกอบอาชีพโดยสุจริต ไม่คดโกง เป็นต้น๑๒๐ 
 พระสงฆ์ควรมีบทบาทในการให้ผู้ประกอบการร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชน และร่วมกันดูแลสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในตลาด
นํ้าประชารัฐและบริเวณโดยรอบให้มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย และสร้างความเป็นมิตร ไม่เอา
รัดเอาเปรียบกับนักท่องเที่ยว๑๒๑ 
 พระสงฆ์ควรส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในโครงการตลาดประชารัฐมีจิตสํานึก
ร่วมกันรับผิดชอบ และให้ความเคารพต่อบุคคลและสถานที่ที่เข้ามาท่องเที่ยว๑๒๒ 
 
  (๒) บทบาทของพระสงฆ์ด้านการขยายช่องทางจัดจําหน่าย 
  ทางวัดควรจัดกลุ่มสินค้าที่จะมามาจําหน่ายเพ่ือให้สะดวกกับนักท่องเที่ยวที่มาเลือก
ชมสินค้า หรือจัดเป็นโซนสินค้าน้ัน ๆ เพ่ือมีการจําหน่ายสินค้าอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน๑๒๓ 
  พระสงฆ์ควรส่งเสริมให้ประกอบการยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงในการค้าขาย
สินค้าอย่างย่ิงจริงใจ เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ๑๒๔ 
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 ๑๕๖

 ๓. การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
  (๑) การอบรม 
 การฝึกอบรมพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการน้ี ถือว่าเป็นการพัฒนาพระสงฆ์ให้มีการเพ่ิมพูน
ความรู้ ความชํานาญ  ความสามารถ เพ่ือให้ เขาสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานครปัจจุบันได้ และ
ทํางานประสบผลสําเร็จในอนาคตตลอดจนการเตรียมพระภิกษุให้พร้อมเพรียง เพ่ือรับตําแหน่งที่มี
ความรับผิดชอบสูงขึ้นไป ถือเป็นงานส่วนหน่ึงของฝ่ายบริหาร ซึ่งต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง๑๒๕ 
นอกจากน้ี ควรอบรมพระสังฆาธิการในหลักสูตรเก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห์ในด้านอ่ืน ๆ ด้วย 
เพ่ือให้เข้าใจถึงการช่วยเหลือสังคมอย่างถูกต้อง และเหมาะสม รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพในการเป็น
พระภิกษุผู้เป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ดีด้วย๑๒๖ 
 
  (๒) การศึกษา 
 การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ พระสงฆ์จะต้องมีการศึกษา ความรู้ความสามารถใน
ด้านการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ โดยจะต้องทุ่มเท ลงแรงในการช่วยเหลือประชาชนจะต้องมี
ความเสียสละให้ขึ้น ทั้งน้ี พระสงฆ์จะต้องเรียนรู้การเป็นผู้ช่วยเหลือสังคม หรือการเป็นนักสังคม
สงเคราะห์ นอกจากน้ี พระสงฆ์จะต้องมีพ้ืนที่ในการพัฒนาบทบาทตนเองในการส่งเสริมโครงการ
ตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน เพ่ือจะได้มีพ้ืนที่ให้ประชาชนมีการสร้างอาชีพ มีรายได้ เพราะว่า การมี
พ้ืนที่ในการจัดโครงการจะสามารถในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้กับวัดและชุมชนได้ นอกจากน้ี พระสงฆ์
จะต้องมีการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้ที่เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน เช่น 
ต้นไม้ผล ไม้ใบ ไม้ดอกต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากน้ี ควรวางรากฐานจากพระภิกษุที่เห็นว่าจะพอเป็น
พระสังฆาธิการได้ ให้ได้รับการศึกษา ด้านการพัฒนาตลาดประชารัฐ เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานให้การ
พัฒนาโครงการในด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นระบบย่ิงขึ้น๑๒๗ นอกจากน้ี ควรมีการร่างหลักสูตรเก่ียวกับสาธารณสงเคราะห์ เพ่ือให้พระสงฆ์ 
โดยเฉพาะพระสังฆาธิการมีการบริหารจัดการที่ดี เก่ียวกับสาธารณสงเคราะห์ มีทักษะที่ดี มีวิธีการ
นําไปปฏิบัติสาธารณสงเคราะห์ที่ชัดเจน โดยควรสร้างแรงบันดาลใจให้พระสังฆาธิการในการปฏิบัติ 
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 ๑๕๗

สาธารณสงเคราะห์ คือ ควรสนับสนุนให้พระสังฆาธิการที่มีการพัฒนาด้านสาธารณสงเคราะห์ที่ดีอยู่
แล้ว ให้มีการสนับสนุนโครงการ วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงงบประมาณ๑๒๘ 
 
  (๓) การดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ 
 การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ที่จะทําให้มีการเพ่ิมศักยภาพมากขึ้น ควรมีการไปศึกษาดูงานการดําเนินการบริหาร
โครงการตลาดประชารัฐ ในวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านการช่วยเหลือสังคม เช่น ตลาดนํ้าอัมพวา   
วัดสวนแก้ว เป็นต้น เพ่ือที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในวัดของตนได้๑๒๙ นอกจากน้ี ควรมีการศึกษาดูงาน
ของทางภาครัฐ และเอกชน ที่มีการช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดเวลา ที่ไม่ได้คํานึงถึงผลประโยชน์ 
เพ่ือที่จะได้เรียนรู้ การปฏิบัติให้เหมาะสมในการช่วยเหลือสังคม หรือการเป็นผู้พัฒนาวัดที่ดี๑๓๐ 
 
 แต่ละประเด็นล้วนเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งผู้เช่ียวชาญที่เข้าร่วมสนทนาได้ให้ข้อเสนอแนะแต่
ละประเด็น ผู้วิจัยได้สรุปประมวลข้อคิดเห็นดังกล่าวไว้ดังน้ี 
 
 ๑. สภาพทั่วไปและวิเคราะห์นโยบายการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อ
ประชาชน (CIPP Model) 
 สภาพทั่วไปของการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐจะเป็น
ตัวกลางระหว่างพระภิกษุสงฆ์ ชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ โดยปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
ภารกิจที่ตนเองได้รับรับมอบหมายจากหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของชุมชน
เป็นสําคัญ ซึ่งถ้าทางภาครัฐมีงบประมาณก็จะช่วยเหลือทางวัดหรือชุมชน โดยผู้ประกอบการหรือ
พ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ จะนําผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงสินค้าและบริการ
ประเภทต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน มานําเสนอและขายให้กับนักท่องเที่ยวและลูกค้าทั่วไป โดยส่วน
ใหญ่เป็นสินค้าที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น อาหารไทย ขนม
ไทย ผัก ผลไม้ ต้นไม้ สมุนไพร เครื่องด่ืม เคร่ืองสังฆภัณฑ์ บริการเรือนําเที่ยว เป็นต้น  
 โครงการตลาดประชารัฐที่จัดอยู่ภายในวัด จะได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสในวัดน้ันๆ 
ให้จัดต้ังตลาดประชารัฐ เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นแหล่ง ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ โดยการ
เปิดโอกาสและสร้างอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้กับประชาชน อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
อีกด้วย นอกจากน้ี พระสงฆ์ยังมีบทบาทในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สถานที่ ภูมิทัศน์ และกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดประชารัฐ เพ่ือให้เกิดความสวยงาน มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เกิดความ
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เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร, ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



 ๑๕๘

สะอาด สะดวกสบาย และปลอดภัย เช่น การติดกันสาดบริเวณตลาดประชารัฐที่ติดริมคลอง เพ่ือ
ป้องกันแสงแดดและช่วงเวลาฝนตก รวมถึง การเน้นยํ้าเรื่องการแสดงป้ายราคาสินค้า เป็นต้น 
 จุดเด่นของตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด คือ การเคารพสิ่งศักด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ ภายในวัด การ
ทําบุญต่าง ๆ ภายในวัด รวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนริมคลองและบรรยากาศโดยรวบ และเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพในการทํามาค้าขาย 
 จุดด้อยของตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด คือ การกําจัดขยะยังทําได้ไม่ดีพอ การดูแล
ทางด้านจราจรยังต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เน่ืองจากการเปิดตลาดประชารัฐน้ี ส่วนใหญ่จะเปิดใน
ช่วยวันหยุด จะมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดการจราจรติดขัดบริเวณทางเข้าตลาด 
รวมถึงการบอกป้ายในสถานที่ต่าง ๆ ยังมีอยู่น้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ป้ายบอกทางไปห้องนํ้า 
 โอกาสของตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด คือ ประชาชนยังเห็นว่าตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด 
หรือตลาดน้ํา และวัดต่าง ๆ ที่มีโครงการตลาดประชารัฐ ยังมีความสําคัญในการสืบสาน อนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และช่วยให้คนในท้องถิ่นมีอาชีพและสร้างรายได้ 
 อุปสรรคของตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด คือ การสร้างสิ่งก่อสร้างที่ ดูผิดแปลกจาก
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน ซึ่งบางอย่างดูเกินความพอดี อีกทั้งระบบการจราจรรอบ ๆ โครงการ
ตลาดประชารัฐควรมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพ่ือช่วยอํานวยในการความสะดวกมากข้ึน 
 
 ๒. บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ของมหาเถรสมาคม 
 พระสงฆ์ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่
ประชาชน เช่น การทําบุญตามประเพณีของชุมชน การส่งเสริมการอนุรักษ์การแสดงความเคารพ การ
ประกอบอาชีพโดยสุจริต ไม่คดโกง เป็นต้น อีกทั้ง พระสงฆ์ควรมีบทบาทในการให้ผู้ประกอบการ
ร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของชุมชน และร่วมกันดูแล
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในตลาดน้ําประชารัฐและบริเวณโดยรอบให้มีความสวยงาม 
สะอาด ปลอดภัย และสร้างความเป็นมิตร ไม่เอารัดเอาเปรียบกับนักท่องเที่ยว และพระสงฆ์ควร
ส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวที่เข้ามาเที่ยวในโครงการตลาดประชารัฐมีจิตสํานึกร่วมกันรับผิดชอบ และให้
ความเคารพต่อบุคคลและสถานที่ที่เข้ามาท่องเที่ยว 
 ทั้งน้ี ทางวัดควรจัดกลุ่มสินค้าที่จะมามาจําหน่ายเพ่ือให้สะดวกกับนักท่องเที่ยวที่มาเลือก
ชมสินค้า หรือจัดเป็นโซนสินค้าน้ัน ๆ เพ่ือมีการจําหน่ายสินค้าอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน และพระสงฆ์
ควรส่งเสริมให้ประกอบการยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงในการค้าขายสินค้าอย่างย่ิงจริงใจ เพ่ือให้
เกิดความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



 ๑๕๙

 ๓. การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 การฝึกอบรม พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ถือว่าเป็นการพัฒนาพระสงฆ์ให้มีการเพ่ิมพูน
ความรู้ ความชํานาญ  ความสามารถ เพ่ือให้ เขาสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานครปัจจุบันได้ และ
ทํางานประสบผลสําเร็จในอนาคตตลอดจนการเตรียมพระภิกษุให้พร้อมเพรียง เพ่ือรับตําแหน่งที่มี
ความรับผิดชอบสูงขึ้นไป ถือเป็นงานส่วนหน่ึงของฝ่ายบริหาร ซึ่งต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง
นอกจากน้ี ควรอบรมพระสังฆาธิการในหลักสูตรเก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห์ในด้านอ่ืน ๆ ด้วย 
เพ่ือให้เข้าใจถึงการช่วยเหลือสังคมอย่างถูกต้อง และเหมาะสม รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพในการเป็น
พระภิกษุผู้เป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ดีด้วย 
 การศึกษา ในการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือ พระสงฆ์จะต้องมีการศึกษา ความรู้
ความสามารถในด้านการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ โดยจะต้องทุ่มเท ลงแรงในการช่วยเหลือ
ประชาชนจะต้องมีความเสียสละให้ขึ้น ทั้งน้ี พระสงฆ์จะต้องเรียนรู้การเป็นผู้ช่วยเหลือสังคม หรือการ
เป็นนักสังคมสงเคราะห์ นอกจากน้ี พระสงฆ์จะต้องมีพ้ืนที่ในการพัฒนาบทบาทตนเองในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน เพ่ือจะได้มีพ้ืนที่ให้ประชาชนมีการสร้างอาชีพ มีรายได้ 
เพราะว่า การมีพ้ืนที่ในการจัดโครงการจะสามารถในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้กับวัดและชุมชนได้ 
นอกจากน้ี พระสงฆ์จะต้องมีการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้ที่เป็นการสร้างรายได้
ให้กับประชาชน เช่น ต้นไม้ผล ไม้ใบ ไม้ดอกต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากน้ี ควรวางรากฐานจากพระภิกษุ
ที่เห็นว่าจะพอเป็นพระสังฆาธิการได้ ให้ได้รับการศึกษา ด้านการพัฒนาตลาดประชารัฐ เพ่ือเป็นการปู
พ้ืนฐานให้การพัฒนาโครงการในด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นระบบย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ควรมีการร่างหลักสูตรเก่ียวกับสาธารณสงเคราะห์ เพ่ือให้
พระสงฆ์ โดยเฉพาะพระสังฆาธิการมีการบริหารจัดการที่ดี เก่ียวกับสาธารณสงเคราะห์ มีทักษะที่ดี มี
วิธีการนําไปปฏิบัติสาธารณสงเคราะห์ที่ชัดเจน โดยควรสร้างแรงบันดาลใจให้พระสังฆาธิการในการ
ปฏิบัติ สาธารณสงเคราะห์ คือ ควรสนับสนุนให้พระสังฆาธิการที่มีการพัฒนาด้านสาธารณสงเคราะห์
ที่ดีอยู่แล้ว ให้มีการสนับสนุนโครงการ วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงงบประมาณ 
 การดูงาน ในการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่จะทําให้มีการเพ่ิมศักยภาพมากขึ้น ควรมีการไปศึกษาดูงานการ
ดําเนินการบริหารโครงการตลาดประชารัฐ ในวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านการช่วยเหลือสังคม เช่น 
ตลาดนํ้าอัมพวา วัดสวนแก้ว เป็นต้น เพ่ือที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในวัดของตนได้ นอกจากน้ี ควรมี
การศึกษาดูงานของทางภาครัฐ และเอกชน ที่มีการช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดเวลา ที่ไม่ได้คํานึงถึง
ผลประโยชน์ เพ่ือที่จะได้เรียนรู้ การปฏิบัติให้เหมาะสมในการช่วยเหลือสังคม หรือการเป็นผู้พัฒนาวัด
ที่ดี 
 
 



 ๑๖๐

๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ 
เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร” จนทําให้ผู้วิจัยค้นพบองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  

 
 
 
 

สภาพทั่วไปและวิเคราะห์นโยบายการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน 
(CIPP Model) 

บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ของมหาเถรสมาคม 

สภาพแวดล้อมหรือ
บริบทของโครงการ 

(Context 
 Evaluation) 

ปัจจัยเบื้องต้น 
หรือปัจจัยป้อน  

(Input 
Evaluation) 

กระบวนการ  
(Process 

Evaluation) 

ผลผลิต  
(Product 

Evaluation) 

บทบาทของพระสงฆ์ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่
ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

บทบาทของพระสงฆ์
ด้านการขยายช่องทาง

จัดจําหนา่ย 

การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารฐัเพื่อประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

การอบรม 
(Training) 

การศึกษา 
(Education) 

การดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ 
(Study Tour) 



 ๑๖๑

 จากแผนภาพท่ี ๔.๑ แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย เป็นการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์
ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็นเป็น ๓ 
ขั้นตอน คือ ๑) การบริหารจัดการโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบัน (วิเคราะห์ตามหลัก CIPP Model) ๒) ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาด
ประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร ๓) การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการ
ตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอธิบายในรายละเอียด ดังน้ี 
 ขั้ นตอนที่  ๑  การบริหารจัดการโครงการตลาดประชารัฐ  เพ่ื อประชาชนใน
กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ตามหลัก CIPP Model ประกอบด้วย 
    ๑ .๑ ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context Evaluation) โดย
คํานึงถึงองค์ประกอบ ดังน้ี 
 สภาพทั่วไปของการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐจะเป็น
ตัวกลางระหว่างพระภิกษุสงฆ์ ชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ โดยปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
ภารกิจที่ตนเองได้รับรับมอบหมายจากหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของชุมชน
เป็นสําคัญ ซึ่งถ้าทางภาครัฐมีงบประมาณก็จะช่วยเหลือทางวัดหรือชุมชน โดยผู้ประกอบการหรือ
พ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ จะนําผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงสินค้าและบริการ
ประเภทต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน มานําเสนอและขายให้กับนักท่องเที่ยวและลูกค้าทั่วไป โดยส่วน
ใหญ่เป็นสินค้าที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น อาหารไทย ขนม
ไทย ผัก ผลไม้ ต้นไม้ สมุนไพร เครื่องด่ืม เครื่องสังฆภัณฑ์ บริการเรือนําเที่ยว เป็นต้น  
  
