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วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นักวิชาการนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย

ทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่  พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ 

พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม
คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�ว�รส�ร มจร สังคมศ�สตร์ปริทรรศน์
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	 พระราชวรเมธี,	ดร.	 	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
	 พระศรีคัมภีรญาณ,	รศ.ดร.	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
	 พระสุวรรณเมธาภรณ์,	ผศ.	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
	 พระราชวรมุนี,	ดร.	 	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
	 พระเมธีธรรมาจารย์	 	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
	 พระโสภณวชิราภรณ์	 	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
	 พระครูปริยัติกิตติธำารง,	ผศ.ดร.	 	 	 คณบดีคณะสังคมศาสตร์
	 ผศ.พิเศษ	ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ		อัจฉริยปัญญากุล		 ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย
บรรณ�ธิก�ร :  ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม      
ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�ร :  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ดร. - อ.ดร.บุษกร  วัฒนบุตร  
กองบรรณ�ธิก�ร   :  
  มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย          หน่วยง�นภ�ยนอก        
  พระระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร    ผศ.ดร.วิโรจน์  อินทนนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.    ผศ.ดร.สมคิด  ดวงจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.  อ.ดร.อุทัย  สติมั่น   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
       อ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี       อ.ดร.ธนกร  น้อยทองเล็ก  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
  อ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา    อ.ดร.เดโชพล  เหมนาไลย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       อ.ดร.ประเสริฐ  ธิลาว  พล.ท.ดร.วีระ  วงค์สรรค์  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
     น.อ.ดร.นภัทร์  แก้วนาค  วิทยาลัยการทัพอากาศ    
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 อ.ดร.อนุวัต	กระสังข์	-	อ.ดร.สุริยา		รักษาเมือง	-	อ.ประสิทธิ์		พุทธศาสตร์ศรัทธา 
สำ�นักง�น : 
	 สำานักงานวารสาร	มจร	สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
													ศูนย์บัณฑิตศึกษา	คณะสังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	อาคารเรียนรวมโซน	B		ชั้น	๕
	 เลขที่	๗๙	หมู่	๑	ตำาบลลำาไทร	อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๓๑๗๐	
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ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
๑.	 พระศรีคัมภีรญาณ,	รองศาสตราจารย์	ดร.	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒.	 พระเทพปริยัติเมธี,	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓.	 พระครูปริยัติกิตธำารง,	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔.	 พระครูปุริมานุรักษ์,	รองศาสตราจารย์	ดร.	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕.	 พระมหาหรรษา	ธมฺมหาโส,	รองศาสตราจารย์	ดร.	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖.	 พระมหาบุญเลิศ	อินฺทปญฺโญ,	รองศาสตราจารย์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗.	 พระมหาสมบูรณ์		วุฑฺฒิกโร,	ดร.		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘.	 พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์		กิตฺติปญฺโญ,	ดร.	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙.	 ศาสตราจารย์	ดร.จำานงค์	อดิวัฒนสิทธิ์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๐.	 ศาสตราจารย์	ดร.บุญทัน	ดอกไธสง	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๑.	 รองศาสตราจารย์	ดร.อภินันท์	จันตะนี	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๒.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชาติชาย	พิทักษ์ธนาคม		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๓.	 รองศาสตราจารย์	ดร.	กิตติทัศน์		ผกาทอง			 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๔.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมศักดิ์		บุญปู่		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๕.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมชัย		ศรีนอก		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธัชชนันท์		อิศรเดช	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.โกนิฏฐ์	ศรีทอง	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๘.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สิน		งามประโคน	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๙.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เติมศักดิ์		ทองอินทร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๐.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ชวัชชัย		ไชยสา	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๑.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุทธิพงษ์		ศรีวิชัย	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วรกฤต		เถื่อนช้าง	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภัทรพล	ใจเย็น		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สถิตย์		ศิลปะชัย	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุพรต		บุญอ่อน	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อนุภูมิ		โซวเกษม	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อานนท์		เมธีวรฉัตร	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๘.	 อาจารย์	ดร.พิเชฐ		ทั่งโต	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๙.	 อาจารย์	ดร.ธีรพงษ์		สมเขาใหญ่	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓๐.	 อาจารย์	ดร.ยุทธนา	ปราณีต	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓๑.	 อาจารย์	ดร.จุฑามาศ	วารีแสงทิพย์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ 

วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (Peer Review)



ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
๑.	 พระเมธาวินัยรส,	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.		 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒.	 ศาสตราจารย์	ดร.กาญจนา		เงารังษี		 มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมาน	งามสนิท	 มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
๔.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชัยยุทธ	ชิโนกุล	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
๕.	 รองศาสตราจารย์	ดร.โยธิน	แสวงดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล
๖.	 รองศาสตราจารย์	พัฒนะ	เรือนใจดี	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
๗.	 รองศาสตราจารย์	ดร.โคทม		อารียา	 มหาวิทยาลัยมหิดล
๘.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ธีระพงษ์		แก่นอินทร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๙.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สรรเสริญ		อินทรัตน์	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
๑๐.	 รองศาสตราจารย์	ดร.จำาเริญ		ชูช่วยสุวรรณ		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๑๑.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชัชวาลย์		ศรีจันทรโคตร			 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง
๑๒.	 รองศาสตรจารย์์	ดร.สุรินทร์		นิยมางกูร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
๑๓.	 รองศาสตราจารย์		วราคม	ทีสุกะ	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชลวิทย์			เจียรจิตต์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๕.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บรรจบ	บรรณรุจิ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
๑๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชัยยนต์		ชิโนกุล	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จตุภูมิ		เขตจัตุรัส	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๘.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พลับพลึง		คงชนะ	 มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๙.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มนตรี		เพชรนาจักร		 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
๒๐.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วุฒินันท์		กันทะเตียน	 มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๑.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วศิน	ปัญญาวุธตระกูล			 มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทัศนีย์		เจนวิถีสุข	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๒๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชนสิทธิ์		สิทธิ์สูงเนิน		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๒๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วสันต์		อติศัพท์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๕.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไพศาล		สรรสรวิสุทธิ์		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๒๖.	 เรือโท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์.	ดร.อนันท์		ใจสมุทร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๒๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชยสร	สมบุญมาก	 มหาวิทยาลัยนครพนม	
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บรรณาธิการ 

 
 ดวย วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ฉบับนี้เปนฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสท่ีหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ไดจัดงานครบรอบ “๑ ทศวรรษรัฐประศาสนศาสตร”  โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) นั้น มีความพิเศษแตกตางไปจากการเรียนรัฐ
ประศาสนศาสตรโดยท่ัวไป คือนอกจากจะไดเรียนวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตรแลว ยังไดเรียน
พระพุทธศาสนาควบคูไปดวย นับวาไดศึกษาท้ังหลักการบริหารองคกรและหลักการบริหารจิตใจ สม
ดังปรัชญาของ มจร ท่ีวา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจ
และสังคม” กลาวคือ “พระพุทธศาสนาพัฒนาจิตใจ ศาสตรสมัยใหมพัฒนาสังคม” ในวารสารฉบับ
นี้ มีคณาจารยของมหาวิทยาลัยจากสถาบันภายนอกไดนําเสนอผลงานทางวิชาการท่ีหลากหลาย
หัวขอจากหลากหลายสาขาวิชาเชนเคย ท้ังนี้ กองบรรณาธิการไดสงผลงานทางวิชาการเหลาน้ีไปให
กรรมการกลั่นกรองบทความทางวิชาการของแตละสาขาเปนผูอานและมอบใหเจาของบทความ
นําไปปรับปรุงแกไขกอนการตีพิมพแลว และดวยความต้ังใจของคณะกองบรรณาธิการท่ีมีความ
ประสงคจะทําวารสารเลมนี้ใหสมบูรณตามเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai 
Journal Citation Index Centre)  

คณะกองบรรณาธิการขอขอบคุณเจาของผลงานบทความทุกทานท่ีไดมีสวนรวมทําให
วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศนไดเผยแพรความรูทางวิชาการสูสาธารณะตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองทุกทานท่ีไดใช
ความเพียรพยายามชี้แนะใหมีการปรับปรุงแกไขงานของแตละทานใหออกมาไดอยางถูกตองนาอาน
เปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ และทายสุดขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีไดทําใหมีวารสาร
ฉบับนี้และโปรดติดตามฉบับตอไป 
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สารบัญ 

กองบรรณาธิการ   
คณะกรรมการกล่ันกรองบทความ  
บทบรรณาธิการ   
  

บทความวิจัย :  
สันติวิถีเริ่มตนท่ีชุมชน : กรณีศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินในการสรางสันติสุข ภาคเหนือของ
ประเทศไทย 

๑ 

 : พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปฺโ  
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของขาราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย  

๑๕ 

 : พงศพัฒน จิตตานุรักษ  
รูปแบบการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวอีสาน ๒๓ 
 : พลวัฒน  ชุมสุข  
รูปแบบพัฒนาบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย  ๓๑ 
 : มิตรธีรา  วิสูตรานุกูล  
ศักยภาพของชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในเขตวัดติโลกอาราม 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

๔๓ 

 : สุเทพ  สารบรรณ  
พุทธบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา กลุม ๔ 

๕๕ 

 : พระราชปริยัติวิธาน  
การพัฒนาตนแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนา 

ประจําจังหวัดในประเทศไทย 
๖๗ 

 : พระณปวร  โทวาท  
การแกปญหาการอานคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยไมไดของนิสิตชาวตางประเทศ 
ช้ันปท่ี ๓ สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๗๙ 

 : โกวิทย พิมพวง  
การจัดการความรูเชิงพุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย ๙๑ 
 : พระมหาชวลิต คงแกว 

 
 



ความสัมพันธของการจัดการเชิงพุทธกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบ  
วัดดาวดึงษาราม  แขวงบางย่ีขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 

๑๐๕ 

 : พระมหาปญญา  อัตตาโว  
การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนํา                                                                   
ของเจาสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรม-บาลี จังหวัดนครราชสีมา                                  

๑๑๕ 

 : พระสุวัตน  วชิโร (อาษาสิงห)  
ความหมาย และรูปแบบพฤติกรรมการใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชน; กรณีศึกษา
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

๑๒๕ 

 : สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา  
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงโบราณคดี ทางพระพุทธศาสนา 
ในจังหวัดพะเยา 

๑๓๗ 

 : พระครูศรีวรพินิจ   สหัทยา วิเศษ  
The Development of Conducting Cooperative Activities to Promote 
Student Quality in Northeastern College of Dramatic Arts 

๑๔๕ 

 : Ittiphat Krumsantieh  
The tax system for community products: Development of a 
management model for the Revenue Department according to the 
principles of good governance in Northeastern Thailand 

๑๕๕ 

 : Sanwat Boontem  
ความคิดเห็นของนิสิตตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๖๕ 

 : ธัชชนันท อิศรเดช  
สภาพปญหาและแนวทางแกไขในการดําเนนิงานตามนโยบายทวงคืนพ้ืนปาของประเทศ
ไทย 

๑๗๕ 

 : ภูริวัจน  ปุณยวุฒิปรีดา  
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลย ๑๘๕ 
 : สามารถ บุญรัตน  
ปญหาการควบคุมผลิตภัณฑทับซอนของยาและเครื่องสําอางในทางกฎหมาย ๑๙๕ 
 : รัฐวัฒน  สรรสรวิสุทธิ์  
แนวคิดในการนําหลักธรรมมาใชในการปกครองประเทศ ๒๐๗ 
 : พระครูธรรมธรนิเทศ อภิญาโณ  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธบูรณาการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัดนครสวรรค 

๒๑๙ 

 : พระครูสิริคีรีรักษ  



ศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษยตามความคาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๒๙ 

 : เติมศักด์ิ ทองอินทร  
การพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
ในจังหวัดลําปาง 

๒๓๙ 

 : พระครูสังวรสุตกิจ  
การจัดการตลาดนัดชุมชนอยางย่ังยืน เขตกรุงเทพมหานคร ๒๕๕ 
 : กิริยา  สุนนทวุฒิ  
บูรณาการพุทธวิธีสูการรักษาพยาบาลโรคตามแนวเวชกรรมไทย ๒๖๗ 
 : เทอดศักด์ิ  ปฏิภาณุวัฒน  
วิเคราะหความเช่ือเรื่องคุณคาของสุภาษิตพระรวงท่ีมีตอสังคมไทย ๒๗๙ 
 : ประพันธ  กุลวินิจฉัย  
ความคิดเห็นของนิสิตตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๙๓ 

 : ปรีชา บุญทวี  
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๒ 

๓๐๓ 

 : มานพ  ภัคเนียรนาท  
การพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการ 
ระดับเจาคณะอําเภอในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ 

๓๑๕ 

 : พระวิสุทธิพงษเมธี (วีระ ดวงปลี)  
Occupational Competencies of Thai Graduates towards Cross-Cultural    
working in ASEAN Community 

๓๒๙ 

 : Passakorn Ruangvanit  
การศึกษาองคประกอบคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๓๓๗ 

 : วไลพรรณ อาจารีวัฒนา  
การจัดการทุนมนุษยของมหาวิทยาลัยสงฆเพ่ือการเสริมสรางคนเกงในยุคโลกาภิวัตน ๓๔๓ 
 : นนทวรรษ  แสงทองกูล  
พุทธวิธีการจัดการความรูสูการพัฒนาวิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน ๓๕๕ 
 : สุทธิพร สายทอง  
การสรางตัวตนของชาวนาอินทรีย ๓๖๗ 
 : วรฉัตร  วริวรรณ  

 



บทความวิชาการ:  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสนองตอบความตองการขององคการ ๓๘๓ 
 : จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์  
การบริหารความสุขผานราชอาณาจักรภูฏาน ๓๙๓ 
 : บุษกร  วัฒนบุตร  
การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ: เรียนรูประสบการณ 
จากการศึกษาดูงานการบริหารกิจการคณะสงฆ สปป.ลาว 

๔๐๕ 

 : อนุวัต  กระสังข  
การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี : มองเทศมองไทย ๔๒๕ 
 : ธิติวุฒิ  หม่ันมี  
การบริหารจัดการสหกรณไทยตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๔๔๓ 
 : ไพบูลย  สายดวง  
ภาวะผูนําตามสถานการณ : บัวส่ีเหลากับคนส่ีจําพวก ๔๕๗ 
 : นพดล  ดีไทยสงค  
อิทธิพลของส่ือมวลชนกับอาชญากรรมทางเพศ : มุมมองทางจิตวิทยา สังคมวิทยา  
และอาชญาวิทยา 

๔๖๗ 

 : วิเชียร  ปรีชาธรรมวงศ  
หลักธรรมสําหรับพัฒนาพฤติกรรมของมนุษยในสังคมปจจุบัน ๔๘๕ 
 : พระครูสังฆวิสุทธิคุณ  
พุทธวิธีเสริมสรางความม่ันคงดานทุนมนุษยในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดนครสวรรค 

๔๙๙ 

 : พระปลัดสมบัติ  ติาโณ  
ภาวะผูนําองคกรเพ่ือการบริหารจัดการ ๕๑๙ 
 : พระมหาสกล  ฐานวุฑฺโฒ (วงษเขียด)  
การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพ่ือแกปญหาชีวิตในสังคมไทยปจจุบัน ๕๒๑ 
 : พระสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก (อุกฤษโชค)  
แนวทางสรางความเปนธรรมในการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม:  
ศึกษาเฉพาะกรณีการโอนสิทธิในการพัฒนา 
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 : ยงยุทธ ชื่นชีพ  
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สันติวิถีเร่ิมตนที่ชุมชน : กรณีศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางสันติสุข 
ภาคเหนือของประเทศไทย 

The Community Based Peaceful Means : A Case Study of Local 
Intelligence in Creating Peaceful Happiness   

is Northern Thailand 
พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปฺโ∗ 

 
บทคัดยอ 

บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทของภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสงผลตอวิถีการ
ดํารงชีวิตอยางสันติสุข รวมท้ังอิทธิพลของภูมิปญญาทองถ่ินท่ีชวยเชื่อมประสานใหคนในชุมชนให
อยูรวมกันอยางสันติสุขในภาคเหนือของประเทศไทย การดําเนินการวิจัย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและจากผูใหขอมูลสําคัญซ่ึงเปนบุคคล
ท่ียอมรับในฐานะของภูมิปญญาชาวบาน จํานวน ๒๐  รูป/คน ในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลําพูน 
ลําปาง โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมเฉพาะ แลวนํามาวิเคราะห สังเคราะห เปนองค
ความรูในการเสริมสรางความสันติสุขในชุมชน  ผลการศึกษาพบวา ๑) ภูมิปญญาทองถ่ินมีบทบาทใน
การสรางสันติสุขในชุมชนดวยวิธีการ (๑) การทําหนาท่ีควบคุมทางสังคม โดยการควบคุมการใช
ทรัพยากรของชุมชน การควบคุมทางจิตวิญญาณท่ีสงผลตอพฤติกรรมของคนในชุมชน และกํากับ
กติกาของชุมชน และ (๒) การสรางความสมานฉันทภายในชุมชนในรูปแบบการรวมดวยชวยกัน
กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความรวมมือ รวมใจอันดีในชุมชน และสามารถเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนและ รูปแบบในการการสรางความยุติธรรม เปนเครื่องมือในการกํากับควบคุม
ความเชื่อของคนท่ีมีตอน้ําและปา กอใหเกิดกติกาท่ีใชอํานวยความเปนธรรมในการแบงปนน้ําใน
ชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับหลักพระพุทธศาสนา คือ สีลสามัญญตา และ ทิฏฐิสามัญญตา กอใหเกิด
ชุมชนสันติสุข ท่ีทุกคนในชุมชนอยูรวมกันดวยความสมานฉันทกลมเกลียว ๒) อิทธิพลของภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีชวยเชื่อมประสานใหคนในชุมชนอยูรวมกันอยางสันติสุขในฐานะของกลไกสนองตอบความ
ความเชื่อ  ความศรัทธาของคนในชุมชน กอเกิดความรวมมือและการมีสวนรวมของคนในชุมชนใน
การจัดสรรน้ําและการแบงปนผลประโยชนดวยความเสมอภาคเปนธรรม ๓) ภูมิปญญาทองถ่ินมีการ
ปรับตัวเก่ียวกับเนื้อหาพิธีกรรมโดยวิธีการเสริมความตระหนักรูถึงทรัพยากรธรรมชาติ  มีการเสริม
ความเขมแข็งของกติกาใหคนในชมชุนท่ีตองประพฤติปฏิบัติอยูในกติกาท่ีรวมกันสรางข้ึนบนฐาน
ของความเคารพยําเกรงตอสิ่งท่ีควบคุมธรรมชาติ มีการสงเสริมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับเยาวชนใหเกิด
                                                                    

∗รองศาสตราจารย., รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
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ความสํานึกในคุณคาของปาและน้ํา สรางความรู ความเขาใจในการอยูรวมกันอยางสันติสุข และ 
การปรับตัวบูรณาการกับพุทธศาสนานําหลักการของศรัทธาและปญญามาตรวจสอบจารีตปฏิบัติ
ของชาวบานจึงทําใหการจัดประเพณีพิธีกรรมไมไดวางเปลาจากคุณคาของปญญา  

 

คําสําคัญ :  สันติวิถี,ชุมชน,ภูมิปญญาทองถ่ิน,สันติสุข 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the roles of the Local Intelligence 
that affectation for the peacefulness in the way of life and influence of the Local 
Intelligence that to link the people join together with the peacefulness in the Northern 
of Thailand community. The research used the qualitative research by collected the 
data from documents and in-depth interview from 20 key informants that were 
acceptable as the Local Intelligence in 3 provinces ; Chiengmai , Lampoon,  
Lampang and focus groups discussion , after that analysis and synthesis for the body of 
knowledge in the peacefulness construction in community. The research findings 
were as follows : The roles of Local Intelligence was the peacefulness construction 
by 1) The duties as the social control  a) the usability of community resource , spirit 
which influence of people behavior and convention of the community. b) the 
construction of unanimity in community by accompany with the best of love, 
harmony , coordination and strength for the community. The model of the 
construction in the fairness that the tools for control  the human belief  in water 
and forest which the rules for the fairness of dividing proportionately for the 
unanimity and peacefulness community  that according with Buddhism as 
Silasamannata and Ditthisamannata. 2) The influence of the Local Intelligence as be 
in harmony with people in the community that reacted in the belief machinery , 
the faith that made the community participation in the fairness dividing 
proportionately of the water and all benefits in the community. 3)  The Local 
Intelligence adjusted about ceremony content for consideration of natural resource 
that controlled people behavior for natural usability that depend on community 
convention which be praised in the natural controller by promotion with activities 
which be involved with youth. The activities included consciousness in usability of 
forest and water, additional with the building the body of knowledge, 
understanding in the living with others and integration Buddhism as faith and 
wisdom for adapting in  the community norms and folk customs.  
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๑. บทนํา 
 วัฒนธรรมภูมิปญญาชาวบานท่ีมีวิวัฒนาการจากฐานความเปนอยูของชุมชน เปนระบบ
ความสัมพันธและแบบแผนความประพฤติปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนภายใตโครงสรางสังคมหมูบานท่ีมีความ
ใกลชิด มีความเปนพ่ีนองอยูรวมกันโดยไมมีลําดับชั้นทางสังคม มีความใกลชิดและนําไปสูการ
ชวยเหลือเก้ือกูลกันในลักษณะท่ีอุปถัมภคํ้าจุนซ่ึงกันและกัน ท่ีไมใชการอุปถัมภแบบเลนพรรคเลน
พวก แตเปนการเอ้ือเฟอเผื่อแผตอกัน ซ่ึงเปนหลักคุณธรรมท่ีชาวบานมีน้ําใจตอกัน เปนการ
ชวยเหลือบนหลักการท่ีถูกตองตามหลักหรือคานิยมท่ีเปนบรรทัดฐานของสังคม ความสัมพันธแบบ
แนวราบนี้ยังทําใหคนในชุมชนติดตอสัมพันธกันงาย มีความจริงใจและไววางใจตอกัน  
 ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีแฝงฝงอยูท่ัวไปในทุกกลุมชาติพันธุ ในผูคน และวัฒนธรรมท้ังรูปธรรม
ท้ังนามธรรมนั้น ไดถูกคนพบและไดรับการยกระดับศักด์ิศรีและฟนฟูหนาท่ีข้ึนมาเพ่ือเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาท่ียั่งยืนมาแลวนับเวลามากกวาทศวรรษ โดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิปญญาการจัดการ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงผูคนพบท้ังหลายตางยอมรับวา เปนสิ่งท่ีมีคุณคาท่ี
จําเปนตองเรงศึกษาฟนฟูเพ่ือนํากลับมาคัดกรองใชใหม ดวยเห็นวาภูมิปญญาทองถ่ินนั้นมี
คุณลักษณะท่ี สามารถทําหนาท่ีชี้นําวาการจะใชชีวิตอยางยั่งยืนกับปาเขา กับนํ้า กับปลา กับฟา กับ
นก กับดินหญา สัตวปา พืช แมงหรือธรรมชาติรอบตัวนั้นทําอยางไร และยังเห็นวาคุณลักษณะของ
ภูมิปญญาทองถ่ินนั้นเปนเรื่องของกฎเกณฑทางคุณธรรมและการมีสติยั้งคิดในการใชทรัพยากรอยาง
เหมาะสม และเปนเรื่องของปญญาท่ีเปลี่ยนแปลงแบบแผนหรือวิธีการใชทรัพยากรหรือธรรมชาติ
อยางรอบคอบ เหมาะสมกับเง่ือนไขทางธรรมชาติและสังคมเพ่ือความม่ันคงและยืนยาวในอนาคต 
รวมท้ังยกระดับใหภูมิปญญาทองถ่ินเปนเรื่องของอุดมการณของการใชชีวิตท่ีเรียบงายบนพ้ืนฐาน
ของการไมเบียดเบียนสรรพสิ่งท้ังหลายท้ังปวงท้ังท่ีมีชีวิต สัตว พืช และมนุษยดวยกันเอง ตลอดจน
สิ่งไมมีชีวิตรอบขาง ซ่ึงมีงานวิจัยและงานพัฒนานับไมถวนท่ีไดพิสูจนแนวคิดและแนวทางดังกลาว 

ภูมิปญญาทองถ่ินภาคเหนือของประเทศไทย หรือเรียกอีกอยางวา “ภูมิปญญาลานนา” 
เปนมรดกแหงการสะทอนใหเห็นถึงความพยายามในการปรับตัวเพ่ือตอสูกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมโดยใชมิติทางวัฒนธรรมชุมชนเปนรากฐานของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม
อยางชาญฉลาดและเปนตัวของตัวเอง โดยมีภูมิปญญาท่ีไดรับการยอมรับสงผานมาจากบรรพชนสู
คนรุนปจจุบันในภาคเหนือของประเทศไทยเปนจํานวนมาก และภูมิปญญาเหลานั้นนับวาเปนกลไก
ทางสังคมท่ีชวยในการจัดการกับปญหาความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน เปนกระบวนการในการ
สรางระบบการปองกันเพ่ือลดปญหาความขัดแยงทองถ่ิน โดยชุมชนมีกลไกในการแกปญหาของ
ตนเอง เชน ประเพณีสลากยอม จังหวัดลําพูน เปนเครื่องมือในการสรางความสมานฉันทภายใน
ชุมชน และยังสรางระบบกติกาในการอยูกันอยางสันติภายในชุมชน ความเชื่อเรื่องแกเหมืองแกฝาย 
จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน ชวยสงเสริมความรูเก่ียวกับการจัดระบบการใชน้ําเหมืองฝาย การ
จัดองคกรผูใชน้ําดวยระบบเหมืองฝาย การใชประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินเพ่ือการจัดการน้ําดวย
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ระบบเหมืองฝาย  การสรางกฎเกณฑกติกาการใชนํ้าระบบเหมืองฝาย การปรับตัวในการจัดการ
ความขัดแยงในการใชน้ํา ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ํา จังหวัดลําพูน เปนประเพณีท่ีแสดงถึงความกตัญู
ตอแมน้ําลําธารท่ีมีตอการทํามาหากินของชาวบาน  เนื่องจากประชากรสวนใหญยังมีอาชีพ
การเกษตรเปนหลัก จึงตองมีการพ่ึงพาอาศัยน้ําจากแมน้ําลําธารใน การทําการเกษตร   
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของแต
ละชุมชนในภาคเหนือของประเทศไทย โดยเริ่มตนจากการแสวงหาภูมิปญญาท่ีดํารงอยูและปรับตัว
ตอกระแสสังคม และตีความภูมิปญญาดังกลาวใหสอดคลองกับการสรางชุมชนสันติสุข นอกจากนั้น
ยังศึกษาถึงทุนทางสังคมท่ีเปนตัวบุคคลโดยเฉพาะผูนําทางจิตวิญญาณท่ีมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนในฐานะผูเปนศูนยรวมในการสรางความสมานฉันทในชุมชน เพ่ือนําไปจัดทําเปน
ขอมูลองคความรูสันติวิถีเริ่มตนท่ีชุมชนในโอกาสตอไป 
 

๒. วัตถุประสงคการวิจัย  
๒.๑) ภูมิปญญาแกเหมืองแกฝาย จังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม  
๒.๒) ภูมิปญญาประเพณีสลากยอม จังหวัดลําพูน 
๒.๓) ภูมิปญญาไขประตูดอยสูฝายหารอย จังหวัดลําปาง 
๒.๔) ภูมิปญญาเลี้ยงผีขุนน้ํา จังหวัดลําพูน  

 
๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Quantitative Research) เก็บขอมูลจากภูมิ
ปญญาชาวลานนา จํานวน ๔ ภูมิปญญาท้ังนี้  โดยศึกษาจากแหลงขอมูลท่ีเปนเอกสารและ
แหลงขอมูลตัวบุคคลท่ีเปนผูใหขอมูลท่ีสําคัญ จํานวน ๒๐ รูป/คน สําหรับพ้ืนท่ีในการวิจัยคือ ผูวิจัย
กําหนดพ้ืนท่ีภาคเหนือ ท่ีเรียกวา ลานนา โดยเลือกภูมิปญญาท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาว
ลานนา จากพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดประกอบดวย เชียงใหม ลําพูนและลําปาง ท้ังนี้ไมไดเลือกจังหวัดเปน
เกณฑในการกําหนดขอบเขตดานพ้ืนท่ีวิจัย แตเลือกพ้ืนท่ีเพราะถือเอาภูมิปญญาท่ีมีอยูเปนประเด็น
สําคัญ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบก่ึงมีโครงสราง การเก็บรวบรวมขอมูลโดย
วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก(In-depth Interviews) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม(Non-
Participation Survey) และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ทําการตรวจสอบขอมูล
ดวยวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) และการวิเคราะหขอมูลใชวิธีการ
พรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytical Description) พรอมกับโคดคําพูดผูใหขอมูลท่ีสําคัญและ
นําเสนอรูปภาพประกอบเพ่ือยืนยันเนื้อหาตามความเหมาะสม 
 

๔. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “สันติวิถีเริ่มตนท่ีชุมชน : กรณีศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินในการสรางสันติสุข
ภาคเหนือของประเทศไทย” มีผลการวิจัยท่ีสําคัญดังนี้ 

๑. บทบาทของภูมิปญญาแกเหมืองแกฝายในการสรางสันติสุขในชุมชน 



5วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

จากการวิจัยเก่ียวกับบทบาทของภูมิปญญาแกเหมืองแกฝายในการสรางสันติสุขในชุมชน
ของจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน มีผลการวิจัยดังนี้ 

 (๑) แนวคิดท่ีมาของภูมิปญญา ภูมิปญญาแกเหมืองแกฝายจากความตองการแกไข
ปญหาเร่ืองการจัดการน้ําภายในหมูบาน ชาวบานไดรวมตัวกันจัดต้ังกลุมข้ึนมา คือ ผูใชประโยชน
จากแหลงน้ําเพ่ือนําน้ําไปใชในการทําเกษตรกรรม จากปญหาการแยงชิงจัดสรรน้ําในฤดูเพาะปลูก 
การไมยอมหรือการจัดการน้ําไมลงตัวระหวางผูใชน้ํา ท่ีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกอยูตนน้ําและผูมีพ้ืนท่ี
เพาะปลูกท่ีมีท่ีนาอยูปลายน้ํา เรื่องการผันน้ําเขาท่ีนาไมเสมอภาคกัน ผูท่ีอยูตนน้ําจะใชน้ํามากกวาผู
ท่ีอยูปลายน้ําจะไดน้ํานอยกวาหรือไมไดเลย หรือปญหาฤดูน้ําหลากจะพบปญหาเรื่องน้ําทวมท่ีนา
หรือท่ีเพาะปลูก การไมลงตัวกันในการจัดสรรน้ําอาจกอใหเกิดปญหาเรื่องการทะเลาะวิวาทกันไดใน
หมูผูใชน้ํา จากปญหาดังกลาวชาวบานหรือผู ท่ีใชน้ําจึงไดรวมกลุมกัน เพ่ือหาแนวทางในการ
แกปญหา จึงไดเกิดความคิดในการแตงต้ัง คัดเลือกมาจากกลุมผูใชน้ํา เพ่ือเปนผูดูแลและจัดสรร
เรื่องการใชน้ําใหเกิดความเสมอภาคและไดน้ําเทาๆกัน โดยท่ีผูใชน้ําตองใหความเคารพและเชื่อฟง
ยอมรับในการบริหารเก่ียวกับการจัดสรรน้ําใหกับผูใชน้ํา และการดูแลแหลงน้ําอยางสมํ่าเสมอ โดย
ไมมีคาตอบแทนเปนเงินทอง โดยจะแบงผลผลิตให 