 ๑.๒ ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation) คือความพร้อมของ
โครงการตลาดประชารัฐ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
 โครงการตลาดประชารัฐที่จัดอยู่ภายในวัด จะได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสในวัดน้ันๆ 
ให้จัดต้ังตลาดประชารัฐ เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นแหล่ง ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ โดยการ
เปิดโอกาสและสร้างอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้กับประชาชน อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
อีกด้วย นอกจากน้ี พระสงฆ์ยังมีบทบาทในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สถานที่ ภูมิทัศน์ และกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดประชารัฐ เพ่ือให้เกิดความสวยงาน มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เกิดความ
สะอาด สะดวกสบาย และปลอดภัย เช่น การติดกันสาดบริเวณตลาดประชารัฐที่ติดริมคลอง เพ่ือ
ป้องกันแสงแดดและช่วงเวลาฝนตก รวมถึง การเน้นยํ้าเรื่องการแสดงป้ายราคาสินค้า เป็นต้น 
   
 ๑ .๓  ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการตลาดประชารัฐ 
ประกอบด้วย 
 กระบวนการดําเนินโครงการตลาดประชารัฐ ประกอบด้วย จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และ
อุปสรรคของโครงการตลาดประชารัฐ อธิบายได้ดังน้ี 
 จุดเด่นของตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด คือ การเคารพสิ่งศักด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ ภายในวัด การ
ทําบุญต่าง ๆ ภายในวัด รวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนริมคลองและบรรยากาศโดยรวบ และเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพในการทํามาค้าขาย 



 ๑๖๒

 จุดด้อยของตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด คือ การกําจัดขยะยังทําได้ไม่ดีพอ การดูแล
ทางด้านจราจรยังต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เน่ืองจากการเปิดตลาดประชารัฐน้ี ส่วนใหญ่จะเปิดใน
ช่วยวันหยุด จะมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดการจราจรติดขัดบริเวณทางเข้าตลาด 
รวมถึงการบอกป้ายในสถานที่ต่าง ๆ ยังมีอยู่น้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ป้ายบอกทางไปห้องนํ้า 
 โอกาสของตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด คือ ประชาชนยังเห็นว่าตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด 
หรือตลาดน้ํา และวัดต่าง ๆ ที่มีโครงการตลาดประชารัฐ ยังมีความสําคัญในการสืบสาน อนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และช่วยให้คนในท้องถิ่นมีอาชีพและสร้างรายได้ 
 อุปสรรคของตลาดประชารัฐที่อยู่ในวัด คือ การสร้างสิ่งก่อสร้างที่ ดูผิดแปลกจาก
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน ซึ่งบางอย่างดูเกินความพอดี อีกทั้งระบบการจราจรรอบ ๆ โครงการ
ตลาดประชารัฐควรมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพ่ือช่วยอํานวยในการความสะดวกมากข้ึน 
 
 ๑ .๔  ด้ าน ผลผลิ ต  (Product Evaluation) ของโค รงการตล าดป ระช ารั ฐ 
ประกอบด้วย 
 ผลผลิตของโครงการน้ี คือ กลุ่มประชาชนทั่วไปเคยได้รับประโยชน์จากการใช้นํ้า มีแหล่ง
อาหารอุดมสมบูรณ์ และด้านจิตใจรู้สึกภาคภูมิใจที่ตลาดนํ้าประชารัฐเป็นที่ได้รับความสนใจไปท่ัวโลก 
รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ และเป็นสถานท่ีสร้างรายได้ ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้น 
มีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยในวิถีชีวิตแบบไทย รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ดีทําให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 ส่วนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของโครงการตลาดประชารัฐ คือ สิ่งที่จะทําให้ประชาชนมีความ
มั่นคงตลอดไป โดยภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือประสานงานอย่างจริงจังในการพัฒนาไม่ปล่อย
ชาวบ้านให้ต่อสู้ปัญหาเพียงลําพัง คนในชุมชนต้องเป็นภาคีช่วยเหลือกันและกัน มีความรักสามัคคี
และมีจิตสํานึกร่วมกันในการไม่ทิ้งขยะลงคลองชุมชนควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง ภาครัฐ
ควรมีการประชาสัมพันธ์อยู่ต่อเน่ือง อีกทั้งเป็นสถานที่สร้างรายได้ ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้น รู้สึกภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยในวิถีชีวิตแบบไทย รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ดีทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทําให้เกิดความ
สะดวกในการประกอบอาชีพค้าขายซึ่งนํามาสู่รายได้ของคนในชุมชน รวมไปถึงการรับจ้างพา
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลงเรือเที่ยวตามลําคลอง ก็เป็นรายได้ของชุมชนอีกส่วนหน่ึง รวมถึงการได้รับ
ประโยชน์ในแง่ของจิตใจ รู้สึกภูมิใจ บ่งบอกถึงความเป็นไทยในการมีวิถีชีวิตในแม่น้ําลําคลองและแง่
ของการพัฒนา โดยเฉพาะลําคลองทําให้เศรษฐกิจดี และสิ่งแวดล้อมดีตามมาด้วย ซึ่งทําให้ประชาชน
ทุกคนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องการน้ําเน่าเสียที่มี
ส่วนทําให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโดยให้ทุกฝ่ายที่มีหน้าที่เก่ียวข้องประสานงานกันอย่างเต็มที่และต่อเน่ือง 
 ด้ังน้ัน เมื่อมีการพัฒนาขึ้นมาอยู่เรื่อย ๆ เคยได้งบประมาณจากภาครัฐ มาพัฒนา เพราะ
ต้องการมาฟ้ืนฟูตลาดนํ้าแต่ฟ้ืนฟูโดยธรรมชาติยังไม่ได้ ได้แต่ในเชิงอนุรักษ์ จะให้เหมือนสมัยก่อนเลย
เป็นไปได้ยาก เพราะยังขาดการจัดระบบตลาดและจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดี มีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเข้ามาช่วยให้การดูแลสนับสนุนและช่วยพัฒนาอย่างจริงจัง  
 
  



 ๑๖๓

 ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
 ๒.๑ บทบาทของพระสงฆ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี 
 ปัจจุ บันมี โครงการนําธรรมะเข้ามาบริหารตลาด  เพ่ื อให้มีการนําคํ าสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการค้าขาย และการประกอบอาชีพอย่าง
มีความสุข โดยกําหนดให้วัดเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจที่ประชาชนมาทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ เพ่ือเป็น   
ศิริมงคลกับตนเองและครอบครัว และเป็นแหล่งรวมที่จะสามารถจําหน่ายสินค้าให้กับประชาชนได้
ด้วย ซึ่งพระสงฆ์สามารถให้คําแนะนําการบริหารจัดการตลาดให้มีคุณภาพในด้านสินค้าและการ
บริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทําควบคู่กันโดยด่วน เพราะปัจจุบันผู้คนเริ่มห่างไกลวัด และเสพติดความ
รุนแรงผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ จนเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความก้าวร้าว ในการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน ทั้งน้ี
มีการจัดกิจกรรมในการสอนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแบบง่าย ๆ ให้ประชาชนได้เข้าใจ และ
ส่งเสริมให้มีการทํากิจกรรมร่วมกันกับชุมชน เพ่ือปลูกฝังสิ่งดีงามให้กับคนในชุมชน โดยเน้นยํ้ารใช้
หลักธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต ไม่เอาเปรียบสังคม มี
ความรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการยึดหลักการมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ รวมถึงการมีหลักธรรมาภิบาล ที่
จะต้องมีความโปร่งใส่ ซื่อสัตย์สุจริตในการค้าขาย 
 
 ๒.๒ บทบาทของพระสงฆ์ด้านการขยายช่องทางจัดจําหน่าย 
 พระสงฆ์ได้จัดพ้ืนที่บางส่วนของวัด มาทําเป็นตลาดประชารัฐ เพ่ือส่งเสริมรายได้ให้กับ
ประชาชน และมีการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับทางร้านค้าและประชาชนท่ีเข้ามา
ท่องเที่ยวได้ร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนา และควรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมหารายได้เพ่ือทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาด้วย อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีประสบปัญหาด้านรายได้ของครอบครัว ได้มี
สถานที่จําหน่ายสินค้าภายในวัด ทั้งน้ี ต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ ในเรื่องของความเป็นระเบียบ ความ
สะอาด ความเป็นมาตรฐาน คุณภาพของสินค้า เพ่ือเพ่ิมรายได้ครัวเรือนให้กับประชาชน และมีสินค้า
ที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ ของวัด ผู้บริหารวัด
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกาลเทศะ และถ้ามีผลิตภัณฑ์จากประชาชนมาวาง
จําหน่ายก็สามารถประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาทําบุญในแต่ละเทศกาล เพ่ือสามารถจําหน่ายได้มากขึ้น 
ทั้งน้ีทางวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐได้มีการพิจารณาการจัดหาพื้นที่ในการดูแลวัด 
และการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้แก่ประชาชนได้ทราบเกียวกับการนําสินค้ามาจําหน่าย หรือการ
จัดสรรเวลในการจําหน่ายสินค้าที่แตกต่างกัน เช่น พืช ผัก หรือของสดต่าง ๆ ควรมีการจัดจําหน่ายใน
เวลาเช้า อีกด้วย 
 
 
 



 ๑๖๔

 ขั้นตอนที่ ๓ การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐ 
 การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ในการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐ คือ ควรให้พระสงฆ์มีการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือทําให้รู้ว่าวัดที่มี
โครงการตลาดประรัฐจะต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้าง และจะต้องควบคู่ กับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมในการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐ และควรมีการอบรมหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของวัดที่มีโครงการตลาด
ประชารัฐเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้กับพระสงฆ์ที่รับผิดชอบ โดยภาครัฐบาลจะต้องมีการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีความรู้ด้านการตลาด เข้าไปให้การอบรมแก่พระสงฆ์ เพ่ือหาแนวทางใน
การจัดการตลาด กําหนดประเภทสินค้าที่เหมาะสมกับท้องถิ่นหรือชุมชน และการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขาย 
 พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการน้ี ถือว่าเป็นการพัฒนาพระสงฆ์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ความ
ชํานาญ ความสามารถ เพ่ือให้เขาสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถแก้ไขข้อบกพร่องในการ
ส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานครปัจจุบันได้ และทํางานประสบ
ผลสําเร็จในอนาคตตลอดจนการเตรียมพระภิกษุให้พร้อมเพรียง เพ่ือรับตําแหน่งที่มีความรับผิดชอบ
สูงขึ้นไป ถือเป็นงานส่วนหน่ึงของฝ่ายบริหาร ซึ่งต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองนอกจากน้ี ควรอบรม
พระสังฆาธิการในหลักสูตรเก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห์ในด้านอ่ืน ๆ ด้วย เพ่ือให้เข้าใจถึงการ
ช่วยเหลือสังคมอย่างถูกต้อง และเหมาะสม รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพในการเป็นพระภิกษุผู้เป็นนัก
สังคมสงเคราะห์ที่ดีด้วย 
  
 ๓.๒ การให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ในการสนับสนุนของโครงการตลาดประชารัฐ 
 การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ในการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ในการสนับสนุนของโครงการตลาดประชารัฐ คือ 
ควรมีการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ที่เก่ียวกับโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือที่ทําให้พระสงฆ์ทราบ
หลักเกณฑ์และกลไกในการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้การศึกษาแก่
พระสงฆ์ในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการมากข้ึน รวมถึงการศึกษาเก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพานิชย์ ให้แก่
พระสงฆ์เพ่ือให้ผู้เช่าตลาดไม่สามารถเอารัดเอาเปรียบในส่วนพ้ืนที่ของวัดได้ โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่
จากสํานักงานเขต หรือกระทรวงมหาดไทยท่ีรับผิดชอบโครงการนี้ มาให้ความรู้แก่พระสงฆ์ในการ
สนับสนุนโครงการตลาดประชารัฐ 
 



 ๑๖๕

 ในการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร ที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือ พระสงฆ์จะต้องมีการศึกษา ความรู้ความสามารถใน
ด้านการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ โดยจะต้องทุ่มเท ลงแรงในการช่วยเหลือประชาชนจะต้องมี
ความเสียสละให้ขึ้น ทั้งน้ี พระสงฆ์จะต้องเรียนรู้การเป็นผู้ช่วยเหลือสังคม หรือการเป็นนักสังคม
สงเคราะห์ นอกจากน้ี พระสงฆ์จะต้องมีพ้ืนที่ในการพัฒนาบทบาทตนเองในการส่งเสริมโครงการ
ตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน เพ่ือจะได้มีพ้ืนที่ให้ประชาชนมีการสร้างอาชีพ มีรายได้ เพราะว่า การมี
พ้ืนที่ในการจัดโครงการจะสามารถในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้กับวัดและชุมชนได้ นอกจากน้ี พระสงฆ์
จะต้องมีการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้ที่เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน เช่น 
ต้นไม้ผล ไม้ใบ ไม้ดอกต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากน้ี ควรวางรากฐานจากพระภิกษุที่เห็นว่าจะพอเป็น
พระสังฆาธิการได้ ให้ได้รับการศึกษา ด้านการพัฒนาตลาดประชารัฐ เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานให้การ
พัฒนาโครงการในด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นระบบย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ควรมีการร่างหลักสูตรเก่ียวกับสาธารณสงเคราะห์ เพ่ือให้พระสงฆ์ 
โดยเฉพาะพระสังฆาธิการมีการบริหารจัดการที่ดี เก่ียวกับสาธารณสงเคราะห์ มีทักษะที่ดี มีวิธีการ
นําไปปฏิบัติสาธารณสงเคราะห์ที่ชัดเจน โดยควรสร้างแรงบันดาลใจให้พระสังฆาธิการในการปฏิบัติ 
สาธารณสงเคราะห์ คือ ควรสนับสนุนให้พระสังฆาธิการที่มีการพัฒนาด้านสาธารณสงเคราะห์ที่ดีอยู่
แล้ว ให้มีการสนับสนุนโครงการ วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงงบประมาณ 
  
 ๓.๓ การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ ในการศึกษา
ดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้กับวัด หรือชุมชนอ่ืน ที่มีโครงการตลาดประชารัฐ 
 การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ ในการศึกษาดู
งาน แลกเปลี่ยนความรู้กับวัด หรือชุมชนอ่ืน ที่มีโครงการตลาดประชารัฐ คือ ควรมีการพัฒนาบทบาท
ที่ตรงกับเป้าประสงค์ โดยการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้กับวัดหรือชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ
เก่ียวกับการบริหารตลาดประชารัฐ จะทําให้สามารถนํามาประยุกต์และปรับใช้ให้เป็นประโชน์ต่อตลาด
ของตน ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบของการให้บริการและการบริหารของแต่ละตลาดที่มีการศึกษาข้อดีและ
ข้อเสียแล้วนํามาพัฒนาร่วมกัน โดยที่มีมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับวัดหรือชุมชนอ่ืนที่มีโครงการตลาด
ประชารัฐ เพ่ือทําให้รู้ว่า วัดหรือชุมชนอ่ืนมีจุดแข็งหรือจุดอ่อน ตรงไหนจะได้นํามาปรับปรุงแก้ไขที่วัด
หรือชุมชนของตน อีกทั้งควรจัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียน
ความรู้ รวมทั้งในการมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ เพ่ือการสนับสนุนโครงการตลาดประชารัฐอย่าง
มีประสิทธิภาพในการขอความช่วยเหลือ โดยการให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สําหรับการดูงาน 
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับตลาดประชารัฐอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกลเ้คียงกัน โดยที่มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้โดยการจัดประชุมร้านค้าของโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือเป็นการรับฟังความคิดเห็นของกันและ
กัน เพ่ือให้มีการพัฒนาตลาดประชารัฐให้ดีย่ิง ๆ  ขึ้น 
 ในการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร ที่จะทําให้มีการเพ่ิมศักยภาพมากขึ้น ควรมีการไปศึกษาดูงานการดําเนินการ
บริหารโครงการตลาดประชารัฐ ในวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านการช่วยเหลือสังคม เช่น ตลาดนํ้า



 ๑๖๖

อัมพวา วัดสวนแก้ว เป็นต้น เพ่ือที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในวัดของตนได้ นอกจากน้ี ควรมีการศึกษาดู
งานของทางภาครัฐ และเอกชน ที่มีการช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดเวลา ที่ไม่ได้คํานึงถึงผลประโยชน์ 
เพ่ือที่จะได้เรียนรู้ การปฏิบัติให้เหมาะสมในการช่วยเหลือสังคม หรือการเป็นผู้พัฒนาวัดที่ดี 
 สําหรับขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร คือ เมื่อผ่านขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ 
แล้วจะนําไปสู่การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ในท้ายที่สุด 
 
 
 



บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งน้ีศึกษาการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ 
เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไป
ของโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในปัจจุบัน ๒) เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ ๓) เพ่ือนําเสนอการพัฒนา
บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
 กลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการวิจัย จําแนกเป็น ๒ กลุ่ม คือ  
 กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) หมายถึง ผู้เช่ียวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๑) กลุ่มพระสังฆาธิการ ๒) กลุ่มข้าราชการ และ ๓) นักวิชาการด้าน
โครงการตลาดประชารัฐ จํานวน ๓๐ รูป/คน  
 กลุ่มที่ ๒ กลุ่มผู้ร่วมสนทนากลุ่ม จานวน ๑๑ รูป/คน คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ที่ผู้
ศึกษาวิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของการศึกษาเร่ือง “การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ซึ่งแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเป็นแบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured In-depth Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยกําหนดคําถามไว้
ล่วงหน้าเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยผู้วิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จะช่วยให้
ผู้วิจัยถามในประเด็นที่ต้องการในขอบเขตท่ีกาหนดไว้ และสามารถยึดหยุ่นหรือปรับปรุงคําถามได้
ตลอดตามสถานการณ์ของการสัมภาษณ์ ใช้สําหรับสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มผู้ร่วม
สนทนากลุ่ม  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion)  
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา
เชิงพรรณนา (Content Analysis) 
 
 
 
 



 ๑๖๘ 

๕.๑ สรุปการวิจัย 

 ผู้วิจัยสรุปการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไป
ของโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในปัจจุบัน ๒) เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ ๓) เพ่ือนําเสนอแนวทางใน
การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
 

๕.๑.๑ วิเคราะห์สภาพทั่วไปของโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในปัจจุบัน 
 สภาพทั่วไปและวิเคราะห์นโยบายการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชน 
ตามรูปแบบของ CIPP Model 
 
 ๑. ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context Evaluation) 
 ๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ มีความชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 
 “ตลาดประชารัฐ” ที่เปิดให้บริการ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การบูรณาการความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งดําเนินงาน ในรูปแบบประชารัฐ 
เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ตลาดใหม่ รวมท้ังขยายพ้ืนที่ตลาดเดิม สําหรับรองรับการจัดจําหน่ายสินค้าที่
กระจายตัว อย่างทั่วถึง สามารถสนับสนุนให้พ่ีน้องประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ได้มีโอกาสค้าขายมากขึ้น ลดต้นทุนทางการตลาด และเปิดโอกาสให้กับผู้ค้ารายใหม่ ได้มี
พ้ืนที่จําหน่ายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น  
 ตามแนวคิดของโครงการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  เพ่ือให้การดําเนินการตาม
แนวทางประชารัฐสําเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และดําเนินโดยอยู่
บนพ้ืนฐานความมีคุณธรรม ศีลธรรม มีหลักธรรมาภิบาล และประชาชนยึดถือปฏิบัติตามหลักคําสอน
ของพระพุทธศาสนา เพ่ือให้สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง และความเข้มแข็ง ไปด้วยพร้อมกัน 
และดําเนินการตามกรอบแนวทางบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินงาน ที่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ต้องร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุผลสําเร็จ โดยสรุปรายละเอียดสาระสําคัญแนวทางการดําเนินงานตาม
กรอบนโยบายของรัฐบาล และสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) โดยกรอบ
นโยบาย คือ  
 ๑. ส่งเสริมพัฒนาโครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และโครงการตลาด
ประชารัฐ เพ่ือประชาชนให้กระจายโอกาสแก่ประชาชนให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 ๒ . การดําเนินโครงการตลาดประชารัฐในพ้ืนที่ วัดที่มีความพร้อมเหมาะสม ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  
 ๓. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาโครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และโครงการ
ตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนรองรับการท่องเที่ยว  



 ๑๖๙ 

 ๔. การอบรมบ่มเพาะให้สมาชิกโครงการเป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม มีธรรมาภิบาล มี
ความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคีปรองดอง เป็นสังคมคุณธรรม เพ่ือเป็นกลไกและเป็นภูมิคุ้มกันให้กับระบบ
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 
 นอกจากน้ี ยังที่วัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 ๑) เพ่ือส่งเสริมให้มีพ้ืนที่การตลาดในการทํามาค้าขาย 
 ๒) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีพ้ืนที่ค้าขายเพ่ิมมากขึ้นโดยขยายผลพ้ืนที่เดิม  
 ๓) เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า (สินค้าเกษตร OTOP SMEs 
วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย)  
 ๔) เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละระดับ  
 ๕) เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย  
 ๖) เป็นการเปิดโอกาสผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าของตนเอง 
  
 ๒) โครงการนี้เป็นโครงการท่ีมีความเป็นไปได้ในแง่ของโอกาสท่ีจะได้รับการสนับสนุน
จากองค์กรต่าง ๆ  
 การดําเนินโครงการตลาดประชารัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ โดยภาครัฐได้เน้นยํ้าทุกหน่วยงานในสังกัด ถือเป็นนโยบายสําคัญที่ต้องดําเนินการ
ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยทํางานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนตลาด
ประชารัฐ เพ่ือสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่พ่ีน้องประชาชน และเพ่ือให้ได้รับบริการ
และเข้าถึงบริหารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค 
 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนับว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาสังคมในชุมชนเป็นอย่าง
มาก เพราะจะเป็นตัวบ่งช้ีและแสดงถึงความมีศักยภาพของคนในชุมชนตามเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศและสังคม ซึ่งถ้าหากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงก็จะแสดงออกมาใน
รูปแบบของการปฏิบัติตนในการทํางาน การเสนอแนวความคิด ข้อแนะนํา หรือเป็นผู้กําหนดแนวทาง 
และวางแผนดําเนินการช่วยเหลือชุมชนในการแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ให้มีความ
เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่พักอาศัย พักผ่อน หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนอันจะส่งผลให้ท้องถิ่นมีความ
เจริญก้าวหน้า แต่ถ้าหากชุมชนท้องถิ่นไม่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน น่ันอาจเป็นสิ่งที่
พอจะคาดเดาได้หลายความหมายว่า คนในชุมชนไม่มีความรู้ความสามารถขาดความรักสามัคคี เห็น
แก่ตัว เกิดปัญหาในชุมชน รวมทั้งฐานะทางเศรษฐกิจอาจไม่ดีพอจนไม่มีเวลาเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของท้องถิ่น ซึ่งอาจทําให้ชุมชนประสบกับความล้มเหลว อันอาจก่อปัญหาอีกหลาย ๆ อย่าง 
 ดังน้ัน การกําหนดเป้าหมายของคนในชุมชนว่าจะผลิตอะไรจึงนับว่าสําคัญต่อการพัฒนา
สังคมของคนในท้องถิ่นด้วย ในการกําหนดเป้าหมายจึงต้องสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับวัตถุดิบทางธรรมชาติของท้องถิ่นที่มีอยู่ว่ามีความพร้อมทางด้านใด เช่น ถ้าหากใน
ท้องถิ่นมีความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยวก็ควรนําจุดเด่นทางด้านน้ีมาร่วมกันพิจารณาว่าสามารถ
ผลักดันให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้มากน้อยเพียงใด โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมเข้ามา
ช่วยในการสร้างความร่วมมือในการนําไปสู่เป้าหมายของท้องถิ่น 
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 ๑) ควรมีบทบาทที่เป็นกลางในปัญหาผลกระทบหรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยไม่เข้าข้าง
ฝ่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการสํารวจศึกษาข้อมูลและดําเนินโครงการที่มีผลต่อประชาชนเหล่าน้ัน ตลอดจนควรให้มี
ตัวแทนของชุมชนท้องถิ่นผู้ได้รับผลกระทบเข้าร่วมพิจารณาในบางเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อประชาชน 
 (๒) การเป็นสื่อกลางในการนําข้อมูลและข้อเท็จจริงจากชุมชนท้องถิ่น เก่ียวกับปัญหา
และความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ไปสู่หน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่รับผิดชอบ 
 
 ๓) โครงการนี้ เป็นโครงการที่ ต้ังขึ้นเพื่อช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาประชาชนใน
กรุงเทพมหานครแท้จริง 
 ปัจจุบันประเทศไทยว่ามีนโยบายการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้า
ภาคกลางอย่างไร และมีการนานโยบายมาปฏิบัติและมีรูปแบบการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ลุ่มแม่นํ้าภาคกลางอย่างไร โดยศึกษาจากกรณีศึกษาการส่งเสริมการท่องเท่ียว จากรูปแบบการสื่อสาร
การตลาดอัตลักษณ์ของตลาดนํ้า ซึ่งเป็นตลาดนํ้าที่จัดต้ังโดยเอกชน ที่ประสบความสําเร็จจากการทํา
ให้วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการนํามาผนวกเข้ากับตลาดที่สร้างขึ้นมาใหม่ ทําให้เป็นตลาดน้ําเชิง
วัฒนธรรมที่ได้รับความนิยม นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมเป็นจานวนมากข้ึนๆเร่ือยๆ ซึ่งเป็น
กลไกนาไปสู่การยกระดับนักท่องเที่ยวจากผู้ใช้บริการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการขายบริการ คือการ
ท่องเที่ยวตลาดนํ้าร่วมสร้าง หรือวางแผนกิจกรรม การสื่อสารการตลาดเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนต่อไป 
 สิ่งสําคัญของโครงการตลาดประชารัฐ น่ันก็คือ 
 ๑)  ควรให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับข้อมูลข่าวสารตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของโครงการ โดย
ควรมีความโปร่งใส และข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต้องมีความชัดเจนตรงกับข้อเท็จจริง 
 ๒) ควรมีกลไกและกระบวนการในการรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
ภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นผู้ได้รับผลกระทบ อาทิ การประชุมหรือสัมนา หรือการประชาพิจารณ์     
เป็นต้น 
 โครงการตลาดประชารัฐ เป็นโครงการที่ต้องยึดถือความต้องการของประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นวิธีการคิดที่ เปลี่ยนจุดสนใจจากภายในที่ เน้นผลผลิตสินค้า และการพัฒนา 
เทคโนโลยี มาสู่ภายนอกในการให้ความสนใจต่อลูกค้าหรือประชาชน 
  
 ๒. ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation) 
 ๑) ความพร้อมด้านคน 
 มีคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ จานวน ๒ คณะ 
โดยในส่วนกลางให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงาน
โครงการตลาดประชารัฐ และส่วนภูมิภาค คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาด
ประชารัฐประจาจังหวัด มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ โดยกําหนดอํานาจหน้าที่ ไว้ดังน้ี 
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 ๑) กําหนดแนวทางและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ขับเคลื่อน การดําเนินการโครงการตลาดประชารัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด  
 ๒) กํากับ ติดตามและเร่งรัดเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 ๓) รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
และสรุปผลการดําเนินงานให้กับคณะรัฐมนตรีทราบตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม  
 ๔) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อกํากับ ติดตามและเร่งรัดการดําเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ  
 ๕) ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เก่ียวกับการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานบริหารจัดการการจัดสรรพ้ืนที่ตลาด เพ่ือ
กํากับ ติดตาม แนะนาและบริหารจัดการการคัดเลือกผู้ลงทะเบียนในการจัดสรรพ้ืนที่ หรือ
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ได้ตามความ
เหมาะสม โดยบูรณาการกับสานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่
ละพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงกันในพ้ืนที่ ให้สํานักงานเขตทุกเขต และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการให้กับเครือข่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และมี
การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยท่ีรับผิดชอบในแต่ละเขตตรวจราชการ เป็น
ผู้ตรวจติดตาม ให้คาปรึกษาแนะนํา กระตุ้นการดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายของรัฐ
และความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง 
 
 ๒) ความพร้อมด้านเงินสนับสนุนโครงการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ วงเงิน ๕๖๒ ล้านบาท เพ่ือดําเนิน
โครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศ รวม ๖,๔๔๗ แห่ง ส่งเสริมให้มี
ตลาดการค้าใหม่ ๆ ประชาชนมีพ้ืนที่ค้าขายมากขึ้น พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการประเภทสินค้า
เกษตร โอทอป เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่และแผงลอยให้มีพ้ืนที่ขายสินค้ามากขึ้น 
 
 ๓) ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริหารโครงการ 
 ให้ผู้จัดการตลาดแต่ละแห่งประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ประกอบการให้กับ ผู้ค้าใน
พ้ืนที่ รวมท้ังให้ความสําคัญกับการสร้างมาตรฐานของตลาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดกิจกรรมส่งเสริม 
การขาย และการกากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสินค้าอย่างสมํ่าเสมอ 
 
 ๔) ความพร้อมด้านระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
 กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด มอบหมายให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด และศูนย์
ดํารงธรรมอําเภอ ขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ โดยเป็นศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะ
เข้าร่วมโครงการ ทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  
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 การกําหนดจัดงานเปิดตลาดประชารัฐแต่ละประเภทตามช่วงวันเวลาและสถานที่ตาม
ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการตลาดประชารัฐ ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีเปิดงานผ่าน
สื่อต่างๆ โดยให้บันทึกภาพน่ิงการเปิดงานและกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งรายงานจานวนผู้ประกอบการ 
ที่เข้าร่วมโครงการ รายได้สุทธิที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการโครงการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
 
 ๕) ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
 โครงการตลาดประชารัฐใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง โดย
พิจารณาใช้หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่ง สถานีวิทยุ
ชุมชน สถานีโทรทัศน์ภูมิภาค หรือสถานีเคเบิลของภาคเอกชน เป็นช่องทางช้ีแจงประชาชน หรืออาจ
ใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่กระจายข่าวสารตามหมู่บ้านด้วย นอกจากน้ีให้พิจารณา ใช้ช่องทาง
สื่อสารออนไลน์ต่างๆ เช่น Line Facebook ให้กว้างขวางขึ้น 
 
 ๖) ความพร้อมด้านแผนการดําเนินงาน 
 มีประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่กํากับดูแลตลาดในแต่ละประเภท จัดเจ้าหน้าที่มา
ให้ข้อแนะนํากับประชาชนที่จะมาลงทะเบียนร่วมโครงการฯ และให้ทุกจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐประจําจังหวัด เพ่ือทําหน้าที่กําหนดแนวทาง วิธีการ 
และแผนการดําเนินงานของตลาดประชารัฐในระดับจังหวัด รวมถึงการคัดเลือกผู้ลงทะเบียน
ผู้ประกอบการเพ่ือจัดสรรให้เหมาะสมกับประเภทของตลาดและสินค้าที่จะนํามาจําหน่าย และ
ตรวจสอบข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องตามกติกาเง่ือนไขของตลาดประเภทนั้นๆ พร้อมทั้งให้จังหวัด
จัดทําแผนและดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างการรับรู้และทํา
ความเข้าใจกับพ่ีน้องเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาหาร และผู้ค้าหาบเร่แผง
ลอย เพ่ือเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล ขยายพ้ืนที่ตลาดเดิม ยกระดับ
มาตรฐานสินค้า ทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 (๑) บริหารจัดการเพิ่มพ้ืนที่การขายในตลาดเดิม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารตลาด 
ลดค่าธรรมเนียมการเช่า เปิดโอกาสให้เกษตรกรนาผลิตผลมาขายเอง  
 (๒) เพ่ิมวันทําการ โดยเฉพาะตลาดถนนคนเดินเดิม  
 (๓) ลดค่าธรรมเนียมให้ผู้ค้ารายใหม่ โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีนาผลผลิตมาค้าขายเอง 
 จัดที่ทําการค้าเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย 
รวมทั้งจัดจําหน่ายสินค้า OTOP ในกรุงเทพมหานคร 
 (๑) การจําหน่ายสินค้าที่มีความโดดเด่นในพ้ืนที่ สินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่ล้นตลาด เช่น 
ตลาดปลา ผลไม้ ข้าวสาร เป็นต้น 
 (๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด  
 (๓) การแลกเปลี่ยนการขายสินค้าระหว่างชุมชน 
 ภาครัฐบาลร่วมกับองค์กรเอกชน ในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ระดับชุมชน เกษตรกร ได้มีโอกาสค้าขายในโครงการตลาดประชารัฐ เป็นการสร้างโอกาสเชิงรุกหา
ลูกค้า มีตลาดชุมชนที่มีเอกลักษณ์ โดยการปิดป้ายแสดงราคา เครื่องช่ังเที่ยงตรง ราคาเป็นธรรม 



 ๑๗๓ 

และอัตลักษณ์ของชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ผสมผสานยกระดับเป็นแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน
และส่งเสริมการตลาดสินค้าวัฒนธรรม เปิดพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีพ้ืนที่ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน การแสดงและ การสาธิตทางวัฒนธรรม และ
การบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนกินดีอยู่ดี สร้างรายได้ให้ชุมชน รวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
 