 ๒) ท่ีมาของแกเหมืองแกฝาย  มาจากการเลือกของสมาชิกผูใชน้ํา มีหลักการเลือกท่ี
สําคัญคือ เลือกคนท่ีความรูและประสบการณสูง มีความเด็ดขาด เสียสละเพราะตองรับผิดชอบแบก
รับภาระหนาท่ีการงานอันหนัก ผูท่ีจะมาเปนแกฝายอาจคัดเลือกจากผูชวยของแกฝาย คนเกา หรือ
ผูเคยเปนแกฝายมากอน หรือสืบทอดผานสายตระกูล   การทําหนาท่ีของคณะบุคคลผูมีบทบาท
สําคัญในการบริหารจัดการน้ําในรูปแบบเหมืองฝาย แตละตําแหนงมีภาระหนาท่ีตางกันแตจะ
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน บางตําแหนงไมสามารถแยกออกจากกันได แตเปนสวนหนึ่งของกันและกัน ชวย
เชื่อมรอยใหการทํางานกลุมสมบูรณยิ่งข้ึน โดยคณะบุคคลดังกลาวประกอบดวย (๑) แกฝาย หรือ 
หัวหนาฝาย (๒) แกเหมือง หรือผูชวยแกฝาย (๓) ลามนํ้าหรือลามเหมือง  และ (๔) เลียบน้ําหรือ
นายตรวจน้ํา  

 ๓) คุณสมบัติของแกเหมืองแกฝาย ท่ีจะมาทําหนาท่ีผูนําในการบริหารจัดการน้ํา และ
มีความสําคัญอยางย่ิงในระบบการเกษตรของชาวลานนา ประกอบดวย (๑) เปนบุคคลท่ีไดรับการ
ยอมรับ  แกเหมืองแกฝายจะตองไดรับการยอมรับจากลูกเหมืองของชาวบานผูใชน้ําโดยท่ัวไป  (๒) 
เปนบุคคลท่ีมีความเปนธรรม  หัวใจสําคัญของผูทําหนาท่ีแกเหมืองแกฝาย คือจะตองมีความ
ยุติธรรม เนื่องจากหนาท่ีหลักของแกเหมืองแกฝายคือ การแบงปนน้ําเพ่ือการเกษตร (๓) เปนผูมี
ภาวะผูนําในการดูแลรักษาเหมืองฝาย แกเหมืองแกฝายจะตองดํารงตนเปนผูนําทําหนาท่ีในฐานะ
แกนนําเพ่ือปกปองคุมครองเหมืองฝาย เปนแกนนําในการตอสูกับปจจัยภายนอกท่ีเขามากระทบตอ
การดํารงอยูของเหมืองฝาย  (๔) เปนบุคคลท่ีมีจิตสาธารณะ  ในการทําหนาท่ีของแกเหมืองแกฝาย
ท้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน จะไมมีคาตอบแทนในรูปของเงินตรา แตจะมีการตอบแทนดวยผลผลิตของ
ชาวบาน 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙6

 ๔) บทบาทของภูมิปญญาแกเหมืองแกฝายในการสรางความปรองดองแกชุมชน แก
เหมืองแกฝายมีบทบาทในการเสริมสรางสันติสุขในชุมชน ๕ ประการดวยกัน ประกอบดวย (๑) การ
จัดสรรน้ําอยางยุติธรรม ความยุติธรรมนับวาเปนหัวใจสําคัญในการทําหนาท่ีของแกเหมืองแกฝายใน
การจัดสรรน้ํา เนื่องจากผูมีสวนไดสวนเสียกับน้ําในชุมชน ลวนแลวแตเปนคนในชุมชนดวยกันท้ังสิ้น 
และแกเหมืองแกฝายก็เปนคนในชุมชน ซ่ึงมีญาติพ่ีนองท่ีทําการเกษตรกรรมและจําเปนจะตองใชน้ํา
รวมกันกับคนอ่ืนๆ ในชุมชน เม่ือแกเหมืองแกฝายมีหนาท่ีในการจัดสรรน้ํา จึงตองใชหลักความ
ยุติธรรมเพ่ือคนทุกคนจะไดรับผลของการจัดสรรอยางเปนธรรม (๒) การบริหารจัดการระบบการ
แบงปนน้ํา  แกเหมืองแกฝายมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการระบบการแบงปนน้ํา จะคอยทํา
หนาท่ีดูแลความเรียบรอยในการใชน้ําเพ่ือการทําการเกษตรของชาวบาน ดําเนินการสํารวจลํา
เหมืองใหพรอมสําหรับการรองรับน้ําโดยการเดินดูตลอดทางน้ําในความรับผิดชอบของตน จะทํา
หนาท่ีกําหนดการปลอยน้ํา น้ําท่ีไหลมาจากขางบนก็คือจังหวัดเชียงใหม จะตองถูกกําหนดวัน
สําหรับเปดและปด  มีการจัดเวรเพ่ือกํากับดูแลและประสานงานการใชน้ํา(๓) การสรางกระบวนการ
มีสวนรวมในการจัดการน้ํา ระบบแกเหมืองแกฝาย ชวยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
ฐานะสมาชิกเหมืองฝายในกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการใชน้ํา  โดยกิจกรรมท่ีสมาชิกจะตองรวมกัน
ประกอบดวยสรางเหมืองฝาย การซอมแซมฝาย การขุดลอกเหมือง การเรียกเก็บและการยินยอม
จายเงินคาน้ํา (๕) การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี น้ํามีความสําคัญในระบบการเกษตรของชาว
ลานนา และน้ําในการเกษตรก็มีอยางจํากัดจึงทําใหเกิดพฤติกรรมการแยงน้ํา หรือการขโมยน้ําเพ่ือ
ทําการเกษตร ปลายทางของปญหาความขัดแยงเก่ียวกับนํ้าอาจกอใหเกิดความสูญเสียและความ
แตกราวระหวางผูคนในชุมชน จําเปนจะตองมีบุคคลหรือคณะบุคคลมาทําหนาท่ีในการจัดการ
ปญหาความขัดแยงเพ่ือไมใหเกิดการบานปลายไปสูความรุนแรงและเกิดการสูญเสีย (๖) การกําหนด
กติกาเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ การอยูรวมกันในบริบทของปจจัยการผลิตท่ีมีอยางจํากัด แต
ผูผลิตมีจํานวนมาก หากตางคนตางทํา ตางคนตางใชทรัพยากรท่ีมีโดยใชวิธีการมือใครยาวสาวได
สาวเอา ก็จะทําใหเกิดฝายท่ีไดเปรียบและฝายท่ีเสียเปรียบ ในสังคมท่ีปองกันการเกิดปญหาการเอา
เปรียบกันและกันจึงจําเปนจะตองกําหนดกติกาพ้ืนฐานเพ่ือใชเปนเครื่องมือสรางสมดุลในชุมชน   

๒. บทบาทของภูมิปญญาสลากยอมในการสรางสันติสุขในชุมชน 
จากการวิจัยเก่ียวกับบทบาทของภูมิปญญาสลากยอมในการสรางสันติสุขในชุมชน

ของจังหวัดลําพูน มีผลการวิจัยดังนี้ (๑) การดําเนินการประเพณีสลากยอมของชาวลําพูน สลากยอม 
เปนพิธีทานสลากพิเศษของชาวไทยยอง การทานสลากยอม เปนการทานสลากภัตชนิดหนึ่ง ซ่ึงตน
สลากมีขนาดใหญกวาสลากชนิดอ่ืน  ซ่ึงจัดกันมาต้ังแตโบราณกาลของวัดในหมูบานชาวยองแถบ
ตําบลริมปง ตําบลประตูปา ตําบลเหมืองงาและตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน การทาน
สลากยอมมักจะมีคาใชจายคอนขางสูง เพราะการทําตนสลากท่ีมีขนาดใหญและสูงประมาณ ๕-๖ 
วา และประกอบดวยเครื่องตกแตงและเครื่องประดับมากมาย ปจจุบันถาหากจะทําตนสลากยอม
ดังกลาวคงตองใชเงินไมตํ่ากวา ๔๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท ครอบครัวท่ีจะทานสลากยอมไดจึงเปน
ครอบครัวท่ีพอจะมีฐานะและมีลูกสาวอายุ ๒๐ ปข้ึนไป มีความพรอมท่ีจะแตงงานมีครอบครัว ใน
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อดีตเปนหนาท่ีของหญิงสาวท่ีจะพึงทานโดยเฉพาะ ฉะนั้นเม่ือหญิงสาวคนใดมีความสามารถทํางาน
ได พอแมก็จะแนะนําใหลูกทราบถึงหนาท่ีท่ีหญิงสาวพึงปฏิบัติเปนเบื้องแรก คือ การเก็บหอมรอบ
ริบเงินททองท่ีหามาไดดวยน้ําพักน้ําแรง เพ่ือจัดทําตนสลากยอม เพราะโบราณกลาววาหญิงใดยัง
ไมไดทานสลากยอมนั้นไมสมควรจะแตงงาน ถาหญิงใดทานสลากยอมแลวถือวาจะแตงงานเปน
แมบานแมเรือนท่ีดีได การทําสลากยอมจึงเปนการเรียนรูฝกฝนตาง ๆ เชน การถักรอย และงานอ่ืน 
ๆ ในหนาท่ีแมบานแมเรือนอยางสมบูรณแบบ ผูหญิงชาวยองในชนบทเรียนจบการศึกษาเพียงภาค
บังคับ คือชั้นประถม ๔  ไมนิยมเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน และมีอาชีพหลักในการทําเกษตร เชน การ
ทํานา ทําสวน เปนตน  สาวชาวยองเปนผูมีความขยันขันแข็ง จึงทํานา ทําสวน เก็บหอมรอมริบดวย
น้ําพักน้ําแรงเปนเวลาหลายป การทานสลากยอมมิไดมีทุกครอบครัว ครอบครัวท่ียังไมพรอมก็ถวาย
ทานสลากภัตชนิดกวย หรือสลากโชค สวนหญิงสาวท่ีอายุยังไมถึง ๒๐ ป ก็จะทานสลากตนท่ีมี
ขนาดเล็กกวาสลากยอม แตมีเครื่องประดับตกแตงเหมือนสลากยอมตนใหญทุกประการและมีชื่อ
เรียกวา สํารับ  หากวัดใดจะมีการทานสลากภัตในปใด ก็จะปาวประกาศใหศรัทธาของตนทราบ
ลวงหนาเปนป เพ่ือใหเวลาในการตระเตรียมสําหรับผูท่ีจะทานสลากยอม เพราะตองใชระยะเวลาใน
การตระเตรียมขาวของเปนเวลานาน การทานสลากจะเริ่มตนต้ังแตวันเพ็ญเดือนสิบ ตามธรรมเนียม
จะใหวัดท่ีสรางแหงแรกของจังหวัด หรือวัดหลวง จัดงานสลากภัตกอน ในจังหวัดลําพูน คือวัดพระ
ธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จากนั้นวัดอ่ืน ๆ ก็จะจัดสลากภัตเรื่อยไป จนถึงวันแรม ๑๔ คํ่า เดือน 
๑๑  (๒) บทบาทในการสรางกระบวนการมีสวนรวม ประเพณีสลากยอม ของชาวจังหวัดลําพูน 
นอกจากจะเปนประเพณีท่ีสะทอนวิถีชีวิตของชาวลําพูนท่ีเชื่อมประสานกับพระพุทธศาสนาแลว ใน
เนื้อหาของการจัดประเพณียังมีคุณคาท่ีผสานเก่ียวพันอยูกับกระบวนการสรางความสัมพันธของ
ผูคนใหเขามาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอันจะนําไปสูผลสําเร็จในการจัดประเพณี อีกท้ังเปนกุศโลบาย
ท่ีดึงคนเขาวัด ทํากิจกรรมรวมกันภายในวัด ผานพิธีรีตองทางศาสนากอเกิดเปนมวลประชาชน
จํานวนมากท่ีตางมีเปาหมายเดียวคน นําสิ่งของเทาท่ีตนหามาไดเปนอยางดีเพ่ือนอมนําถวาย
พระสงฆในวันสําคัญ ในการจัดประเพณีสลากยอมนั้นตองอาศัยการเสียสละแรงกาย แรงใจของ
พระสงฆและชาวบานมาชวยเหลือกันและกันเพ่ือชวยกันทําตนสลากโดยเฉพาะหากมีความประสงค
จะทําเพ่ือประกวดชิงรางวัลก็จะตองชวยเหลือกันและกันมากข้ึน  ความสําเร็จในการทําสลากยอม
เปนสิ่งท่ียืนยันวาชาวบานทุกทานมีความรู  ความสามารถ โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชาวบานท่ี
กอเกิดเปนพลังแหงความสําเร็จ พัฒนาวัฒนธรรมใหกลายเปนพลังของชุมชน และกลายเปนทุนทาง
วัฒนธรรมท่ีดึงดูดใหคนเขามารูจักชุมชนมากยิ่งข้ึน (๓) บทบาทในการสงเสริมการอยูรวมกันอยาง
สันติ ประเพณีสลากยอม จังหวัดลําพูนมีบทบาทในการเสริมสรางความสามัคคีของคนในชุมชน จาก
บรรดากิจกรรมท้ังหลายท่ีประกอบกันข้ึนเปนประเพณีนี้ ต้ังแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดลวนแลวแตตอง
อาศัยความสมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวของคนไดชวยกันจัดทํา ผลท่ีชุมชนไดรับจากประเพณี
สลากยอม สิ่งท่ีมองเห็นเปนรูปธรรม คือประเพณีสลากยอมชวยสรางงาน สรางรายได นําไปพัฒนา
วัดและชุมชน และกระจายรายไดไปสูครอบครัวโดยการรับงานไปทําท่ีบาน เปนครอบครัวอบอุน  
ในขณะเดียวกันสรางชื่อเสียง ทําใหคนท่ัวไปรูจักท้ังในและตางประเทศ อีกท้ังเปนแหลงเรียนรูใหเด็ก 
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เยาวชน และผูสนใจศึกษา เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีสลากยอมไมใหสูญหาย ในดานท่ีเปน
นามธรรมและเก้ือกูลตอการอยูรวมกันของคนในชุมชน คือ ทําใหเกิดความศรัทธาแกประชาชน เม่ือ
เกิดศรัทธาจึงรวมแรงรวมใจกันจึงเกิดเปนความสามัคคีของประชาชนในชุมชน     
 

๕. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยบทบาทของภูมิปญญาแกเหมืองแกฝาย ภูมิปญญาสลากยอม ภูมิปญญาไข
ประตูดอยสูฝายหารอย และภูมิปญญาเลี้ยงผีขุนน้ําในการสรางสันติสุขในชุมชน ในงานวิจัยเรื่อง 
สันติวิถีเริ่มตนท่ีชุมชน : กรณีศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินในการสรางสันติสุขภาคเหนือของประเทศไทย 
นั้นมีสาระสําคัญท่ีคนพบจากภูมิปญญาซ่ึงเปนกลไกภายในท่ีสงเสริมคุณคาในการสรางวัฒนธรรม
การอยูรวมกันอยางสันติของชุมชนหลากหลายประการ โดยผูวิจัยสรุปเปนองคความรูท่ีไดจากการ
ถอดรหัสเนื้อหาไว ๒ ประการประกอบดวย 
 ๑. ตัวแบบพุทธดุลยภาวะ 
 ตัวแบบพุทธดุลยภาวะเกิดจากการท่ีกลไกลภายในของภูมิปญญาท้ัง ๔ มีการบูรณาการ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช อาจกลาวไดวาเปนการใชอยางอัตโนมัติ กลาวคือ เนื่องจาก
สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีพุทธศาสนาเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อ
ตางๆ ไมไดปราศจากการเจือปนดวยหลักธรรมและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ในภูมิปญญาท้ัง 
๔ ของชาวลานนาก็เชนเดียวกัน ประกอบสรางข้ึนจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางเปน
ระบบ และมีความสมดุลในการนําไปใชเปนสื่อในการจัดประเพณีพิธีกรรม โดยสาระสําคัญท่ีผูวิจัย
คนพบเปนไปตามแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงตัวแบบพุทธดุลยภาวะ 

สีลสามัญญตา ทิฎฐิสามัญญตา 

สันติสุข 

ปย
วา

จา
 

เมตตา 
กรุณา 

ปราศจาก
อคติ ๔ 

ทาน : 
อภัยทาน 

ผูนําทางจิต
วิญญาณ 

ปย
วา

จา
 



9วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 จากแผนภาพแสดงใหเห็นวา ผูทําหนาท่ีเปนศูนยกลางของพิธีกรรมความเชื่อ กลาวคือ ใน
ภูมิปญญาแกเหมืองแกฝาย คือ แกเหมือง และแกฝาย ในภูมิปญญาสลากยอม คือ ผูทําหนาท่ีแจก
สลากของพระสงฆ  ในภูมิปญญาไขประตูดอยสูฝายหารอย คือ นายโฮง และในภูมิปญญาเลี้ยงผีขุน
น้ํา คือ ปูจาน คนเหลานี้ลานแลวแตทําหนาท่ีเปนศูนยกลางของการรักษาความสมดุลของความ
ตองการของคนกับคน กลาวคือ การทําหนาท่ีในการจัดสรรผลประโยชนใหกับคน และการแกปญหา
ความขัดแยงระหวางคน ในขณะเดียวกันเปนศูนยกลางของการปฏิสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ 
และเปนศูนยกลางระหวางการปฏิสัมพันธระหวางคน ธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติ ดังนั้น
จะตองเปนผูทีประกอบดวยความเมตตาและความกรุณา ดํารงตนอยูในความเปนยุติธรรม ปราศจาก
อคติ ๔ ประการ  ทําหนาท่ีอยางเสียสละ คือ การใหเพ่ือคนอ่ืนมากกวากอบโกยเพ่ือตนเอง และการ
ใหท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีผูนําทางจิตวิญญาณจะตองดํารงตน และสั่งสอนผูอ่ืน ก็คืออภัยทาน คือการใหอภัย
เปนหลักการสําคัญในการอยูรวมกันในสังคมท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะกอใหเกิดความขัดแยงระหวางกัน 
 ท่ีกลาวนั้น เปนคุณสมบัติหรือคุณลักษณะสวนบุคคลของผูนําทางจิตวิญญาณ แตพ้ืนฐาน
สําคัญในการสรางชุมชนใหสันติสุข ซ่ึงเปนบทบาทของผูนําทางจิตวิญญาณท่ีกลาวถึงไปแลวก็คือ 
การสรางกติกาพ้ืนฐานเพ่ือการอยูรวมกัน และทุกคนจะตองเคารพในกติกาอยางเสมอภาค และใช
กติกาอยางเสมอภาค ไมใชกติกาเปนไปเพ่ือผลประโยชนของตนเองและพวกพอง หลักการดังกลาว
เรียกวา สีลสามัญญตา นอกจากกติกาจะมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติสุขของคนใน
ชุมชนแลว ความเห็นของคนในชุมชนจะตองมีความเสมอภาคกัน กลาวคือ แมจะมีความเห็น
แตกตางกันในเรื่องเดียวกัน แตสุดทาย ผูนําทางจิตวิญญาณตองสรางความสมดุลโดยการ
แปรเปลี่ยนความเห็นของคนในชุมชนท่ีแตกตางกันไปสูการมีฉันทามติรวมกันใหได หลักการนี้
เรียกวา ทิฏฐิสามัญญตา  
 โครงสรางสังคมของชุมชนการเกษตร คือ การมีปฏิสัมพันธกันแบบพ่ีแบบนอง ถอยทีถอย
อาศัย มีความผูกพันกันในกิจกรรมท่ีหลากหลาย รวมไปถึงกิจกรรมทางการเกษตรท่ีเปนวิถีชีวิตหลัก
ท่ีกลาวถึง แตในขณะเดียวกันภายใตทรัพยากรท่ีจํากัด และความตองการจะใชมีจํานวนมาก ไม
สอดคลองกับทรัพยากรท่ีมีอยู เปนไปไดท่ีการปฏิสัมพันธตอกันเปนไปในทางท่ีกอใหเกิดความ
ขัดแยง  หนาท่ีหลักของผูนําทางจิตวิญญาณตองสรางดุลยภาพใหเกิดข้ึนกับคูขัดแยงเพ่ือนําไปสู
ความสัมพันธดังเดิมโดยวิธีการสื่อสารท่ีกอปรดวยความรัก ความเมตตา ความเอ้ืออาทร ปราศจาก
อคติ ท่ีเรียกวา ปยวาจา สาเหตุท่ีพุทธดุลยภาวะจะตองประกอบดวย ปยวาจา ก็เพราะวา เม่ือเกิด
ปญหาความขัดแยง การคุยกันเพ่ือหาทางออกจะเปนทางออกของปญหาท่ีดีท่ีสุด หากจะรอวันเวลา
ใหคูขัดแยงพรอมกันมาคุยกันเอง ก็เปนไปไดยาก ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดก็คือมีคนกลางภายใตภูมิปญญา
นี้เรียกวา ผูนําทางจิตวิญญาณมาทําหนาท่ีในการเจรจาไกลเกลี่ย คือ ทางออกท่ีดีท่ีสุด เพ่ือนําทุกคน
ออกจากปญหาและนําพาไปสูสันติสุข   

๒. ตัวแบบศานติคาม 
ตัวแบบสันติคามเปนการเสนอรูปแบบชุมชนท่ีอยูรวมกันอยางสันติสุขภายใตกลไกท่ีเกาะ

เก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนผลผลิตจากบรรพบุรุษแลวมีการสืบทอด พัฒนาจนกลายเปนทุนทาง
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วัฒนธรรมของชุมชน ศานติคามเปนชุมชนท่ีปลอดจากความรุนแรง โดยอาศัยวิถีปฏิบัติท่ียอมรับ
รวมกันในชุมชน ผูวิจัยออกแบบตัวแบบศานติคามโดยการพิจารณาจากมิติท่ีแฝงอยูภายในของภูมิ
ปญญาท้ัง ๔ ประกอบดวยภูมิปญญาแกเหมืองแกฝาย ภูมิปญญาสลากยอม ภูมิปญญาไขประตูดอย
สูฝายหารอย และภูมิปญญาเลี้ยงผีขุนน้ํา สังเคราะหขอมูลจากนัยสําคัญท่ีมีความสอดคลองตองกัน
ในความเปนภูมิปญญา และเปนนัยสําคัญท่ีทําหนาท่ีขับเคลื่อนพลังแหงสันติใหเกิดข้ึนในชุมชน แม
จะเปนเพียงมิติความสันติในการประกอบการผลิตทางการเกษตรเปนหลัก แตก็ขยายเชื่อมโยงไปสู
วิถีชีวิตพ้ืนฐานของชาวบานในการดํารงชีวิตตามปกติอยูบาง แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของภูมิปญญาท่ี
มีตอการอยูรวมกันอยางสันติในชุมชน 

สวนประกอบของตัวแบบศานติคามมีท้ังสวนท่ีเปนแนวคิดและสวนท่ีเปนหลักปฏิบัติ ใน
สวนท่ีเปนแนวคิดผูวิจัยไดกลาวไปแลวในเบื้องตน สวนท่ีเปนหลักปฏิบัติมีสาระสําคัญท่ีผูใช
ประโยชนสามารถนําไปประยุกตใชดังแผนภาพ 

 
 
 

 
แผนภาพแสดงตัวแบบศานติคาม : ชุมชนสันติสุข 

กลไกของภูมิ
ปญญา 

 กระบวนการทํางานของภูมิปญญา  ผลผลิต 

 
มีกติกาพ้ืนฐาน 

 
มีความโปรงใส 

 
มีความเปนธรรม 

 
มีความเปนผูนําทาง

จิตวิญญาณ 
 
มีอุดมการณความ

เชื่อ/ศรัทธา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
ศานติคาม : 
ชุมชนสันติ 

วิถีชุมชนท่ีไม
นิยมความ

รุนแรง 

สรางความ
ไววางใจ 

สื่อสารตอหนา 

รวมกันคนหา
ขอเท็จจริง 

เกิดความ
ตระหนักในการ

พ่ึงพา 

เปดประตไูปสู
ขอตกลงรวม 

นําไปสูคุณคาท่ี
เหมือนเดิม 

ปจจัยสนับสนุน 
“ทุกฝายตองมีสวนรวม” 
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 จากแผนภาพแสดงใหเห็นตัวแบบท่ีจะนําไปปฏิบัติมีสวนประกอบของนัยสําคัญท่ีแฝงอยูใน
ภูมิปญญาท้ัง ๔ ต้ังแตกลไกของภูมิปญญา แตละภูมิปญญาท่ีผูวิจัยคนพบ จะมีสวนประกอบสําคัญ
อยางนอย ๕ ประการ คือ 
 ๑) กติกาพ้ืนฐาน เปนเครื่องมือท่ีทําหนาท่ีในการสรางมาตรฐานรวมเพ่ือใหเกิดการ
ยอมรับในกิจกรรมตางๆ รวมกัน การนําตัวแบบไปประยุกตใช คือ การสรางกติกาพ้ืนฐานข้ึนใน
องคกรเพ่ือเปนเครื่องมือใหความหวัง ความตองการของคนอยูบนพ้ืนฐานเดียวกันท่ีจะไดรับการ
ตอบสนอง จะทําใหชุมชนหรือองคกรเกิดความสันติสุข 
 ๒) ความโปรงใส เปนเครื่องมือท่ีแฝงอยูในภูมิปญญา โดยการประกอบกิจกรรม
พิธีกรรม ความเชื่อ ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความโปรงใส เปดเผย คนทุกชนชั้น ทุกระดับมีความเสมอ
ภาคเขาถึงพิธีกรรมไดอยางเทาเทียมกัน การนําตัวแบบไปประยุกตใช คือ การสรางความโปรงใส 
ตรวจสอบได มีความเทาเทียมในศักด์ิศรีความเปนมนุษย ไมมีการแบงชั้นวรรณะจะสงผลใหชุมชน
หรือองคกรเกิดความสันติสุข 
 ๓) ความเปนธรรม เปนเครื่องมือท่ีปรากฏอยูในภูมิปญญาท้ังหมดท่ีทําวิจัย โดยถูก
นําไปใชในกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญาในประเด็นปฏิสัมพันธระหวางคนกับคนบนพ้ืนฐานของ
ผลประโยชนท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษยแลวแตกรณีของภูมิปญญา การนําตัวแบบไป
ประยุกตใช คือ การอํานวยความเปนธรรมใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายท่ีเก่ียวของ ไมลําเอียงแก
บุคคลหรือกลุมบุคคลใดๆ เพียงเพราะรักชอบพอกับคนเหลานั้น  ซ่ึงจะสงผลใหชุมชนหรือองคกร
เกิดความสันติสุข 
 ๔) ความเปนผูนําทางจิตวิญญาณ ประเด็นนี้เปนการเชื่อมโยงไปหาผูนําท่ีทําหนาท่ี
นําผูอ่ืนเขาสูพิธีกรรมความเชื่อในภูมิปญญาท่ีทําวิจัย ลักษณะพิเศษของผูนําทางจิตวิญญาณในภูมิ
ปญญาท่ีคนพบ คือ พูดแลวคนเชื่อ สั่งแลวคนทําตาม ดวยคุณลักษณะการนําดังกลาวจึงไดรับการ
ยอมรับใหทําหนาท่ีในการเปนคนกลางแจกจายผลประโยชนท่ีทุกคนจะไดรับ และทําหนาท่ีเปนคน
กลางในการแกปญหาความขัดแยงของคนในกรณีท่ีเกิดปญหาข้ึน ชุมชนและองคกรจะพบความสันติ
สุขจะตองผลิตผูนําทางจิตวิญญาณท่ีมีคุณลักษณะดังกลาวใหเกิดข้ึน และตองยอมรับความเปนผูนํา
ของบุคคลผูนั้นอยางจิรงใจ 
 ๕) อุดมการณความเชื่อ ความศรัทธา ในภูมิปญญากลาวถึงสิ่งศักด์ิสิทธิ์เหนือ
ธรรมชาติหลายประการ สิ่งเหลานี้เปนสวนสําคัญท่ีทําหนาท่ีกํากับวิถีการดําเนินชีวิตของคนใน
ชุมชน แมเปนสิ่งท่ีมองไมเห็น แตผูคนกลับใหการยอมรับในอํานาจ  อํานาจของสิ่งเหนือธรรมชาติ
เปนกฎ ท่ีมีความแข็งแกรงยิ่งกวากฎหมาย การแสดงออกถึงความกตัญูรูคุณดวยการบวงสรวงเพ่ือ
ตอบแทนในสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติไดปกปกรักษา คุมครองและแบงปนชวยเหลือในการประกอบอาชีพ  
ชุมชนและองคกรจะพบความสันติสุขจะตองสรางอุดมการณความเชื่อหรือวัฒนธรรมบางประการข้ึน
ในองคกร เพ่ือทําหนาท่ีเสริมความม่ันใจในการดํารงชีวิตและลดจุดพรองของกติกาของชุมชนหรือ
องคกรท่ีมีอยูใหมีความเขมแข็งมากข้ึน  
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 ท่ีกลาวมานั้นเปนสวนประกอบกลไกของภูมิปญญาของภูมิปญญาท่ีเปนปจจัยตอการสราง
สันติสุขในชุมชน หมายรวมถึงการนําไปปฏิบัติในองคกรก็จะเปนปจจัยสําคัญในการเสริมสรางความ
สันติสุขภายในองคกร แตปจจัยดังกลาวท่ีมีอยูนั้นจะตองผานกระบวนการทํางานของภูมิปญญา
อยางเปนระบบ ดังท่ีภูมิปญญาท้ัง ๔ ท่ีทําการศึกษามีการทํางานโดยมีเปาหมายเสริมสรางศานติ
ชุมชน   
 สําหรับกระบวนการทํางานของภูมิปญญานั้น เปนการถอดรหัสจากองคประกอบยอยของ
ภูมิปญญาท่ีทําหนาท่ีเพ่ือสรางความสมดุลใหเกิดข้ึนภายในภูมิปญญา เชน  เม่ือเกิดปญหาความ
ขัดแยงเรื่องน้ําข้ึน ก็จะตองมีการดําเนินการเพ่ือคลี่คลายปญหาความขัดแยงไปสูความสมดุลคือการ
มีความสัมพันธท่ีดีดังเดิม  เปนตน กระบวนการดังกลาวเริ่มจากตัวกลไกของภูมิปญญามีความพรั่ง
พรอม จากนั้นเม่ือเกิดปญหาความขัดแยงข้ึนกระบวนการทํางานจะเริ่มจากการรวมกันคนหา
ขอเท็จจริง โดย ซ่ึงหมายถึงคูขัดแยงและผูนําทางจิตวิญญาณจะตองรวมกันคนหาขอเท็จจริงของ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน จากนั้นผูเก่ียวของเขามาสูโตะเจรจา พูดคุยเจรจากันตอหนาในท่ีนี้คือ การสื่อสาร
ตอหนา ในการเจรจาจําเปนตองรวมกันสรางความไววางใจ  ตามธรรมชาติของความขัดแยง จะเปน
ตัวบอนทําลายความไววางใจ เม่ือความไววางใจสูญเสียไป ความสัมพันธจะไมดี ดังนั้นเพ่ือสราง
ความสัมพันธใหกลับมา จะตองมีการรวมกันสรางความไววางใจ จากนั้นจะตองรวมกันเปลี่ยน
กระบวนทัศนใหทุกฝายตระหนักในการพ่ึงพาอาศัยกัน ชี้ใหเห็นความสําคัญของมนุษยในฐานะสัตว
สังคม อยูอยางโดดเด่ียวไมอาศัยพ่ึงพาผูอ่ืนไมได ความจําเปนในการอยูรอดของมนุษยคือการพ่ึงพา
อาศัยกันและกัน เม่ือเปลี่ยนกระบวนทัศน ใหตระหนักถึงการพ่ึงพากันและกันไดแลว จึงเปนข้ันตอน
ของการเปดประตูไปสูการหาขอตกลงรวมกันบนพ้ืนฐานของการชนะทุกฝายท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้
กระบวนการเปดประตูไปสูขอตกลง ผูนําทางจิตวิญญาณมีบทบาทอยางมากในการท่ีจะใหคูขัดแยง
เปดประตูใจ ไมมีวาระซอนเรน ไมมีความรูสึกแอบแฝง เพ่ือนําพาทุกฝายสูคุณคาท่ีเหมือนเดิมมี
ความสัมพันธท่ีดีตอกันเชนเดิม 
 เง่ือนไขท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนตัวแบบศานติชุมชนนี้ คือ ทุกฝายตองเขามามีสวนรวมและ
ตองมีสวนรวมดวยใจ การท่ีคนจะมีสวนรวมดวยใจไดเขาจะตองมีความเชื่อม่ันในกลไกของภูมิ
ปญญา ดังนั้น ตัวแบบศานติชุมชนนี้จึงเปนกระบวนการสรางสันติในชุมชนโดยอาศัยกลไกและ
กระบวนการทํางานของภูมิปญญาเปนเครื่องมือในการดําเนินการ ภูมิปญญาเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนทองถ่ิน สันติวิถีท่ีกลาวนั้นจึงเริ่มตนจากชุมชนท่ีขยายผลไปสูภาคสวนตางๆ เพ่ือนําไป
ประยุกตในการสรางสันติสุขภายในองคกร 