 ๓. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
 ๑) จุดแข็งของการดําเนินโครงการนี้ คือ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในวัฏจักรของโครงการ  กล่าวคือ ให้โอกาสประชาชนมีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอนของโครงการหรือทุกกิจกรรมของโครงการการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ต้ังแต่การสํารวจข้อมูลเพ่ือวางแผนโครงการ การดําเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ 
หากประชาชนท้องถิ่นขาดความรู้ความสามารถในประเด็นเหล่าน้ี ควรจัดการฝึกอบรมเสริมความรู้
ให้กับคนท้องถิ่นด้วย โดยการสร้างส่วนแบ่งให้กับประชาชน เพ่ือสร้างจิตสํานึกของความเป็นเจ้าของ
ในโครงการของประชาชนท้องถิ่น การสร้างส่วนแบ่งให้กับประชาชนสามารถดําเนินการได้ ๒ ลักษณะ 
คือ เปิดโอกาสให้ปัจเจกบุคคลเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
และมีการเช่ือมโยงผลกําไรไปสู่การอนุรักษ์ โดยความเพียรพยายามให้กิจการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมีการ
จ้างงานในชนบท และมีการกระจายรายได้ให้ทั่วถึง ซึ่งจะมีผลให้ประชาชนท้องถิ่นเหล่าน้ีทุกคนจะ
ปกป้องรักษาธรรมชาติและวัฒนธรรมของตน ซึ่งทุกคนจะถือว่าเป็นสินค้านํารายได้และผลประโยชน์
มาสู่ตน อีกทั้งให้ความสําคัญกับบทบาทของการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นการท่องเที่ยวเพ่ือ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะมีพลังผลักดันในการอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากกิจกรรมน้ัน 
ๆ อํานวยผลกําไรให้กับประชาชนในท้องถิ่นนอกจากน้ันคณะกรรมการของท้องถิ่นจะเป็นผู้ที่สามารถ
ดําเนินการในการควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของท้องถิ่นตนเอง การขาดการมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่นอาจทําให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในทางลบมากกว่าทางบวก 
 ทั้งน้ี การนําการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชุมชน โดยอาศัยผู้นําการเปลี่ยนแปลง ผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงนับได้ว่าเป็นบุคคลภายนอกชุมชนที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ผู้นําการเปลี่ยนแปลงในที่น้ีหมายถึงนักพัฒนาหรือกลุ่ม
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ซึ่งมีความสนใจในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติ
และวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น การนําแนวความคิด เทคโนโลยี หรือกิจกรรมใหม่ ๆ เข้าสู่ชุมชนหรือ
ท้องถิ่นน้ัน ผู้นําเปลี่ยนแปลงสามารถเป็นผู้นําสิ่งเหล่าน้ีเข้าไปในชุมชนได้รวดเร็วกว่าวิธีอ่ืน ๆ และยัง
เป็นการดําเนินการส่งเสริมกิจกรรมใด ๆ ต้องทําความเข้าใจพ้ืนที่น่ัน ๆ เป็นอย่างดี  ทั้งน้ีเน่ืองจากไม่
มีรูปแบบของการมีส่วนร่วมและรูปแบบของการพัฒนาใด ๆ ที่สามารถนําไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ 
ดังน้ันก่อนมีการออกแบบวางแผนดําเนินกิจกรรมใด ๆ ควรมีการศึกษาสภาพการณ์ของพ้ืนที่ 
ศักยภาพของพ้ืนที่ ลักษณะทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ ลักษณะทางสังคมของประชาชนและทรัพยากร 
ข้อมูลเหล่าน้ีสามารถนํามาใช้ในการตัดสินใจในการออกแบบวางแผนโครงการพัฒนาได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ๒) จุดอ่อนของการดําเนินโครงการนี้ คือ 
 ตลาดนํ้าประชารัฐและบริเวณใกล้เคียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญการจะพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้มีความย่ังยืนจึงต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ยวชมในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะการพัฒนาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความสะอาดของแม่นํ้าลําคลอง ความสวยงามของทัศนียภาพสองฝั่ง
คลอง การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัดวาอาราม วิถีชีวิตของตลาดริมนํ้า รวมทั้งพัฒนาและจัดสร้างเพ่ิมเติม
สําหรับสถานท่ีจะอํานวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ทั้งน้ีโดยอาศัยงบประมาณ
และการบริหารจัดการของภาครัฐร่วมกับชุมชนท้องถิ่นที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาตลาดนํ้าต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐและแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ในบริเวณใกล้เคียงยังมีปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ความทรุดโทรมของวัดวาอาราม ทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของฝั่งคลอง รวมทั้งความ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่น 
  
 ๓) โอกาสของการดําเนินโครงการนี้ คือ 
 ด้านบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มอาสาเพ่ือการพัฒนาต่าง ๆ ควรเปิดโอกาสให้
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการการป้องกันและการแก้ไขผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดเวทีการเปล่ียนแปลง
ความคิดเห็นระหว่างทุกฝ่าย ในการหาข้อสรุปที่สร้างสรรค์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีโครงการ
พัฒนาที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งมีการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน นักวิชาการ เพ่ือวางแผนการพัฒนาโครงการตลาดประชารัฐให้เป็นการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการ รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า การดําเนินโครงการจําเป็นต้องติดตาม
ความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน เพ่ือนําข้อมูลเหล่าน้ีมาใช้ในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนยุทธวิธีหรือ
วิธีการดําเนินงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปล่ียนไป นอกจากน้ัน กิจกรรมท่ี
ดําเนินการแล้วเสร็จเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ประชาชนประเด็นใดบ้าง เพ่ือนําข้อมูลข่าวสารเหล่าน้ีมาใช้วางแผนปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนโครงการ
ต่อไป 
 
 ๔) อุปสรรคของการดําเนินโครงการนี้ คือ 
 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีการย้ายเข้ามาของคนต่างถิ่นมากข้ึน ทําให้คนใน
ท้องถิ่นมีน้อยลง ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมไปการซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้ามากขึ้น คนในชุมชนไม่
มีเรือในการประกอบอาชีพเพ่ือค้าขาย อีกทั้งยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาเที่ยวและเข้ามา
ขายของให้มาก มีการสร้างจุดเด่นของตลาด หน่วยงานของรัฐเข้าช่วยเหลือส่งเสริมอย่างจริงจัง 
รวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องเขื่อนก้ันนํ้า และควบคุมตลาดนัดไม่ให้มีมากจนเกินไป 
 สําหรับเร่ืองของการประชาสัมพันธ์และการอํานวยความสะดวกของภาครัฐในเรื่องของ
ประตูนํ้า และให้หน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามาหรือช่วยกันดูแลหรือแก้ไขปัญหาให้ดีย่ิงขึ้น ประเด็นที่ ๒ การ
จัดระบบตลาด ประเด็นที่ ๓ สิ่งแวดล้อม 
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 สําหรับความต้องการของประชาชนให้ธรรมชาติทางภูมิทัศน์คงสภาพเดิม และชุมชนมี
จิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม มีการสร้างจุดขาย ตลอดจนพัฒนาบริเวณตลาดนํ้าประชารัฐให้
สะดวกในการซื้อขายสินค้าและบริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่ตลาดนํ้าประชารัฐเป็นเสมือนไฟ
ไหม้ฟาง จึงควรให้มีการทําประชาสัมพันธ์ที่ต่อเน่ือง และหลากหลายในการจัดกิจกรรมเป็นวงกว้าง 
ตามสื่อต่างๆนําเสนอสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์น่าสนใจ ดังน้ัน ทุกฝ่าย หน่วยงานของรัฐ สํานักงานเขต 
โรงเรียน ให้นักเรียนช่วย ประชาสัมพันธ์ วัด ชุมชน สื่อ ททท. แหล่งงบประมาณ นักการเมืองท้องถิ่น 
งบประมาณในการสนับสนุนทั้งหมด ต้องร่วมกันในการพัฒนาฟ้ืนฟูให้ดีขึ้น 
  
 ๔. ด้านผลผลิต (Product Evaluation) 
 ๑) ผลผลิตของโครงการนี้ คือ 
 กลุ่มประชาชนทั่วไปเคยได้รับประโยชน์จากการใช้นํ้า มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ และ
ด้านจิตใจรู้สึกภาคภูมิใจที่ตลาดนํ้าประชารัฐเป็นที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลก รวมทั้งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ และเป็นสถานท่ีสร้างรายได้ ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้น มีความรู้สึก
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยในวิถีชีวิตแบบไทย รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ดีทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   
 ๒) ผลลัพธ์ของโครงการนี้ คือ 
 โครงการตลาดประชารัฐ ควรมีความมั่นคงตลอดไปภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือ
ประสานงานอย่างจริงจังในการพัฒนาไม่ปล่อยชาวบ้านให้ต่อสู้ปัญหาเพียงลําพัง คนในชุมชนต้องเป็น
ภาคีช่วยเหลือกันและกัน มีความรักสามัคคีและมีจิตสํานึกร่วมกันในการไม่ทิ้งขยะลงคลองชุมชนควร
มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์อยู่ต่อเน่ือง อีกทั้งเป็นสถานที่สร้าง
รายได้ ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้น รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยในวิถีชีวิตแบบไทย รวมถึงสภาพแวดล้อม
ที่ดีทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทําให้เกิดความสะดวกในการประกอบอาชีพค้าขายซึ่งนํามาสู่รายได้ของคน
ในชุมชน รวมไปถึงการรับจ้างพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลงเรือเที่ยวตามลําคลอง ก็เป็นรายได้ของ
ชุมชนอีกส่วนหน่ึง รวมถึงการได้รับประโยชน์ในแง่ของจิตใจ รู้สึกภูมิใจ บ่งบอกถึงความเป็นไทยใน
การมีวิถีชีวิตในแม่น้ําลําคลองและแง่ของการพัฒนา โดยเฉพาะลําคลองทําให้เศรษฐกิจดี และ
สิ่งแวดล้อมดีตามมาด้วย ซึ่งทําให้ประชาชนทุกคนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องการนํ้าเน่าเสียที่มีส่วนทําให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโดยให้ทุกฝ่ายที่มีหน้าที่
เก่ียวข้องระสานงานกันอย่างเต็มที่และต่อเน่ือง 
  
 ๓) ผลกระทบของโครงการนี้ คือ 
 การพัฒนาบริเวณตลาดนํ้าประชารัฐให้สะดวกในการซื้อขายสินค้าและบริการ มีการ
ปรับปรุงเขื่อนก้ันนํ้า ในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐให้ความเห็นแตกต่างว่าต้องศึกษาความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริงก่อนแล้วนําเสนอเป็นโครงการให้สอดคล้องกับแผนและนโยบายของภาครัฐเขตที่ทํางาน
เก่ียวข้องในเรื่องน้ัน ๆ ส่งผลกระทบต่าง ๆ ดังนี้ 
 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สภาพในปัจจุบันทําให้ระบบนิเวศเสีย สภาพภูมิทัศน์ไม่ได้รับการ
พัฒนา และคนในชุมชนขาดจิตสํานึกในการรักษาสภาพสิ่ งแวดล้อม ทําให้ระบบนิเวศเสีย  
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สืบเน่ืองมาจากชาวฝั่งคลองไม่มีการพัฒนา นํ้าเสียที่มาจากบ้านเรือนริมคลอง การทิ้งขยะและปล่อย
นํ้าเสียลงสู่แม่นํ้าลําคลอง ระบบการระบายนํ้าในลําคลองต้ืนเขิน 
 ปัญหาด้านภูมิทัศน์ไม่ได้รับการพัฒนา จิตสํานักของคนที่ไม่ตระหนักถึงสภาพแวดล้อม 
ไม่ได้รับการฟ้ืนฟูอย่างจริงจัง ทําให้มีสภาพเสื่อมโทรมมากขึ้น 
 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม/วิถีชีวิตในชุมชนเปลี่ยนการค้าขายจากในเรือมาขาย
บนบก มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตรวมถึงการเปลี่ยนอาชีพจากการทําเกษตรมาเป็นอาชีพ
อ่ืนๆ ที่มีรายได้มากกว่า และการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศ ทั้งน้ีเกิด
จากการทําเกษตรต้องใช้เวลามากถึงจะมีการเก็บเก่ียวและมีรายได้จึงทําให้มีการขายที่สวนเกษตร 
เพ่ือมาสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านเช่า หมู่บ้านจัดสรร ซึ่งทําให้มีรายได้มากกว่า และไม่ต้องมาคอย
ดูแล 
 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของคนในชุมชนพฤติกรรมของผู้บริโภคจากเคยซื้อ
สินค้าในตลาดนํ้าเปล่ียนไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าแทน อีกทั้งคนต้องการความสะดวกสบาย ต้อง
ปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดในสังคมจากการประกอบอาชีพเดิม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการสัญจรทางนํ้า
มาเป็นการใช้ถนนแทน 
 ด้ังน้ัน เมื่อมีการพัฒนาขึ้นมาอยู่เรื่อย ๆ เคยได้งบประมาณจากภาครัฐ มาพัฒนา เพราะ
ต้องการมาฟ้ืนฟูตลาดนํ้าแต่ฟ้ืนฟูโดยธรรมชาติยังไม่ได้ ได้แต่ในเชิงอนุรักษ์ จะให้เหมือนสมัยก่อนเลย
เป็นไปได้ยาก เพราะยังขาดการจัดระบบตลาดและจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดี มีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเข้ามาช่วยให้การดูแลสนับสนุนและช่วยพัฒนาอย่างจริงจัง มีการเปิดประตูนํ้า มีการทําทางเท้าเข้า
ออก เพ่ือการติดต่อถึงกัน 
  

๕.๑.๒ บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร 
 บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ของมหาเถรสมาคม ประกอบด้วย 
 ๑. บทบาทของพระสงฆ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 ปัจจุ บันมี โครงการนําธรรมะเข้ามาบริหารตลาด  เพ่ื อให้มีการนําคํ าสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการค้าขาย และการประกอบอาชีพอย่าง
มีความสุข โดยกําหนดให้วัดเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจที่ประชาชนมาทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ เพ่ือเป็น   
ศิริมงคลกับตนเองและครอบครัว และเป็นแหล่งรวมที่จะสามารถจําหน่ายสินค้าให้กับประชาชนได้
ด้วย ซึ่งพระสงฆ์สามารถให้คําแนะนําการบริหารจัดการตลาดให้มีคุณภาพในด้านสินค้าและการ
บริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทําควบคู่กันโดยด่วน เพราะปัจจุบันผู้คนเริ่มห่างไกลวัด และเสพติดความ
รุนแรงผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ จนเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความก้าวร้าว ในการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน ทั้งน้ี
มีการจัดกิจกรรมในการสอนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแบบง่าย ๆ ให้ประชาชนได้เข้าใจ และ
ส่งเสริมให้มีการทํากิจกรรมร่วมกันกับชุมชน เพ่ือปลูกฝังสิ่งดีงามให้กับคนในชุมชน โดยเน้นยํ้าใช้
หลักธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต ไม่เอาเปรียบสังคม มี



 ๑๗๗ 

ความรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการยึดหลักการมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ รวมถึงการมีหลักธรรมาภิบาล ที่
จะต้องมีความโปร่งใส่ ซื่อสัตย์สุจริตในการค้าขาย 
 
 ๒) บทบาทของพระสงฆ์ด้านการขยายช่องทางจัดจําหน่าย 
 พระสงฆ์ได้จัดพ้ืนที่บางส่วนของวัด มาทําเป็นตลาดประชารัฐ เพ่ือส่งเสริมรายได้ให้กับ
ประชาชน และมีการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับทางร้านค้าและประชาชนท่ีเข้ามา
ท่องเที่ยวได้ร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนา และควรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมหารายได้เพ่ือทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาด้วย อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีประสบปัญหาด้านรายได้ของครอบครัว ได้มี
สถานที่จําหน่ายสินค้าภายในวัด ทั้งน้ี ต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ ในเรื่องของความเป็นระเบียบ ความ
สะอาด ความเป็นมาตรฐาน คุณภาพของสินค้า เพ่ือเพ่ิมรายได้ครัวเรือนให้กับประชาชน และมีสินค้า
ที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ ของวัด ผู้บริหารวัด
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกาลเทศะ และถ้ามีผลิตภัณฑ์จากประชาชนมาวาง
จําหน่ายก็สามารถประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาทําบุญในแต่ละเทศกาล เพ่ือสามารถจําหน่ายได้มากขึ้น 
ทั้งน้ีทางวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐได้มีการพิจารณาการจัดหาพื้นที่ในการดูแลวัด 
และการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้แก่ประชาชนได้ทราบเกียวกับการนําสินค้ามาจําหน่าย หรือการ
จัดสรรเวลในการจําหน่ายสินค้าที่แตกต่างกัน เช่น พืช ผัก หรือของสดต่าง ๆ ควรมีการจัดจําหน่ายใน
เวลาเช้า อีกด้วย 
 

๕.๑.๓ การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
 แนวทางในการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
 ๑. การเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐ 
 ควรให้พระสงฆ์มีการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือทําให้รู้ว่าวัดที่มีโครงการตลาดประรัฐ
จะต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้าง และจะต้องควบคู่กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นการ
พัฒนาความรู้คู่คุณธรรมในการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ และควร
มีการอบรมหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของวัดที่มีโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือเพ่ิมความรู้ความ
เข้าใจให้กับพระสงฆ์ที่รับผิดชอบ โดยภาครัฐบาลจะต้องมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีความรู้ด้าน
การตลาด เข้าไปให้การอบรมแก่พระสงฆ์ เพ่ือหาแนวทางในการจัดการตลาด กําหนดประเภทสินค้าที่
เหมาะสมกับท้องถิ่นหรือชุมชน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
 
 
 
 



 ๑๗๘ 

 ๒. การให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ในการสนับสนุนของโครงการตลาดประชารัฐ 
 ควรมีการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ที่เก่ียวกับโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือที่ทําให้พระสงฆ์
ทราบหลักเกณฑ์และกลไกในการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้
การศึกษาแก่พระสงฆ์ในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ ผ่านสื่อออนไลน์
ต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการมากขึ้น รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและ
พานิชย์ ให้แก่พระสงฆ์เพ่ือให้ผู้เช่าตลาดไม่สามารถเอารัดเอาเปรียบในส่วนพ้ืนที่ของวัดได้ โดยจะต้อง
มีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเขต หรือกระทรวงมหาดไทยท่ีรับผิดชอบโครงการน้ี มาให้ความรู้แก่
พระสงฆ์ในการสนับสนุนโครงการตลาดประชารัฐ 
  
 ๓. การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ ในการศึกษาดู
งาน แลกเปลี่ยนความรู้กับวัด หรือชุมชนอ่ืน ที่มีโครงการตลาดประชารัฐ 
 ควรมีการพัฒนาบทบาทที่ตรงกับเป้าประสงค์ โดยการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้กับวัด
หรือชุมชนท่ีประสบความสําเร็จเก่ียวกับการบริหารตลาดประชารัฐ จะทําให้สามารถนํามาประยุกต์และ
ปรับใช้ให้เป็นประโชน์ต่อตลาดของตน ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบของการให้บริการและการบริหารของแต่
ละตลาดที่มีการศึกษาข้อดีและขอ้เสียแลว้นํามาพัฒนาร่วมกัน โดยที่มีมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับวัดหรือ
ชุมชนอ่ืนที่มีโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือทําให้รู้ว่า วัดหรือชุมชนอ่ืนมีจุดแข็งหรือจุดอ่อน ตรงไหนจะได้
นํามาปรับปรุงแก้ไขที่วัดหรือชุมชนของตน อีกทั้งควรจัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน เพ่ือ
เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ รวมท้ังในการมีความพร้อมในด้านอาคารสถานท่ี เพ่ือการสนับสนุนโครงการ
ตลาดประชารัฐอย่างมีประสิทธิภาพในการขอความช่วยเหลือ โดยการให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
สําหรับการดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับตลาดประชารัฐอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดย
ที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการจัดประชุมร้านค้าของโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือเป็นการรับฟังความ
คิดเห็นของกันและกัน เพ่ือให้มีการพัฒนาตลาดประชารัฐให้ดีย่ิงๆ  ขึ้น 
 

๕.๒ การอภิปรายผล 

 จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย มีประเด็นสาคัญที่น่าสนใจนํามาอภิปราย คือ 
๕.๒.๑ สภาพทั่วไปและวิเคราะห์นโยบายการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ 

เพื่อประชาชน 
 “ตลาดประชารัฐ” ที่เปิดให้บริการ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การบูรณาการความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งดําเนินงาน ในรูปแบบประชารัฐ 
เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ตลาดใหม่ รวมท้ังขยายพ้ืนที่ตลาดเดิม สําหรับรองรับการจัดจําหน่ายสินค้าที่
กระจายตัว อย่างทั่วถึง สามารถสนับสนุนให้พ่ีน้องประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ได้มีโอกาสค้าขายมากขึ้น ลดต้นทุนทางการตลาด และเปิดโอกาสให้กับผู้ค้ารายใหม่ ได้มี
พ้ืนที่จําหน่ายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น ตามแนวคิดของโครงการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  เพ่ือให้การ
ดําเนินการตามแนวทางประชารัฐสําเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด 
และดําเนินโดยอยู่บนพ้ืนฐานความมีคุณธรรม ศีลธรรม มีหลักธรรมาภิบาล และประชาชนยึดถือ
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ปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา เพ่ือให้สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง และความ
เข้มแข็ง ไปด้วยพร้อมกัน และดําเนินการตามกรอบแนวทางบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
ดําเนินงาน ที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุผลสําเร็จ โดยสรุปรายละเอียด
สาระสําคัญแนวทางการดําเนินงานตามกรอบนโยบายของรัฐบาล และสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นราวดี  บัวขวัญ ได้ทําการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
จัดการตลาดนํ้าเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษา ตลาดนํ้าคลองแห อําเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยและองค์ประกอบของการจัดการตลาดนํ้าคลองแหเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๗ ด้าน คือ ๑) แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๒) กิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๓) บริการท่องเที่ยว ๔) การส่งเสริมการตลาดซึ่งมีค่าชัดเจนขององค์ประกอบ
สูงสุด ๕) การมีส่วนร่วม ๖) กระบวนการสิ่งแวดล้อม และ ๗) องค์กรในการดําเนินงาน นอกจากน้ีใน
ส่วนของรูปแบบการจัดการตลาดนํ้าเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของคลองแห
น้ัน ควรมีองค์กรการจัดการในลักษณะประชาคมตลาดนํ้าคลองแห ซึ่งประกอบอด้วยทุกภาคีที่มีส่วน
เก่ียวข้องด้านการท่องเที่ยวของคลองแห โดยมีการกําหนดเป้าหมาย การวางแผน เพ่ือนําไปสู่การ
จัดการตลาดน้ําคลองแหที่มุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับบริบท
ของคลองแห ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม และการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีที่มีส่วนเก่ียวข้องใน
ลักษณะเครือข่าย โดยใช้ตลาดนํ้าคลองแหเป็นกลยุทธ์ในการจัดการเพ่ือพัฒนาและเช่ือมโยง เส้นทาง
ท่องเที่ยวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ใกล้เคียง๑ นอกจากน้ี การนําการเปลี่ยนแปลงเข้า
สู่ชุมชน โดยอาศัยผู้นําการเปลี่ยนแปลง ผู้นําการเปลี่ยนแปลงนับได้ว่าเป็นบุคคลภายนอกชุมชนที่มี
ส่วนช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ผู้นํา
การเปล่ียนแปลงในที่น้ีหมายถึงนักพัฒนาหรือกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว ซึ่งมีความสนใจในการ
สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น การนํา
แนวความคิด เทคโนโลยี หรือกิจกรรมใหม่ ๆ เข้าสู่ชุมชนหรือท้องถิ่นน้ัน ผู้นําเปลี่ยนแปลงสามารถ
เป็นผู้นําสิ่งเหล่าน้ีเข้าไปในชุมชนได้รวดเร็วกว่าวิธีอ่ืน ๆ และยังเป็นการดําเนินการส่งเสริมกิจกรรมใด 
ๆ ต้องทําความเข้าใจพ้ืนที่น่ัน ๆ เป็นอย่างดี  ทั้งน้ีเน่ืองจากไม่มีรูปแบบของการมีส่วนร่วมและรูปแบบ
ของการพัฒนาใด ๆ ที่สามารถนําไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ดังน้ันก่อนมีการออกแบบวางแผนดําเนิน
กิจกรรมใด ๆ ควรมีการศึกษาสภาพการณ์ของพ้ืนที่ ศักยภาพของพื้นที่ ลักษณะทางเศรษฐกิจของ
พ้ืนที่ ลักษณะทางสังคมของประชาชนและทรัพยากร ข้อมูลเหล่าน้ีสามารถนํามาใช้ในการตัดสินใจใน
การออกแบบวางแผนโครงการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมและสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรภาว์  ทวีสุข ได้ทําการวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดและ
วิถีการดําเนินชีวิตของผู้ซื้อต่อการประเมินภายหลังการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การตลาดและวิถีการดําเนินชีวิตของผู้ซื้อต่อการประเมินภายหลังการซื้อ
สินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลมากที่สุด ในส่วนของ

                                           
๑นราวดี  บัวขวัญ, “รูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษา ตลาด

น้ําคลองแห อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชากาจัดการสิ่งแวดล้อม), 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๖. 
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การคํานึงถึงผลประโยชน์ของตนเองในเร่ืองสุขภาพ เพ่ืออนามัยของครอบครัวและตระหนักถึง
อันตรายจากสารเคมี พบว่า อิทธิพต่อวิถีการดําเนินชีวิตของผู้ซื้อสินค้าแต่ไม่พบอิทธิพลของการ
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ อ่ืน ในเรื่องการอุดหนุนเกษตรกร ความกังวลต่อความปลอดภัยของผู้
เพาะปลูกสินค้ ความกังวลต่อสภาพแวดล้อมและความกังวลต่อสวัสดิภาพของสัตว์ต่อวิถีการดําเนิน
ชีวิตของผู้ซื้อสินค้า นอกจากน้ันงานวิจัยน้ี ยังพบว่า วิถีการดําเนินชีวิตของผู้ซื้อมีอิทธิพลต่อการ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการและการประเมินภายหลังการซื้อของผู้ซื้อสินค้าเกษตร
อินทรีย์ในประเทศไทย๒ อีกทั้ง โอกาสของการดําเนินโครงการตลาดประชารัฐ คือ ด้านบทบาทของ
องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มอาสาเพ่ือการพัฒนาต่าง ๆ ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรต่าง ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินโครงการการป้องกันและการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดเวทีการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นระหว่างทุกฝ่าย ใน
การหาข้อสรุปที่สร้างสรรค์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งมีการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการ เพ่ือ
วางแผนการพัฒนาโครงการตลาดประชารัฐให้เป็นการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ รวมถึงมีการติดตาม
และประเมินผลความก้าวหน้า การดําเนินโครงการจําเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าของผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือนําข้อมูลเหล่าน้ีมาใช้ในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนยุทธวิธีหรือวิธีการดําเนินงานให้
เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนไป นอกจากน้ัน กิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จเกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชาชนประเด็นใดบ้าง 
เพ่ือนําข้อมูลข่าวสารเหล่าน้ีมาใช้วางแผนปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนโครงการต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ยุภา ประยงค์ทรัพย์ ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก กรณีประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ผลการวิจัยพบว่า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุนในประเทศไทย พบว่าวิสาหกิจชุมชนที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ชุมชน โดยใช้แผนชุมชนเป็นแกนนํา เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน เพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาให้กับทรัพยากรบุคคล องค์กรภายนอกจะเป็นเพียงผู้สนับสนุน นอกจากน้ียังพบว่า
ชุมชนมีวิถีการผลิตเพ่ือการยังชีพตามความต้องการของชุมชนเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน ชุมชนมีอํานาจในการ
กําหนดปัจจัยที่ควบคุมและดูแลการผลิต ตลอดจนกระบวนการผลิต การแลกเปลี่ยนและจัดสรร
ผลผลิตที่เกิดขึ้นให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการอย่างสอดคล้องและพอเพียง โดยมีระบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบแนวราบ จะเป็นปัจจัยที่เอ้ือให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถเกิดขึ้นและ
ดํารงอยู่ได้อย่างเหมาะสมภายใต้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเอื้อต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐาน
รากในที่สุด ซึ่งสามารถกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังน้ีคือ ๑) ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็งฐาน
รากจากสถาบันครอบครัว ๒) ยุทธศาสตร์ชุมชนพ่ึงตนเอง ๓) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบวิสาหกิจชุมชน 
๔) ยุทธศาสตร์การจัดต้ังศูนย์ที่ปรึกษาด้านวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ            

                                           
๒พีรภาว์  ทวีสุข, “อิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดและวิถีการดําเนินชีวิตของผู้ซ้ือต่อการประเมิน

ภายหลังการซ้ือสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย”, ดุษฎีนิพนธ์บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๖. 
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๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนโดยองค์การบริหารส่วนตําบล๓ รวมถึงการจัดการ
ตลาดน้ําตามโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าของไทยอย่างย่ังยีน ซึ่ง
สอคล้องกับงานวิจัยของ ภูวนาท  คุนผลิน ได้ทําการวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการเพื่อการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าของไทยอย่างย่ังยีน” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวตลาดนํ้าของไทยอย่างย่ังยืนมี จํานวน ๗ ปัจจัย ได้แก่ (๑) ปัจจัยด้านผลประโยชน์ที่ท้องถิ่น
ได้รับจากการท่องเที่ยว (๒) ปัจจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม (๓) 
ปัจจัยด้านสิ่งดึงดูดใจ (๔) ปัจจัยด้านการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (๕) ปัจจัยด้านระบบโล
จิสติกส์และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (๖) ปัจจัยด้านการจัดระบบแหล่งท่องเที่ยว และ (๗) ปัจจัย
ด้านความร่วมมือของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว ซึงแนวทางการจัดการดังกล่าวน้ี เป็นไปตามแนวคิด
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการบริหารจัดการที่ เป็นการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐใน
ระดับประเทศและท้องถิ่น ร่วมกับการจัดการของภาคเอกชน ทั้งที่เป็นประชาชนในพ้ืนที่ในฐานะ
เจ้าของพ้ืนที่ ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมกันดําเนินการ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าของไทยให้เกิดความย่ังยืน  สําหรับแนวทางการจัดการเพ่ือพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวตลาดนํ้าของไทยอย่างย่ังยืน ที่ใช้รูปแบบการจัดการที่เรียกว่า 7-S Model มาบูรณาการ
ร่วมกับปัจัยทั้ง ๗ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าของไทยอย่างย่ังยืน ได้แก่ (๑) 
โครงการองค์กร (structure) หมายถึง การจัดโครงสร้างการบริหารตลาดนํ้า (structure) ที่ทุกภาค
ส่วนต้องมีการรวมกลุ่มประสานความร่วมมือ (collaborative) ในรูปแบบต่าง ๆ (๒) กลยุทธ์ 
(strategy) หมายถึง กลยุทธ์การบริหารจัดการตลาดนํ้า หรือแผนการท่องเที่ยว (strategy) ในระดับ
ท้องถิ่นหรือชุมชน     (๓) ระบบ (systems) หมายถึง การจัดระบบจัดการตลาดนํ้าเก่ียวกับการ
กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และระบบสนับสนุนต่าง ๆ ที่ ช่วยดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว (๔) ค่านิยมร่วม (shared values) หมายถึง การกําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและเกิดพลังแก่ชุมชน (๕) สไตล์ (style) หมายถึง การสํารวจและสร้างอัต
ลักษณ์ (identity) ของตลาดนํ้าเพ่ือนําไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ (brand image) การท่องเที่ยวของ
แต่ละพ้ืนที่ (๖) ทักษะความเช่ียวชาญ (skills) หมายถึง ประสบการณ์ องค์ความรู้เก่ียวกับการจัดการ
ตลาดน้ํา และ (๗) บุคลากร (staff) หมายถึง บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง
กับตลาดนํ้า ส่วนปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ําของไทยอย่างย่ังยืน ได้แก่ 
(๑) ปัญหาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง (๒) ปัญหาการวางแผนจัดการการท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบ (๓) ปัญหาการจัดการระบบแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยว และ (๔) 
ปัญหาการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ นอกจากน้ี ข้อเสนอแนะ สําหรับภาครัฐควรมี
การจัดรูปแบบโครงสร้างการบริหารของตลาดนํ้า (structure) ที่ชัดเจน มีการจัดทํายุทธศาสตร์ หรือ
แผนการท่องเที่ยวในระดับชุมชน มีการจัดระบบการบริหารจัดการตลาดนํ้า โดยเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วม มีการเสริมสร้างค่านิยมร่วม (shared values) และอัตลักษณ์ (identity) ของตลาดนํ้า 

                                           
๓ยุภา ประยงค์ทรัพย์, “การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีประเทศ

ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมิภาค, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๕๓. 