 
ขอเสนอแนะ 

เพ่ือใหผลการวิจัยเรื่อง “สันติวิถีเริ่มตนท่ีชุมชน : กรณีศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินในการสราง
สันติสุขภาคเหนือของประเทศไทย”เปนประโยชนในการนําองคความรูจากภูมิปญญาชาวบานไปใช 
ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ วา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมเก่ียวกับภูมิ
ปญญาใหคงรูปแบบด้ังเดิมไวใหมากท่ีสุดและควรมีการฟนฟูภูมิปญญาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการสราง
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ความสมานฉันทใหเกิดข้ึนในชุมชน ในขณะเดียวกัน สถาบันการศึกษาควรสงเสริมใหเยาวชนเกิด
การเรียนรูในเชิงคุณคาของภูมิปญญา ผานบทเรียนทองถิ่นและเขารวมสังเกตการณในสถานท่ี
ประกอบพิธีจริง และภาคเอกชนควรใชสาระสําคัญในภูมิปญญาเปนเครื่องมือในการสรางความ
รวมมือในการพัฒนาของบุคลากรในหนวยงาน 
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บทคัดยอ 
 บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑) ศึกษาสภาพท่ัวไปและปญหาอุปสรรคการ
ดําเนินการตามหลักจริยธรรมของขาราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ๒)ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ี
สงเสริมการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของขาราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ๓)พัฒนาและนําเสนอ
ตัวแบบจริยธรรมท่ีบูรณาการรวมกับหลักพุทธธรรมของขาราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเปนขอมูลเบื้องตน จากผูใหขอมูลสําคัญ
จํานวน ๓๔ รูป/คน ดวยแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง และผูมีสวนรวมในการสนทนากลุม
จํานวน ๑๑ รูป/คน วิเคราะหขอมูลดวยการพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณเปนขอมูลปด
ทาย เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ๓ กรม จํานวนกลุม
ตัวอยาง ๔๐๐ ตัวอยาง จากประชากร ๗,๘๔๗ คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 
๑) สภาพท่ัวไปและปญหาอุปสรรคการดําเนินการตามหลักจริยธรรมของขาราชการ 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย ถูกมองในภาพรวมเก่ียวกับการรองเรียนและคดีความเก่ียวกับการ
ประพฤติผิดหรือการละเมิดจริยธรรมท่ีประสบปญหาสอไปในทางทุจริต สวนใหญเปนหนวยงานท่ีอยู
ในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดและใหบริการประชาชน หนวยงานในสวนทองถ่ินมี
สถานะเปนนิติบุคคล กรมตนสังกัดในสวนกลางมีหนาท่ีควบคุมดูแลขาราชการในสวนกลาง 
โดยเฉพาะกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไมมีอํานาจในการควบคุมหนวยงานสวนทองถ่ิน จึงใช
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ชองวางทางกฎหมายแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง กรมเพียงแตมีหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนเชิง
นโยบาย โครงการฝกอบรม กิจกรรมท่ีสนับสนุนใหปฏิบัติตามกฎหมายแตดวยผลประโยชนจาก
งบประมาณจํานวนมหาศาลท่ีสวนทองถ่ินไดรับกอใหเกิดการรวมมือทุจริตดวยความสมยอมระหวาง
ขาราชการและผูมีอิทธิพลในทองถ่ิน ขาราชการบางคนยังคงมีทัศนคติท่ีผิดดวยการขอใหตนมีสวนได
ใครจะทําผิดก็ไมเปนไร ยังใหความนิยมวัตถุตามกระแสนิยม กระทรวงมหาดไทยมีศูนยตอตานการ
ทุจริตขับเคลื่อนอยางเขมขนรวมกับการมีสวนรวมตรวจสอบภาคประชาชน แตยังคงมีปญหาเพราะ
ขาราชการยังขาดจิตสํานึก ผูบังคับบัญชาตองกระทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี สิ่งสําคัญคือกระบวนการ
ขัดเกลาเพ่ือการพัฒนาดวยขาราชการใหยึดถือศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรม เพ่ือลด
ปญหาจากการละเมิดและประพฤติมิชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีใหหมดสิ้นไป  

๒) หลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของขาราชการ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย โดยการบูรณาการหลักพุทธธรรม ๒ หลักธรรม คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ไดแก  
หมวดทาน ศีล และภาวนา และโลกบาลธรรม ไดแก หิริ และโอตตัปปะ ในระดับการปฏิบัติตาม
หลักพุทธธรรม ภาพรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปนอยไดแก 
หมวดหิริ หมวดทาน หมวดโอตตัปปะ หมวดศีล และหมวดภาวนา 

๓) ตัวแบบจริยธรรมท่ีนํามาบูรณาการรวมกับหลักพุทธธรรมของขาราชการ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย โดยรูปแบบท่ีเหมาะสมและมีความสอดคลองเปนรูปแบบ “SGDBD MODEL” 
ซ่ึงจะทําใหประมวลจริยธรรมของขาราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความสมบูรณยิ่งข้ึนดังนี้ 
หิริ S=Shame (Moral Shame) เปนความละอายตอการทําชั่วหรือไมเดินไปสูความเสื่อม ตอง
เคารพศักด์ิศรีของตนเองท่ีไดรับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวและสถาบันการศึกษา มีสติระลึกได
และมีความละอายชั่ว จนตระหนักวาการทําสิ่งไมดีเปนสิ่งท่ีทํายาก  ทาน G=Give (Merit 
Acquired by Giving) เปนการใหท่ีไมทําใหตนเองเดือดรอน เปนการอนุเคราะหบรรเทาความ
เดือดรอน เปนพ้ืนฐานท่ีสั่งสมในการใหท่ีชําระจิตใจไมใหเกิดความโลภอยากไดของผูอ่ืน เปนการขัด
เกลาพฤติกรรมไมใหเกิดความขัดแยง และเปนเครื่องชวยยึดเหนี่ยวจิตใจระหวางกัน ทําใหองคกร
เกิดความสงบสุข โอตตัปปะ D=Dread (Moral Dread) ความเกรงกลัวตอบาป เปนสิ่งสําคัญของ
นักปกครองท่ีใชควบคุมจิตใจใหดําเนินชีวิตและอยูรวมกันของคนในสังคมอยางมีความสุข การ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเกรงกลัวตอผลของการทําผิด ปลุกจิตสํานึกและตระหนักกลัวผลกรรมท่ีตนเอง
กระทํา ศีล B=Behavior (Moral Behavior) เปนความปกติ เปนขอปฏิบัติ เปนกรอบท่ีคอยควบคุม
ความประพฤติทางกายวาจาใหอยูในความดีงาม ไมเบียดเบียนท้ังตนเองและผู อ่ืน เปนเครื่อง
เตือนสติใหงดเวนการกระทําชั่ว ไมปฏิบัติขัดแยงตอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และจริยธรรมท่ีดี
งาม ภาวนา D=Development (Mental Development) เปนการปรับปรุง การทําใหดีข้ึนเจริญ
ข้ึน ดวยการพัฒนาตนเองและระบบงานใหทันตอความเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหบริการประชาชนดวย
ความรวดเร็วถูกตอง เต็มกําลังความสามารถ ใชทรัพยากรและทรัพยสินดวยความประหยัดคุมคา  
เกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม แสวงหาวิธีการใหมเพ่ือใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จมากข้ึน 
การประยุกตนําตัวแบบหลักพุทธธรรมจากการวิจัย คือ “SGDBD MODEL” โดยคัดเลือกหมวด
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พุทธธรรมใหสอดคลองเหมาะสมกับวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม และหัวขอการอบรม ก็จะ
ชวยสงเสริมผลสัมฤทธิ์ของงาน จากการท่ีขาราชการไดนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชกับตนเอง 
เพ่ือนรวมงานในองคการ และจะกอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอกระทรวงมหาดไทยโดยรวม 
 

คําสําคัญ: การบูรณาการ หลักพุทธธรรม การพัฒนาตัวแบบ จริยธรรม ขาราชการ     
             กระทรวงมหาดไทย 
 

ABSTRACT 
 1) Objectives of this research were; 1. To study general context, problems and 
practice according to the ethical principles of the officials of the Ministry of Interior, 2. To 
study Buddhadhamma promoting the ethical model development of the officials of the 
Ministry of Interior and 3) To develop and propose the ethical model integrated with 
Buddhadhamma of the officials of the Ministry of Interior. 
 Methodology was the mixed methods using the qualitative research as the main 
principal, collected data from 34 key informants with structured in-depth-interview and 
from 11 participants in focus group discussion and analyzed data by descriptive 
interpretation. The quantitative research collected data from 400 samples from the 
populations of 7,847 people from 3 departments, analyzed data with descriptive statistics; 
frequency, percentile, mean and standard deviation. 
 Findings were as follows:   
 1) General context, problems and obstacles of practice along with the ethical 
principles of the officials of the Ministry of Interior were viewed from complaints and 
criminal cases by misconducts or ethical principle abuse indicating the tendency of 
corruption. Most cases were from regional and local units that were closed to the public. 
The regional and local units were juristic entities. The central department, especially the 
Department of Local Administration does not have direct controlling authority over the 
regional and local administrative organization. They might use this gap to seek the interest 
for themselves. The Department of Local Administration only support and facilitate the 
policy, training and laws abiding activities. The regional and Local Administrative 
Organizations operated with the huge amount of budget that might lead to cooperation 
with local influent persons to embezzle the budget for own benefits. Some officials still 
have wrong attitude to have the part in project operation, even that project might be 
handled by not-so-straight means. They are still materialistic as the popular current of the 
society. The Ministry of Interior has mobile corruption suppression units with cooperation 
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from public. Even though the problems still exist because the officials lack conscience. The 
supervisors must act as the good examples. More importantly, there should be the 
socializing process to develop the officials to behave and practice according 
Buddhadhamma to reduce or eliminate the misconducts and power abuse. 
 2) Buddhadhamma that can be integrated to supports the ethical model 
development of the officials of the Ministry of Interior is of two. One is Punyakiriyavattu 3; 
Dana, giving, Sila, precepts and Bhavana, meditation and Lokapaladhamma; Hiri, moral 
shame and Ottappa, moral dreads. Practice along the Buddhadhamma by overall was at 
high level, from high to low; Hiri, Dana, Ottappa, Sila and Bhavana accordingly. 
 3) The ethical model integrated with Buddhadhamma for the officials of the 
Ministry of Interior could be coined as “SGDBD Model”. This model would make the 
ethical codes of conduct of the officials of the Ministry of Interior more complete as: 
S=Shame moral shame is the shame to do evil things, to commit bad conduct that 
would lead to ruin. One must respect one’s own dignity trained by the family and 
educational institutions. Be mindful and moral shameful and realized that bad things are 
difficult to do. G=Give merits acquired by giving. It’s giving that is not a burden to oneself 
but the sacrifice to reduce suffering of others. It was the basic of mind cleaning so that 
one would not be greedy for other’s properties. It was the behavior training for not to be 
the conflicts and it was the bond of each other’s minds so that the organization would be 
peaceful and happy. D=Dread or moral dread; being afraid of sins. It was the important 
things for administrators to control their minds and live the life with others in the society 
happily. This would help administrators to perform their duties without being afraid of 
wrong doing, awakening the consciousness and being afraid of the results of bad actions, 
Kamma. B=Behavior or moral behavior, this is the morality to live together with others in 
the community. It was a framework for reminding for not to do evils, not to break the 
national laws, rules and regulations and fine ethical rules.’ D=Development mental 
development. It was doing for betterment, self and job development to match the 
changing current in order to render services to people fast and accurately and effectively, 
using resources and properties most effectively for the public and seeking for new ways to 
perform the task faster and more effectively. The application of “SGDBD Model” to fit 
with the objectives of projects, activities and topics of training would bring the job 
efficiency. When the officials applied Buddhadhamma by themselves and the work-teams 
in the organization would yield the good image of the Ministry of Interior as a whole.  

Keywords: Integrated,Buddhadhamma,ethical for the officials of the Ministry of Interior 
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๑. บทนํา 
 ปญหาฉอโกงหรือการคอรรัปชั่น ซ่ึงสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมของเจาหนาท่ีรัฐจากการ
ใชอํานาจหนาท่ีใหคุณใหโทษ ความสะดวก หรืออุปสรรค เพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตนดวยการ
ละเลยเพิกเฉย การไมปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย หรือการปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาท่ีเก่ียวกับ
กฎระเบียบและการกํากับดูแล ตลอดจนการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียหายตอ
ประสิทธิภาพของประเทศชาติโดยรวม หากเจาหนาท่ีของรัฐไดใหความสําคัญและตระหนักในเรื่อง
จริยธรรมเพ่ิมมากข้ึน ก็จะเปนการเพ่ิมภูมิคุมกันใหเจาหนาท่ีของรัฐไดประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง
ชอบธรรม เริ่มจากการสรางจิตสานึกท่ีตัวเจาหนาท่ีของรัฐ และนําหลักพุทธธรรมมารวมบูรณาการ
ท้ังในดานการปองกันคือ โลกบาลธรรม ไดแก หิริ คือ ความละอายชั่ว และโอตตัปปะ ความเกรง
กลัวตอการกระทําบาป และดานการสงเสริมใหองคการเขมแข็งข้ึนคือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ 
ประกอบดวย ทานคือ การแบงปน ศีลคือ การรักษากายวาจาใหเรียบรอย และ ภาวนาคือ การมี
ปญญาเปนเครื่องกํากับการทํางาน เพ่ือรวมกันปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ ์

ผูวิจัยจึงเห็นวา การแกปญหาความไมโปรงใสในการปฏิบัติราชการใหสัมฤทธิ์ผล โดยมี
คําถามในการวิจัยวา สภาพท่ัวไปและปญหาอุปสรรคการดําเนินการตามหลักจริยธรรมของ
ขาราชการไทย สังกัดกระทรวงมหาดไทย เปนอยางไร หลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาตัวแบบ
จริยธรรมของขาราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีอะไรบาง และตัวแบบการพัฒนาจริยธรรมของ
ขาราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีลักษณะอยางไร โดยการนําหลักพุทธธรรมบูรณาการรวมกับ
จริยธรรมของกระทรวงมหาดไทย ดวยการเติมเต็มใหการดําเนินชีวิตทางโลกสมบูรณดวยหลักพุทธ
ธรรม ซ่ึงมีความเชื่อม่ันวาการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมขาราชการ 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย จะเปนตนแบบท่ีสัมฤทธิผลในการประยุกตตัวแบบจริยธรรมใหสอดคลอง
กับหนวยงานราชการหรือหนวยงานอ่ืนๆ และกอใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมโดยสวนรวมตอ
ประเทศอยางยั่งยืน 

 

๒. วัตถุประสงคการวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปและปญหาอุปสรรคการดําเนินการตามหลักจริยธรรมของ

ขาราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
๒.๒ เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของขาราชการ สังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
๒.๓ เพ่ือพัฒนาและนําเสนอตัวแบบจริยธรรมท่ีบูรณาการรวมกับหลักพุทธธรรมของ

ขาราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
๓. ขอบเขตการวิจัย 

๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาตัวแบบ
จริยธรรมของขาราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยศึกษา ๑) แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการบูร
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ณาการ ๒) แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนาตัวแบบ ๓) แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับจริยธรรม ๔) 
พัฒนาการจริยธรรมของขาราชการไทย ๕) จริยธรรมของกระทรวงมหาดไทย ๖) หลักพุทธธรรมท่ี
นํามาพัฒนาจริยธรรม ๗)งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๘) กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๓.๒ ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลสําคัญ ประชากรท่ีใชวิจัยในครั้งนี้คือ 
ขาราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ไดแก กรมการปกครอง การมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กรมท่ีดิน และกลุมพระภิกษุ นักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรม  

 
๔. วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของ
ขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย” ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนขอมูลหลัก และ
ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนขอมูลรอง เพ่ือสนับสนุนใหเกิดความ
สมบูรณมากยิ่งข้ึน โดยมุงเนนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึก รวมถึงการสังเกต 

 

๕. ผลการวิจัย 
ผลจากการท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาตัวแบบ

จริยธรรมของขาราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทําใหทราบองคความรูใหมเพ่ือเปนแนวทางการ
พัฒนาจริยธรรมใหประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะทําใหเจาหนาท่ีของรัฐไดใหความสําคัญ
และตระหนักในเรื่องจริยธรรมมากข้ึน จะเปนภูมิคุมกันการประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม
โดยนําหลักพุทธธรรมคือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ และหิริโอตตัปปะ บูรณาการรวมกับประมวลจริยธรรม 
เปนการสงเสริมใหองคกรเขมแข็งข้ึนและเกิดภาพลักษณท่ีดีโดยรวมแกกระทรวงมหาดไทย โดย
รูปแบบการวิจัยครั้งนี้คือรูปแบบ “SGDBD MODEL” ซ่ึงจะเปนตัวแบบท่ีสําคัญตอการพัฒนา
จริยธรรมของขาราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้คือ 

หิริ S=Shame (Moral Shame) เปนความละอายตอการทําชั่ว หรือไมเดินทางไปสู
ความเสื่อม ขาราชการตองเคารพศักด์ิศรีของตนเองท่ีไดรับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวและ
สถาบันการศึกษา การประพฤติดีปฏิบัติชอบในหนาท่ีการงานท่ีสั่งสมไวตลอดชวงอายุงานเปนสิ่ง
ชี้ใหเห็นวาการทําสิ่งไมดีเปนสิ่งท่ีทํายากแมแตจะคิดเพราะสติระลึกไดและมีความละอายชั่ว ไมเรียก 
รับ หรือยอมจะรับซ่ึงเงินทองของขวัญแกตนหรือญาติของตนจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือการดํารง
ตําแหนงนั้น การไดมาซ่ึงประโยชนจากการไมเสนอ ไมดําเนินการ หรืออนุมัติโครงการ หรือการใช
ตําแหนงเพ่ือเปนคุณหรือเปนโทษดวยอคติท้ังตอบุคคลอ่ืน อยูบนหลักของความพอเพียงท้ังในชีวิต
การดําเนินงานและชีวิตครอบครัว ตระหนักในบาปบุญคุณโทษและผลของกรรมซ่ึงจะเปนเครื่อง
กํากับดูแลจิตใจไดรับความสงบสุข  

ทาน G=Give (Merit Acquired by Giving) เปนการใหท่ีไมทําใหตนเองเดือดรอน ใน
รูปของวัตถุสิ่งของ คําแนะนํา คําสั่งสอนท่ีดี เปนการอนุเคราะหบรรเทาความเดือดรอน เปนพ้ืนฐาน
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ท่ีสั่งสมในการใหท่ีชําระจิตใจไมใหเกิดความโลภอยากไดของผูอ่ืน เปนการขัดเกลาพฤติกรรมไมให
เกิดความขัดแยงแยงชิงเบียดเบียนกัน และยังเปนเครื่องชวยยึดเหนี่ยวจิตใจระหวางกัน เม่ือมีจิตใจ
เปนผูใหก็จะไมนําเวลาและทรัพยากรของทางราชการไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน ไมกระทําการใดท่ี
เกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม ไมใชดุลพินิจปฏิบัติตอ
บุคคลอ่ืนใหเปนคุณเปนโทษเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชน การไมถือโทษอาฆาตพยาบาทดวยการให
อภัยทานทําใหองคกรเกิดความสงบสุขและการประสานงานรวมมือกันพัฒนาใหเกิดความเจริญ
ยิ่งข้ึน 

โอตตัปปะ D=Dread (Moral Dread) ความเกรงกลัวตอบาป เปนสิ่งสําคัญของนัก
ปกครองท่ีใชควบคุมจิตใจใหดําเนินชีวิตและอยูรวมกันของคนในสังคมอยางมีความสุข การปฏิบัติ
หนาท่ีโดยไมเกรงกลัวตอผลของการทําผิด บุคคลนั้นสามารถความเสียหายใหแกตนเองและผูคนใน
สังคมไดตลอดเวลา การปฏิบัติหนาท่ีโดยไมคํานึงถึงศักด์ิศรีของความเปนมนุษย การหลีกเลี่ยง
ละเลย ใชอํานาจเกิดกวากฎหมายกําหนด การดําเนินการนอกเหนืออํานาจหนาท่ีสงผลกระทบสิทธิ
และเปนภาระของผูอ่ืน การปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมไมเห็นแกพวกพองใหความเสมอภาค
และเปนธรรมตอบุคคลผูมาติดตอหรือรองขอโดยปราศจากผลประโยชน ตระหนักกลัวผลกรรมท่ี
ตนเองกระทํา จะสงผลความทุกขท่ีเกิดจากการลงโทษทางสังคม ทางกฎหมาย และโทษภัยใน
อบายภูมิ หรือไดรับการลงโทษจากสิ่งท่ีมองไมเห็น 

ศีล B=Behavior (Moral Behavior) เปนความปกติ เปนขอปฏิบัติ เปนกรอบท่ีคอย
ควบคุมความประพฤติทางกายวาจาใหอยูในความดีงาม ไมเบียดเบียนท้ังตนเองและผูอ่ืน เปนเครื่อง
เตือนสติใหงดเวนการกระทําชั่ว หรือการไมปฏิบัติขัดแยงตอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ วัฒนธรรม 
องคการหรือจริยธรรมท่ีดีงาม การปฏิบัติหนาท่ีท่ีถูกตองแมจะขัดตอความตองการของผูบังคับบัญชา 
กลาใหคําทักทวงตักเตือนรายงานผูฝายืนท่ีกระทําขัดตอประมวลจริยธรรม ผูมีศีลจึงงายท่ีจะไมทํา
การละเมิดกฎหมาย ขอบังคับ โดยใชชองวางทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบแสวงหา
ประโยชนเพ่ือตนเอง เปดเผยใหขอมูลขาวสารอยางถูกตองไมบิดเบือนเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนและ
พวกพองจนกระทบถึงสิทธิเสรีภาพผูอ่ืน การยุติการกระทําท่ีชื่อของตนเองและเจาหนาท่ีผูอ่ืนในการ
ถือครองสิทธิหรือสินทรัพยประโยชนอ่ืนใดเพ่ือปกปดสินทรัพยตนเอง อีกท้ังไมปฏิบัติหนาท่ีใหแก
หนวยงานอ่ืนหรือหนวยงานภายนอกเพ่ือใหไดมาซ่ึงคาตอบแทนจากการดํารงตําแหนงดวย 

ภาวนา D=Development (Mental Development) เปนการปรับปรุง การทําใหดีข้ึน
เจริญข้ึนดวยการพัฒนาตนเองและระบบงานใหทันตอความเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหบริการประชาชน
ดวยความรวดเร็วถูกตอง รอบคอบ เต็มกําลังความสามารถ ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิประโยชน
ทางราชการดวยความประหยัดคุมคาและมีประสิทธิภาพ ใชดุลพินิจเหมาะสมปราศจากอคติสวนตน 
การใหความรวมมือ เอ้ือเฟอเผื่อแผ กอใหเกิดการประสานงานและประโยชนสูงสุดตอสวนรวม การ
เอาใจใสดูแลแนะนําของผูบังคับบัญชาใหประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบดวยความเมตตาจะชวย
แกไขปญหาขาราชการใหหมดไป ศึกษาแสวงหาวิธีการแนวใหมเพ่ือใหการปฏิบัติงานประสบ
ความสําเร็จมากข้ึน มีความม่ันคงตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยและแสดงออกดวยความ
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จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยดวยการสรางความรูความศรัทธาท้ังในองคกรและประชาชน
เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีโดยรวมของขาราชการ 

 

๖. ขอเสนอแนะ 
 ๖.๑) กระทรวงมหาดไทยควรประกาศเปนกฎกระทรวง ดวยการนําหลักพุทธธรรมเขามา
เปนกฎระเบียบเก่ียวกับการพิจารณาความดีความชอบและเลื่อนชั้นยศตําแหนง โดยเฉพาะตําแหนง
ต้ังแตระดับผูบริหารชั้นตนข้ึนไป ควรตองเขาโครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมดวยหลักธรรม
ใดบาง และตองผานการปฏิบัติธรรมในระดับใด เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมสอดคลองกับภาระหนาท่ี
และวุฒิภาวะในการเปนผูนําในแตละระดับ  
 ๖.๒) ประยุกตนํารูปแบบหลักพุทธธรรมจากการวิจัย คือ “SGDBD MODEL” มา
จัดเรียงตามลําดับความสําคัญยากงายใหสอดคลองกับหัวขอท่ีจะพัฒนาอบรมใหความรูแก
ขาราชการเพ่ือใหสอดคลองในแตละหมวดธรรม เชน ใหความสําคัญท่ีจะปลุกจิตสํานึกในหลักธรรม
เก่ียวกับ “หิริ-ความละอายชั่ว” ถัดมาคือ “ทาน-การให” “โอตตัปปะ” “ศีล” และ “ภาวนา” 
ตามลําดับ ซ่ึงผลดังกลาวจะชวยสงเสริมและพัฒนาใหขาราชการท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถ
นํามาประยุกตใชกับตนเอง เพ่ือนรวมงานในองคกร ชวยการทํางานไดเปนอยางดี และตองเปนการ
อบรมท่ีมีความตอเนื่องมีการติดตามประเมินผลท้ังระหวางการฝกอบรมและหลังฝกอบรม 
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บทคัดยอ  
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ  ๑) ศึกษาวิถีชีวิตของคนชาวอีสานท่ีนําหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงไปปฏิบั ติ  ๒) ศึกษาวิ ถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชาวอีสาน และ  
๓) การสังเคราะหการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยการคนควารูปแบบการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวอีสาน โดยการใช
การอภิปรายกลุมและสัมภาษณเจาะลึกกับกลุมประชากรตัวอยางท่ีเปนการศึกษาแบบครั้งเดียว  
ไดแก  ตําบลบัวแดง, ตําบลสระบัว,อําเภอปทุมรัตน, จังหวัดรอยเอ็ด,ตําบลสามัคคี,ตําบลรองคํา,
อําเภอรองคํา, จังหวัดกาฬสินธุ,  ตําบลศรีฐาน,ตําบลโคกนาโก,อําเภอปาต้ิว, จังหวัดยโสธร,ตําบล ลือ, 
ตําบลหวย, อําเภอปทุมราชวงศา, จังหวัดอํานาจเจริญ เพ่ือรวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหสรุปเรียง
เชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาวิจัยพบวา การดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวอีสาน 
ผูทําการศึกษาวิจัยไดสรุปผลท่ีไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน ๘ ตําบล  ๔ อําเภอ และ ๔ 
จังหวัด ในดานของปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด คือ ระดับรายได รองลงมา 
คือ อายุ และระดับการศึกษา มีผลตอการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติระดับปาน
กลาง และเพศ สถานภาพการสมรส มีผลตอการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอยูใน
ระดับนอย ในดานของการสังเคราะหไดรับรูและเขาใจ เก่ียวกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กลุม
ตัวอยางไดใหความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ พออยู พอกิน 
พอใช รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงมีไวใหแกประชาชนชาวไทยมานานแลวและทําใหประชาชนชาวไทยรูจักประหยัดอดออม และการ
นําเอาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพ และ
ความสัมพันธในหมีบานและชุมชนนั้นกลุมตัวอยางไดนํามาประยุกตใชในดานตางๆ เชน การปลูก
พืชผักสวนครัวไวกินเองในครัวเรือน การเพ่ิมระดับรายได ลดรายจาย การสงเสริมกลุมอาชีพท่ีมีอยู
เดิม เชน เพาะเห็ดนางฟา การทําปุยชีวภาพ และปุยมัด ทําใหคนในชุมชนมีความสามัคคี 
เอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ไมทอดท้ิงกัน พรอมท้ังทําใหหมูบานและชุมชนมีระดับรายได
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ABSTRACT 

The research contained of three objectives  aims, namely, i) to study the 
way of life of the North-easterners performing the Sufficient Economy, ii) to study 
the North-easterners’ way of life in accordance with the Sufficient Economy, and iii) 
to synthesize the way of life in accordance with the Sufficient Economy. This is the 
qualitative research and an attempt to discover a form of the North-easterners’ way 
of life in accordance with the Sufficient Economy through focus grouping and in-
depth interview with the sampling population in the areas of Buadaeng and Sabua 
Sub-Districts, Pathumrat District, Roi-Et Province; Samaggi and Ronggam Sub-Districts, 
Ronggam District, Kalasin Province; Srithan and Goknako Sub-Districts, Patiew District, 
Yasothorn Province; and Lue and Hui Sub-Districts, Pathumrajvongsa District, Amnat 
Charoen Province. Then the data was collected, analyzed and descriptively 
concluded as the research report.  