 ๑๘๒ 

สําหรับภาคเอกชนในการจัดทํายุทธศาสตร์ หรือแผนการท่องเที่ยว มีการจัดเวทีแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ โดยตระหนักถึงประโยชน์ที่ท้องถิ่นจะได้รับจากการท่องเที่ยวตลาดนํ้า๔ 
 

๕.๒.๒ บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร ของมหาเถรสมาคม 
 ปัจจุ บันมี โครงการนําธรรมะเข้ามาบริหารตลาด  เพ่ื อให้มีการนําคํ าสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการค้าขาย และการประกอบอาชีพอย่าง
มีความสุข โดยกําหนดให้วัดเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจที่ประชาชนมาทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ เพ่ือเป็น   
ศิริมงคลกับตนเองและครอบครัว และเป็นแหล่งรวมที่จะสามารถจําหน่ายสินค้าให้กับประชาชนได้
ด้วย ซึ่งพระสงฆ์สามารถให้คําแนะนําการบริหารจัดการตลาดให้มีคุณภาพในด้านสินค้าและการ
บริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทําควบคู่กันโดยด่วน เพราะปัจจุบันผู้คนเริ่มห่างไกลวัด และเสพติดความ
รุนแรงผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ จนเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความก้าวร้าว ในการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน ทั้งน้ี
มีการจัดกิจกรรมในการสอนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแบบง่าย ๆ ให้ประชาชนได้เข้าใจ และ
ส่งเสริมให้มีการทํากิจกรรมร่วมกันกับชุมชน เพ่ือปลูกฝังสิ่งดีงามให้กับคนในชุมชน โดยเน้นยํ้ารใช้
หลักธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต ไม่เอาเปรียบสังคม มี
ความรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการยึดหลักการมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ รวมถึงการมีหลักธรรมาภิบาล ที่
จะต้องมีความโปร่งใส่ ซื่อสัตย์สุจริตในการค้าขาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาธฤติ     
วิโรจโน ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันทั้ง ๖ 
ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการปกครอง มีการประชุมเพ่ืออบรมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม หรือ
การจัดหลักสูตรในระยะสั้น ๆ เท่าน้ัน แต่ยังไม่ได้มีองค์กรรับผิดชอบโดยตรง (๒) ด้านการศาสนศึกษา 
ยังคงมีการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาที่ยังคงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย มีการศึกษาพระปริยัติธรรม
สายสามัญ หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น (๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีการบริหารจัดการ
ทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการสงเคราะห์ประชาชนในด้านการศึกษา ซึ่งยังคงให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาทางพระธรรมวินัย ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ (๔) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นการ
พัฒนาให้พระสังฆาธิการมีความก้าวหน้าในการเผยแผ่ และทักษะการใช้ภาษาของสมัยปัจจุบัน 
มุ่งเน้นให้ประชาชนปฏิบัติธรรมตามกําลังศรัทธา ถือว่า เป็นการสั่งสอบในภาคทฤษฎี และปฏิบัติที่
ควบคู่กันไป (๕) ด้านสาธารณูปการ การพัฒนาตามกําลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน โดยไม่ได้มีการ
วางแผนเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่มาก และ มีการพัฒนาโดยการศึกษาและวางแผนการ
ก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ภายในวัด เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานที่ (๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ มีการช่วยเหลือ
ประชาชนโดยอยู่บนพ้ืนฐานของจิตเมตตา แต่ยังไม่ได้ช่วยเหลือเป็นระบบ ต้องมีการวางแผน ความ

                                           
๔ภูวนาท  คุนผลิน, “แนวทางการจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ําของไทยอย่างย่ังยีน”, 

ดุษฏีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสตร์), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๖. 



 ๑๘๓ 

ต้องการของประชาชน หรือศึกษาปัญหาหรือความเดือดร้อนของประชาชนว่ามีสิ่งใดที่ขาดแคลน๕ 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุญาดา  สุนทรศารทูล ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบความร่วมมือของบ้าน 
วัด โรงเรียนและชุมชน ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชนในการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร พบว่า มี ๔ 
รูปแบบ ได้แก่ ๑) สร้างครอบครัวต้นแบบที่มีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่ดีมาเป็นต้นแบบและขยายผล
โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ และมีการขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียง ๒) 
สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนเกี่ยวกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
ความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ภาครัฐรวมถึงภาคเอกชน เริ่มต้ังแต่ การวางแผน การ
ปฏิบัติการ การตรวจสอบการดําเนินการให้เหมาะสม รวมถึงการประเมินผล ๓) จัดทําพ้ืนที่ชุมชนให้มี
มูลค่าเพ่ิมทางสังคมโดยชุมชนจัดต้ังศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมทั้งมีครูอาสาสมัครในพ้ืนที่คอยดูแลและให้
คําแนะนํา และ ๔) ภาครัฐเป็นแกนกลางในการเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาร่วมมีบทบาทในการ
สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน พร้อมทั้ง
จัดทําโครงการเพ่ือนําครอบครัวต้นแบบไปประชาสัมพันธ์ และมีการขยายผลโดยพาครอบครัว
ต้นแบบไปศึกษาดูงานหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับ รูปแบบความร่วมมือทั้ง ๔ รูปแบบ ควร
มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการและนําผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาเพ่ือปรับ
ใช้กับทุกภูมิภาคของประเทศไทย๖ 
 

๕.๒.๓ การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 ควรให้พระสงฆ์มีการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือทําให้รู้ว่าวัดที่มีโครงการตลาดประรัฐ
จะต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้าง และจะต้องควบคู่กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นการ
พัฒนาความรู้คู่คุณธรรมในการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ และควร
มีการอบรมหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของวัดที่มีโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือเพ่ิมความรู้ความ
เข้าใจให้กับพระสงฆ์ที่รับผิดชอบ โดยภาครัฐบาลจะต้องมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีความรู้ด้าน
การตลาด เข้าไปให้การอบรมแก่พระสงฆ์ เพ่ือหาแนวทางในการจัดการตลาด กําหนดประเภทสินค้าที่
เหมาะสมกับท้องถิ่นหรือชุมชน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทรงวิทย์ แก้วศรี ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศ พระศาสนาของ
พระพุทธเจ้า” จากผลแห่งการวิจัยพบว่า หลักการบริหารสมัยใหม่ตามรูปแบบการบริหารเชิงยุทธวิธี
น้ันสอดคล้องกันกับวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้มาก่อนแล้วทั้งสิ้น วิธีการของพระพุทธเจ้าเป็น
                                           

๕พระมหาธฤติ  วิโรจโน, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

๖สุญาดา  สุนทรศารทูล, “รูปแบบความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน ในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชา
วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒). 



 ๑๘๔ 

วิธีการปฏิบัติจริง เรียบง่าย กระชับรัดกุม ตรงประเด็น สามารถจัดการแก้ปัญหาการบริหารได้ทุกเรื่อง
อย่างได้ผล มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพราะทุกกระบวนความคิดของพระองค์เป็นระบบและสมเหตุสมผล 
ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนา ด้วยพระปรีชาสามารถและพระกุศโลบายอันแยบยลลึกซึ้ง ยุทธวิธี
ของพระองค์น้ันเมื่อเทียบเคียงแล้วแสดงว่าทฤษฎีการบริหารเชิงยุทธวิธีของตะวันตกมาสอดคล้องกับ
วิธีการของพระพุทธเจ้าโดยมิมีข้อสงสัย ทั้งวิธีการของพระพุทธองค์มีประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ประสิทธิผลอย่างสูงสุดด้วย อีกทั้ง ยุทธวิธีของพระพุทธเจ้าน้ัน สามารถบูรณาการออกมาใช้กับการ
ดําเนินงานทั่วไปในองค์การต่างๆ ในที่น้ีได้แสดงเป็นรูปแบบไว้ ๓ รูปแบบคือ “ แบบตรีกรรม”, 
“แบบจตุราริยสัจ”, และ “แบบรัตนตรัย” แต่ละแบบแสดงด้วยแผนภูมิให้เห็นวิธีการและข้ันตอน
อย่างชัดเจน สุดท้ายได้แสดงตัวอย่างการบูรณาการยุทธวิธีแบบพุทธวิธี ใช้กับห้องสมุดและสถาบัน
วิทยบริการ “แบบรัตนตรัย” เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่องค์การต่าง ๆ นําไปประยุกต์ใช้ ในฐานะเป็น 
“องค์ความรู้ใหม่” ต่อไป๗ นอกจากน้ีควรมีการพัฒนาบทบาทที่ตรงกับเป้าประสงค์ โดยการศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนความรู้กับวัดหรือชุมชนท่ีประสบความสําเร็จเก่ียวกับการบริหารตลาดประชารัฐ จะทําให้
สามารถนํามาประยุกต์และปรับใช้ให้เป็นประโชน์ต่อตลาดของตน ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบของการ
ให้บริการและการบริหารของแต่ละตลาดที่มีการศึกษาข้อดีและข้อเสียแล้วนํามาพัฒนาร่วมกัน โดยที่มีมี
การแลกเปลี่ยนความรู้กับวัดหรือชุมชนอ่ืนที่มีโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือทําให้รู้ว่า วัดหรือชุมชนอ่ืนมี
จุดแข็งหรือจุดอ่อน ตรงไหนจะได้นํามาปรับปรุงแก้ไขที่วัดหรือชุมชนของตน อีกทั้งควรจัดเป็นศูนย์กลาง
ในการจัดกิจกรรมของชุมชน เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ รวมท้ังในการมีความพร้อมในด้านอาคาร
สถานที่ เพ่ือการสนับสนุนโครงการตลาดประชารัฐอย่างมีประสิทธิภาพในการขอความช่วยเหลือ โดยการ
ให้ความร่วมมือจากทกุภาคส่วน สําหรับการดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับตลาดประชารัฐอ่ืน 
ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยท่ีมีการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการจัดประชุมร้านค้าของโครงการตลาด
ประชารัฐ เพ่ือเป็นการรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน เพ่ือให้มีการพัฒนาตลาดประชารัฐให้ดีย่ิงๆ  
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยา  รักการศิลป์ ได้ทําการวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์กับพลวัต
เศรษฐกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ชุมชน สามารถแยกออกได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ ๑) บทบาททางด้านการเผยแพร่ธรรมะกับก่ึงเผย
แผ่ธรรมะ เช่น การจัดต้ังโรงเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ และโรงเรียนพุทธเกษตร บทบาทสองส่วนน้ีมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนทางอ้อม ในส่วนที่โรงเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ ได้ช่วยลดภาระการใช้จ่าย
ของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน ส่วนโรงเรียนพุทธเกษตรนั้นการใช้จ่ายของเด็กนักเรียน
ประจํามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน บทบาทในส่วนของการเผยแพร่ธรรมะน้ันแม้ว่าจะไม่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนโดยตรง แต่กลับมีผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวของปัจเจกชนที่เข้ามา
ปฏิบัติธรรมในวัด บางรายน้ันได้ช่วยให้กลับมามีรายได้ปีละนับแสนบาท ๒) บทบาทที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจชุมชนโดยตรงและส่วนที่มีผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจ บทบาทในส่วนแรกที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจชุมชนโดยตรงน้ัน ส่วนที่ส่งผลกระทบได้มากที่สุดคือการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ มีมูลค่า
ประเมินเฉพาะวัดหนองหัวแรดวัดเดียวสูงถึง ๓.๑๕ ล้านบาทต่อปี ส่วนที่มีผลกระทบในระดับ

                                           
๗ทรงวิทย์ แก้วศรี, “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจ้า”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 



 ๑๘๕ 

รองลงมาคือการจัดทําและซ่อมบํารุงระบบนํ้าประปา ในส่วนของกลุ่มธุรกิจชุมชนน้ันมีผลกระทบ
ต่อเน่ืองทุกปีแต่ปริมาณเงินน้ันไม่มาก เพราะประเมินจากดอกเบ้ียจ่ายและกําไรจากกลุ่มที่มีจํานวน
สมาชิกไม่มาก โดยภาพรวมแล้วบทบาทของพระสงฆ์น้ันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน ในระดับที่
สามารถประเมินค่าเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ อย่างไรก็ตามมูลค่าตัวเลขน้ันไม่ได้มีความหมายอย่างใดต่อ
การทํางานของพระสงฆ์ เพราะพระสงฆ์มุ่งเน้นการทํางานเพ่ือถวายพระพุทธเจ้า ที่สั่งสอนให้มี
ความสุขภายใต้กรอบจํากัดของชีวิต และผลงานน้ันเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นการตอบแทนที่ได้
นําอาหารมาถวายพระสงฆ์ ผลการศึกษาที่ตอบวัตถุประสงค์ในข้อที่ ๒ พบว่า ๑) แม้ว่าราษฎรในพื้นที่
จะได้รับการศึกษาในระบบของภาครัฐน้อยมาก แต่พระพุทธศาสนาสามารถขัดเกลายกระดับศักยภาพ
ของทั้งพระสงฆ์และราษฎรให้สูงขึ้นได้ สะท้อนผ่านการดําเนินกิจกรรม กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่มี
ประสิทธิภาพของหมู่บ้านทุ่งสว่างและบ้านข้างเคียง ๑๒ หมู่บ้าน ๒) พระสงฆ์และราษฎรในพ้ืนที่ไม่มี
ความแตกต่างด้านชนช้ัน ความรู้สึกเป็นชนช้ันจะมีอยู่บ้างระหว่างราษฎรกับพ่อค้าในตลาดและ
ราษฎรกับผู้มีตําแหน่งราชการ แต่ชนช้ันไม่ได้ก่อให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งและการนําไปสู่เง่ือนไข
ทางการเมือง ตําแหน่งราชการที่มีอํานาจยังเป็นเป้าหมายของคนบางกลุ่มและเป็นสิ่งสร้างความ
ขัดแย้งในระดับชุมชนได้ ๓) วิถีการผลิตของชุมชนพระสงฆ์ได้มีส่วนเข้ามาช่วยในเรื่องลดการทําลาย
สภาพแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิตของชาวบ้าน และสามารถผลิตในแบบของการขูดรีดตนเอง เช่นการ
ปลูกป่าและการผลิตนํ้าหมักชีวะภาพเพ่ือใช้แทนปุ๋ยเคมีของหลวงพ่อแก่น กับการผลิตอิฐบล็อกของ
หลวงพ่อเฉลิม ๔) แม้ว่าพระพุทธศาสนาจะเน้นให้พระสงฆ์และชาวบ้านบริโภคตามสมควร ไม่ทําลาย
ธรรมชาติ แต่กระแสนิยมของโลกยังคงส่งผลกระทบผ่านวัดและชุมชนตลอดจนค่านิยมบริโภคตามกัน
ของคนในชุมชนยังมีผลต่อการตัดสินใจบริโภค แต่ผู้บริโภคในชุมชนยังบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพกว่า
กลุ่มคนในเมืองใหญ่ ๕) สวัสดิการจากวัดและพระสงฆ์ในชุมชนช่วยให้สังคมไทยมีความมั่นคงมากขึ้น 
ชุมชนและวัดได้สร้างระบบการจัดสรรรายได้ที่เป็นธรรม ผ่านกระบวนการจัดสวัสดิการในสังคมชนบท 
๖) ราษฎรในพ้ืนที่เช่ือว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีพระสงฆ์นํามาประยุกต์ใช้น้ัน ส่งผลให้
เศรษฐกิจชุมชนมีความมั่นคงและย่ังยืน๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๘สุริยา  รักการศิลป์, “บทบาทพระสงฆ์กับพลวัตเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๕๓). 



 ๑๘๖ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชา
รัฐ เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร” มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ประชารัฐ เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนเน่ืองจากการ
แก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน จะสําเร็จหรือเห็นผลเป็นรูปธรรมไม่ได้เลย 
หากขาดความร่วมมือ ร่วมใจ และการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐ และรัฐบาล ดังน้ัน
การที่รัฐบาลให้ความสําคัญกับการตลาดประชารัฐ จึงมีหลักสําคัญในการปฏิบัติดังน้ี  
 ๑) รัฐต้องมีนโยบาย สนับสนุนให้ประชาชนดําเนินการด้วยตนเองบนพื้นฐานความ
พอเพียง ดังน้ันรัฐบาลจึงต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามนโยบายโดยที่
รัฐบาลเป็นผู้อํานวยความสะดวก สนับสนุน และเปิดช่องทางให้ “ประชา” หรือภาคเอกชนและ
ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการ
บริหารงานของรัฐบาลในเรื่องต่างๆ และไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับรัฐบาล 
 ๒) หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ ข้าราชการเป็นเพียงผู้นําพาส่งเสริมให้คําแนะนํา
ปรึกษา เพ่ือให้ประชาชนฐานรากเกิดการผลิตวัตถุดิบให้มีคุณภาพ มีความเหมาะสมในเรื่องปริมาณ
และเวลา และเสริมสร้างความรู้สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บูรณาการภูมิปัญญาให้เกิด
นวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องตอบสนองความต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และ
ผ่านช่องทางการค้าในการกระจายผลิตภัณฑ์ให้ประชาชนได้บริโภคอย่างทั่วถึง เกิดประโยชน์อย่างเท่า
เทียมกัน 
 ๓) ประชาชน เป็นส่วนสําคัญที่ต้องมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ หรือเกิด
ความร่วมมือกันในการดําเนินงานทางการตลาด ซึ่งมิได้หมายถึงเพียงแค่สินค้าเพ่ือการบริโภคเท่าน้ัน
แต่รวมไปถึงงานบริการต่างๆ อันเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริมให้เกิดการตลาดตามความ
ต้องการของประชาชน แต่เป็นโครงการของประชาชน และประชาชนมีส่วนร่วมทางการตลาดตาม
แนวทางประชาธิปไตยการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตาม 
 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ด้านการตลาดประชารัฐที่เป็นยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดความสงบ
เรียบร้อย เกิดความสามัคคี และสร้างเสริมการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่งอย่าง
ย่ังยืนได้จริงอย่างเช่น “โครงการตลาดประชารัฐเพ่ือชุมชน” ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากการตอบรับ
นโยบายรัฐ ร่วมสร้างความแข็งแกร่งและการพ่ึงพาตนเองของชุมชน สร้างโอกาสการแข่งขันทาง
การค้า กระตุ้นการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง สืบเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาล มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่น
ที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจจากฐานราก โดยอาศัยความ
เข้มแข็งของชุมชนเป็นพลังสําคัญในการเร่งรัดการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ืองจน
นําไปสู่ความย่ังยืน จากฐานรากทางการตลาดที่เร่งรัดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นการใช้
มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร ผ่านการกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้าน หวังให้เกิดการนํา



 ๑๘๗ 

เงินทุนไปพัฒนาสินค้าชุมชนหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ดังน้ัน “โครงการตลาดประชารัฐ
เพ่ือชุมชน” จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในท้องถิ่น ตลอดจนการ
เสริมความรู้เพ่ือให้เกิดพัฒนาการด้านการลงทุน การบริหารธุรกิจในชุมชน และการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ อันนําไปสู่ความย่ังยืนในอนาคต ซึ่งการตลาดประชารัฐสามารถนําวิถีพุทธไปบูรณาการให้เกิด
ความเมตตา ดับทุกข์ เพ่ือสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงของมนุษย์โลก การตลาดเป็นกิจกรรมหลัก
ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ซึ่งถ้าทําการตลาดประชารัฐสร้างสันติภาพตามวิถีพุทธที่ต้องพัฒนาปัญญา
ปฏิบัติ ๒ ประการ คือ ผู้ผลิตและผู้บริโภคต้องทําประโยชน์ตนและประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนดังน้ี 
 ๑) ด้านผู้ผลิต ต้องมีปัญญาในการผลิตให้สินค้าและบริการมีความสมบูรณ์เหมาะสมด้วย
คุณค่า คุณประโยชน์ ที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ถูก จริง ดี และงาม ตามแนวคิดของผู้ผลิตที่มีเมตตา ดังน้ี 
  (๑) ผลิตภัณฑ์ถูก หมายถึง การผลิตสามารถผลิตสินค้าและบริการให้มีต้นทุนการ
ผลิตที่ตํ่า จากประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผู้ผลิตต้องมีความเมตตาต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงต้ังแต่การ
เลือกวัตถุดิบจากประชาชนเกษตรกรโดยตรง เพ่ือให้เกษตรกรไม่ต้องจําหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่ง
จะทําให้เกิดกระบวนการซื้อถูกแต่ขายแพง และวัตถุดิบไม่มีคุณภาพจากการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม ทํา
ให้ต้นทุนสูงจึงต้องขายแพง 
  (๒) ผลิตภัณฑ์จริง หมายถึง สินค้าและบริการมีคุณค่าจริง ใช้งานได้จริง และเป็น
จริงตามที่ผู้ผลิตได้แจ้งหรือโฆษณาถึงคุณค่า คุณประโยชน์ รวมถึงเป็นสินค้าที่ผลิตตามกระบวนการ
จริงไม่ใช้ของปลอมหรือเลียนแบบ ผู้ผลิตต้องมีความเมตตาต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงในการซื้อและการ
ขาย 
  (๓) ผลิตภัณฑ์ดี หมายถึง สินค้าและบริการมีคุณค่าแท้ มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ไม่
เป็นภัยแก่บุคคลอ่ืนๆ และไม่มีผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เช่นผลิตภัณฑ์ ประหยัดพลังงานเบอร์ 
๕ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ผู้ผลิตต้องมีความเมตตาต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงในการผลิตให้สินค้าและบริการมี
ความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 
  (๔) ผลิตภัณฑ์งาม หมายถึง สินค้าและบริการมีรูปแบบ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ด้วย 
คุณค่าและรูปลักษณ์ที่ส่งผลทางด้านคุณค่าทางจิตใจ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจําหน่ายและผู้บริโภคให้
การยอมรับภักดี ผู้ผลิตต้องมีความเมตตาต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดความ
สบายในการใช้บริการ การรับประกัน และส่งเสริมข้อมูลข่าวสารให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
 ๒) ด้านผู้บริโภค ต้องมีปัญญาในการตัดสินใจซื้อ และบริโภคด้วยปัญญาจากผลิตภัณฑ์ที่
ถูก จริง ดี และงาม โดยมีความกรุณาต่อผู้ผลิต ดังน้ี 
  (๑) ผลิตภัณฑ์ถูก ผู้บริโภคต้องพิจารณาถึงราคากับคุณค่าของสินค้าและบริการ โดย
พิจารณาถึงราคาที่ผู้ผลิตกําหนดราคาที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ไม่เอากําไรมากเกิน ราคามีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภคมีความกรุณาในการซื้ออย่างเหมาะสมเพ่ือให้ผู้ผลิตสามารถ
ดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง 
  (๒) ผลิตภัณฑ์จริง ผู้บริโภคต้องพิจารณาถึงคุณภาพ คุณลักษณะของสินค้าและ
ความจริงแท้ของผู้ผลิตที่ไม่ได้มีการปลอม หรือปลอมปน สินค้าและบริการมีมาตรฐานจริงตามที่
กําหนด และผู้บริโภคมีความกรุณาในการซื้ออย่างเหมาะสมโดยไม่ซื้อของปลอม หรือสินค้าละเมิด
ลิขสิทธ์ิ เพราะเห็นแก่ราคาที่ถูกอันเป็นความผิดทางกฎหมาย 



 ๑๘๘ 

  (๓) ผลิตภัณฑ์ดี ผู้บริโภคต้องพิจารณาถึงคุณค่าแท้ของสินค้าและบริการ ว่ามี
ประโยชน์อย่างแท้จริง มีคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์และมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมและผู้บริโภคมีความกรุณาในการซื้ออย่างเหมาะสมโดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีมีความจําเป็น
แก่ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
  (๔) ผลิตภัณฑ์งาม ผู้บริโภคต้องพิจารณาถึงรูปลักษณ์ ความสวยงาน ตราสินค้าการ
รับรองมาตรฐาน และผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และผู้บริโภคมีความกรุณาในการซื้ออย่าง
เหมาะสมโดยมีความภักดีต่อสินค้า ซื้อสินค้าหรือบริการด้วยความภาคภูมิใจ 
 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป  
 ๑. ควรวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือ
ประชาชนในจังหวัดอ่ืน ๆ หรือภูมิภาค 
 ๒. ควรวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาด
ประชารัฐ  
 ๓. ควรวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐที่มี
การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๔. ควรวิจัยเรื่อง ตัวแบบการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาด  
ประชารัฐ 
 



 

 

บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย : 
  
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
 
(๑) หนังสือ : 
 
กรมการศาสนา. คู่มือการบริหารจัดการวัดฉบับย่อ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 

๒๕๔๐. 
__________. คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
กิติมา ปรีดีดิลก. การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร :อักษรการพิมพ์, 

๒๕๓๒. 
คะนึงนิตย์ จันทบุตร และสุบรรณ จันทบุตร. หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์. 

กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๔๕. 
จักรรัช ธีระกุล. สังคมวิทยาเบื้องต้น. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 

๒๕๕๒. 
จีรพรรณ   กาญจนจิตรา. การพัฒนาชุมชน . พิมพ์ครั้งที่ ๒ . กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๓. 
จํานง อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ. สังคมวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, ๒๕๔๕. 
ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙. กรุงเทพมหานคร : ธนวัชการ

พิมพ์, ๒๕๔๕. 
ชําเรือง วุฒิจันทร์. การพัฒนากิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนาเพื่อความม่ันคงแห่งชาติ. 

กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๑. 
ฑิตยา สุวรรณะชฎ. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐. 
ดนัย เทียนพุฒ. กลยุทธ์การพัฒนาคน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ก.พลพิมพ์, ๒๕๔๐. 
เดโช สวนานนท์. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๑. 
ทองคูณ  หงส์พันธ์. แนวคิด ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร :  ห้างหุ้นส่วน

จํากัด ภาพพิมพ์, ๒๕๔๔. 



๑๙๐ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ทองฟู ชินะโชติ. เทคนิคการพัฒนาทีมงาน. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, ๒๕๓๑. 
ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. การจัดกระบวนการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ ๓. สงขลา : เทมการพิมพ์, ๒๕๕๐. 
ธงชัย สันติวงษ์. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐. 
นิสดารก์ เวชยานนท์. บทความวิชาการ HR. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์, ๒๕๔๘. 
นิพนธ์  แจ้งเอ่ียม. จิตวิทยาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต, ๒๕๕๕. 
บุญมี แท่นแก้ว. จริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙. 
ปราชญา กล้าผจญ. พฤติกรรมผู้นําทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๔๐. 
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ). เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ทิศทางการศึกษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร  ธมฺมจิ ตฺ โต ). การปกครองคณ ะสงฆ์ ไทย . พิม พ์ครั้ งที่  ๙ . 

กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๙. 
พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม). สารภาค ๑๕. กาญจนบุรี : สานักพิมพ์ธรรมเมธี, ๒๕๔๘. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๙. 
__________. จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๓๙. 
__________. พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๔. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). การศึกษาที่สากลบนพื้นฐานแห่งภูมิปัญญาไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๖. 

กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นต้ิง กรุ๊พ, ๒๕๕๑. 
__________. พจนานุกรมพุทธศาสตร ์ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
__________. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๔ . กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐. 
__________. พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ปัญญา, 

๒๕๔๒. 
__________. หัวใจพระพุทธศาสนา : พุทธจักร. ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๕ (พฤษภาคม ๒๕๕๐) : ๗. 
พระพุทธโฆษาจารย์ (พระคันถรจนาจารย์). วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๘. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
พระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ). การจัดสาธารณูปการและสาธารณะสงเคราะห์ของวัด. 

กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๓๘. 
 



๑๙๑ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระอุปติสสเถระ (ลังกา). วิมุตติมรรค. แปลโดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๘. 
พวงเพชร สุรัตนกวีกุล . มนุษย์กับสังคม . พิมพแครั้งที่ ๒ . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, ๒๕๔๒. 
พัฒน์   บุญยรัตนพันธ์ . การสร้างพลังชุมชนโดยขบวนการพัฒนาชุมชน . พิมพ์ครั้ งที่  ๒ . 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๗. 
พัฒน์   สุจํานง และคณะ. การพัฒนาชนบทแบบผสานสําหรับประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่  ๒ . 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๕. 
พุทธทาสภิกขุ. การสังคมสงเคราะห์ที่ยังขาดอยู่. นนทบุรี : บริษัทพิมพ์ดี จากัด, ๒๕๓๗. 
__________. วิสาขบูชาเล่มที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๕. 
พุทธทาสภิกขุ (เง่ือม อินฺทปญฺโญ). การศึกษาสมบูรณ์แบบ : คือวงกลมท่ีคุ้มครองโลกถึงที่สุด. 

กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ์, ธันวาคม ๒๕๔๙. 
ฟ้าสาง กลางกรุง. เวนิสตะวันออก Focus Bangkok. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔. (มิถุนายน-กรกฎาคม). 

๒๕๔๖ : ๒๓. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชา มนุษย์กับสังคม หน่วยที่ ๑-๗. นนทบุรี : 

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖. 
เมธี ปิลันธนานนท์. การบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บริษัท วาย เค เอช 

กราฟฟิค แอนด์ เพรส จํากัด, ๒๕๕๒. 
ยนต์ ชุ่มจิต. ความเป็นครู. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๐. 
ยุวัฒน์  วุฒิเมธี. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : 

กรมการศาสนา, ๒๕๕๖. 
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ ๓ . 

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
ระวี ภาวิไล. หัวใจของศาสนาพุทธ. บทความเสนอในการประชุมทางวิชาการ เรือง หัวใจของ 

ศาสนา. ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๗-๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๒๘. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญ
ทัศน์, ๒๕๔๙. 

วิจิตร อาวะกุล. การฝึกอบรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
วิรัช  เตียงหงษากุล. หลักการพัฒนาชุมชน บทบาทของสถานบันการศึกษากับการพัฒนาชุมชน

ชนบท. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๙. 
วิไล  ต้ังจิตสมคิด. การพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๘. 
สงวน สุทธิเลิศอรุณ. จิตวิทยาการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๕๐. 



๑๙๒ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สงวนศรี วิรัชชัย. จิตวิทยาเพื่อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ศึกษาพร, ๒๕๔๐. 
__________. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : ศึกษาพรการพิมพ์, ๒๕๔๗. 
สง่า หล่อสาราญ. ตํานานพระพุทธสาวก. กรุงเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ์, ๒๕๔๑. 
สนธยา  พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๕๓. 
สมพงษ์ เกษมสิน. การบริหารงานบคุคลแผนใหม่. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๓. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. การพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐. 
สานิต   บุญ ชู . การพัฒนาชุมชน  : ชุมชนศึกษาและวางแผนโครงการ . พิม พ์ครั้ งที่  ๒ . 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๕. 
สุเทพ  เชาวลิต. หลักการพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๔. 
สุพัตรา สุภาพ. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒. 
สุวิมล ติรกานันท์. การประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
เสฐียรพงษ์ วรรณปก. วาระสุดท้ายของพระพุทธองค์. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ 

มติชน, ๒๕๔๘. 
เสน่ห์  จุ้ยโต. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ ๕. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๔๖. 
เสริมวิทย์ ศุภเมธี. การบริหารกิจการนักเรียน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสมเด็จเจ้าพระยา, 

๒๕๓๑. 
สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ.  คู่มือการดําเนินงาน โครงการเพิ่มความข้มแข็ง

ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ. นนทบุรี : สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ, ๒๕๕๙. 

__________. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชน เมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑.
นนทบุรี : สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ๒๕๕๙. 

สํานักงานเจ้าคณะภาค ๑๖. คู่มือปฏิบัติการคณะสงฆ์. สุราษฎร์ธานี : สํานักงานเลขานุการภาค ๑๖ 
วัดท่าไทร, ๒๕๔๗. 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอํานาจเจริญ. การปฏิบัติงานพระพุทธศาสนา โครงการประชุม
พระสังฆาธิการเจ้าคณะจังหวัดอํานาจเจริญ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา. 
๒๕๔๗. 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. มติมหาเถรสมาคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๙. 

__________. วัดพัฒนา ๔๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
๒๕๔๖. 

 



๑๙๓ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . วัดพัฒนา ๕๐ . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐. 
อาภรณ์พันธ์  จันทร์สว่าง. การพัฒนากลุ่มบุคคลและชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๕. 
อุดม เชยกีวงศ์. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ. กรงุเทพมหานคร : แสงดาว, ๒๕๕๒. 
อุทัย  หิรัญโต. สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๓๘. 
__________. หลักการบริหารงานบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๑0 
 
(๒) ดุษฎีนิพนธ์ : 
 
โชติ  บดีรัฐ. “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพ่ือความม่ันคง

แห่งพระพุทธศาสนา”. ดุษฎีนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์, ๒๕๕๕. 

ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบารุงวงศ์. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง
แห่งชาติ”. ดุษฎีนิพนธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๒๕๕๕. 
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สงฆ์”. ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์). บัณฑิต
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ดุษฏีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๖. 

 
 



๑๙๔ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวจิัย 
เรื่อง การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารฐั  

เพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
*********************** 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : …………………………………………………………………………. 
 
ตําแหน่ง : …………………………………………………………………………………… 
 
วันเดือนปีที่สัมภาษณ์ : ……………………………………………………………………… 
 
เวลา : ………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลการสัมภาษณ์เก่ียวกับการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาด

ประชารัฐ เพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัยมี ๓ ข้อ คือ 
 ๑. เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปในการบริหารจัดการโครงการตลาดประชารฐั เพื่อประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร 
 ๒. เพื่อศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร 
 ๓. เพื่อนําเสนอการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ 
เพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 

วัตถุประสงค์มี ๓ ข้อดังนั้น จึงควรสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครบตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 
๑. ท่านคิดว่าการบริหารจัดการโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบัน เป็นอย่างไร (วิเคราะห์ตามหลัก CIPP Model) 
 
    ก. ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context Evaluation) 
 -ท่านคิดว่า วัตถุประสงค์ของโครงการ มีความชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศหรือไม่ 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 -ท่านคิดว่า โครงการนี้เป็นโครงการท่ีมีความเป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ หรือไม่ ถ้าได้จะมีองค์กรไหนบ้างให้การสนับสนุน 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 -ท่านคิดว่า โครงการนี้เป็นโครงการท่ีต้ังขึ้นเพื่อช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาประชาชนใน
กรุงเทพมหานครแท้จริงหรือไม่ อย่างไร 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
  
 ข. ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation) 
 ท่านคิดว่าโครงการนี้มีความพร้อมหรือไม่ อย่างไร 
 ๑.ความพร้อมด้านคน.................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
 ๒.ความพร้อมด้านเงินสนับสนุนโครงการ.................................................................... 
.....................................................................................................................................................
 ๓.ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริหารโครงการ.......................................... 
..................................................................................................................................................... 
 ๔.ความพร้อมด้านระยะเวลาในการดําเนินโครงการ.................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 ๕.ความพร้อมด้านเทคโนโลยี..................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 ๖.ความพร้อมด้านแผนการดําเนินงาน....................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 



๒๐๐ 

 ค.ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
 จุดแข็งของการดําเนินโครงการนี้ คือ........................................................................ 
................................................................................................................................................... 
 จุดอ่อนของการดําเนินโครงการนี้ คือ........................................................................ 
................................................................................................................................................... 
 โอกาสของการดําเนินโครงการนี้ คือ........................................................................ 
................................................................................................................................................... 
 อุปสรรคของการดําเนินโครงการนี้ คือ........................................................................ 
................................................................................................................................................... 
 