The findings  can be summarized as follows: From the in-depth interview 
with sampling population of 8 Sub-Districts, 4 Districts and Provinces, it was found 
that factor resulting the development of Sufficient Economy in aspect of income 
was in highest level. Meanwhile, age and level of education were found in medium, 
and gender and married situation were in lowest level. Additionally, in aspect of 
synthesis the Sufficient Economy was found that people had defined it as 
abstinence, habitability, and being enough for making a living. With the help of 
Sufficient Economy-Theory provided by the King  Bhumibol the villagers could 
survive in the midst of several difficulties, and also they with kind heart care and 
help one another to make a living; for example, home-grow vegetables of every 
family with the purpose of increasing income and reducing expenses, etc.. 
Additionally, the former occupation has been supported: mushroom-culture, 
organic fertilizer, etc.; this supports some assistance, harmony and generousness in 
community. On the other hand, there is an idea-sharing among communities 
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surrounding. And also the whole community has sustainably been developed in the 
correct way, improving the life-quality of villagers at all. This brings well-being and 
prosperity to the whole community.    
Keywords:  Pattern of Way of Life, Northeasterners’ sufficiency  Economy 

 
๑. บทนํา 
 ในปจจุบันโลกของเราตองเผชิญกับวิกฤตตาง ๆ มากมายไมวาจะเปนทางดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม หรือแมกระท่ังชีวิตความเปนอยู ท่ีไมอาจจะปฏิเสธความวุนวายของสังคมโลกได 
ทุกประเทศตางตองการท่ีจะพัฒนาประเทศใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงการพัฒนาประเทศมีท้ัง
ผลดีและผลเสีย ประเทศไทยก็เปนอีกประเทศหนึ่งท่ีกําลังกาวไปสูประเทศพัฒนา ทําใหคนใน
ประเทศเริ่มท่ีจะละท้ิงความเปนอยูท่ีเปนไทยในอดีตของเราไป หันไปเนนภาคอุตสาหกรรม ติดวัตถุ
นิยม ชอบความฟุงเฟอในการจับจายวัตถุสิ่งของท่ีมีราคาท่ีแพง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแทบจะ
ทุกดานไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวมีท้ังทางบวกและทางลบ ทางบวกทําใหมีการพัฒนาในดานตางๆ เชน การศึกษา 
สาธารณสุข สาธารณูปโภค เปนตน แตกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นยังไดสงผลทางดานลบตามมา
ดวย เชน การขยายตัวของรัฐเขาไปในชนบท สงผลใหชนบทเกิดความออนแอในหลายดาน ท้ังการ
ตองพ่ึงพิงตลาด ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาความรูท่ีเคยใชแกปญหาและสั่ง
สมกันมาถูกปรับเปลี่ยน ถูกลืมเลือนหายไป ซ่ึงสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ความพอเพียงในการดาเนินชีวิต 
ซ่ึงเปนเง่ือนไขพ้ืนฐานท่ีทําใหคนไทยสามารถพ่ึงตนเอง และดําเนินชีวิตไปไดอยางมีศักด์ิศรีภายใต
อํานาจและความมีอิสระในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการ
เพ่ือใหตนเองไดรับการสนองตอบตอความตองการตางๆ รวมท้ังความสามารถในการจัดการปญหา
ตางๆ ไดดวยตนเอง ซ่ึงท้ังหมดนี้ถือวาเปนศักยภาพพ้ืนฐานท่ีคนไทยและสังคมไทยเคยมีอยูแตเดิม 
ตองถูกกระทบกระเทือน ซ่ึงวิกฤตเศรษฐกิจจากปญหาฟองสบูในป พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑ เปนตน 
และปญหาความออนแอของชนบท รวมท้ังปญหาอ่ืน ๆท่ีเกิดข้ึนลวนแตเปนขอพิสูจนและยืนยัน
ปรากฏการณนี้ไดเปนอยางดี๑การท่ีประเทศไทยจะสามารถกาวไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนไดนั้น จะตอง
มาจากการมี “เศรษฐกิจชุมชน” ท่ีเขมแข็ง เพ่ือใหปญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมลดลงหรือ
หมดไปจากชุมชน นั้น ๆ โดยหันมาใชหลักดวยเหตุดังกลาว การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจึงเปนสิ่งท่ี
นาสนใจ เพ่ือนําความรูและประสบการณมา เผยแพรใหสาธารณชนไดทราบอยางท่ัวถึงกัน และยัง
เปนประโยชนตอผูท่ีตองการศึกษา เรื่อง รูปแบบการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
                                                           

๑ ข อมู ล จากมู ล นิ ธิ ชั ย พัฒนา .   ๒๕๕๐ .  [ออนไลน ] แหล ง ท่ี ม า  : 
www.chaipat.or.th/noframe/thai/index.html#Background. (สืบคนวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗). 
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พอเพียง  มีจํานวน ๘ ตําบล  ๔ อําเภอ และ ๔ จังหวัด  ดังนี้ ตําบลบัวแดง, ตําบลสระบัว,อําเภอ
ปทุมรัตน, จังหวัดรอยเอ็ด, ตําบลสามัคคี,ตําบลรองคํา,อําเภอรองคํา, จังหวัดกาฬสินธุ,  ตําบลศรี
ฐาน,ตําบลโคกนาโก,อําเภอปาต้ิว, จังหวัดยโสธร,   ตําบล ลือ, ตําบลหวย, อําเภอปทุมราชวงศา, 
จังหวัดอํานาจเจริญ เปนจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางท่ีมีรูปแบบการพัฒนาท่ี
เฉพาะตัว โดยอาศัยความรูความสามารถของคนในทองถ่ินเอง เพราะในจํานวน ๔ จังหวัด เปน
จังหวัดท่ีต้ังอยูก่ึงกลางของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานต้ังมานานบางจังหวัดต้ังหลาย 
๑๐๐ ปแลว อดีตเคยเปนหัวเมืองท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ ในจํานวน ๔ จังหวัดมีพ้ืนท่ีติดกัน และมี
ความเปนอยูไมตางกันนักเพราะจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน มีท่ีต้ังอยูบน
พ้ืนท่ีเปนท่ีราบ ต้ังอยูก่ึงกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ดังนั้น คณะผูวิจัย ในฐานะหนวยงานท่ีทําการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูทางดวน
พระพุทธศาสนาจึงสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของคนชาว
อีสาน ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเปนอยูตามวิถีชีวิตของคนชาวอีสาน ผูวิจัยจึง
สนับสนุนใหบุคคลหรือกลุมท่ีปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยูแลว
อยากใหกลุมเหลานั้นปฏิบัติตอไปและมีผลสํารวจในความคุมคาของการปฏิบัติวามีความคุมคามาก
นอยเพียงใดและผลการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางไรผูวิจัยจึงไดต้ัง สมมติฐานและ
ไดลงสํารวจแจกแบบสอบถามและสําภาษณผูดําเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของคนชาวอีสาน
ตอนลางมี  จํานวน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดรอยเอ็ด, จังหวัดกาฬสินธุ,  จังหวัดยโสธร, จังหวัด
อํานาจเจริญ 
 

 
๒. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของชาวอีสานท่ีนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวอีสาน 
 ๒.๓ เพ่ือสังเคราะหการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
๓. วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคน
ชาวอีสาน” ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบวิธีวิจัยเปนแบบ
ผสม (Mixed  Methods  Research) โดยใชระเบียบวิธีเชิงปริมาณ  (Quantitative  Research)  
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลใชเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) และระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ(Qualitative  Research)โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก(In-depth  Interview)กับผูใหขอมูล
สําคัญ (Key  Informants)โดยทําการเก็บรวบรวมขอขอมูล ในเดือน พฤษภาคม ถึงธันวาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ ๑. ศึกษาวิถีชีวิตของคนชาวอีสาน ๔ จังหวัด ๒. 
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ศึกษาวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๓. สังเคราะหการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. วิภาค จัดสัมมนา ปราชญอีสาน หรือผูทรงคุณวุฒิ ( ๒๐-๓๕ ทาน) 
 ๓.๑ ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนผูท่ีปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สุมตัวอยาง ในแตจังหวัด หมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัดละ ๕๐ คน เปนกลุมตัวอยาง 
 ๓.๒ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  
 การวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยศึกษาเฉพาะเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (ภาค
อีสาน)  ในจํานวน ๘ ตําบล ๔ อําเภอ  ๔  จังหวัด คือจังหวัดรอยเอ็ด,จังหวัดกาฬสินธุ,  จังหวัด
ยโสธร,จังหวัดอํานาจเจริญ 
 ๑.๓ ขอบเขตดานเวลา  

  การวิจัยในครั้งนี้   ผูวิจัยใชระยะเวลาในการศึกษา คนควาและวิจัย ต้ังแตเดือน 
พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   รวมระยะเวลา ๗ เดือน 
 
๔. สรุปผลวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของคนชาวอีสาน”   มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของคนชาวอีสานท่ีนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ศึกษาวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวอีสาน 
และการสังเคราะหการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พรอมท้ังหาแนวทางในการ
แกไขในสิ่งท่ีดีงานในหมูบานและชุมชน สามารถสรุปผล  
    

 สวนท่ี ๑ ปจจัยท่ีมีผลตอการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ  
 ปจจัยท่ีมีผลตอการนําเอาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในวิถีชีวิตของ
ชาวอีสานท่ีเกิดผลตามมามากท่ีสุด เชน ระดับรายได โดยเฉพาะกลุมตัวอยางสวนใหญท่ีมีระดับ
รายไดระหวาง ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาทตอเดือน แมกลุมตัวอยางเหลานั้นจะมีระดับรายไดมากหรือ
นอยก็ตาม กลุมตัวอยางเหลานั้นก็ยังสามารถนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติไดกับ
คนทุกระดับในสังคม สวนอายุ และระดับการศึกษา มีผลตอการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติในระดับปานกลาง และเพศ สถานภาพการสมรส มีผลตอการนําเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอยูในระดับนอย เนื่องจากกลุมตัวอยางมีสถานภาพการสมรสแลว ก็มี
ชีวิตความเปนอยู เชน เดียวกับตอนท่ีมีสถานภาพเปนโสดอยู  
 

 สวนท่ี ๒ การสังเคราะหการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลุมตัวอยางไดมีการรับรูและเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก
หนวยงานภาครัฐท่ีใหคําปรึกษาในบางโอกาส จากการอบรม ศึกษาดูงาน ไดรับรูและเขาใจเก่ียวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลางรวมถึงเขาใจวาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิด
จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีไวใหแกประชาชนชาวไทยมานานแลวเพ่ือ
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ประโยชนสุขแกพสกนิกรของพระองคแตการท่ีพสกนิกรของพระองคไดนําเอาแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดําเนินชีวิตนั้น ยังไมสามารถท่ีจะสรุปไดอยางชัดเจนวากลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นอยางไร จึงนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิต แตกลุมตัวอยางไดนํามาปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เชน ไดทําวิถีพอเพียงในหมูบานและชุมชนท่ี
กลุมตัวอยางอาศัยอยู ยกตัวอยาง การปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเองในครัวเรือน การเพ่ิมรายได ลด
รายจาย ในสวนการประกอบอาชีพจะนํามาปฏิบัติในดานการเกษตร สงเสริมกลุมอาชีพท่ีมีอยูเดิม
อยูแลว เชน กลุมเพาะเห็ดนางฟาเห็ดฟางเห็ดหูหนู เปนตน และกลุมตัวอยางไดมีการทําปุยชีวภาพ 
และปุยมัด เปนตน ในสวนของความสัมพันธในหมูบานและชุมชน กลุมตัวอยางมีการรวมกลุม เพ่ือ
ทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหมีความสามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ไมทอดท้ิง
กัน ซ่ึงกลุมตัวอยางไดนําหลักแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ทําให
หมูบานและชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน และสงผลใหคนในชุมชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน เพ่ือใหหมูบานและ
ชุมชนไดมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน หมูบานและชุมชนไดยังพัฒนาตอไปในอนาคตโดยการรวมกลุมกัน
ประกอบอาชีพเพ่ิมมากข้ึน และมีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดกันระหวางผูนําหมูบานและชุมชนกับ
ชาวบานในชุมชน ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐบางในบางชุมชน 
 

 สวนท่ี ๓ ปญหาและอุปสรรคในการนําเอาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัติ  

  ปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวกับการนําเอาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
ในการดําเนินชีวิตประจําวันผูทําการวิจัย พบวากลุมตัวอยางมีปญหาบางในบางสวน เชน การขาด
งบประมาณท่ีนํามาสนับสนุนในการประกอบอาชีพและในการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรเพราะแต
ละฤดูกาลในการเพาะปลูกพืชการเกษตรตองใชงบประมาณการเพาะปลูกพืชไดยังตองมีท่ีวาง
จําหนายอีกนี่คืออุปสรรคท่ีสําคัญของของกลุมตัวอยาง และยังขาดความรูความสามารถในการ
ดําเนินงาน ซ่ึงจะตองไดรับความรวมมือจากภาครัฐท่ีคอยชวยเหลือในเรื่องความรูความเขาใจ 
องคกรเอกชน และคนในหมูบานและชุมชน รวมกันแกไขปญหาดังกลาว แตบางกลุมตัวอยางเม่ือ
นําเอาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติแลว ทําใหชีวิตการเปนอยูของคนหมูบานและ
ชุมชนดีข้ึนตามลําดับ มีระบบการจัดการ การวางแผนการใชจายท่ีดีข้ึน และมีการนําเอาแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันตอไป  

 

 
๕. อภิปรายผลการศึกษา  
 การอภิปรายผลการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชาวอีสาน” มีรายละเอียดการอภิปรายผลของการวิจัยตามวัตถุประสงค โดยนําเสนอ
ตามลําดับดังตอไปนี้  
 

 สวนท่ี ๑ ปจจัยท่ีมีผลตอการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ  
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 จากผลการศึกษาวิจัยปจจัยท่ีมีผลตอการนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัตินั้น จะเห็นไดวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับระดับรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากระดับรายได
เปนปจจัยท่ีสําคัญตอชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยางและในการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนอีกดวย 
ถึงแมกลุมตัวอยางจะมีระดับรายไดอยูระหวาง ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาทตอเดือน แตการนําเอา
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติมีรายไดเพ่ิมข้ึนและมีความสุขในหมูบานและชุมชน
และยังสามารถนํามาปฏิบัติ ไดกับทุกคนในสังคมและ ทุกเพศ ทุกวัย ไมจํากัดวาใครจะมีรายไดมาก
หรือนอยก็นําเอาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดําเนินชีวิตไดเชนกัน  
 

 สวนท่ี ๒ การสังเคราะหการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การดําเนินชีวิตของคนชาวอีสานนั้นไดนําเอาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัติในการดาเนินชีวิตประจําวัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตัวอยาง, ๒๕๔๙) ท่ีไดกลาววา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนว
ทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับในสังคม ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับชาติ โดยการสงเสริมและกระตุนใหหมูบานและชุมชนมีความพอมีพอเพียงมากข้ึน 
ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบคุมกันในตัวท่ี
พอสมควรตอผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะตองอาศัย
ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําเอาหลักวิชาการทางดานตางๆ 
มาประยุกตใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน ผลจากการสัมภาษณผูทําการวิจัย 
พบวากลุมตัวอยางไดมีการรับรูและเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหนึ่ง และ
เขาใจวาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเกิดจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีไวใหแก
ประชาชนชาวไทยมานานแลวและประชาชนทานใดนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนมากข้ึน และกลุม
ตัวอยางไดนําแนวคิดเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดําเนินชีวิต การ
ประกอบอาชีพ และทําใหมีความสัมพันธในหมูบานและชุมชน แสดงวากลุมตัวอยางไดนําเอา
แนวคิดมาประยุกตใชในดานตางๆ โดยพ้ืนฐาน การพ่ึงตนเอง เปนหลัก การทําอะไรอยางเปน
ข้ันตอน รอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร ความสมเหตุสมผล และ
การพรอมรับความเปลี่ยนแปลง การสรางสามัคคีใหเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความสมดุลในแตละ
สัดสวนแตละระดับ ครอบคลุมท้ังทางดานจิตใจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม รวมถึงทางดานเศรษฐกิจอีกดวย 
 สวนท่ี ๓ ปญหาและอุปสรรคในการนําเอาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัติ  

  การพัฒนาชนบทโดยการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนของ๒ ท่ีมีหลักการดําเนินงานพัฒนา
เศรษฐกิจและชุมชน ๖ ประการ คือ (๑) การชวยตัวเอง (๒) การใหประชาชนมีสวนรวม (๓) การใช
                                                           

๒ วรทัศน  อินทรัคคัมพร. “การสงเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท” มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
คณะเกษตรศาสตร ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร, เชียงใหม, ๒๕๔๖. (มปกน.)  
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ประชาธิปไตยเปนแนวทางดําเนินงาน (๔) การใชประโยชนจากผูนําทองถ่ิน (๕) การทําความเขาใจ
วัฒนธรรมทองถ่ิน (๖) การติดตามและประเมินผลงาน สามารถนํามาปฏิบัติ ในการแกปญหาและ
อุปสรรคท่ีมีผลตอการดําเนินงาน โดยการสัมภาษณผูทําการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีปญหาบางใน
บางสวน คือ การขาดงบประมาณในการใชจายการลงทุนเก่ียวกับการเกษตร เปนตน และขาด
ความรูในการดําเนินงาน ซ่ึงจะตองไดรับความรวมมือจากภาครัฐ องคกรเอกชน และคนในชุมชน 
รวมกันแกไขปญหาดังกลาว แตบางกลุมตัวอยางเม่ือนําแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชแลว ทํา
ใหชีวิตการเปนอยูของคนในชุมชนดีข้ึน มีระบบการจัดการ การวางแผนการใชจาย และมีการนําเอา
มาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน  

 
๕. ขอเสนอแนะ  
 ๕.๑ ขอเสนอแนะในการศึกษา  

  ๑) ในการเขาไปเก็บขอมูลหรือไปสัมภาษณกลุมตัวอยางตองศึกษารายละเอียด
ของกลุมตัวอยางใหชัดเจนเสียกอน และควรเตรียมความพรอมใหดีในดานตางๆ   เพราะไมเชนนั้น
หากขอมูลท่ีไดไมชัดเจนก็จะตองกลับไปทําการสัมภาษณใหม ทําใหมีตนทุนตางๆ ตามมา รวมท้ังยัง
มีความเสี่ยงในการพบปะอีกดวย  

  ๒) การเขาไปสัมภาษณหรือไปเก็บขอมูลจากหนวยงานราชการหรือของรัฐบาล
ควรมีหนังสือรับรองจากหนวยงานตนสังกัดของผูทําการวิจัย เพ่ือใหงายตอการติดตอขอขอมูล 
เพราะผูใหขอมูลมักไมเชื่อถือ และจะไมใหความรวมมือกับผูสัมภาษณ 
 ๕.๒ ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป  
 การศึกษาวิจัยในเรื่องรูปแบบการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชาวอีสานตอนใต นั้น กลุมตัวอยางมีการนําเอาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ใน
ระดับปานกลาง และการวิจัยในครั้งนี้เปนพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยภายในหมูบานและชุมชน ดังนั้น
ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปจึงขอเสนอแนะใหมีการเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางท่ีไมไดนําเอา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ในการพัฒนาบานและชุมชนเพ่ือใหทราบถึงความแตกตางท่ี
เกิดข้ึนระหวางใน จังหวัด ๔ จังหวัดท่ีไดทําการศึกษาวิจัย 
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มิตรธีรา  วิสูตรานุกูล∗ 
เสาวลักษณ  โกศลกิตติอัมพร∗∗ 

พรปวีณ  ศรีประเสริฐ∗∗∗ 
 

บทคัดยอ 
 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (๑) เพ่ือศึกษาระดับบทบาททางการบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินของสตรี (๒) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาบทบาททางการบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรี และ (๓) เพ่ือสรางรูปแบบพัฒนาบทบาททางการบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย วิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน ๒ ระยะ ไดแก ระยะ
ท่ี ๑ เปนการศึกษาบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นของสตรีและปจจัยเชิงสาเหตุ
ท่ีมีผลตอบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย กลุมตัวอยางท่ี
ใชในการวิจัย คือ สตรีผูไดรับเลือกต้ังเปนผูบริหารทองถ่ินในประเทศไทย จํานวน ๒๔๐ คน การ
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชเกณฑ ๒๐ หนวยตอ ๑ ตัวแปร ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ 
เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณนา สหสัมพันธเพียรสัน และการวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง (Structural Equation 
Modeling : SEM) โดยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) และวิธีดําเนินการวิจัย ระยะท่ี ๒ เปนการสราง
รูปแบบและยืนยันรูปแบบพัฒนาบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีใน
ประเทศไทย ท่ีดําเนินการตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) กลุมตัวอยาง ไดแก 
ผูเชี่ยวชาญทางดานองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับรางวัลนักการเมืองสตรีดีเดน จํานวน ๒๐ คน 
ท่ีไดมาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
                                                                 

∗ นิสิตปริญญาเอก, วิทยานิพนธหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

∗∗ รองศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. 

∗∗∗ รองศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
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 ผลการวิจัย พบวา  
 ๑. ระดับบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับความสําคัญคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการพัฒนาวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
ขององคการ ดานการปรับปรุงโครงสรางและกระบวนการดําเนินงาน  ดานการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร ดานการเปนผูนําบุคคลอ่ืนและตนเอง  และดานการสรางบริบทของการเปลี่ยนแปลง  
ตามลําดับ 
 ๒. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีใน
ประเทศไทย  โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหานอย ดังนี้ แรงกดดันจากการเมือง
ภาคพลเมือง (๐.๓๐)  การพัฒนาตนเอง  (๐.๑๖) ความคาดหวังของชุมชน (๐.๑๔) การเสริมสราง
เครือขายภาคประชาชน (๐.๐๒) และแรงจูงใจใฝอํานาจ  (-๐.๐๔) โดยปจจัยดังกลาวมีอิทธิพลตอ
การพัฒนาบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทยไดรอยละ 
๔๓.๗๐ (R2 = 0.437 , p-value  .05) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงรูปแบบ
ความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาบทบาททางการบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ( 2χ = 1.26 , 
df = 1 , p-value = 0.2615 , RMSEA = 0.0330 , RMR = 0.00751 , GFI = 0.999 , AGFI = 
0.953 , CN = 1258.505) 
 ๓. รูปแบบพัฒนาบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศ
ไทย  ประกอบดวย (๑) การเสริมสรางเครือขายภาคประชาชน และ (๒) การพัฒนาแรงกดดันจาก
การเมืองภาคพลเมือง ซ่ึงท้ังสองประการมุงเนนการสงเสริมและผลักดันไปสูบทบาททางการบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหประสบความสําเร็จ โดยจะตองกระทําผานการพัฒนาแรงจูงใจใฝ
อํานาจ การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาความคาดหวังของชุมชน 
 

คําสําคัญ : รูปแบบ,  พัฒนา,  บทบาททางการบริหาร  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were (1) to study levels of the local 
administrative organization management role development of the local politician 
women, (2) to study the causal factors affecting local administrative organization 
management role development of the local politician women, and (3) to establish 
and confirm a model of the local administrative organization management role 
development of the local politician women in Thailand. Phase I was a study of the 
local administrative organization management role development of the local 
politician women and the causal factors affecting local administrative organization 
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management role development of the local politician women.  The sample was 
240 persons of the local politician women in Thailand; those were selected by 20 
units per 1 variable criteria and using the stratified random sampling. The 
instruments were the rating scale questionnaire, to analyze by the descriptive 
statistics, Pearson Product Moment Correlation, and Structural Equation Modeling : 
SEM of the LISREL software program.  Phase II was constructing and confirm a 
model of the local administrative organization management role development of 
the local politician women in Thailand, using the Delphi Technique; and the sample 
group consisted of 20 experts in professor of political organization that won the 
women's championship who were obtained through purposive sampling.    
 The research result was found as follows; 
  1. The local administrative organization management role development 
of the local politician women in Thailand as overall and all aspect was at high 
level, sorting mean from highest to lowest; the developing a vision and strategy of 
the organization, the restructuring and implementation process, the competency of 
personnel, the leadership of other and self-awareness, and the creating a context 
of change respectively. 
  2. The factors affecting a development of the local administrative 
organization management role development of the local politician women in 
Thailand.  Cluster are shown in a descending order of coefficient values as follows: 
citizen’s politics (0.30), self-development (0.16), community expectations (0.14), 
public networks (0.02), and power motive (-0.26).  Those variable could explain the 
a model of the local administrative organization management role development of 
the local politician women in Thailand for 43.70 (R2 = 0.437 , p-value .05) by 
statistical significant at .05 levels; and the relationship model of the cause factors 
influence the local administrative organization management role development of 
the local politician women in Thailand was consistent with the empirical data ( 2χ = 
1.26 , df = 1 , p-value = 0.2615 , RMSEA = 0.0330 , RMR = 0.00751 , GFI = 0.999 , 
AGFI = 0.953 , CN = 1258.505) 
 3. A model of the local administrative organization management role 
development of the local politician women in Thailand were (1) development of 
public networks, and (2) development of citizen’s politics, both must emphasized 
the following issue succeed of the local administrative organization management 
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role.  This must be done through the development of power motive, development 
of self-development, and development of community expectations. 
 

Keywords: Model, Developing, Management Role 
 
๑. บทนํา 
 จากสังคมยุคอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี ๑๙ และ ๒๐ เปลี่ยนผานเขาสูสังคมยุคความรู
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการใชเทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงขอมูล
ตาง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน ผูหญิงท่ัวโลกไดเรียกรองกันมาหลายศตวรรษเพ่ือขอสิทธิ
เสรีภาพใหเทาเทียมชาย เริ่มเห็นผลเม่ือมีการผลักดันในระดับสหประชาชาติ โดยมีการออกกฎหมาย
และขอตกลงหลายฉบับเริ่มจากป พ.ศ. ๒๔๙๑ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนรับรองหญิงชาย
มีเสรีภาพเทาเทียม ป ๒๕๐๙ อนุสัญญาวาดวยสิทธิทางการเมืองของสตรี ป ๑๕๑๐ ปฏิญญาสากล
วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี ใหโอกาสบทบาทดานเศรษฐกิจสังคมการเมือง ป ๒๕๑๖ 
สหประชาชาติกําหนดปสตรีสากล ป ๒๕๑๘ ปฏิญญาสากลวาดวยความเสมอภาคของสตรีในการมี
สวนรวมพัฒนาและสรางสรรคสันติภาพและป ๒๕๒๘๑   
 ในสวนประเทศไทยไดเริ่มรับสิทธิ์อยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญไทย ป ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ 
รับรองความเทาเทียมหญิงชาย และมาตรา ๘๐ รัฐตองสงเสริมความเสมอภาคของหญิงชาย 
นอกจากนี้ ยังมีองคกรและหนวยงานท่ีเปนปากเปนเสียงแทนหญิงไทย ไดแก  สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ ในป ๒๕๔๓ ไดออก ๑๐ มาตรการพิเศษ  
เสนอรัฐบาลรับไปดําเนินการ ไดแก การรณรงคใหเพ่ิมอัตราสวนสตรีรวมตัดสินใจทางการเมือง 
สําหรับประเทศไทยนั้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเฉพาะหมวด ๗ 
มาตรา ๓๐ ไดบัญญัติไววาบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน สาเหตุท่ี
มีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เนื่องจากความเสมอภาคระหวางบุรุษ และสตรีเปนประเด็นสากลท่ี
ท่ัวโลกทุกประเทศ และองคการสหประชาชาติไดใหความสําคัญในการเปดโอกาสใหสตรีไดมีบทบาท
ในการตัดสินใจมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีตองมีบทบาทรวมรับผิดชอบทางสังคมและการเมือง
มากข้ึน๒ ประเด็นปญหาท่ีนาสนใจในครั้งนี้ คือ ตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 
นร ๐๑๐๗/ว ๕๐๔๖ ลงวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ผลการคัดเลือกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พบวา มีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน ๑๑ แหง 
                                                                 
 ๑ จรวยพร ธรณินทร, แนวโนมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยุคใหม ทิศทาง กศน. 
ยุคใหมป ๒๕๕๑, เอกสารการประชุมผูบริหาร กศน.ท่ัวประเทศ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๐), หนา ๔๕. 
 ๒ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, สํานักงาน.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, 
(กรุงเทพมหานคร :สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ๒๕๕๐),หนา ๒๕๗. 
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ดานการสงเสริมและจัดการศึกษา  จํานวน ๗ แหง  ดานการสงเสริมอาชีพ  จํานวน ๗ แหง  ดาน
การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  จํานวน ๑๐ แหง ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
จํานวน ๑๑  แหง จากสภาพท่ีปรากฏดังกลาวสะทอนใหเห็นวา มีจํานวนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ภาพรวมท้ังประเทศ  ดังนั้น บทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของผูบริหารทองถ่ิน
ในประเทศไทยจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการดําเนินการตามตัวชี้วัดในมิติอ่ืนๆ ประสบความสําเร็จ 
หรือเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารทองถ่ินท่ีเปนสตรีผูไดรับเลือกต้ังเปน
ผูบริหารทองถ่ินในประเทศไทย ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน ๑๐ คน 
นายกเทศมนตรี จํานวน ๑๒๙ คน  และนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๒๘๗ คน รวม
ท้ังสิ้น ๔๒๖ คน ดังนั้น ผูบริหารทองถ่ินจะตองมีการพัฒนาคุณลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลง
สมัยใหม เพ่ือสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับผูปฏิบัติงาน รวมท้ังมีการใชสิ่งจูงใจเพ่ือใหผูปฏิบัติงานมี
ความพยายามในการปฏิบัติงานมากข้ึน๓  
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง  รูปแบบพัฒนาบทบาททางการบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย  เพราะสิ่งทาทายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินก็คือ การทําหนาท่ีทางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานตางๆ ไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สราง
วิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและเรียนรู
รวมกัน มีการพัฒนาอยางไมหยุดยั้งและตอเนื่อง เกิดความเปนเลิศทางบริการสาธารณะ เพ่ือให
ทราบถึงระดับบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรี มีปจจัยเชิงสาเหตุใดบาง
ท่ีสงผลตอบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรี และทราบแนวทางในการ
สงเสริมและพัฒนาบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นของสตรี ผูวิจัยสามารถนํามา
เปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาความสามารถและความเขมแข็งของสตรี และขยายองคความรู
ทางดานการบริหารจัดการภาครัฐใหเพ่ิมข้ึน และสามารถใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหมตอไป 
 

๒. วัตถุประสงคการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาระดับบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีใน
ประเทศไทย 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ของสตรีในประเทศไทย 

                                                                 
 ๓ สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน, สรุปผลการประเมินมาตรฐานปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองส วนท อง ถ่ินประจํ าป  ๒๕๕๘, [ออนไลน ] , แหล ง ท่ีมา : 
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet? [เขาถึงเมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 
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 ๒.๓ เพ่ือสรางรูปแบบการพัฒนาบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของ
สตรีในประเทศไทย  
 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยออกเปน  ๒  ระยะ  คือ 
 ระยะท่ี ๑ การวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับบทบาททางการบริหาร และปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลตอบทบาททางการบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย  ระยะท่ี ๒ การสรางรูปแบบและยืนยันรูปแบบการพัฒนา
บทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย  
 

๔. ผลการวิจัย 
 ระยะท่ี ๑ ผลการวิเคราะหบทบาททางการบริหาร และปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลตอ
บทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย   
 ๑. ระดับบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับความสําคัญคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการพัฒนาวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
ขององคการ  ดานการปรับปรุงโครงสรางและกระบวนการดําเนินงาน  ดานการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร ดานการเปนผูนําบุคคลอ่ืนและตนเอง และดานการสรางบริบทของการเปลี่ยนแปลง 
ตามลําดับ 
 ๒. ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ของสตรีในประเทศไทย โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหานอย ดังนี้ แรงกดดัน
จากการเมืองภาคพลเมือง (0.30) การพัฒนาตนเอง  (0.16) ความคาดหวังของชุมชน (0.14) การ
เสริมสรางเครือขายภาคประชาชน  (0.02) และแรงจูงใจใฝอํานาจ  (-0.04) สามารถพยากรณการ
พัฒนาองคกรแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรอยละ 43.70(R2 
= 0.437,p-value ≤ .05) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงดังภาพท่ี ๑ 
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ภาพท่ี ๑ คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรในรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน 

ของปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ของสตรีในประเทศไทย  ตัวแบบสุดทาย 

 จากภาพท่ี ๑ พบวา รูปแบบความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอบทบาท
ทางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย ตามตัวแบบสุดทายมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคา ( 2χ = 1.26 , df = 1 , p-value = 
0.2615 , RMSEA = 0.0330 , RMR = 0.00751 , GFI = 0.999 , AGFI = 0.953 , CN = 
1258.505) 
 ระยะท่ี ๒ ผลการสรางรูปแบบและยืนยันรูปแบบพัฒนาบทบาททางการบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย 
 ๑. รูปแบบพัฒนาบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศ
ไทย  ประกอบดวย (๑) การเสริมสรางเครือขายภาคประชาชน และ (๒) การพัฒนาแรงกดดันจาก
การเมืองภาคพลเมือง ซ่ึงท้ังสองประการมุงเนนการสงเสริมและผลักดันไปสูบทบาททางการบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหประสบความสําเร็จ โดยจะตองกระทําผานการพัฒนาแรงจูงใจใฝ
อํานาจ การพัฒนาตนเอง  และการพัฒนาความคาดหวังของชุมชน  
 ๒. การวิพากษรูปแบบเพ่ือยืนยันรูปแบบพัฒนาบทบาททางการบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย โดยกลุมผูเชี่ยวชาญตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอปจจัยแรงกดดันจากการเมืองภาคพลเมือง การพัฒนาตนเอง 
ความคาดหวังของชุมชน การเสริมสรางเครือขายภาคประชาชน และแรงจูงใจใฝอํานาจ สอดคลอง
กัน ดังภาพท่ี ๒   
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ภาพท่ี ๒ รูปแบบการพัฒนาบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศ
ไทย  (Model Synthesis) 

  จากภาพท่ี ๒ สามารถอธิบายรูปแบบพัฒนาบทบาททางการบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย  ประกอบดวย การเสริมสรางเครือขายภาคประชาชน 
และการพัฒนาแรงกดดันจากการเมืองภาคพลเมือง ซ่ึงท้ังสองประการมุงเนนการสงเสริมและ
ผลักดันไปสูบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหประสบความสําเร็จ โดยจะตอง
กระทําผานการพัฒนาแรงจูงใจใฝอํานาจ การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาความคาดหวังของชุมชน 
ซ่ึงเปนแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาบทบาททางการบริหาร เม่ือผูบริหารไดรับการพัฒนา
บทบาทก็จะสงผลตอการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
  

๕. อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งนี้ มีขอคนพบท่ีเปนประเด็นสําคัญสมควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
     ๕.๑ ระดับบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวไดวา บทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรี
มีบทบาททางการบริหารดานการพัฒนาวิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคการดวยการแสวงหา
โอกาสในการดําเนินการท่ีสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยการกําหนดทิศทางวิธีการ
ดําเนินงานขององคการบนฐานของจุดแข็งและโอกาส  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับ
บริบทการดําเนินงานตามเหตุการณความเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงบทบาทเหลานี้

1.การเสริมสรางเครือขายภาคประชาชน 
-โครงการบรหิารจัดการแบบมีสวนรวม 
-โครงการจัดทําแผนชุมชน 
-โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
-โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
-โครงการประชาคมหมูบาน 
-โครงการแนวรวมเครือขายปองกันการทจุริต 

 

บทบาททางการบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินของสตรี

ในประเทศไทย 
 
 2.แรงกดดันจากการเมืองภาคพลเมือง 

-โครงการตอตานคอรรปัช่ันหนวยงานภาครัฐ 
-โครงการบูรณาการรวมระหวางหนวยงานโครงการ
บรหิารราชการระบบเปด 
-โครงการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
-โครงการจัดทําคูมือประชาชน 
-โครงการพฒันาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

 
 

3.แรงจูงใจใฝอํานาจ 
-โครงการบรหิารความเสี่ยง 
-โครงการกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
-โครงการการบรหิารจัดการเทคโนโลยี 
-โครงการบรหิารการเงิน การงบประมาณ 
-โครงการบรหิารแบบคิดนอกกรอบ 
-โครงการพฒันาสมรรถนะระดับสูง 

4. การพัฒนาตนเอง 
-โครงการพฒันาทกัษะการเปนผูนํา 
-โครงการพฒันาบุคลิกภาพ 
-โครงการพฒันาการบริหารเชิงกลยุทธ 
-โครงการพฒันาทกัษะการบรหิารคน 
-โครงการพฒันาทกัษะการบรหิารจัดการ 
-โครงการพฒันาทกัษะดานการตัดสินใจ 

5.ความคาดหวังของชุมชน 
-โครงการพฒันาระบบการใหบริการ 
-โครงการยกระดับศูนยบรกิารรวม 
-โครงการอํานวยความสะดวกประชาชน 
-โครงการพฒันาคุณภาพการใหบรกิาร 
-โครงการสํารวจความพึงพอใจประชาชน 
-โครงการพฒันานวัตกรรมการองคการ 
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เกิดข้ึนจากการปรับปรุงโครงสรางและกระบวนการดําเนินงาน ดวยการปรับปรุงโครงสรางของ
องคการใหเหมาะสมกับยุทธศาสตร  การสรางความยืดหยุนใหแกระบบและโครงสรางขององคการ  
การสรางความสมดุลในการดําเนินงานเพ่ือสรางประสิทธิผลหลักของหนวยงานสงผลตอการพัฒนา
สมรรถนะหลักขององคการใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง และการพัฒนาท่ีเนนความคิดสรางสรรคมุงสู
การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของอรวรรนี  ไชยปญหา ไดศึกษาเรื่อง  
รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทีมของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบวา องคประกอบ
ภาวะผูนําทีมของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มี ๕ องคประกอบ ไดแก การกําหนดเปาหมาย การ
ติดตอสื่อสาร การมีวิสัยทัศนรวม การมีทักษะแกปญหาความขัดแยง และการมีความเชี่ยวชาญ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก๔ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของเสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร ได
ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา ระดับสมรรถนะทางการบริหารท่ีมีประสิทธิผล
ของผูบริหาร โดยรวมอยูในระดับสูง๕  
 ๕.๒ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาบทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ของสตรีในประเทศไทย โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหานอย ดังนี้ แรงกดดัน
จากการเมืองภาคพลเมือง การพัฒนาตนเอง ความคาดหวังของชุมชน การเสริมสรางเครือขายภาค
ประชาชน และแรงจูงใจใฝอํานาจ ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลเปนรายดาน  ดังนี้ 
  ๕.๒.๑ แรงกดดันจากการเมืองภาคพลเมือง มีอิทธิพลทางตรงตอการพัฒนา
บทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย กลาวไดวา ในการ
บริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูบริหารตองใหความสําคัญกับแรงกดดันจากการเมือง
ภาคพลเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นการพัฒนาอุดมการณของประชาชนใหเห็นถึง
ความสําคัญในการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองดวย ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ พลภัทร ชาง
สากล ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก แรงกดดันจากการเมืองภาคประชาชน๖  
  ๕.๒.๒ การพัฒนาตนเอง  มีอิทธิพลทางตรงตอการพัฒนาบทบาททางการบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย กลาวไดวา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
                                                                 
 ๔ อรวรรนี  ไชยปญหา, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทีมของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก,” วิทยานิพนธ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร), ๒๕๕๖. 
 ๕ เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร, “การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดมหาสารคาม”, วารสารชอพะยอม, ปท่ี ๒๕ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๗) : ๑๐๙-๑๒๔.    
 ๖ พลภัทร ชางสากล, “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ,” วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน,  ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘).  
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.   
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ใหความสําคัญตอการพัฒนาตนเอง เพ่ือใหไดซ่ึงมาดวยความรู  ทักษะ และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เพ่ือใหเกิดผลในการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน เปนการพัฒนาเฉพาะบุคคล และสามารถเห็นผลได
ในระยะสั้น ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ บุญธรรม พรเจริญ ไดศึกษาเรื่อง  อิทธิพลของแรงจูงใจ
และการพัฒนาตนเองท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบัญชีในบริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาตนเองมีความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบัญชีในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕๗  
  ๕.๒.๓  ความคาดหวังของชุมชน มีอิทธิพลทางตรงตอการพัฒนาบทบาททางการ
บริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย กลาวไดวา ผูบริหารทองถ่ินมีระดับความ
ตองการท่ีอยากกระทําเพ่ือความตองการของประชาชนในชุมชนใหอยูไดอยูอยางสะดวกสบายและมี
ความสุข ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ณพลพัทธ  จิรเจริญสมบัติ ไดทําการวิจัยเรื่อง คุณภาพ
การสงมอบบริการขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสระแกว ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสําคัญ
ท่ีสามารถอธิบายคุณภาพการสงมอบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
สระแกว คือ การมุงเนนความคาดหวังของประชาชน๘      
  ๕.๒.๔ การเสริมสรางเครือขายภาคประชาชน มีอิทธิพลทางตรงตอการพัฒนา
บทบาททางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย กลาวไดวา ลักษณะการ
เสริมสรางเครือขายภาคประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เปนการรวมตัวของภาค
ประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ โดยอาศัยวัฒนธรรมชุมชนกระบวนการทํางานรวมกับภาคีอ่ืนๆ ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของกฤษณ ศรีอินทรสุทธิ ไดศึกษาเรื่อง การเมืองภาคพลเมืองกับคุณภาพ
การจัดทําแผนพัฒนา ๓ ป ขององคการบริหารสวนตําบลขุนศรี อําเภอไทรนอยจังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัยพบวา การเสริมสรางเครือขายการเมืองภาคพลเมืองมีความสัมพันธกับคุณภาพการจัดทํา
แผนพัฒนา ๓ ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ในทางบวกในระดับปานกลาง๙       
  ๕.๒.๕ แรงจูงใจใฝอํานาจ  มีอิทธิพลทางตรงตอการพัฒนาบทบาททางการบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย กลาวไดวา ผูบริหารทองถ่ินมีแรงจูงใจใฝอํานาจ
ทางทางสังคมท่ีเปนตัวตัดสินความสําเร็จในการบริหารท่ีสําคัญเพราะบุคคลท่ีมีความตองการทาง
                                                                 
 ๗ บุญธรรม  พรเจริญ, “อิทธิพลของแรงจูงใจและการพัฒนาตนเองท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงานบัญชีในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,” รายงานการวิจัย, (สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร), ๒๕๕๗.   
 ๘ ณพลพัทธ  จิรเจริญสมบัติ, “คุณภาพการสงมอบบริการขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
สระแกว,”วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๓) : ๖๘-๗๗, 
๒๕๕๓. 
 ๙ กฤษณ ศรีอินทรสุทธิ, “การเมอืงภาคพลเมืองกับคุณภาพการจัดทําแผนพัฒนา ๓ ป ขององคการ
บริหารสวนตําบลขุนศรี อําเภอไทรนอยจังหวัดนนทบุรี,”วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐประศาสน
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๕๕. 
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สังคมสูงจะมุงทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนเพ่ือแกปญหาและสงเสริมเปาหมายของ ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของเดือนเพ็ญ กลกิจ ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การ
เสริมสรางพลังอํานาจดานจิตใจกับพฤติกรรมความเปนวิชาชีพของพยาบาลประจําการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ  ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  แรงจูงใจใฝอํานาจดานจิตใจ มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมความเปนวิชาชีพของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ (r=๐.๖๘๒ และ ๐.๖๔๑ ตามลําดับ  และตัว
แปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และแรงจูงใจใฝอํานาจดานจิตใจรวมกันพยากรณพฤติกรรมความเปนวิชาชีพ
ของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.๐๕ 
(R2 = 0.571) ไดสมการในรูปคะแนนมาตรฐานดังนี้ พฤติกรรมความเปนวิชาชีพ = ๐.๔๗๕ 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ + ๐.๓๘๖ แรงจูงใจใฝอํานาจดานจิตใจ ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์และแรงจูงใจใฝอํานาจดานจิตใจเปนปจจัยท่ีชวยเพ่ิมระดับพฤติกรรมความเปนวิชาชีพของ
พยาบาลประจําการ๑๐  
 

๖. ขอเสนอแนะ 
 ๖.๑) ควรพัฒนาระบบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม มุงสรางบทบาทของประชาสังคม
ใหมในการรวมกลุมเปนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมท่ีมีการประสานเครือขายเปนอยางดี 
 ๖.๒) ควรพัฒนาผูบริหารใหมีความเปนมืออาชีพ เพ่ิมขีดสมรรถนะในองคการ เนนการ
ฝกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสรางคุณคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 
 ๖.๓) ควรพัฒนาแนวนโยบายการใหบริการสาธารณะท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินและตรงกับ
ความตองการของประชาชน 
   

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ 
จรวยพร ธรณินทร.  แนวโนมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยุคใหม ทิศทาง 
 กศน. ยุคใหมป ๒๕๕๑.  เอกสารการประชุมผูบริหาร กศน.ท่ัวประเทศ วันท่ี ๒๕ 
 ตุลาคม ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๐. 
นงลักษณ  วิ รัชชัย .   โมเดลลิสเรล :  สถิติ วิ เคราะห สําหรับการวิจัย .   พิมพครั้ ง ท่ี  ๓ . 
 กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
รังสรรค ประเสริฐศรี.  ภาวะผูนํา.  กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ, ๒๕๔๔. 

                                                                 
 ๑๐ เดือนเพ็ญ กลกิจ, “ความสมัพันธระหวางแรงจูงใจใฝสมัฤทธ์ิ การเสริมสรางพลังอํานาจดานจติใจกับ
พฤติกรรมความเปนวิชาชีพของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ,” วิทยานิพนธพยาบาลศา
สตรมหาบัณฑิต, (สาขาการบริหารการพยาบาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๕๒.   
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เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, สํานักงาน.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
 ๒๕๕๐.กรุงเทพมหานคร : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 
 ๒๕๕๐. 
สุภมาส อังศุโชติ และคณะ.  สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
 : เทคนิคการใชโปรแกรม LISREL.  กรุงเทพมหานคร : มิสชั่นมีเดีย, ๒๕๕๑. 
สุวิมล วองวาณิช.  การวิจัยประเมินความตองการจําเปน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
 (๒) วารสาร 
ณพลพัทธ  จิรเจริญสมบัติ.  “คุณภาพการสงมอบบริการขององคการบริหารสวนตําบลใน
 จังหวัดสระแกว,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี.  ๒,๓ (ก.ย.-ธ.ค. ๒๕๕๓) 
 ๖๘- ๗๗, ๒๕๕๓. 
พลภัทร  ชางสากล.  “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาค
 ตะวันออกเฉียงเหนือ,” วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน.  ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ 
 (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘).  พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
 ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. สรายุทธ เศรษฐขจร, “บทบาทของผูบริหารสูความสําเร็จของ
 องคการ,” วารสารบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.  ป 
              ท่ี ๒ ฉบับท่ี ๔, ๒๗-๓๐, ๒๕๔๖. 
 (๓) วิทยานิพนธ 
กฤษณ ศรี อินทรสุทธิ. “การเมืองภาคพลเมืองกับคุณภาพการจัดทําแผนพัฒนา ๓ ป ของ
 องคการบริหารสวนตําบลขุนศรี อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี .” วิทยานิพนธ  
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๕. 
เดือนเพ็ญ กลกิจ. “ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์การเสริมสรางพลังอํานาจดานจิตใจกับ
 พฤติกรรมความเปนวิชาชีพของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ.” 
 วิทยานิพนธ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 
 จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒.   
บุญธรรม  พรเจริญ.  “อิทธิพลของแรงจูงใจและการพัฒนาตนเองท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการ
 ทํางานของพนักงานบัญชีในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.”  
 รายงานการวิจัย. คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 
 ๒๕๕๗.  
 
๒. ภาษาอังกฤษ 
 (I) Books: 
Joreskog, K. G. and Sorbom, D.  LISREL 8 User’s Reference Guild Cuild.   Chicago : 
 Scientific Software International, 1998. 
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ศักยภาพของชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
ในเขตวัดติโลกอาราม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

Local Community’s Ability for Promoting Ecotourism 
In The Area of Wat Tilok-Aram Phayao 

 
สุเทพ  สารบรรณ∗ 

บทคัดยอ 
 บทความวิจัยเรื่อง ศักยภาพของชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ใน
เขตวัดติโลกอาราม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาศักยภาพของชุมชน
ทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ในเขตวัดติโลกอาราม ซ่ึงเปนวัดกลางน้ําแหงเดียวใน
โลก อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๒) ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของชุมชนทองถ่ินในการเขารวม
พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษในเขตวัดติโลกอาราม ซึ่งเปนวัดกลางน้ําแหงเดียวในโลก อําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา จะไดนําเสนอดังตอไปนี้ 
 วิธีการดําเนินการวิจัย แบบผสมผสานระหวาง การวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บขอมูลจาก
เอกสาร รายงาน การวิจัยท่ีเก่ียวของ และแบบสอบถามประกอบ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
ขอมูลจากเอกสาร รายงาน การวิจัยท่ีเก่ียวของ และมีการสัมภาษณประกอบกลุมตัวอยาง ไดแก 
ประชากร คือ ประชาชน นักทองเท่ียว และผูมีสวนเก่ียวของ ไดแก ประชาชนในเขตจังหวัดพะเยา 
และนักทองเท่ียวท่ัวไป ต้ังแตอายุ ๑๘ ปข้ึนไป จํานวน ๗๘,๘๐๘ คน โดยมีวิธีเลือกกลุมตัวอยาง 
จากการใชวิธีสุมตัวอยางของ เครซ่ี และ มอรแกน (Krejicie and Mogan) จํานวน ๓๘๔ คน 
ผลการวิจัย พบวา ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 
จํานวน ๑๙๕ คน คิดเปนรอยละ ๕๐.๘  มีอายุระหวาง ๒๑-๓๐ ป จํานวน ๑๒๗ คน คิดเปนรอยละ 
๓๓.๑ สถานภาพสวนใหญโสด  จํานวน ๑๘๒  คิดเปนรอยละ ๔๗.๔ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน ๑๑๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๒ สวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๘๓ คน  คิดเปน
รอยละ ๒๑.๖ มีรายไดตํ่ากวา ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๗๐ คิดเปนรอยละ ๔๔.๓ และสวนใหญมี
ถ่ินท่ีอยูอาศัยในภาคเหนือ จํานวน ๒๙๕ คน คิดเปนรอยละ ๗๖.๘ การศึกษาศักยภาพของชุมชน
ทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียว เชิงอนุรักษ  ในเขตวัดติโลกอาราม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
มีความคิดเห็นท้ัง ๓ ดาน อยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๐๘ ถาพิจารณาในแตละดาน 
พบวา ๑) ดานคุณคามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๒๗  ๒) ดานแหลง
ทองเท่ียว และการเขาถึงมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๐๗  และ  
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๓) ศักยภาพท่ีชุมชนทองถ่ินไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความคิดเห็น อยูใน
ระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.๙๑ 
 
คําสําคัญ : ศักยภาพ, ชุมชนทองถ่ิน, ประชาชนทองถ่ิน, นักทองเท่ียว, การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ,  
               วัดติโลกอาราม, โบราณสถาน 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study ability of local community for 
promoting ecotourism in Wat Tilok-aram area, Phayao and to study problems and 
suggestions raised by local community. Research methodology, both quantitative 
and qualitative, were employed in this study. Data were collected from books, 
reports, related research and interviews. People selected for this study were 
tourists, and the persons who live in Phayao. Of 78,808 tourists, a number of ๓๘๔ 
persons were selected by using Krejicie and Mogan sampling method. 
 The result of this study shows that majority of respondents are 195 in 
number (50.8). Their age are between 21-30 and they are 127 in number. Those 
who are unmarried are 182 (47.4%). Those who are graduate are 116 (30.2). Those 
who are student are about 83 (21.6%). Those who have average income below 
10,000 Bath are 170 (44.3). Most of them live in the northern part of Thailand, they 
are 295 in number (76.8%). The opinion of these people are in average 
level(X=3.08) and can be divided in three categories as follows; 1) with regard to 
opinion on value they are on average level (X=3.27) with regard to tourist spots, 
they are on average level(X=3.07) and with regard to the supporting from outside 
organization they are on average level (X=2.91). 
Keyword: Potential, Community, Local People, Tourist, Ecotourism Tourism,  
  Wattiloke Aram. 
 
๑. บทนํา 
 ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติไดถูกนํามาใชในการพัฒนาประเทศโดยมิได  
คํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงเปนเหตุใหทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัดถูกทําลาย
ไป และทําใหความสมดุลทางธรรมชาติเกิดความเสียหาย  การท่ีจะทําใหโบราณสถานไดรับการ
บูรณะ เปนการอนุรักษไวซึ่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญท่ีบงบอกถึงเอกลักษณและวิถีชีวิตของ
ชุมชนในทองถ่ิน การจัดใหเปนแหลงทองเท่ียวก็เปนอีก สาเหตุหนึ่งของปญหาสิ่งแวดลอม 
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โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ไมใชทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเกิดข้ึนไดเอง แตเปนทรัพยากร
วัฒนธรรมประเภทหนึ่ง ท่ีมนุษยใชสติปญญา และความรูความสามารถสรางข้ึนใหมท้ังหมด หรือ
ดัดแปลงจากทรัพยากรธรรมชาติใหเปนประโยชนตอตน และสังคมในสมัยนั้นๆ สถานท่ีและสิ่งของ
เหลานั้น เม่ือตกทอด เปนมรดกมาถึงคนรุนเรา ก็กลายเปนโบราณสถาน และโบราณวัตถุ 
เชนเดียวกับอาคาร และวัตถุ ท่ีเราสรางข้ึนสมัยนี้ ก็จะเปนโบราณสถาน และโบราณวัตถุของคนใน
อนาคตสืบตอไป ฉะนั้น โบราณสถาน และโบราณวัตถุ จึงเปนหลักฐานประวัติศาสตรประเภทหนึ่ง 
ท่ีบอกความเปนมาของบรรพบุรุษ ท่ีอยูในสังคมระดับตางๆ ต้ังแตกลุมชนขนาดเล็ก จนถึงหมูบาน 
เมือง และประเทศชาติ ตอเนื่องมาจนถึงสมัยเรา ประวัติศาสตรหรือความเปนมาดังกลาว แสดง
พัฒนาการของผูสรางสมัยกอน สวนการอนุรักษสิ่งเหลานั้นไวใชประโยชนอยางเต็มท่ี เปนหนาท่ีของ
คนรุนเรา และรุนตอๆ ไป การ "อนุรักษ"และการ "พัฒนา"จึงเปนหลักการท่ีตอเนื่องกัน ไมใช 
"ปฏิปกษ"กันอยางท่ีบางคนเขาใจ ประเทศไทยเปนประเทศเกาแกท่ีมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมมาอยางยาวนานดังนั้นจึงมีสิ่งกอสรางอาคารสถานท่ียานชุมชนและแหลงโบราณคดีท่ี
จัดวาเปน “โบราณสถาน” ท่ีมีคุณคาทางศิลปะศาสนาประเพณีวัฒนธรรมสถาปตยกรรม
ประวัติศาสตรหรือโบราณคดีจํานวนมากกระจายอยูในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 
 เราเห็นวารัฐบาลควรเพ่ิมความสําคัญและงบประมาณเพ่ือการอนุรักษโบราณสถานท่ีมี
คุณคาทางศิลปะศาสนาประเพณีวัฒนธรรมสถาปตยกรรมประวัติศาสตรหรือโบราณคดีของประเทศ
มากข้ึนซ่ึงนอกจากจะเปนวังวัดวาอารามโบสถเจดียปราสาทสถานท่ีราชการและอาคารโบราณตางๆ
ท่ีข้ึนทะเบียนไวแลวหากควรจะใหความสําคัญกับอาคารท่ีอยูอาศัยพ้ืนถ่ินและยานชุมชนท่ีมีคุณคา
ทางสถาปตยกรรมและประวัติศาสตรท่ียังไมไดข้ึนทะเบียนดวยเนื่องจากอาคารเหลานี้คือทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญท่ีบงบอกถึงเอกลักษณและวิถีชีวิตของชุมชนในทองถ่ินในยุคสมัยตางๆดวย
มิฉะนั้นอาคารเหลานี้จะถูกปลอยปละละเลยใหผุพังทรุดโทรมลงหรือถูกรื้อถอนไปทําใหมรดกของ
ชาติหรือของทองถ่ินท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรมหายไปจากประเทศไทยจนไม
สามารถจะฟนฟูไดอีกเราเห็นวารัฐบาลควรมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาสมาคม
มูลนิธิองคกรภาคเอกชนท่ีเก่ียวของเจาของโบราณสถานและประชาชนในทองถ่ินใหเขามารวมมือ
สนับสนุนภารกิจของกรมศิลปากรในการชวยกันแสวงหาการข้ึนทะเบียน (เชนโครงการจัดทํา
ทะเบียนอาคารท่ีควรคาแกการอนุรักษ Online ของสมาคมสถาปนิกสยามฯเปนตน) การอนุรักษ
การบูรณปฏิสังขรณและการบริหารจัดการโบราณสถานประเภทตางๆท่ีเปนระบบมีประสิทธิภาพ
และกอประโยชนแกชุมชนสังคมและประเทศชาติเพ่ิมมากข้ึนท้ังดานการสงเสริมจิตสํานึกรักมรดก
ทางวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ินการเปนแหลงศึกษาเรียนรูทางประวัติศาสตร
สถาปตยกรรมและโบรารณคดีรวมท้ังการสงเสริมการทองเท่ียวท่ีกอใหเกิดการจางงานและรายไดใน
ทองถ่ินรัฐบาลควรมีมาตรการสงเสริมการอนุรักษโบราณสถานในรูปแบบตางๆมากข้ึนท้ังมาตรการ
สนับสนุนทางการเงินโดยตรงและมาตรการสงเสริมจูงใจอ่ืนๆ เชน การใหสิทธิทางประโยชนดาน
ภาษีอากรท้ังโดยการหักลดหยอนภาษีอากรหรือการยกเวนภาษีบางชนิดใหแกเจาของหรือผูบริจาค
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เงินเพ่ือการอนุรักษเปนตนการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมท้ังหลายจะเปนคุณูปการตอสังคมและ
ชนรุนหลังสืบไป  
 วัดติโลกอาราม เปนโบราณสถานแหงหนึ่งท่ีจมอยูในกวานพะเยา เปนวัดท่ีพระเจาติโลก
ราช แหงราชอาณาจักรลานนา โปรดใหพระยายุทธิษถิระ เจาเมืองพะเยา สรางข้ึนในราวป พ.ศ. 
๒๐๑๙-๒๐๒๙ ในบริเวณท่ีเรียกวา บวกสี่แจงวัดแหงนี้เปนชื่อวัดท่ีปรากฏอยูในศิลาจารึก ซ่ึงถูก
คนพบไดในวัดรางกลางกวานพะเยาหรือในบริเวณหนองเตา จากขอความท่ีปรากฏในศิลาจารึก ทํา
ใหรูวาวัดนี้มีอายุเกาแกมากกวา ๕๐๐ ป สรางในสมัยพระเจาติโลกราช กษัตริยผูครองเมือง
เชียงใหม วัดนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร เพราะเปนวัดท่ีมีผูปกครองเมืองพะเยาไดสรางถวาย 
เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติแกพระเจาติโลกราช ในฐานะทรงเปนกษัตริยผูยิ่งใหญแหงอาณาจักร
ลานนา วัดติโลกอารามจมอยูในกวานพะเยาเนื่องจากในป พ.ศ. ๒๔๘๒ กรมประมงสรางประตู
ก้ันน้ําในกวานพะเยาเพ่ือกักเก็บน้ํา จึงทําใหบริเวณกวานพะเยาท่ีแตเดิมเปนชุมชนโบราณ และมีวัด
อยูเปนจํานวนมากตองจมน้ํา  
 ในอดีตพ้ืนท่ีกวานพะเยาเปนพ้ืนท่ีรองรับน้ําจากเทือกเขาไหลลงมาเปน ลําหวย ลําธาร 
แมน้ํา และกลายเปนหนองน้ําเล็กใหญในชวงฤดูแลงระหวางเดือนมีนาคม-มิถุนายน ของทุกป 
ปริมาณน้ําจะลดลงทําใหชาวบานสามารถใชพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เลี้ยงสัตวและเปนเสนทางสัญจรไปมา
ระหวางตัวเมืองกับหมูบานรอบๆ กวานพะเยาและเม่ือหลายรอยปมานั้นพ้ืนท่ีในบริเวณของกวาน
พะเยาจะเปนชุมชนหมูบานมีวัดวาอารามอยูหลายวัดและวัดติโลกอารามเปนโบราณสถานแหงหน่ึง
ท่ีจมอยูในกวานพะเยาซ่ึงในปจจุบันวัดติโลกอารามนั้น ไดจัดใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงหนึ่งของ
จังหวัดพะเยาทําใหผูประกอบกิจการในละแวกนั้นมีรายได แตถาไมมีนักทองเท่ียวไมวาจะเปน
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ หรือชาวไทยเอง ซ่ึงปจจุบันถือวาการเดินทางมาทองเท่ียวของ
นักทองเท่ียวยังมีจํานวนนอย ก็จะสงผลใหผูประกอบกิจการมีรายไดไมเพียงพอเชนกัน และยังเปน
โบราณสถานท่ีสําคัญแหงหนึ่งของประเทศอีกดวย 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและการรักษาไวการศึกษาครั้งนี้จึงมุง
หาคําตอบเก่ียวกับความตองการและความพรอมของประชาชนในการเขารวมพัฒนาการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษโบราณสถานวัดติโลกอาราม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
 