 ง.ด้านผลผลิต (Product Evaluation) 
 ผลผลิตของโครงการนี้ คือ.......................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 ผลลัพธ์ของโครงการนี้ คือ.......................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 ผลกระทบของโครงการนี้ คือ......................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
 
๒ . เพื่อศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๑ บทบาทของพระสงฆ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ เป็นอย่างไร 
 
  ๒.๑.๑ จุดเด่น (มีโครงการหรือกิจกรรมอะไรท่ีพระสงฆ์ทํา เชิงประจักษ์ สามาร
ขายผลต่อได้) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….......................................................................... 
…………………………………………………………………………….......................................................................... 
  ๒.๑.๒ จุดที่ควรปรับปรุง (พระสงฆ์ควรทําอะไรบ้าง) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….......................................................................... 
 
 
 
 



๒๐๑ 

 ๒.๒ บทบาทของพระสงฆ์ด้านการขยายช่องทางจัดจําหน่าย... เป็นอย่างไร 
  ๒.๑.๑ จุดเด่น 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….......................................................................... 
…………………………………………………………………………….......................................................................... 
  ๒.๑.๒ จุดที่ควรปรับปรุง 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….......................................................................... 
 
 
๓. เพื่อนําเสนอการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร 
 
 ๓.๑ การเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริม
โครงการตลาดประชารัฐ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ๓.๒ การให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ในการสนับสนุนของโครงการตลาดประชารัฐ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ๓.๓ การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ ในการศึกษา
ดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้กับวัด หรือชุมชนอ่ืน ที่มีโครงการตลาดประชารัฐ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการหาค่า IOC ของแบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 
 

 

ผลการหาค่า IOC ของแบบสัมภาษณ ์
 

ที่ รายการ 
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ รวม IOC ผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ ท่านคิดว่าการบริหารจัดการโครงการตลาดประชารัฐ เพ่ือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เป็นอย่างไร 
(วิเคราะห์ตามหลัก CIPP Model) 
ก. ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบทของโครงการ (Context 
Evaluation) 
      -ท่านคิดว่า วัตถุประสงค์ของโครงการ มีความชัดเจน 
เหมาะสม สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศหรือไม่ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

      -ท่านคิดว่า โครงการน้ีเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ใน
แง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ 
หรือไม่ ถ้าได้จะมีองค์กรไหนบ้างให้การสนับสนุน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

   -ท่านคิดว่า โครงการน้ีเป็นโครงการที่ต้ังขึ้นเพ่ือช่วยเหลือ
หรือแก้ปัญหาประชาชนในกรุงเทพมหานครแท้จริงหรือไม่ 
อย่างไร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

ข .  ด้ า น ปั จ จั ย เบื้ อ ง ต้ น ห รื อ ปั จ จั ย ป้ อ น  ( Input 
Evaluation) 
      ท่านคิดว่าโครงการน้ีมีความพร้อมหรือไม่ อย่างไร 
     ๑.ความพร้อมด้านคน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

     ๒.ความพร้อมด้านเงินสนับสนุนโครงการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
     ๓ .ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการบริหาร
โครงการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

     ๔.ความพร้อมด้านระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
     ๕.ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
     ๖.ความพร้อมด้านแผนการดําเนินงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
ค.ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 
     จุดแข็งของการดําเนินโครงการน้ี คือ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

     จุดอ่อนของการดําเนินโครงการน้ี คือ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
     โอกาสของการดําเนินโครงการน้ี คือ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

      อุปสรรคของการดําเนินโครงการน้ี คือ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
 ง.ด้านผลผลิต (Product Evaluation) 

     ผลผลิตของโครงการน้ี คือ 
๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

     ผลลัพธ์ของโครงการน้ี คือ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
     ผลกระทบของโครงการน้ี คือ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 



๒๐๔ 
 

 

ที่ รายการ 
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ รวม IOC ผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒ เพื่อศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาด
ประชารัฐ เพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
     ๒.๑ บทบาทของพระสงฆ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นอย่างไร 
      ๒.๑.๑ จุดเด่น (มีโครงการหรือกิจกรรมอะไรที่พระสงฆ์
ทํา เชิงประจักษ์ สามารขายผลต่อได้) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

     ๒.๑.๒ จุดที่ควรปรับปรุง (พระสงฆ์ควรทําอะไรบ้าง) ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
     ๒.๒ บทบาทของพระสงฆ์ด้านการขยายช่องทางจัด
จําหน่าย เป็นอย่างไร 
      ๒.๑.๑ จุดเด่น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

      ๒.๑.๒ จุดที่ควรปรับปรุง ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
๓ เพื่อนําเสนอการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริม

โค ร ง ก า ร ต ล า ด ป ร ะ ช า รั ฐ  เพื่ อ ป ร ะ ช า ช น ใน
กรุงเทพมหานคร 
     ๓.๑ การเข้าอบรมหลักสตูรต่าง ๆ ในการเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

     ๓.๒ การให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ในการสนับสนุนของ
โครงการตลาดประชารัฐ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

     ๓.๓ การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการสง่เสริมโครงการ
ตลาดประชารัฐ ในการศึกษาดูงาน แลกเปลีย่นความรู้กับวัด 
หรือชุมชนอ่ืน ที่มีโครงการตลาดประชารัฐ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 
 

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลักใน ๔ ตลาด คือ 
๑. ตลาดน้ําขวัญเรียม (เขตมีนบุรี)  
 ๑.๑ พระครูถาวรธรรานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้  
 ๑.๒ พระครูสังฆภารวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบําเพ็ญเหนือ 
 ๑.๓ นายเชาวลิต  เมธยะประภาส  ผู้จัดการตลาดนํ้าขวัญเรียม 
 ๑.๔ นายไพโรจน์  จันทรอด ผู้อํานวยการสํานักงานเขตมีนบุรี 
 ๑.๖ นางละเอียด  วัฒนศรี  ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตมีนบุรี 
 ๑.๗ นายวิรัตน์  มีนชัยนันท์  ประธานสภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี 
   ๑.๘ นายโป่ว  เทียมเฮง 
                     ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ 
 
๒. ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน (เขตตลิ่งชัน)  
 ๒.๑ พระเทพวิมลโมลี เจ้าคณะเขตตลิ่งชัน 
 ๒.๒ พระมหาธวัช  โพธิเสวี  เจ้าอาวาสวัดตลิ่งชัน 
 ๒.๓ นางนพรัตน์  สอนวิทย์  ผู้จัดการตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน 
 ๒.๔ นายประชา  พัฒนรัฐ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตตลิ่งชัน 
 ๒.๕ นางสุพจนีย์  บรรณราช 
       หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตตลิ่งชัน 
 ๒.๖ นายวสันต์  ไชยกุล ผู้อํานวยโรงเรียนวัดตลิ่งชัน 
 ๒.๖ นายศุภชัย  สอนวิทย์  ประธานชุมชน/รองผู้จัดการตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน 
   ๒.๗ นายสมพงษ์  ประกอบสิน ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ 
 
๓. ตลาดน้ําพระยาสุเรนทร์ (เขตคลองสามวา)  
 ๓.๑ พระราชวริยาภรณ์  เจ้าคณะเขตคลองสามวา 
 ๓.๒ พระสิทธิสิงหเสนี เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ 
 ๓.๓ นายนํ้าฝน  ชูหนู ผู้จัดการตลาดนํ้าพระยาสุเรนทร์ 
 ๓.๔ นางสาวกาญจนา  ฉาบสุวรรณ์   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตคลองสามวา 
 ๓.๕ นางชลธร  ดวงสวัสด์ิ 
                      หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตคลองสามวา 
 ๓.๖ นายสิงห์  สิงหเสนี ประธานชุมชนวัดพระยาสุเรนทร์ 
 ๓.๗ นายชํานาญ  ขันธุลา  ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ 
 ๓.๘ นางกัลยา  ชิตพงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 

๔. ตลาดน้ําวัดไทร (เขตจอมทอง) 
 ๔.๑ พระโสภณกิจจาภรณ์ เจ้าคณะเขตจอมทอง 
 ๔.๒ พระครูกิตติญาณวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไทร 
 ๔.๓ นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธ์ิ ผู้จัดการตลาดนํ้าวัดไทร 
 ๔.๔ นางสาวโชติรส  เหล่ามานะ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตจอมทอง 
 ๔.๕ นางรําไพ  โกมุก 
       หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตจอมทอง 
 ๔.๖ นายต๋ี ซ้อฉัน ประธานชุมชนตลาดน้ําวัดไทร 
 ๕.๗ นางสมศรี  แซ่ลิ้ม  ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๙ 
 

รายช่ือผู้ร่วมสนทนากลุ่ม จํานวน ๑๑ รูป/คน คือ พระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
 
 ๑) พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร. อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
      คณะสังคมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 ๒) พระครูสังฆรักษ์ เกียรติศักด์ิ  กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร. 
      อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ  
      คณะสังคมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 ๓) พระครูวิจิตรปทุมรัตน์, ดร.  เลขานุการเจ้าคณะเขตคลองสามวา 
      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  
      เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
 
 ๔) พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ดร. อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
      คณะสังคมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 ๕) รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม  ผู้อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
      ภาควิชารัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 ๖) ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  ผู้อํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
      ดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) 
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 ๗) ผศ.ดร.พิเชฐ  ทั่งโต  อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ 
      คณะสังคมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 ๘) อ.ดร.อํานาจ  บัวศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 ๙) อ.ดร.อ่องจิต  เมธยะประภาส ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



๒๑๐ 
 

 ๑๐) ผศ.ดร.บุษกร  วัฒนบุตร  อาจารย์ประจําสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ 
      มนุษยศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 
 ๑๑) อ.ดร.ประเสริฐ  ธิลาว  อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
      คณะสังคมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 
 

 



๒๑๒ 
 

 



๒๑๓ 
 

 



๒๑๔ 
 

 



๒๑๕ 
 

 



๒๑๖ 
 

 



๒๑๗ 
 

 



๒๑๘ 
 

 



๒๑๙ 
 

 



๒๒๐ 
 

 



๒๒๑ 
 

 



๒๒๒ 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขออนุเคราะห์ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๔ 
 

 
 



๒๒๕ 
 

 
 



๒๒๖ 
 

 
 



๒๒๗ 
 

 
 



๒๒๘ 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขออนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๐ 
 

 
 



๒๓๑ 
 

 
 



๒๓๒ 
 

 
 



๒๓๓ 
 

 
 



๒๓๔ 
 

 
 



๒๓๕ 
 

 
 



๒๓๖ 
 

 
 



๒๓๗ 
 

 
 



๒๓๘ 
 

 
 



๒๓๙ 
 

 
 



๒๔๐ 
 

 
 



๒๔๑ 
 

 
 



๒๔๒ 
 

 
 



๒๔๓ 
 

 
 



๒๔๔ 
 

 
 



๒๔๕ 
 

 
 



๒๔๖ 
 

 
 



๒๔๗ 
 

 
 



๒๔๘ 
 

 
 



๒๔๙ 
 

 
 



๒๕๐ 
 

 
 



๒๕๑ 
 

 
 



๒๕๒ 
 

 
 



๒๕๓ 
 

 
 



๒๕๔ 
 

 
 



๒๕๕ 
 

 
 



๒๕๖ 
 

 
 



๒๕๗ 
 

 
 



๒๕๘ 
 

 
 



๒๕๙ 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ภาพถ่ายการสัมภาษณ์และ 
การสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๑ 
 

 

 
 

สัมภาษณ์ พระครูถาวรธรรานุสิฐ, เจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
 
 
 

 
 

สัมภาษณ์ พระครูสังฆภารวิมล, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบําเพ็ญเหนือ, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
 
 
 
 



๒๖๒ 
 

 
สัมภาษณ์ นายเชาวลิต  เมธยะประภาส, ผู้จัดการตลาดนํ้าขวัญเรียม,  

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

 
สัมภาษณ์ นายไพโรจน์  จันทรอด, ผู้อํานวยการสํานักงานเขตมีนบุรี, 

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
 



๒๖๓ 
 

 

 
 

สัมภาษณ์ นางละเอียด  วัฒนศรี, ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานเขตมีนบุรี,  
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

 
 

 
 
 
 

สัมภาษณ์ นายวิรัตน์  มีนชัยนันท์, ประธานสภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี,  
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

 
 



๒๖๔ 
 

 
สัมภาษณ์ นายโป่ว  เทียมเฮง, ผู้ประกอบการค้าขายในตลาดประชารัฐ ตลาดนํ้าขวัญเรียม,  

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
 
 

 
สัมภาษณ์ พระเทพวิมลโมลี เจ้าคณะเขตตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

 
 
 



๒๖๕ 
 

 
 

สัมภาษณ์ พระมหาธวัช  โพธิเสวี  เจ้าอาวาสวัดตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 
 

สัมภาษณ์ นายวสันต์  ไชยกุล, ผู้อํานวยโรงเรียนวัดตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
 
 



๒๖๖ 
 

 
สัมภาษณ์ นายศุภชัย  สอนวิทย์, ประธานชุมชน/รองผู้จัดการตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน,  

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
 

 
สัมภาษณ์ นางสมพงษ์  ประกอบสิน, ผู้ประกอบการ ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน, ๙ กุมภาพันธ์, ๒๕๖๑. 

 
 
 



๒๖๗ 
 

 

 
สัมภาษณ์ พระราชวริยาภรณ์  เจ้าคณะเขตคลองสามวา, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

 

 
สัมภาษณ์ พระสิทธิสิงหเสนี เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

 
 



๒๖๘ 
 

 
 

สัมภาษณ์ นายน้ําฝน ชูหนู, ผูจ้ัดการตลาดนํ้าพระยาสุเรนทร์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

 
 

สัมภาษณ์ นางสาวกาญจนา ฉาบสุวรรณ์, ผูอํ้านวยการสํานักงานเขตคลองสามวา,  
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

 



๒๖๙ 
 

 
สัมภาษณ์ นางชลธร  ดวงสวัสด์ิ, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

สํานักงานเขตคลองสามวา, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
 

 
สัมภาษณ์ นางกัลยา  ชิตพงษ์, ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

 
 
 



๒๗๐ 
 

 
สัมภาษณ์ นายชํานาญ  ขันธุลา, ผู้ประกอบการ ตลาดนํ้าวัดพระยาสุเรนทร์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

 
สัมภาษณ์ พระโสภณกิจจาภรณ์, เจ้าคณะเขตจอมทอง, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

 



๒๗๑ 
 

 
สัมภาษณ์ พระครูกิตติญาณวัฒน์, เจ้าอาวาสวัดไทร, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

 

 
สัมภาษณ์, นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธ์ิ ผู้จัดการตลาดนํ้าวัดไทร, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๒๗๒ 
 

 
การสนทนากลุม่เฉพาะ (Focus Group Discussion), ๒๐ กุมภาพันธ์, ๒๕๖๑. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
มติมหาเถรสมาคมว่าด้วยเรื่อง 

โครงการตลาดประชารัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๔ 
 

 
 



๒๗๕ 
 

 
 



๒๗๖ 
 

 
 



๒๗๗ 
 

 
 



๒๗๘ 
 

 
 



๒๗๙ 
 

 
 



๒๘๐ 

  

 

 

                                       ประวัติผู้วิจัย 
   
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : พระครูอุดมจารุวรรณ 

[คําไล้ จารุวํโส (กาฬเสาร์)] 
 

วัน/เดือน/ปี เกิด : วันที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๕  
 

ภูมิลําเนา : ตําบลคําสะอาด อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 

การศึกษาทางโลก   
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

: 
 
 
: 

ปริญญาตรี พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รุ่นที่ ๕๙ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
 

การศึกษาทางธรรม   
พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

: 
 
: 

นักธรรมช้ันเอก  เลขที่ สน ๕๒/๒๕๒๗ 
วัดโพธ์ิศรี สํานักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร 
สอบไล่ได้บาลีประโยค หน่ึง – สอง เลขที่ กทม ๘๑/๒๕๔๐ 
วัดบําเพ็ญเหนือ สํานักเรียนคณะเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

ประสบการณ์การทํางาน   
 พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
พ.ศ. ๒๕๖๑   

: 
 
: 

เจ้าอาวาส ตราต้ังเลขที่ ๓/๒๕๕๔ 
วัดบําเพ็ญเหนือ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
เจ้าคณะเขตมีนบุรี 
 

บรรพชา/อุปสมบท : วันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๒๙   
 

สังกัดวัด : วัดบําเพ็ญเหนือ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

ตําแหน่งหน้าที่ : เจ้าอาวาสวัดบําเพ็ญเหนือ, เจ้าคณะเขตมีนบุรี 
 

ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดบําเพ็ญเหนือ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐ 
 

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๔๔๙-๖๓๒๓ 