 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ในเขต
วัดติโลกอาราม ซ่ึงเปนวัดกลางน้ําแหงเดียวในโลก อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา    
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ ของชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษในเขตวัดติโลกอาราม ซ่ึงเปนวัดกลางน้ําแหงเดียวในโลก อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
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๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ศักยภาพของชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ในเขต
วัดติโลกอาราม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา” โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
 ๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา ขอบเขตการวิจัยครั้งน้ี ไดศึกษาวิจัยประเด็นเนื้อหาเก่ียวของ
กับขอมูลท่ัวไปของของผูตอบแบบสอบถาม/ผูใหสัมภาษณ, ความรูพ้ืนฐานในเรื่องการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ, ความตองการของประชาชนทองถ่ินในการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง 
อนุรักษ,ศักยภาพดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ, ศักยภาพรองของการรองรับการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ, ดานแหลงทองเท่ียวและการเขาถึง, ศักยภาพที่ชุมชนทองถ่ินไดรับความชวยเหลือ, ความ
คิดเห็นในการสรางแนวทางพัฒนาแหลงทองเท่ียว และปญหา อุปสรรคของประชาชนทองถ่ินในเขต
วัดติโลกอาราม  
 ๓.๒ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ผูวิจัยไดกําหนดพ้ืนท่ีในการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะหมูบานท่ีอาศัย
อยูในเขตพ้ืนท่ีวัดติโลกอาราม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา และริมกวานพะเยาฝงตะวันออก คือ 
ตําบลแมต๋ํา ตําบลเวียง ตําบลตอม จังหวัดพะเยา 
 ๓.๓ ขอบเขตดานประชากร ผูวิจัยไดกําหนดกลุมประชากร ไดแก ประชาชน 
นักทองเท่ียวและผูมีสวนเก่ียวของ คือ ประชาชนในเขตจังหวัดพะเยา และนักทองเท่ียวท่ัวไป ต้ังแต
อายุ ๑๘ ปข้ึน ท่ีมาทองเท่ียวโดยเฉลี่ยตอป จํานวน ๗๘,๘๐๘ คน กลุมตัวอยาง ๓๘๔ คน  
 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ

(Survey Research) โดยเก็บขอมูลจากเอกสาร รายงาน การวิจัยท่ีเก่ียวของและแบบสอบถาม
ประกอบ และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ เปนการศึกษาวิจัยเอกสาร 
รายงาน การวิจัยท่ีเก่ียวของ และมีการสัมภาษณประกอบ เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัย และ
ขอบเขตการวิจัยดังนี้ ๑) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ  
๒) เครื่องบันทึกเสียง  MP3/เทปบันทึกเสียง ๓) กลองถายรูป/รูป ภาพถาย 
 

 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ ๑) 
ทําการศึกษาและทําความเขาใจในแบบสัมภาษณ กอนจะทําการเก็บขอมูล ๒) กําหนดประชากรท่ี
จะเก็บรวบรวมขอมูล ๓) ดําเนินการเก็บขอมูล ๔) ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีเก็บ
มา ๕) นําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห 
 

 วิธีวิเคราะหขอมูล 
 ๑) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยจะนําขอมูลดิบ ท่ีรวบรวมไดมาตรวจสอบความ
สมบูรณ และนํามาลงรหัสและวิเคราะห โดยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการ
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วิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the Social Sciences (SPSSpc+) สําหรับสถิติท่ี
ใช คือ 
  ๑.๑) รอยละ และความถ่ี 
  ๑.๒) คามัชฌิมเลขคณิต (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สําหรับเกณฑในการพิจารณาคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น กําหนดเกณฑการประเมิน
ไว ดังนี้ 
   คาเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง  มากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง  มาก 
   คาเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง  ปานกลาง 
   คาเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง  นอย 
   คาเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง  นอยท่ีสุด 
 ๒) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือ
ทราบถึงขอมูลบริบทประเด็นท่ีศึกษา และกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลจากการ
สัมภาษณ ใชการวิเคราะหขอมูลแบบการจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis) โดยการจัด
ระเบียบขอมูล ตีความ และสรุปผลการศึกษา 
 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง  ศักยภาพของชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ในเขต
วัดติโลกอาราม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปนวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ
(Survey Research) โดยเก็บขอมูลจากเอกสาร รายงาน การวิจัยท่ีเก่ียวของและแบบสอบถาม
ประกอบ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ เปนการศึกษาวิจัยเอกสาร รายงาน 
การวิจัยท่ีเก่ียวของ และมีการสัมภาษณ โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาศักยภาพของ
ชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ในเขตวัดติโลกอาราม ซ่ึงเปนวัดกลางนํ้าแหง
เดียวในโลก อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา และเพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ ของชุมชนทองถ่ินใน
การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในเขตวัดติโลกอาราม ซ่ึงเปนวัดกลางน้ําแหงเดียวในโลก 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามลําดับข้ันตอนดังนี้ ๑. วิธีดําเนินการวิจัย ๒. 
ประชากรและกลุมตัวอยาง ๓. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๔. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล ๕. วิธีวิเคราะห
ขอมูล 
 

๕. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อ ศักยภาพของชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ในเขตวัด
ติโลกอาราม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค ๒ ขอ คือ ๑) เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชน
ทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ในเขตวัดติโลกอาราม ซ่ึงเปนวัดกลางน้ําแหงเดียวใน
โลก อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๒) เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของชุมชนทองถ่ินในการเขา
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รวมพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษในเขตวัดติโลกอาราม ซ่ึงเปนวัดกลางนํ้าแหงเดียวในโลก 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีผลการวิจัยโดยสรุปดังตอไปนี้ 
 ๑) ดานคุณคา จากการประเมินแบบสอบถาม พบวาระดับความคิดเห็นศักยภาพของ
ชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียวในเขตวัดติโลกอาราม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดาน
คุณคาโดยรวม อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก จําแนกดานวัฒนธรรม ดาน
ประวัติศาสตร ดานชายกวานและน้ํากวาน และดานกิจกรรมทองเท่ียวเชิงอนุรักษ สรุปไดวาดาน
คุณคา ซ่ึงไดแก จําแนกดานวัฒนธรรม ดานประวัติศาสตร ดานชายกวานและน้ํากวาน และดาน
กิจกรรมทองเท่ียวเชิงอนุรักษ อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
กรณีศึกษาตลาดน้ําวัดไทร กรุงเทพมหานคร ของธีราภรณ  นกแกว ท่ีวา การจัดการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ มีวัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษทรัพยากรในแหลงทองเท่ียวท้ังทางธรรมชาติและ วัฒนธรรมท่ีมี
คุณคาใหคงอยูตอไป ลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับแหลงทองเท่ียวใหนอยท่ีสุด ตองคํานึงถึง
ความสามารถในการรองรับของแหลงทองเท่ียว ตองรับฟงความคิดเห็นใหคนในชุมชนมีสวนรวม 
ชวยสงเสริมอาชีพ สรางรายไดใหกับทองถ่ิน และตองมีการกระจายผลประโยชนอยางท่ัวถึงและเทา
เทียมกัน โดยนํารายไดนั้นกลับไปพัฒนาอนุรักษแหลงทองเท่ียวตอไป 

 ๒) ดานแหลงทองเท่ียว และการเขาถึง ในการประเมินแบบสอบถาม พบวาระดับความ
คิดเห็นศักยภาพของชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในเขตวัดติโลกอาราม 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานแหลงทองเท่ียวและการเขาถึง อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจาก
มากไปนอย ไดแก จําแนกดานความดึงดูดใจ ดานสถานท่ีตั้ง ระยะทาง ความสะดวก ท่ีพัก และดาน
ความปลอดภัย 
 ดานความดึงดูดใจ พบวาประชาชน นักทองเท่ียว และผูมีสวนเก่ียวของ มีความคิดเห็น
ดานความดึงดูด อยูในระดับ ปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอพบวา  มีจุดเดนท่ีสรางความประทับใจ
ใหแกผูมาเยือน/เท่ียวชม อยูในระดับปานกลาง  กลาวไดวาวัดติโลกอาราม อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา เปนสถานท่ีท่ีมีจุดเดน คือ เปนวัดกลางน้ําแหงเดียวในโลก ท่ีต้ังอยูกลางกวานพะเยา ท่ีเปน
ธรรมชาติและสงบเงียบ ซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีหาชมไดยาก จึงสรางความประทับใจใหแกผูมา
เยือนและมาเท่ียวชม จากการศึกษา สรุปไดวาดานแหลงทองเท่ียว และการเขาถึง ซ่ึงไดแก จําแนก
ดานความดึงดูดใจ ดานสถานท่ีต้ัง ระยะทาง ความสะดวก ท่ีพัก และดานความปลอดภัย อยูใน
ระดับปานกลาง กลาวคือวัดติโลกอาราม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เปนแหลงทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ ซ่ึงสงผลใหชุมชนละแวกนั้นเกิดคุณคาทางดานการทองเท่ียว กลายเปนแหลงทองเท่ียว เพ่ือ
ศึกษาเรียนรูวิถีชีวิตท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากมีจุดเดนในดานของความมีวิถีชีวิตท่ีมีความด้ังเดิมของ
ชุมนุม ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ถือไดวาเปนทรัพยากรท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียว
ได เนื่องจากมีลักษณะของความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ซ่ึงสอดคลองกับการทองเท่ียวและการ
เผยแพรพระพุทธศาสนา บทบาทของวัดในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา วัดบวรนิเวศวิหารและ
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามของสุรศักด์ิ  ศิลาวรรณา ท่ีวา วัดกลายเปนสถานท่ีท่ีพุทธศาสนิกชน 
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ไดมาศึกษาหาความรูจากหลักธรรมคําสอนใหพระพุทธศาสนา ผานองคประกอบตางๆของวัด อีก
บทบาทหนึ่งของวัดคือ การเปนสถานท่ีทองเท่ียว สําหรับศึกษาถึง สถาปตยกรรมและพุทธศิลป
ตางๆ ของคนในชาติและชาวตางชาติ สงผลใหวัดสามารถดึงดูดใหนักทองเท่ียวตางชาติ ตางศาสนา 
เดินทางมาเท่ียวชมศิลปะความงามตางๆภายในวัด ซ่ึงวัดจะไดรับความนิยมจนกลายเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวแตกตางกัน ข้ึนอยูกับประวัติศาสตรความสําคัญของวัด ศิลปกรรมตางๆและชื่อเสียงของ
วัดดวย 

 ๓) ศักยภาพท่ีชุมชนทองถ่ินไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการ
ประเมินแบบสอบถาม พบวาระดับความคิดเห็นศักยภาพของชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมการ
ทองเท่ียวในเขตวัดติโลกอาราม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดานศักยภาพท่ีชุมชนทองถ่ินไดรับความ
ชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก จําแนก
ดานการตลาดการทองเท่ียว  ดานนโยบายของอําเภอเมืองพะเยา ดานความคิดเห็นในการสรางแนว
ทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษในเขตวัดติโลกอารามกวานพะเยา อําเภอเมืองพะเยา และ
ดานประชาสัมพันธ สรุปไดวาศักยภาพท่ีชุมชนทองถ่ินไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงไดแก ดานการตลาดการทองเท่ียว ดานนโยบายของอําเภอเมืองพะเยา ดานความ
คิดเห็นในการสรางแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษในเขตวัดติโลกอารามกวานพะเยา
อําเภอเมืองพะเยา และดานประชาสัมพันธ อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับโครงการ
ศึกษาวิจัยความตองการการตลาดตนแบบการทองเท่ียวฟนประวัติศาสตร ตามรอยพระพุทธเจา
หลวงใน จังหวัดสงขลา ของพิฑูรย ทองฉิม และคณะฯ ท่ีวา ชุมชนทองถ่ินจะตองมีสวนรวมในการ
กําหนดศักยภาพ ในการพัฒนาการทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียว ในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของกับชุมขนโดย
พิจารณาจากท่ีตั้ง กิจกรรมความพรอมและความตองการของชุมชน รวมท้ังมีสวนรวมในการจัดการ
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ในรูปแบบของคณะกรรมการ การรับผิดชอบดําเนินการ การสนับสนุนของ
ภาครัฐ นอกจากนี้องคกรตางๆในพ้ืนท่ี เชน ตําบล องคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน 
และผูนําทองถ่ิน จะตองมี   สวนรวมในการสนับสนุนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเก่ียวกับการ
ทองเท่ียว รวมท้ังการสนับสนุนขององคกร และประชาชนอ่ืนๆ หรือแมแตธุรกิจการทองเท่ียว 
องคกรทองถ่ิน องคกรดานสิ่งแวดลอม และภาครัฐ จะตองมีหนาท่ีทํางานรวมกันอยางเสมอภาคกัน 
ประชาชนในทองถ่ินจะตองมีสวนรวมในการตัดสินใจโครงการตางๆ เปนตน 
 

๖. ขอเสนอแนะ 
 ๖.๑ ขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใช  
  ๑) ศักยภาพของชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียว ในเขตวัดติโลกอาราม 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปนเรื่องท่ีนาสนใจ และเหมาะแกการนํามาบรรจุเปนหลักสูตรใน
สถานศึกษาทุกระดับชั้น เพ่ือใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไดศึกษาเรียนรูและนํามาเปนแบบอยาง 
โดยนําไปกําหนดเปนเชิงนโยบายของสถานศึกษา 
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  ๒) ศักยภาพของชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียว ในเขตวัดติโลกอาราม 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เหมาะแกการนํามาถายทอดใหกับผูสนใจศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรตระหนักในประเด็นเหลานี้ นํามาผานกระบวนการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษาใหมากข้ึน 
  ๖.๒ ขอเสนอแนะท่ัวไป 
  ๑) ศักยภาพของชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียว ในเขตวัดติโลกอาราม 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ควรนํามาเปนแหลงเรียนรู ดานพุทธสถาน ดานแหลงทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ ของพุทธศาสนิกชนสืบไป 
  ๒) ศักยภาพของชุมชนทองถ่ินในการสงเสริมการทองเท่ียว ในเขตวัดติโลกอาราม 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา วิเคราะหบทบาทของชุมชน กับแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ  
  ๓) ดานสถานท่ี ควรจัดทําปายอธิบายแหลงทองเท่ียววัดติโลกอาราม ซ่ึงเปนวัดกลาง
น้ําแหงเดียวในโลก เพ่ือสรางสิ่งดึงดูดใจท่ีเปนเอกลักษณ  ดานแหลงทองเท่ียว ควรเชื่อมโยงสถานท่ี
ท่ีนําเท่ียว และรานอาหารประจําถ่ิน และเชื่อมโยงกับรถนําเท่ียว เปนตน และดานประชาสัมพันธ 
ตองเรงใหความรูแกประชาชนมากข้ึน เพ่ือกระตุนการทองเท่ียวโดยเร็วและท่ัวถึงตอเนื่อง เชน  
การโฆษณารวมกับสถานีโทรทัศน วิทยุ และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) 
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พุทธบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุม ๔ 

The  Integrated  Buddhism  in Human  Resource  Development   
of Phrapariyattidhamma  Schools  Division   

of  Generation  Education  Group 4. 
 

พระราชปริยัติวิธาน∗ 
พระครูสังฆรักษเกียรติศักด์ิ กิตฺติปฺโ∗∗ 

สุรพล สุยะพรหม∗∗∗ 
 

บทคัดยอ 
 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔  ๒) เพ่ือศึกษาพุทธบูรณาการในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรง เรียนพระปริยั ติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม  ๔ และ 
๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบพุทธบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔ การวิจัยเปนแบบผสานวิธี  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพดวย
การสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๘ รูป/คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง การ
วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากเอกสาร  การสัมภาษณ  ใชการวิเคราะหเนื้อหา  นําเสนอขอมูลดวยวิธีการ
พรรณนา  เพ่ือจัดหมวดหมูของเนื้อหาแลวนํามาสังเคราะหเชิงระบบและนําไปเก็บขอมูลเชิงปริมาณ  
โดยใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ ผูจัดการ  
ผูอํานวยการ  ครูสอน  และเจาหนาท่ี/พนักงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา     
กลุม ๔  จํานวน ๑๙๗ รูป/คน  วิเคราะหขอมูลดวยสถิติหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสรุปวิเคราะหเชิงพรรณนา  ตีความหมาย และการสังเคราะหขอมูลจากการ
สัมภาษณและผสมผสานวิธีดวยการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท   
 ผลการวิจัยพบวา 
 ๑) สภาพปญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุม ๔ พบวา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔ สวนใหญมีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยกลาวคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระดับท่ีขาดคุณภาพและมีวิธีดําเนินการพัฒนาท่ีมี

                                                           
∗นิสิตปริญญาเอก, วิทยานิพนธหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
∗∗ อาจารย ดร., ท่ีปรึกษาหลัก 
∗∗∗ ผูชวยศาสตราจารย ดร., ท่ีปรึกษารวม 
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ประสิทธิภาพในระดับตํ่า  สงผลใหเกิดปญหาข้ึนในการบริหารงานโรงเรียน  โดยเฉพาะปญหา
เก่ียวกับแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการทํางาน  เม่ือวิเคราะหจากขอมูลท่ีสํารวจจากประชากร 
กลุมตัวอยาง ก็ปรากฏผลในลักษณะเดียวกัน กลาวคือ  ในภาพรวม มีความคิดเห็นตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 
๒.๖๗, S.D. = ๐.๗๖)  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน คือ ดานการอบรม ดานการฝกอบรม และ
ดานการพัฒนา พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกดานเชนเดียวกัน 
 ๒) พุทธบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ ม ๔ ประกอบไปดวยทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ของ L.Nadlerไดแก             
หลักการศึกษา หลักการฝกอบรม  และหลักการพัฒนา  นํามาบูรณาการกับหลักพุทธธรรม ไดแก 
หลักไตรสิกขา คือ ศีล  สมาธิ  และปญญา ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม  จิตใจ และ
ความคิดสติปญญา  ของทรัพยากรมนุษยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔    
ใหมีความพรอมตอการรองรับความเปลี่ยนแปลงของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอยางดีท่ีสุด   
 ๓) รูปแบบพุทธบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔  ประกอบไปดวย ๑) ข้ันการศึกษาบูรณาการกับศีล สมาธิ ปญญา ผลท่ี
ไดคือ บุคลากรจะมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง  ถูกวิธี  และถูกธรรม  ๒) ข้ันการฝกอบรม
บูรณาการกับศีล สมาธิ ปญญา ผลท่ีไดคือ บุคลากรจะไดรับการปรับพฤติกรรม  เพ่ิมความม่ันใจ  
และมีความละเอียดรอบคอบท่ีมากยิ่งข้ึน  และ ๓) ข้ันการพัฒนาบูรณาการกับศีล สมาธิ ปญญา  
ผลท่ีไดคือ  บุคลากรจะไดรับการพัฒนาพฤติกรรม  พัฒนาจิตใจ  และพัฒนาความคิดหรือสติปญญา
ในระดับท่ีสูงยิ่งข้ึน  เม่ือทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔  
ไดเขากระบวนการพัฒนาผานรูปแบบพุทธบูรณาการดวยหลักไตรสิกขาแลว  ผลสัมฤทธิ์ท่ีไดรับคือ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงเปนทรัพยากรมนุษยของโรงเรียน จะเปนผูประกอบไปดวย 3 E’s 
คือ  ๑) Educated  เปนผูมีการศึกษา กลาวคือ เปนผูมีความรู ความเขาใจ ท่ีถูกตอง เหมาะสม ดี
งาม สมกับการเปนครูท่ีสอนพระภิกษุสามเณร  ๒) Ethics เปนผูมีจริยธรรม กลาวคือ เปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม มีความประพฤติท่ีเปนแบบอยางท่ีนายกยอง และ ๓) Efficiency  เปน
ผูมีประสิทธิภาพ กลาวคือ เปนผูมีความศักยภาพ หรือความสามารถในการทํางาน ในระดับท่ีสูง
ยิ่งข้ึน โดยมีกระบวนการศึกษา อบรม และพัฒนา เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔  
คําสําคัญ : พุทธบูรณาการ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
              ศึกษา 
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ABSTRACT 
This research aims to study the conditions as follows:  1), Human resources 

management, the school of religious education. General Department study; group 4 
2) To study the Buddha integrated human resource management in the school of 
religious education. General Department study 4 Division 3) In order to present an 
integrated model of human resource management in the Buddhist school of 
religious education. General Department study group 4 Using the Merge method, 
research (Mixed Method Research) quantitative research is given by a sample from a 
Manager, Director Teachers and Staff/Employees the school of  religious education. 
General Department study; group 4 , Total number  of  people will be 197/PAX. 
Storing data with a query and statistical analysis of data with values in percent 
average, standard deviation, and the researchers did in-depth interviews with 
storage from a group of experts from the Executive and from the Institute of 
education and the organisation of research results involving 18 persons has found. 

1) Analysis about human resource management of the integrated in 
the school of  religious education. General Department study found that in a group 
of 4 images included in intermediate and considering the aspects of the sacrament 
are found in the medium, so is development and intelligence, respectively. 

2), human resources management integrated in Buddhism of the 
Buddha School religious education. The Department consists of 4 groups of ordinary 
education. Changes to the education, training, and procedures developed by the 
threefold training: concentration of intelligence into it by the study will be to 
provide knowledge. Change the view angle of new ideas of theoretical knowledge, 
wisdom, and meditation. When the knowledge available in a level, and then into 
the training process, which is bringing the knowledge and understanding needed, In 
term of practicality over theory into the development process, which is the last 
process in both knowledge and practical insight necessary to achievement is to 
leverage the potential of human resources, with the school's religious precepts of 
Buddha. The annual Department study group 4 into the process of education, 
training and development, according to the principle of the entire route 3 
possesses threefold training. 

3) Synthesis of Buddhism, human resources management, integration 
of School religious education. General Department study group 4.  The output from 
a process of education, training and development, according to the principle of 
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threefold training of human resources as a result of School religious education. 
General Education Department group 4 consists of 3 E’s Ethics as morality, 
Education as well educated  and Efficiency is based on the Buddhist principles of 
human resources management integrated in the school of Religious education 
General Department study group 4. 
Keywords : The  Integrated  Buddhism,  Human  Resource  Development,  
         Phrapariyattidhamma  Schools  Division  of  Generation. 

 
 
๑. บทนํา 
 การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้น ถือเปนการศึกษารูปแบบหนึ่งของ
การศึกษา คณะสงฆ ท่ีรัฐกําหนดข้ึนตามความประสงคของคณะสงฆโดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริม 
การศึกษาในโรงเรียนดังกลาว ใหเปนประโยชนตอฝายศาสนจักรและฝายบานเมือง กลาวคือ ทาง
ฝายศาสนจักรจะไดศาสนทายาทท่ีดี มีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยาง
แทจริง  เปนผูประพฤติดีปฏิบัติชอบดํารงอยูในสมณธรรมสมควรแกภาวะ สามารถธํารงและสืบตอ
พระพุทธศาสนาใหเจริญสถาพรตอไป  และถาหากพระภิกษุสามเณรเหลาน้ีลาสิกขาไปแลวก็
สามารถเขาศึกษาตอในสถานศึกษาของรัฐได  หรือเขารับราชการสรางประโยชนใหกาวหนาแก
ตนเองและบานเมืองสืบตอไป๑ 
 สําหรับในสวนการพัฒนางานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้น ดังท่ีระเบียบ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ๒ ไดแสดงรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนไววา ผูบริหารจะเปน
ผูดําเนินการเองเกือบท้ังหมด โดยอาศัยศรัทธาของชาวบานเปนสวนใหญโรงเรียนพระปริยัติธรรม
โดยมีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนเปนพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาจัดการศึกษา ดังท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาวิชาพุทธศาสนาได
กลาวถึงทางตันทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม เฉพาะท่ีสังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนน้ันโดยมากมักไมคอยจะมีปญหามากนัก เพราะมีความ
พรอมหลายประการในการอํานวยการจัดการศึกษาแตโรงเรียนพระปริยัติธรรม ท่ีสังกัดสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาตินั้น มีปญหาเรื่องการดําเนินการเพราะงบประมาณไมเพียงพอตอการจาง
ครู ตองหางบมาเสริม เปนรายเดือน บางแหงตองพ่ึงความเปนผูนําของผูบริหารท่ีเปนพระสงฆ จึงมี
งบประมาณมาดําเนินการตอไปได สภาพการพัฒนางานในเชิงวิชาการของโรงเรียนยังไมเอ้ือตอ

                                                           
๑วิชัย ธรรมเจริญ, คูมือการปฏิบัติงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๑), หนา ๓๒. 
๒สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๖), หนา ๓. 
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การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเขาสูตําแหนงของผูบริหาร การบรรจุแตงต้ังครู การจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา  รวมไปถึงการวางแผนการพัฒนาจัดการ ยังไมสามารถทํา
ใหบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาจัดการไดจํานวนนักเรียนท่ีไมมีความแนนอน มีการยายเขา ยาย
ออกตลอดเวลา จึงเปนปญหาทางการพัฒนางานและมีผลสะทอนถึงการท่ีจะมุงพัฒนาและกําหนด
เปาหมายทางการศึกษาได  นอกจากนี้  การดําเนินการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ยังมีลักษณะการพัฒนาโดยมีสภาการศึกษาของคณะสงฆเปนองคกรหลักท่ีควบคุมสงเสริม
การจัดการศึกษาโดยตรง สวนการพัฒนาโรงเรียนใหอยูในการปกครองของคณะสงฆ๓และได
กําหนดใหมีกลุมโรงเรียน เพ่ือใหการพัฒนาโรงเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพมีท้ังหมด ๑๔ กลุม โดยการแบงกลุมโรงเรียนนั้นอิงตามเขตการศึกษาของกรมสามัญ
ศึกษา และเพ่ิมเขามาอีก ๒ กลุมคือกลุมท่ีดําเนินการจัดการศึกษาของคณะสงฆจีนนิกายและคณะ
สงฆอนัมนิกาย การพัฒนาจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔ ท่ี
ประกอบไปดวย ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนลาง  ประกอบดวย  จังหวัดกําแพงเพชร  , ตาก , 
นครสวรรค , พิจิตร , พิษณุโลก , เพชรบูรณ , สุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ  มีโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ท้ังสิ้น  ๒๕  โรงเรียน  ในปจจุบันกําลังประสบปญหาหลายประการ  โดยเฉพาะดานบุคลากรพบวา  
ครูและบุคลากรไดรับคาตอบแทนตํ่ากวาวุฒิการศึกษา  การขาดการสนับสนุนงบประมาณดาน
การศึกษาตอ  การขาดสถานภาพท่ีชัดเจนในกระทรวงศึกษาธิการ  การไมไดรับการอบรมพัฒนาใน
วิชาชีพอยางตอเนื่อง  การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ี  การไมมีการพิจารณาความดีความชอบ
เพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําป การไมมีการสอบบรรจุแขงขันเหมือน  ขาราชการครูของรัฐ  และมี
การเปลี่ยนแปลงบุคลากรเขา-ออกบอย  สงผลใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรจะเปน  ซ่ึง
ปญหาดังกลาวนี้ถือเปนปญหาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ท่ีทุกฝายตองรวมมือแกไข  โดยมี
แกนนําคือผูบริหารในแตละโรงเรียนรวมถึงผูเก่ียวของในทุกภาคสวนดวย๔   
 ดังนั้น  เพ่ือเปนการแกปญหาการพัฒนางานทรัพยากรมนุษยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา  กลุม ๔ อยางยั่งยืน  ผูวิจัยจึงเห็นสมควรวาจําเปนจะตองมีกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยท่ีเนนคุณธรรมจริยธรรมเปนสําคัญ  เพ่ือสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาตางๆ 
เหลานี้  โดยใชหลักพุทธธรรมในการประยุกตเขากับการพัฒนางานท่ีเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย  นั่นก็
คือหลักไตรสิกขา  ท่ีประกอบไปดวย  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ซ่ึงถือไดวาเปนหลักธรรมสําคัญท่ีจะทํา
ใหเกิดการพัฒนาบุคลากรอยางมีคุณภาพและเปยมไปดวยประสิทธิภาพ  สงผลใหโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔  สามารถนําไปปรับประยุกตใชเขากับการพัฒนางาน
โรงเรียน เพ่ือจะไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหตรงจุด  รวมถึงใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
                                                           

๓กิตติ ธีรศานต, เทคนิคการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ม.ตน-ม.ปลาย
,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๙), หนา ๔๐. 

๔โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมท่ี ๔, เอกสารสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา. (พิษณุโลก : สุวิริยะการพิมพ, ๒๕๕๗), หนา ๒. 
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๒. วัตถุประสงคการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม    
แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔ 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาพุทธบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔ 
 ๒.๓ เพ่ือนําเสนอรูปแบบพุทธบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔ 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับ “พุทธบูรณาการในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔” มีการกําหนดขอบเขตไว
ดังนี้ 
 ๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)  
ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเนื้อหา โดยการทบทวนเอกสารจากพระไตรปฎก เอกสาร ตํารา 
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธ
ธรรม  โดยนําหลักไตรสิกขา ๓ ไดแก  ๑) ศีล  ๒) สมาธิ  ๓) ปญญา  มาใชบูรณาการกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔  ใน ๓ ดานคือ  ๑) ดาน
การศึกษา  ๒) ดานการฝกอบรม  ๓) ดานการพัฒนา 

๓.๒ ขอบเขตดานประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดประชากร ไดแก ผูบริหาร 

ครู เจาหนาท่ี/พนักงาน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔ จํานวน ๓๘๙  รูป/
คน การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดใหมีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ถึง
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน ๑๘ รูป/คน โดยจําแนกออกเปน ๓ กลุม ไดแก ๑.กลุม
ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุม ๔ จํานวน ๖ รูป/คน ๒.กลุมนักวิชาการ
ดานพระพุทธศาสนา จํานวน ๖ รูป/คน ๓.กลุมนักวิชาการดานทรัพยากรมนุษย จํานวน ๖ รูป/คน 

๓.๓ ขอบเขตดานเวลา 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจะทําการศึกษาวิจัยต้ังแตเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ จนถึง 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ รวมเปนระยะเวลา ๑๒ เดือน 
๓.๔ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษากําหนดพ้ืนท่ีในการศึกษาวิจัยภายในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมท่ี ๔  จํานวน ๘ จังหวัด ๒๕ โรงเรียน  
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๔. รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔” เปนการศึกษาเฉพาะในเนื้อหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔ ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method 
Research) ไดแก การวิจัยเชิงคุณภาพ  คือ  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย จํานวน ๑๘ รูป/คน  และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถามเก่ียวกับบุคลากร
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔ แกบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔ จํานวน ๑๙๗ รูป / คน ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม
ท้ังหมดมาวิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางดานสังคมศาสตรใน
การวิเคราะหขอมูล วิธีการทางสถิติท่ีใช คือ การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 

๕. สรุปผลการวิจัย 
 ๑) สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุม ๔ พบวา สวนใหญมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกลาวคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
ระดับท่ีขาดคุณภาพและมีวิธีดําเนินการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพในระดับตํ่า  สงผลใหเกิดปญหาข้ึน
ในการบริหารงานโรงเรียน  โดยเฉพาะปญหาเก่ียวกับแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการทํางาน  และ
เม่ือวิเคราะหจากขอมูลท่ีสํารวจจากประชากร กลุมตัวอยาง ก็ปรากฏผลในลักษณะเดียวกัน 
กลาวคือ  ในภาพรวม มีความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาอยูในระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลางทุกดานเชนเดียวกัน  
 ๒) พุทธบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุม ๔  ประกอบไปดวย  ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของ L.Nadler ไดแก 
หลักการศึกษา  หลักการฝกอบรม  และหลักการพัฒนา  นํามาบูรณาการกับหลักพุทธธรรม ไดแก 
หลักไตรสิกขา คือ ศีล  สมาธิ  และปญญา  ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม  จิตใจ  และ
ความคิดสติปญญา  ของทรัพยากรมนุษยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔ ให
มีความพรอมตอการรองรับความเปลี่ยนแปลงของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอยางดีท่ีสุด  
 ๓) รูปแบบพุทธบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔  ประกอบไปดวย (๑) ข้ันการศึกษาบูรณาการกับศีล สมาธิ ปญญา ผลท่ี
ไดคือ บุคลากรจะมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง  ถูกวิธี  และถูกธรรม  (๒) ข้ันการฝกอบรม
บูรณาการกับศีล สมาธิ ปญญา ผลท่ีไดคือ บุคลากรจะไดรับการปรับพฤติกรรม  เพ่ิมความม่ันใจ  
และมีความละเอียดรอบคอบท่ีมากยิ่งข้ึน  (๓) ข้ันการพัฒนาบูรณาการกับศีล สมาธิ ปญญา  ผลท่ี
ไดคือ  บุคลากรจะไดรับการพัฒนาพฤติกรรม  พัฒนาจิตใจ  และพัฒนาความคิดหรือสติปญญาใน
ระดับท่ีสูงยิ่งข้ึน  เม่ือทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔  ได
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เขากระบวนการพัฒนาผานรูปแบบพุทธบูรณาการดวยหลักไตรสิกขาแลว  ผลสัมฤทธิ์ท่ีไดรับคือ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงเปนทรัพยากรมนุษยของโรงเรียน จะเปนผูประกอบไปดวย ๓ E’s คือ   
๑) Educated  เปนผูมีการศึกษา กลาวคือ เปนผูมีความรู ความเขาใจ ท่ีถูกตอง เหมาะสม ดีงาม 
สมกับการเปนครูท่ีสอนพระภิกษุสามเณร   ๒)  Ethics เปนผูมีจริยธรรม กลาวคือ เปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม มีความประพฤติท่ีเปนแบบอยางท่ีนายกยอง  ๓) Effectiveness  เปนผูมี
ประสิทธิผล กลาวคือ เปนผูมีความศักยภาพ หรือความสามารถในการทํางาน ในระดับท่ีสูงยิ่งข้ึน 
โดยมีกระบวนการศึกษา อบรม และพัฒนา       เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔  
 จากการสังเคราะหขอมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับพุทธบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔  ผูวิจัยไดสังเคราะหขอมูลท่ีไดเปน
องคความรูใหม ท่ีเรียกวา  Synthesis Model  ผูวิจัยไดสรุปองคความรูจากการวิจัยดังแผนภาพ
ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพ  รูปแบบพุทธบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุม ๔ 

 

ขั้นการศึกษา 
- สงเสริมการศึกษาตอ 
- สนับสนุนการเขารับ
การศึกษาตามหลักสูตร
ระยะส้ันตางๆ 

ขั้นการฝกอบรม 
- จัดต้ังงบประมาณสําหรับ 
  การฝกอบรม 
- จัดทําโครงการอบรม 
- สงอบรมนอกสถานท่ี 

ขั้นการพัฒนา 
- พัฒนาทักษะการทํางาน 
- พัฒนาองคความรูใหมๆ 
- พัฒนาประสิทธิภาพในการ 
  ทํางาน 

 

รูปแบบพุทธบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุม ๔   

 

บูรณาการดวยหลักไตรสิกขา 
(ศีล  สมาธิ  ปญญา) 

ขั้นการศึกษา 
- ศีล : รูและเขาใจถูกตอง 
- สมาธิ : รูและเขาใจถูกวิธ ี
- ปญญา : รูและเขาใจถูก
ธรรม 

ขั้นการฝกอบรม 
- ศีล : ปรับพฤติกรรม 
- สมาธิ : เพิ่มความม่ันใจ 
- ปญญา : ละเอียดรอบคอบ 

ขั้นการพัฒนา 
- ศีล : พัฒนาพฤติกรรม 
- สมาธิ : พัฒนาจิตใจ 
- ปญญา : พัฒนาความคิด  

 

เปนผูมีการศึกษา 
(Educated) 

 

เปนผูมีจริยธรรม 
(Ethics) 

 

เปนผูมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) 
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๖. อภิปรายผล 
 ๖.๑ สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 
กลุม ๔   โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔  เปนชองทางการศึกษาสําคัญท่ีทําให
เด็กท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา ไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับสูงข้ึน เด็กเหลานี้สวนใหญมาจาก
ครอบครัวท่ียากจน  บางสวนเปนชนกลุมนอย บางสวนเปนเด็กกําพราขาดผูอุปการะเลี้ยงดู และ
บางสวนเปนเด็กท่ีมีปญหาทางสังคม ไมสามารถเขาเรียนในโรงเรียนท่ัวไปได ดวยความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา และดวยความเชื่อม่ันวาพระภิกษุจะชวยอบรมบุตรหลานของตนไดผูปกครองจึงนํา 
บุตรหลานมาบรรพชาใหเปนสามเณรเพ่ือเขาเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
แตถึงกระนั้น  การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาก็สามารถตอบสนอง
นโยบายของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ และชวยใหพระภิกษุสามเณรไดรับโอกาสทางการศึกษา 
ชวยเอ้ืออํานวยประโยชนเก่ียวกับการศึกษา นักธรรม-บาลี และเสริมสรางความ สัมพันธอันดี
ระหวางชุมชนกับวัด เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปนโรงเรียนท่ีรัฐบาลต้ังข้ึนโดยความ
เห็นชอบของคณะสงฆ เพ่ือใหการศึกษาแกบุตรของผูยากไร และดอยโอกาสทางการศึกษา โดยมุง
ประโยชนตอฝายศาสนจักรและฝายบานเมือง การจัดการศึกษาประเภทนี้เปนการจัดการแบบให
เปลา โดยพิจารณาจากวัดท่ีสามารถระดมความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ ได และพอจะมีบุคลากร
ดําเนินการในสวนตางๆ ไดอยางเปนรูปธรรม   
 ๖.๒ พุทธบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุม ๔  การนําหลักไตรสิกขามาบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔  เพราะหลักไตรสิกขา  เปนหลักธรรมท่ีเก่ียวกับ
การศึกษา  และการศึกษาก็คือการฝกฝนใหชีวิตดําเนินไปในวิถีท่ีถูกตองดีงาม ประกอบดวย ศีล 
สมาธิ และปญญา  โดยศีลเปนการฝกในดานพฤติกรรมท่ีเคยชิน เครื่องมือฝกศีลก็คือ วินัย  สมาธิ
เปนเรื่องของการฝกในดานจิต หรือระดับจิตใจ ไดแกการพัฒนาคุณสมบัติตาง ๆ ของจิต ท้ังในดาน
คุณธรรม เชน ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความเขมแข็งม่ันคง ความเพียรพยายาม 
ความรับผิดชอบ เปนตน  สวนปญญา เปนเรื่องของการฝกหรือพัฒนาในดานการรูความจริง เริ่ม
ต้ังแตความเชื่อ ความเห็น ความรู ความเขาใจ ความหยั่งรูเหตุผล การรูจักวินิจฉัย ไตรตรอง 
ตรวจสอบ สรางสรรค เปนตน  ซ่ึงหากนําหลักไตรสิกขา อันไดแก ศีล สมาธิ ปญญา มาบูรณาการใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔ ก็จะมีสวนชวย
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานใหสูงยิ่งข้ึนดวย  และผลจากการสัมภาษณผูให
ขอมูลสําคัญ ท้ังบุคลากร และผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา  กลุม ๔ ท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยประมวลผลไดวา หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญามี
สวนสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔ 
๖.๓ รูปแบบพุทธบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุม ๔   
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 ๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานศีล  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางดานศีล
ในระดับโลกิยะท่ีดํารงอยูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔ นั้น สิ่งท่ีสําคัญคือ
ตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเกิดทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน หรือ พัฒนาเพ่ือใหเปนคนดีมีคุณธรรม 
อันจะทําใหเกิดประโยชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทํางาน ถือ
เปนการสรางสรรคประโยชนใหเกิดข้ึนในปจจุบันใหเกิดข้ึนกับโรงเรียน โดยพัฒนาใหทรัพยากร
มนุษยกลายเปนผูท่ีมีสุขภาพดี มีรางกายแข็งแรง มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความพรอมในการใหบริการ
ประชาชนและสาธารณะ โดยเนนการประพฤติ ปฏิบัติดีทางกายและวาจา รวมถึงการมุงประกอบ
สัมมาชีพดวยความซ่ือสัตย สุจริต ไมคด ไมโกง หรือทุจริต คอรัปชั่น  การฝกอบรมดานศีล ถือเปน
สวนสําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาบุคคล 
 ๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสมาธิ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางดาน
สมาธิในระดับโลกิยะท่ีดํารงอยูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔ นั้น สิ่งท่ี
สําคัญคือตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเกิดสัมปรายิกัตถะประโยชน หรือ การพัฒนาเพ่ือใหถึง
พรอมดานคุณภาพจิตท่ีดี สมรรถภาพจิตท่ีดี และสุขภาพจิตท่ีดี อันจะทําใหเกิดประโยชนเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทํางาน ถือเปนการสรางสรรคประโยชนให
เกิดข้ึนในปจจุบันใหเกิดข้ึนกับองคกร โดยพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยกลายเปนผูท่ีมีความอบอุน
ซาบซ้ึงใจดวยศรัทธาและความภาคภูมิใจในบทบาท อํานาจ หนาท่ี สงผลใหเกิดการประพฤติ ปฏิบัติ
ท่ีสุจริต เท่ียงธรรม มีจิตสํานึกในคุณคาแหงการเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนขององคกร
หรือสวนรวม มีความแกลวกลา ม่ันใจท่ีจะคิด ทํา หรือพูดในสิ่งท่ีเปนกุศลท้ังมวล                
 ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานปญญา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางดาน
ปญญานั้นจะมุงผลใหเกิดในระดับโลกุตตระ โดยมุงผลใหเกิดประโยชนข้ันสูงสุด (ปรมัตถะ) ความ
เปนผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบาน ใหมีข้ึนหรือเกิดข้ึนและดํารงอยูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุม ๔ โดยสิ่งท่ีสําคัญคือตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีปญญารูเทาทันความจริง 
เขาถึงธรรมชาติและชีวิต อันทําใหจิตใจเปนอิสระโดยไมหวั่นไหวหรือถูกครอบงําดวยความผันผวน
หรือความปรวนแปรจากปจจัยตาง ๆ ไมผิดหวังเศราโศกบีบค้ันจิตใจเพราะความยึดม่ันถือม่ัน มี
ความปลอดโปรง สงบ ผองใส สดชื่น เบิกบานใจอยูตลอดเวลา มองเห็นโลกและชีวิตดวยความเปน
จริง มองดวยความเปนเหตุเปนผล มองใหเห็นถึงการสนับสนุนเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน และท่ีสําคัญคือ
การมองในทางท่ีถูกท่ีตอง โดยอาศัยหลักปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการมาเปนฐานในการสนับสนุน
ใหเกิด สุตมยปญญา จินตมยปญญา และภาวนามยปญญา นอกจากนั้นยังตองประกอบไปดวย
พรหมวิหารธรรมอันมีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาเปนท่ีต้ัง  โดยอาศัยสังคหวัตถุธรรมท่ี
มี ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา เปนตัวหนุนเสริมใหอธิปญญาสิกขามีความบริสุทธิ์และ
สะอาดยิ่งข้ึน 
 

๗.ขอเสนอแนะ 
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 จากการวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔” มีขอเสนอแนะท่ีมาจากผลการวิจัย  สรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
 ๗.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาจัดการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา  ตองมีมาตรการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ดวยการจัดฝกอบรมพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาจัดการโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
 ๒) กระทรวงศึกษาธิการตองมีการใหความสําคัญตอการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหมีการพัฒนากาวหนาในทุก ๆ ดานไมตางจาก
โรงเรียนในเมือง  
 ๓) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ตองมีการกําหนดนโยบายลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และใหคําแนะนํา และการสนับสนุนโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาไปในแนวทางท่ีเนนหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา เปนหัวใจหลักในการพัฒนา   
 ๗.๒  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

๑) ควรมีการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุม ๔ อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

๒) ควรมีสวนงานหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบในเรื่องของพุทธบูรณาการในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๔ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพตามรูปแบบและกระบวนการของหลักไตรสิกขา 

๓) ควรมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการศึกษา ฝกอบรม และพัฒนา ตามหลักธรรม
ไตรสิกขา หรือหลักพุทธธรรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของแตละโรงเรียน  เพ่ือเกิด
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
 ๗.๓  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
 การวิจัยครั้งตอไป  ผูวิจัยขอเสนอแนะการดําเนินการวิจัยในประเด็นตอไปนี้ 

๑) ควรทําการศึกษารูปแบบพุทธบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกลุมอ่ืนๆ เปนรายภูมิภาค  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง  
ทางดานบริบทพ้ืนท่ี  เศรษฐกิจ  สังคม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 

๒) ควรทําการวิจัยเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมหลายๆ หมวด เพ่ือสรางรูปแบบในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 
 บทความวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ ๑) เพ่ือ
ศึกษาลักษณะการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจํา
จังหวัดในประเทศไทย ๒) เพ่ือศึกษาองคประกอบท่ีมีความสัมพันธตอการบริหารจัดการการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย ๓) เพ่ือเสนอตนแบบ 
(Prototype) การบริหารจัดการของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย ท่ีมี
การบริหารจัดการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
กับผูท่ีเก่ียวของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทยท้ัง ๔ ศูนย จํานวน ๑๗ 
รูป/คน แลวนํามาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
 ระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualities 
Research) โดยมีการกําหนดข้ันตอนดังนี้ ๑. การศึกษาขอมูลเอกสาร (Documentary) เพ่ือศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการองคกร ซ่ึงจะทําใหเกิดกรอบ
แนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ ๒. การเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณแบบเชิง
ลึก (In-depth Interview) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีละเอียดเชิงลึกซ่ึงเก่ียวกับการบริหารจัดการเพ่ือการ
เผยแผพระพุทธศาสนา และนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาศึกษาวิเคราะหใหเห็นภาพและเขาใจ
ปรากฏการณทางดานนโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการบริหารจัดการเพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนา และองคประกอบการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
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 ผลการวิจัยพบวา ๑. การบริหารจัดการของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด 
จะเปนศูนยกลางและประสานงานบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาและมีการปฏิบัติตามนโยบาย 
ขอกําหนด ขอบังคับ วัตถุประสงค ตามท่ีศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนดหรือ
มอบหมาย ๒. องคประกอบท่ีมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการดานภาวะผูนํา มีการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงงานตามวาระ เลยทําใหการดําเนินการดานการบริหารจัดการองคกรขาดความตอเน่ืองและ
ไมประสบผลสําเร็จ ดานวัฒนธรรมองคกร บุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด มีทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ การปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองคกรทําอยางเปนระบบ  ๓. จากผลการวิจัยสามารถนํามาสรุปเปนตนแบบ (Prototype) การ
บริหารจัดการองคกรของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย ไดดังนี้ ๑) มี
ผูนําองคกรดี ๒) การมีสวนรวมของบุคลากร ๓) มีการบริหารจัดการองคกรครบถวนสมบูรณ ซ่ึง
ตนแบบท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําไปใชในการพัฒนาการบริหารจัดการศูนยเผยแผ
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดอ่ืนๆ ใหมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

คําสําคัญ: การพัฒนาตนแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา, ศูนยเผยแผประจําจังหวัด 
 
 
 

ABSTRACT 
 This research was a qualitative research. The objective of the research to 
1) study administration The propagation of Buddhism from The provincial 
propagation of Buddhism centers in Thailand. 2) To study the relation components 
with the administration The propagation of Buddhism of The provincial propagation 
of Buddhism centers in Thailand. 3) To offer a prototype (Prototype) the 
management of The provincial propagation of Buddhism centers in Thailand with 
proper and efficiency management by In-depth interviews with related persons by 
17 persons from 4 centers of The provincial propagation of Buddhism centers in 
Thailand. Then analyze the content. (Content Analysis) 

 Research Methods: The format used in this research was a qualitative 
research. (Qualitive Research) The due process as follows 1. Study Documents 
(Documentary) to study the concept Theory and research related to organizational 
management. This will cause the the conceptual of qualitative research. 2. The 
collect data from the fieldwork. By means in-depth interviews (In-depth Interview) 
to get the depth information about the administration to propagation of Buddhism. 
And used the data obtained from an interview to analysis, visualize and understand 
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the phenomena of management policy, Management process for the propagation 
of Buddhism. Composition of fine management and efficiency. 

 The results showed that 1. The management of the provincial 
propagation of Buddhism centers. Be a center of propagation of Buddhism and 
coordination personnel and policy compliance requirements, regulatory purposes. 
According to the propagation of Buddhism National Center assigned. 2. The related 
factors with leadership management Changing Position by rotation. It makes the 
implementation of organizational management lacked continuity and was not 
successful Cultural organizations Personnel involved in propagation of Buddhism 
center of the provincial propagation of Buddhism centers in Thailand attitudes, 
values, beliefs and practices of the people in the organization to a systematic way. 
3 The results of this research can be summarized as a prototype (Prototype) 
organizational management of the provincial propagation of Buddhism centers in 
Thailand As follows: 1) There are great leaders 2) participation of personnel 3) a 
complete organizational management which is the master of this research. Can be 
used in management development the provincial propagation of Buddhism centers 
in Thailand. To efficiency and effectiveness management. 

 

Keywords: Prototype Development Buddhism Dissemination; Provincial Buddhism   
 Dissemination. 
 
 
 

๑. บทนํา 
   การเผยแผพระพุทธศาสนาต้ังแตสมัยพุทธกาลจวบกระท่ังในยุคสมัยปจจุบัน ไดมี
วิวัฒนาการรูปแบบการเผยแผกระจายพระศาสนาสูศาสนิกชนตามลําดับ ซ่ึงเปนการเผยแผทาง
วัฒนธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ  ประเทศท่ีพระพุทธศาสนาเผยแผไปแมจะ
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซ่ึงเปนความแตกตางกันในแตละชนชาติ พระพุทธศาสนาได
อนุโลมวิวัฒนาการไปตามรูปแบบวิถีของชนนั้นๆ ในการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยมีพุทธบริษัทท้ัง 
๔ ทําหนาท่ีการเปนสาวกท่ีดีชวยกันประกาศพระศาสนา เผยแผธรรมะสูอนุชนในรูปแบบตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคสมัยสังคมปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยาง
รวดเร็ว เปนสาเหตุใหวิถีชีวิตของผูคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตตามไปดวย 
กิจกรรมของชีวิตเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นเปนสาเหตุทําใหพุทธศาสนิกชน
ใกลชิดพระพุทธศาสนา  
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   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี และมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มหาเถร
สมาคมวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
   ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนศูนยประสานงาน
กลางประจําจังหวัด อํานวยความสะดวก เปนท่ีปรึกษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา 
ใหการอุปถัมภ และปฏิบัติตามนโยบาย ขอกําหนด ขอบังคับ วัตถุประสงค และอ่ืน ๆ ตามท่ีศูนย
การเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนดหรือมอบหมาย ใหศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนา
ประจําจังหวัดมีสํานักงานต้ังอยูท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด    
  ระเบียบมหาเถระสมาคมกําหนดใหมีศูนยกลางรวบรวมขอมูลและพัฒนาบุคลากรการ
เผยแผพระพุทธศาสนาท้ังสวนกลางและประจําจังหวัด สําหรับเปนแนวทางขับเคลื่อนงานเผยแผ
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆใหเปนไปในเชิงรุกมีประสิทธิภาพกอใหเกิดความม่ันคงแหง
พระพุทธศาสนาและอํานวยประโยชนสูงสุดแกประชาชนผูไดรับการเผยแผ๑ 
  ปญหาในการเผยแผธรรมะของสถาบันสงฆไทย พระสงฆและสามเณรสวนใหญมี
การศึกษานอยไมเขาใจพุทธธรรมอยางลึกซ้ึงและไมเขาใจสภาพสังคมปจจุบันจึงสื่อสารกับประชาชน
ไมไดความสัมพันธระหวางพระกับประชาชนเปนเพียงพิธีกรรมเปนสวนใหญการท่ีมีพระสงฆเขาใจ
พุทธธรรมไดลึกซ้ึงเขาใจชีวิตและสังคมในปจจุบันและมีความสามารถในการสื่อสารมีความสําคัญตอ
ประเทศไทยและตอโลกมากสมควรท่ีรัฐบาลและทางคณะสงฆจะใหความสนใจตอเรื่องน้ีใหมากและ
ไดกลาวถึงการเรียนรูของสงฆวาควรเรียนรูใน ๓ เรื่องใหญ คือ ๑) เรียนรูพุทธธรรมใหลึกซ้ึงท้ังทาง
ปริยัติและปฏิบัติ ๒) เรียนรูเขาใจสังคมปจจุบันใหรูเทาทันสังคมในปจจุบันเพ่ือประโยชนในการสอน 
๓) เรียนรูการติตอสื่อสารใหเปนท่ีสนใจของผูคนใหจับใจคนใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หรือท่ีเรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริยนั่นเองในขอนี้รวมท้ังการใชเครื่องติดตอสื่อสารสมัยใหมดวย๒ 
   จากปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยมองเห็นปญหาวาสาเหตุใดพระสงฆในประเทศไทย
สวนมากมีความรูความเขาใจในทางพระพุทธศาสนา แตก็มีพระสงฆอีกจํานวนมากยังขาดการ
แสวงหาความรู หรือท่ีมีความรูอยูแลวไมสามารถนําความรูท่ีตนเองมีอยูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
นํามาถายทอดเผยแผใหผูอ่ืนไดรับรูรวมกันและเขาใจได จากเหตุผลดังกลาวจึงนาจะมีปญหาในบาง
ประการท่ีทําใหพระสงฆไทยยังไมสามารถนําเอาความรู ท่ีมีอยูในทางพระพุทธศาสนามาผาน
กระบวนการบริหารจัดการภายในองคกรของพระสงฆเองอยางเต็มศักยภาพ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษา การพัฒนาตนแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจํา
จังหวัดในประเทศไทย เพ่ือท่ีจะนําตัวความรูท่ีไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปใชใหเกิดประโยชน

                                                           

 ๑ ฝายเผยแผพระพุทธศาสนา กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ระเบียบมหาเถรสมาคมวา
ดวยการเผยแผพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐, หนา ๑๑. 
 ๒ ประเวศ วะสี, พระสงฆกับการรูเทาทันสังคม, พิมพคร้ังที่ ๒ (กรุงเทพฯ : หมอชาวบาน, ๒๕๔๐), หนา ๗๓-๗๔. 
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สูงสุดกับพระสงฆผูทําหนาท่ีเผยแผพระศาสนา และศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดใน
ประเทศไทย  
   การศึกษาครั้งนี้จึงมีความสําคัญและกอใหเกิดประโยชนทางวิชาการในการตอยอดองค
ความรูดานการบริหารจัดการองคกรใหดี และเปนตนแบบ(Prototype) เพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆและศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดตอไป 
 

๒. วัตถุประสงค 
   ๒.๑ เพ่ือศึกษาลักษณะการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนยเผยแผ
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย 
   ๒.๒ เพ่ือศึกษาองคประกอบท่ีมีความสัมพันธตอการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนย
เผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย 
   ๒ .๓  เ พ่ื อ เ สนอต นแบบ  ( Prototype)  กา รบริ ห ารจั ดกา รของ ศูนย เ ผยแผ
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย 

 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยเชิงเนื้อหา ไดแก แนวคิดทฤษฎี แนวคิดกระบวนการ

การบริหารจัดการ แนวคิดภาวะผูนํา แนวคิดวัฒนธรรมองคการ แนวคิดการสื่อสาร แนวคิดการเผย
แผ แรงจูงใจในการเผยแผพระพุทธศาสนา และเสนอตนแบบการบริหารจัดการของศูนยเผยแผ
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย 

 ๓.๒ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 คือ ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทยท้ัง ๔ ภูมิภาคๆ ละ ๑ 

แหง ไดแก ๑) ภาคเหนือ ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดเชียงใหม ๒) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดอุดรธานี ๓) ภาคกลาง ศูนยเผยแผ
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดนนทบุรี ๔) ภาคใต ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

  ๓.๓ ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลหลัก ไดแก บุคคลท่ีเก่ียวของกับศูนยเผยแผ
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย จํานวน ๔ ศูนย เปนสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดท่ีมีผลงานดีเดน ซ่ึงประเมินโดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจะแตงต้ังกรรมการ
พิจารณา โดยการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญศูนยละ ๔ รูป/คน รวมจํานวน ๑๗ รูป/คน 
 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 รูปแบบท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualities Research) อัน
ประกอบไปดวยการศึกษาขอมูลเอกสาร (Documentary) และการเก็บรวบรวมขอมูลจาก



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙72

ภาคสนามเ พ่ือเ ก็บขอมูล เชิ งลึก ท่ี ไดจากการสั ง เกตุการณแบบมีส วนร วม (Participant 
observation) และการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) การจัดสนทนากลุม (Focus 
Group Discussion) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) โดยวิธีการสัมภาษณนั้นใชวิธีการ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure Interview)  การวิเคราะหกระบวนการบริหารจัดการของ
ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย โดยการเก็บขอมูลผานแหลงขอมูล
ประเภทเอกสารและแหลงขอมูลประเภทบุคคล โดยใชวิธีการพูดคุย สอบถาม การสังเกตุ และการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non-
Participant Observation) 
 

๕. ผลการวิจัย 
 ๕.๑ ศึกษาลักษณะการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนยเผยแผ
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย 

 ผลการศึกษาพบวา การบริหารจัดการของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด
ท้ัง ๔ ศูนย จะเปนศูนยกลางและประสานงานบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัด 
บุคลากรการเผยแผมีการประสานงานกันเพ่ือการดําเนินการไปในรูปแบบเดียวกันโดยมีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดเปนหนวยงานท่ีคอยสนับสนุน และกําหนดแนวทางในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรดานการเผยแผใหทันโลกปจจุบัน โดยใชชองทาง social 
media รวมในการเผยแผพระพุทธศาสนา 

 โครงการเดน ท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ได กําหนดใหการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเปนไปในรูปแบบเดียวกัน 

 ๑) โครงการสงเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา ศูนยเผยแผ
พระพุทธศาสนาท้ัง ๔ ศูนย ท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษา พบวา การสงเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแผ
พระพุทธศาสนา มีการฝกอบรมผูท่ีทําหนาท่ีเผยแผ ปละ ๒ ครั้ง โดยมีผูเชี่ยวชาญดานการเผยแผ
เปนวิทยากรใหความรู เทคนิค การนําเสนอวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาใหเขากับยุคปจจุบัน  

 ๒) โครงการฝกอบรมพระนักเทศน ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาท้ัง ๔ ศูนย ท่ีผูวิจัยได
ทําการศึกษา พบวา พระนักเทศนในปจจุบันลวนมีเทคนิคการเผยแผแตกตางกันไป ไมวาจะใช
วิธีการเผยแผทางโลกออนไลน เชน Face book เปนตัวเชื่อมตอบุคคลท่ีสนใจในการศึกษาธรรมะให
เขาใกลถึงหลักธรรมไดโดยงาย ซ่ึงแตกตางจากการฝกอบรมพระนักเทศนในสมัยกอน จะเนนการ
เทศนตามใบลาน แตในสมัยปจจุบันชองทางการเผยแผพระพุทธศาสนามีมากมายท่ีคนท่ัวไปเขาถึง
ไดโดยงาย และโครงการฝกอบรมพระนักเทศนของสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดท้ัง ๔ 
ศูนย ก็มีการจัดโครงการอบรมอยูเปนประจําเพ่ือพัฒนาพระนักเทศน เพ่ิมทักษะการในการเผยแผ 
เปนตน 

 การปฏิบั ติตามนโยบาย ขอกําหนด ขอบังคับ วัตถุประสงค ตามท่ีศูนยเผยแผ
พระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนดหรือมอบหมาย ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดท้ัง ๔ 
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ศูนย มีการปฏิบัติตามนโยบาย ตามท่ีศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด เปนไปตาม
วัตถุประสงค กฏระเบียบ ขอบังคับ มีการสงเสริม สนับสนุน อุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา
ใหมีความมีเจริญรุงเรือง และเปนท่ีพ่ึงของประชาชน การพัฒนาศาสนสถาน ศาสนบุคคล และศาสน
พิธีใหมีความเหมาะสมและมีความพรอมในการเผยแผศาสนธรรม สรางเครือขายและระดม
ทรัพยากร ในการสนับสนุนและสงเสริมพระพุทธศาสนาในประเทศในทุกดาน 

 สํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดไดติดตามและประเมินผลบุคลากรการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในจังหวัด เพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอกําหนด
ของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ การติดตามและประเมินผลบุคลากรท่ีทําหนาท่ีเผยแผ 
ศาสนธรรมของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดท้ัง ๔ ศูนย ถือวาเปนการพัฒนาบุคลากรผู
เผยแผศาสนธรรมใหมีศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวิธีท่ี
หลากหลาย รวมถึงใหการอุปถัมภสงเสริมดานการเผยแผใหมีประสิทธิภาพ ประชาชนท่ีไดรับ
หลักธรรมก็เขาใจและใชหลักพุทธธรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนําไปสู
สังคมท่ีสงบสุข 

 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําป ศูนยเผยแผ
พระพุทธศาสนาท้ัง ๔ ศูนย ท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษา มีการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปดานการ
เผยแผ เพ่ือใหทราบวาการเผยแผศาสนธรรมมีประสิทธิภาพหรือประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงไร 
โดยสวนมากศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด จะมีปญหาดานบุคลากรผูทําหนาท่ีเผยแผ 
คือบุคลากรท่ีมีอยูไมเพียงพอและยังขาดความรูและทักษะ โดยศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ
จะประเมินผลแหงการดําเนินงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนา  

 การจัดทําจัดหางบประมาณสนับสนุนใหการอุปถัมภกิจกรรมและบุคลากรเผยแผ
พระพุทธศาสนา บุคลากรเผยแผท่ีไดรับการแตงต้ังตามระเบียบของมหาเถระสมาคม จะไดรับเงิน
อุดหนุนการดําเนินงานจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และการจัดหางบประมาณท่ีจะ
สนับสนุนใหการอุปถัมภกิจกรรมดานการเผยแผนั้น ผูบริหารของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนา
แหงชาติไดจัดทําบันทึกความรวมมือ (MOU) กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ท้ังในสวนกลาง
และสวนภูมิภาคตามความเหมาะสม 
 ๕.๒ ศึกษาองคประกอบท่ีมีความสัมพันธตอการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนย
เผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย 
  องคประกอบท่ีมีความสัมพันธตอการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย ประกอบดวย ภาวะผูนํา วัฒนธรรม
องคการ การสื่อสาร ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสังเคราะหใหสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎี ดังกลาว 
  ภาวะผูนําศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาท้ัง ๔ ศูนย ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําหรือ
ผูบริหารท่ีดีตองมีคุณลักษณะสําคัญ ๓ ประการ ๑) มีภูมิรู คือ มีความรูท้ังทางโลกและทางธรรม มา
บูรณาการใหเขากับยุคสมัยปจจุบัน ๒) มีภูมิธรรม คือ มีคุณธรรมประจําใจ ๓) มีภูมิฐาน คือ มี
อิริยาบถท้ัง ๔ และการนุงหมหรือการแตงตัวท่ีกอใหเกิดความศรัทธานาเลื่อมใส ซ่ึงสอดคลองกับ
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แนวคิดทฤษฎีของ Bass (๑๙๙๐)๓ ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนบุคลิกภาพและผลของบุคลิกภาพ 
(Leadership as a personality and its effects) 
  วัฒนธรรมองคการ ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาท้ัง ๔ ศูนย ไดกลาวถึงหนาท่ีหลักของ
บุคลากรผู ทําหนาท่ีเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีความเขาใจรวมกันถึงหนาท่ี ท่ีตองทําเพ่ือ
พระพุทธศาสนา ไมใชเพ่ือแสวงหาลาภสักการะท่ีเกิดจากความศรัทธาของประชาชน ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดทฤษฎีของ Robbins (๒๐๐๑)๔ วัฒนธรรมองคกร คือ ระบบทุกอยางท่ีกอใหเกิดความ
เขาใจรวมกันในแนวทางปฏิบั ติหรือแนวทาง ในการดําเนินงานขององคกรเปรียบเสมือน
บุคลิกลักษณะขององคกร 
  การสื่อสาร ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาท้ัง ๔ ศูนย ไดกลาวถึงบุคลากรผูท่ีทําหนาท่ี
เผยแผพระพุทธศาสนาตองมีเทคนิคในการเผยแผ มีความเขาใจในหลักธรรมอยางลึกซ้ึง และ
สามารถสงสารไปถึงผูรับสารไดอยางถูกตองไมบิดเบียนหลักธรรมคําสอน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฎีของเบอรโลและโรเจอร ไดกลาวไววา กระบวนการสื่อสารมีองคประกอบท่ีสําคัญ ๖ 
องคประกอบ ผูสงสาร (Source) สาร(Message) สื่อ (Channel) ผูรับสาร (Receiver) ผล 
(Effects) ปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback) 
   ๕ .๓  เ สนอต น แบบ  ( Prototype)  ก า รบริ ห า รจั ด ก า รขอ งศู น ย เ ผ ยแ ผ
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย 
   ๑) มีผูนําองคกรท่ีดี คือ ผูนําท่ีมีคุณลักษณะของภาวะผูนําสูงมาก สามารถจูงใจใหผูอ่ืน
คลอยตามและปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ มีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถสื่อสารวิสัยทัศนในการ
ทํางานไดอยางชัดเจน และมีเปาหมายในการดําเนินงานท่ีมุงผลประโยชนของสวนรวม มีลักษณะ
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) มีการบริหารงานท่ีโปรงใสและมีความรับผิดชอบสูง 
รวมถึงจะตองเปนนักประสานงานท่ีดี สามารถสรางใหเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางานของ
ผูใตบังคับบัญชา กอใหเกิดการทํางานเปนทีม อันจะทําใหการดําเนินงานราบรื่น ไมเกิดความขัดแยง
ในการทํางาน 
   องคประกอบดานการมีผูนําท่ีดีถือเปนองคประกอบสําคัญประการแรกท่ีจะชวยให
องคกรคือศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดท้ัง ๔ ศูนย มีการบริหารจัดการท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเปาหมายในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิผล 
   ๒) การมีสวนรวมของบุคลากร ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดท่ีมีการ
บริหารจัดการดีเดน จะมีการเปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายไดเขามามีสวนรวม ซ่ึงทําใหการทํางาน
ดานการเผยแผประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 
                                                           

 ๓ Bass, B.M,& Bass Stogdill’s.(1990). Handbook of Leadership: Theory, Research, and 
Managerial Applications. New York: Free Press. 
 ๔ Robbins, S.P. (2001). Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications 
(10thed.). N.T.: Prentice Hall 
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   ๓) มีการบริหารจัดการองคกรครบถวนสมบูรณ คือ มีการบริหารงานครบถวนและมี
ประสิทธิภาพตามแนวคิดทฤษฎีการบริหาร PA-POSDCoRB อันประกอบดวย ดานนโยบาย ดาน
อํานาจหนาท่ี ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ ดานบุคลากร ดานการอํานวยการ ดานการ
ประสานงาน ดานการรายงานผลการปฏิบัติงาน และดานงบประมาณ พบวา ผูบริหารศูนยเผยแผ
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดท้ัง ๔ ศูนย มีการกําหนดวิสัยทัศนเปาหมายการบริหารงาน และ
แนวนโยบายในการบริหารงานไวอยางชัดเจน เห็นเปนรูปธรรม มีการใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือประโยชน
ตอองคกร เปดโอกาสใหทุกสวนทุกฝาย มีสวนรวมในการวางแผนงาน เพราะจะทําใหทราบถึง
ปญหา อุปสรรคในการเผยแผหลักธรรมคําสอน และมีการแบงโครงสรางการบริหารไวชัดเจน
เหมาะสมและครบถวนตามภารกิจขององคกร มีการกําหนดขอบขายอํานาจหนาท่ีของแตละ
ตําแหนงไวอยางชัดเจน จัดใหมีการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหแกบุคลากรทุกฝาย
ดวยการจัดฝกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดองคความรูในหนวยงานรวมถึงการประเมินการ
ปฏิบั ติงานของบุคลากร มีการประสานงานกับทุกภาคสวนท่ี เ ก่ียวของดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนา อันกอใหเกิดความรวมมือรวมใจท้ังภายในองคกรและภายนอกองคกร ซ่ึงทําใหการ
ดําเนินโครงการตางๆ เปนไปดวยความราบรื่น ใชงบประมาณอยางคุมคา พัฒนาโครงการตางๆ 
อยางเหมาะสมและเปนธรรม 
    

๖. อภิปรายผล 
  ผลการศึกษาวิจัยศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาท้ัง ๔ ศูนย โดยลักษณะการบริหาร
จัดการขององคการท่ีมีเจาคณะจังหวัดเปนประธานศูนย มีสํานักงานอยูท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด โดยมีผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ การ
จัดการองคการเชนนี้ ชวยทําใหการทํางานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาสะดวกข้ึน ปญหาท่ีพบ
หลักๆ คือบุคลากรท่ีมีอยูไมเพียงพอและยังขาดความรูทักษะในการเผยแผศาสนธรรม ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของทรงวิทย แกวศรี๕ ไดศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะหยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของ
พระพุทธเจา ผลการวิจัยพบวา หลักการบริหารสมัยใหมตามรูปแบบการบริหารเชิงยุทธวิธีนั้น
สอดคลองกันกับวิธีการของพระพุทธเจาท่ีทรงใชมากอนแลวท้ังสิ้น วิธีการของพระองคเปนวิธีการ
ปฏิบัติจริงเรียบงายกระชับรัดกุมตรงประเด็นสามารถจัดการแกปญหาการบริหารไดทุกเรื่องอยาง
ไดผลมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะทุกกระบวนความคิดของพระองคเปนระบบและสมเหตุสมผล จาก
สมมุติฐานการวิจัยท่ีต้ังไวตามวัตถุประสงคของวิทยานิพนธเรื่องนี้มีขอเท็จจริงและหลักฐานตาม
คัมภีรพระพุทธศาสนายืนยันวา พระพุทธเจาทรงประกาศศาสนาดวยพระปรีชาสามารถและพระกุศ
โลบายอันแยบยลลึกซ้ึงยุทธวิธีของพระองคนั้นเม่ือเทียบเคียงแลวแสดงวาทฤษฎีการบริหารเชิง

                                                           

 ๕ ทรงวิทย แกวศรี. การศึกษาวิเคราะหยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจา. (ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๑). 
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ยุทธวิธีของตะวันตกมาสอดคลองกับวิธีการของพระพุทธเจาโดยมีขอสงสัยท้ังวิธีการของพระพุทธ
องคมีประสิทธิภาพกอใหเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุดดวย  
  สรุปผลการวิจัยลักษณะโดยท่ัวไปของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาท้ัง ๔ ศูนย พบวา 
การบริหารจัดการองคการท่ีดีมีประสิทธิภาพ จะตองมีการทํางานอยางเปนระบบ ชัดเจน มี
เปาหมายและวัตถุประสงคเดียวกัน ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดเชียงใหมมีรูปแบบ
การบริหารท่ีชัดเจน มีโครงสรางการทํางานขององคการแบงงานอยางเปนระบบ มีผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเปนคนกํากับดูแล สวนศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด
นนทบุรีและจังหวัดนครศรีธรรมราช การบริหารจัดการองคการเปนไปตามระเบียบของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ เม่ือไมมีคําสั่งจากสวนกลางการทํางานดานการเผยแผไมมีความคืบหนา 
และศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดอุดรธานี เปนศูนยท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี มี
โครงการเดนในดานการเผยแผทุกรูปแบบ ผูบริหารและเจาหนาท่ีทุกคนมีความใสใจในงานดานการ
เผยแผศาสนธรรมเพ่ือจรรโลงพระพุทธศาสนาตอไป 
  ผลการศึกษาวิจัยองคประกอบท่ีมีความสัมพันธตอการบริหารจัดการการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทยประกอบดวย ภาวะ
ผูนํา วัฒนธรรมองคการ และการสื่อสารซ่ึงผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ
องคการมาประยุกตใหเขากับแนวคิดการเผยแผพระพุทธศาสนา ซ่ึงในปจจุบันมีหลากหลายชองทาง
ท่ีธรรมะคําสั่งสอนจะเขาถึงประชาชนไดงาย ผูนําถือวาเปนผูกําหนดนโยบายใหบุคลากรท่ีทําหนาท่ี
เผยแผไดนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย วัฒนธรรมองคการก็มีความ
เก่ียวของกับความเชื่อม่ันในตัวผูนํา เชื่อม่ันในองคการการวาดําเนินงานตองประสบผลสําเร็จ การ
สื่อสารก็เชนกันบุคลากรผูทําหนาท่ีเผยแผศาสนธรรมก็ตองเรียนรูเรื่องการสื่อสาร ใหผูรับสารนั้น
เขาใจไดงายไมสับสน และนําหลักธรรมไปประยุกตใชใหกับกับสถานการณในปจจุบัน พอสรุปได
ดังนี้ 
   ภาวะผูนํา เปนองคประกอบท่ีมีความสัมพันธตอการบริหารจัดการการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนา คือถือธรรมเปนใหญ ยึดเอาธรรมเปนสําคัญเชิดชู
หลักการและความถูกตอง ประพฤติปฏิบั ติตามเพ่ือเห็นแกความเปนจริงและความดีงาม 
พระพุทธศาสนาไดเนนหนักและยึดถือเอาธรรมะใหญในดําเนินชีวิต เปนผูนําบุคคลอ่ืน หรือแมแต
บริหารจัดการองคกรใหประสบผลสําเร็จ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ(ป.อ. 
ปยุตฺโต)๖ ไดกลาวไววาในทางพระพุทธศาสนาไดใหความสําคัญกับตัวผูบริหารหรือผูนําในการ
บริหารจัดการองคกร โดยมีหลักธรรมท่ีเก่ียวของกับผูนําดังท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนาไดกลาวถึง 
เชน หลักคุณธรรม ๖ ประการ ดังนี้ ๑) ขมา มีความอดทน ผูนําตองมีความอดทนตอการปฏิบัติงาน
มีใจหนักแนน ไมยอมตกไปในความชั่ว ไมเกรงกลัวหรือมีอคติ ๔ เม่ือจะตองตัดสินใจและไมหวั่นไหว
ไปตามโลกธรรมท้ัง ๘ ประการ ๒) ชาคริยะ มีความต่ืนตัว มีความต่ืนตัวอยูจลอดเวลา มีความ
                                                           

 ๖ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา, กรุงเทพมหานคร : บริษัท บุคไทม. 
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ระมัดระวังไมประมาทในการปกครองชีวิต หนาท่ี และการงาน ๓) อุฏฐานะ มีความขยันหม่ันเพียร 
มีความขยันหม่ันเพียรตอหนาท่ีการงาน มีความระมัดระวังมีประมาท ๔) สังวิภาคะ มีอัธยาศัยดี
เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีน้ําใจตอผูรวมงานเปนมิตรท่ีดีกับทุกคน ๕) ทยา มีจิตใจท่ีนาเอ็นดู รักใครหวงใจ
เอาใจใสดูแลผูรวมงาน ๖) อิกขนา เอาใจใสตรวจตราการงานและหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 
    ผูนําหรือผูบริหารของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดท้ัง ๔ ศูนย ถือธรรม
เปนใหญในการปฏิบั ติงานใหประสบผลสําเร็จ มีการสรางความสัมพันธ ในองคการ ท่ี ดี 
ผูใตบังคับบัญชาใหความเคารพเชื่อถือ การดําเนินงานดานการเผยแผศาสนธรรมของศูนยเผยแผท้ัง 
๔ ศูนย จึงประสบผลสําเร็จตามมาซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระพล เพ็งจันทร๗ ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบวา ปจจัยการ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีคนพบในการวิจัย มีความถูกตอง เปนไปได และใชประโยชนไดจริง ไดแก 
ปจจัยดานภาวะผูนําเปลี่ยนแปลง ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานลักษณะสําคัญขององคกร เปนตน 
    

๗. ขอเสนอแนะ 
   ๑) บุคลากรดานการเผยแผควรไดรับการฝกฝนอบรมใหเกิดความรูความเขาใจดานการ
บริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางเปนรูปธรรม 
   ๒) ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนดานการเผยแผอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 
   ๓) บุคลากรดานการเผยแผยังมีไมเพียงพอ ท่ีจะทํางานดานการเผยแผของศูนยเผยแผ
ในแตละจังหวัด 

 
 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
 (ก) ขอมูลช้ันปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย .             
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 (ข) ขอมูลทุติยภูมิ 
 ๑) หนังสือ 
ประเวศ วะสี. พระสงฆกับการรูเทาทันสังคม. (พิมพครั้งท่ี ๒). กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบาน, 

๒๕๔๐. 

                                                           

 ๗ ธีระพล เพ็งจันทร. การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา. (ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยศิลปากร. ๒๕๕๒). 
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พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). ภาวะผูนํา. กรุงเทพมหานคร : บริษัท บุคไทม, ๒๕๔๙. 
ลูเธอร กูลิค, อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน. ทฤษฎีองคการ: ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : ธรรม 

สาร, ๒๕๔๕. 
วิรัช สงวนวงศวาน. การจัดการและพฤติกรรมองคการ. (พิมพครั้งท่ี ๓). กรุงเทพมหานคร:        

โอเดียนสโตร. ๒๕๔๖. 
 ๒) วิทยานิพนธ 
ทรงวิทย แกวศรี. การศึกษาวิเคราะหยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจา. ดุษฎีนิพนธ

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๑. 

ธีระพล เพ็งจันทร. การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา. 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒. 

พระมหาปราโมทย มหาวีริโย(ปกรม). การศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระราชรัตนรังษี 
(วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) ในฐานะพระธรรมทูตไทยประจําประเทศอินเดีย. วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๘. 

 
๒. ภาษาอังกฤษ 
Bass, B.M,& Bass Stogdill’s. Handbook of Leadership: Theory, Research,  and 

Managerial Applications. New York: Free Press, 1990. 
Robbins, S.P. Fundamentals of Management: Essential Concepts and  

 Applications (10thed.). N.T: Prentice Hall, 2001. 
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การแกปญหาการอานคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยไมได 
ของนิสิตชาวตางประเทศ ช้ันปที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

สําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
Reading Solution on Pali-Sanskrit Loanwords of the Third 

Year Foreign Students in the Communicative Thai Language  
for Foreigners Program (International Program) Kasetsart 

University. 
 

โกวิทย พิมพวง∗ 
  

บทคัดยอ 
 การศึกษานี้เปนการแกปญหาการอานคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยไมไดของ
นิสิตชาวตางประเทศ ชั้นปท่ี ๓ สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือดําเนินการแกไขปญหาการอานคํา
ยืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยไมไดของนิสิตชาวตางประเทศ ชั้นปท่ี ๓ สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีกลุม
ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก นิสิตชาวตางประเทศ ชั้นปท่ี ๓ จํานวน ๕ คน  เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยครั้งนี้เปนแบบฝกทักษะการอานและสื่อบัตรคํา ขอความขนาดสั้นและสื่อชวยการอานออกเสียง 
 ผลวิจัยพบวา สาเหตุแหงปญหาไดแก ๑) นิสิตขาดทักษะการอาน ๒)   นิสิตขาดทักษะ
การสมาสคํา และ ๓) นิสิตมีพ้ืนฐานความรูดานภาษาไทยแตกตางกัน จึงสงผลกระทบตอการอานของ
นิสิตโดยตรง โดยนิสิตมีผลการอานคําภาษาบาลีสันสกฤตในแตละคร้ังแตกตางกัน แตมีพัฒนาการ
การอานดีข้ึนตามลําดับ จนในท่ีสุดนิสิตสามารถอานคําและสะกดคําภาษาบาลีสันสกฤตไดถูกตอง
และมีความคลองแคลว แมบางคนจะใชเวลาอานนานก็ตาม คิดเปนรอยละ๑๐๐ เม่ือทดสอบการอาน
ครบท้ัง ๓ คร้ังแลว นับวานิสิตมีพัฒนาการดานการอานคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตผานตามเกณฑท่ี
กําหนด 
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ABSTRACT 
 This research aimed to explore the reading solution on Pali-Sanskrit 
Loanwords of the third year foreign students in the communicative Thai language for 
foreigners program (International Program) Kasetsart University. Its objectives were; 1) to 
explore causes of the reading problem in PL-SKT loanwords of the Third year foreign 
students in the CTLF program; and 2) to explore such the reading solution. Population 
was derived from the subject of ‘Analytical Reading in Thai’ totally 5 persons. Research 
tools in study were; 1) PL-SKT loanword reading skill exercises, 2) PL-SKT loanword 
cards with short messages; and 3) Helping media for oral reading in PL-SKT loanwords. 
 It was found that the causes of the problem were; 1) foreign students 
lacked of reading skill, 2) foreign students had no skill on compounding PL-SKT 
loanwords (Samasa), and 3) foreign students had different fundamental knowledge 
on Thai including PL-SKT language. Thereby, it affected directly to their reading. As for 
study on the reading solution, foreign students had the different reading results each 
time, but their development on reading went better continually. Finally, they can 
read and spell the PL-SKT loanwords properly and fluently, although someone spent 
a long time in reading. After reading test three times, they can pass it, which was 
equally 100%. Undoubtedly, foreign students had the development on reading in PL-
SKT loanwords accorded with the standard. 
 

Keywords: Problem, Reading, Loanwords  
 
๑. บทนํา 
 การอานออกเสียงคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยเปนการอานออกเสียงท่ียาก
เพราะในทางภาษาไทยไดมีการนําคําเหลานั้นมาใชเพ่ือความสละสลวยสวยงามและความสะดวกใน
การใชเพ่ือสื่อสาร  ของคนไทย จึงทําใหเกิดปญหาเปนอยางมากตอชาวตางประเทศผูเรียนภาษาไทย 
โดยเฉพาะนิสิตชาวตางประเทศชั้นปท่ี ๓ สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีกําลังเรียนรายวิชา 
๐๑๓๖๓๒๔๔ การอานภาษาไทยเชิงวิเคราะห ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงรายวิชา
ดังกลาวมีคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตปนในภาษาไทยเปนจํานวนมาก จากการสังเกตทําใหทราบไดวา
นิสิตชาวตางประเทศเหลานี้อานคําและสะกดคําภาษาบาลีสันสกฤตไมคอยได   จึงสงผลอยางชัดเจน
ตอประสิทธิภาพการอานภาษาไทยในรายวิชา ๐๑๓๖๓๒๔๔ การอานภาษาไทยเชิงวิเคราะหท่ี
ประกอบดวยคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตอยูเปนจํานวนมาก   
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ดังนั้น เพ่ือเปนการแกปญหาการอานคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยไมไดของนิสิต
ชาวตางประเทศ ชั้นปท่ี ๓ สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังกลาวซ่ึงนับวาเปนปญหาสําคัญและเรงดวน ผูวิจัยจึงได
ต้ังใจดําเนินการจัดทําโครงการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนข้ึนมาเปนการเฉพาะในครั้งนี้ 

๑.๑ สาเหตุของปญหา  
 จากการสังเกตการเรียนภาษาไทยในรายวิชา ๐๑๓๖๓๒๔๔ การอานภาษาไทยเชิง
วิเคราะห ของนิสิตชาวตางประเทศ ชั้นปท่ี  ๓ ในเบื้องตน พบวานิสิตไมสามารถอานคํายืมภาษา
บาลีสันสกฤตในภาษาไทยและไมสามารถสะกดคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตได เน่ืองดวยสาเหตุ คือ ๑) 
นิสิตขาดทักษะการอาน ๒)   นิสิตขาดทักษะการสมาสคํา และ ๓) นิสิตมีพ้ืนฐานความรูดาน
ภาษาไทยแตกตางกัน จึงสงผลใหนิสิตไมไดรับการฝกฝนและพัฒนาความรูดานภาษาไทยท่ีเพียงพอ
แลวจึงสงผลกระทบตอทักษะการอานและทักษะการสะกดคําภาษาบาลีสันสกฤตท่ีมีปรากฏอยูใน
ภาษาไทย  

  ๑.๒ แนวทางการแกไขปญหา 
สําหรับการแกปญหาในครั้งนี้ ผูวิจัยจะใชแนวทางเพ่ือแกปญหา ดังนี้ 

 ๑)  แบบฝกทักษะการอานคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 
 ๒)  การใชสื่อบัตรคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต ขอความขนาดสั้นและสื่อชวยในการอาน
ออกเสียงคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต 
 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการแกไขปญหาการอานคํายืมภาษาบาลี
สันสกฤตในภาษาไทยไมไดของนิสิตชาวตางประเทศ ชั้นปท่ี ๓ สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
สําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๓.๑ กลุมเปาหมาย นิสิตชาวตางประเทศ ชั้นป   ๓   สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
สําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีกําลังศึกษารายวิชา 
๐๑๓๖๓๒๔๔ การอานภาษาไทยเชิงวิเคราะห ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๓ จํานวน ๕  
คน 
 ๓.๒ การศึกษาและนวัตกรรมท่ีใชในการศึกษา ๑) จัดเตรียมเอกสารแบบฝกทักษะ
การอานคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตโดยใชเทคนิคท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับนิสิตชาว
ตางประเทศ ๒) จัดเตรียมการประเมินความกาวหนาในการอานคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต   
๓) ทดสอบการอานคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต ๔) บันทึกขอมูลเก่ียวกับความกาวหนาการอานคํา
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ยืมภาษาบาลีสันสกฤตของนิสิตชาวตางประเทศเปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอ ๕) รวบรวมและ
สรุปผลการวิจัย 
 ๓.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการทํากิจกรรมในแบบฝก
ทักษะการอานคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต  จํานวน  ๓   ชุด  และจากการทดสอบการอานคํายืมภาษา
บาลีสันสกฤต 

 ๓.๔ การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนท่ีไดแต
ละครั้งจากการอานของนิสิตชาวตางประเทศแตละคนจากแบบทดสอบในแตละชุดโดยใช
คาเฉลี่ยรอยละ  
 

๔. ผลการอานคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต 

๔.๑ ผลการอานแบบฝกอานคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต (ชุดท่ี ๑) 
 

 
จากแผนภูมิขางตนไดแสดงผลการอานคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต (ชุดท่ี ๑) ซ่ึงสรุปผลได ดังนี้  
๑.  Student A  

 ๑) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ นิสิตสามารถอานคําและ
สะกดคําภาษาบาลีสันสกฤตไดบาง แตไมมากและยังไมคลองแคลว คิดเปนรอยละ ๓๐ 
 ๒) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ นิสิตสามารถอานคําและ
สะกดคําภาษาบาลีสันสกฤตไดดีและเพ่ิมข้ึนมากกวาเดิมและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 
๖๕ 
 ๓) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี  ๑ ครั้งท่ี  ๓ นิสิตสามารถอานคําและ
สะกดคําภาษาบาลีสันสกฤตไดดีข้ึนมาก มีความคลองแคลวและพัฒนาการอานมากข้ึน คิดเปนรอย
ละ ๑๐๐ เม่ือทดสอบการอานท้ัง  ๓  ครั้งแลว ถือวามีการพัฒนาการอานผานเกณฑท่ีไดกําหนดไว 
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๒.  Student B 
 ๑) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ นิสิตไมสามารถอานคําและ
สะกดคําภาษาบาลีสันสกฤตไดเทาท่ีควร อานไมคลองแคลวเทาท่ีควรเนื่องจาขาดทักษะการฝกอาน
คอนขางมากคิดเปนรอยละ ๑๘ 
 ๒) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ นิสิตสามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดมากข้ึนกวาเดิมแตตองใชเวลามากและยังไมคลองเทาท่ีควร คิดเปนรอยละ ๕๕ 
 ๓) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑  คร้ังท่ี  ๓  นิสิตสามารถอานคําและ
สะกดคําภาษาบาลีสันสกฤตไดดีและมากข้ึนกวาเดิม  มีความคลองแคลวในการอานพอประมาณ แต
ผูสอนตองคอยชี้แนะอยางใกลชิด และใชเวลานาน คิดเปนรอยละ ๑๐๐  เม่ือทดสอบการอานท้ัง ๓ 
ครั้งแลวนั้น ถือวามีการพัฒนาการอานผานเกณฑท่ีไดกําหนดไว 

๓.  Student C 
 ๑) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดนอยและยังไมคลอง เนื่องจากขาดทักษะการฝกการอาน คิดเปนรอยละ 
๓๐ 
 ๒) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดดีและเพ่ิมข้ึน มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนกวาเดิมมาก แตสวนใหญยังไมคลอง คิด
เปนรอยละ ๖๓ 
 ๓) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๓ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดดีข้ึนและคลองแคลวรวดเร็วมากข้ึน แตผูสอนยังตองเนนย้ําและใหกําลังใจ
อยูเสมอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เม่ือทดสอบการอานท้ัง ๓ ครั้งแลวนั้น ถือวามีการพัฒนาการอาน
ผานเกณฑท่ีไดกําหนดไว 

๔.  Student D 
 ๑) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดนอยและยังไมคลอง เนื่องจากขาดทักษะการฝกการอาน คิดเปนรอยละ ๒๕ 
 ๒) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดดีและเร็วข้ึน มีพัฒนาการดีกวาเดิม สวนใหญยังไมคลองและใชเวลานาน 
คิดเปนรอยละ ๖๐ 
 ๓) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๓ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดดีข้ึนมากและรวดเร็ว เม่ืออานซํ้าบอยๆ ตองคอยชี้แนะและใหกําลังใจอยาง
ใกลชิด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เม่ือทดสอบการอานท้ัง ๓ ครั้งแลวนั้น ถือวามีการพัฒนาการอานผาน
เกณฑท่ีไดกําหนดไว 
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๕.  Student E 
 ๑) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดนอยมากและไมคลองแคลว เนื่องจากขาดทักษะการฝกการอานคอนขางมาก
คิดเปนรอยละ ๑๕ 
 ๒) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ สามารถอานคําไดเพ่ิมข้ึน 
แตสวนใหญยังไมคลองเทาท่ีควร คิดเปนรอยละ ๕๐ 
 ๓) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๓ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดมากข้ึนและใชเวลานานมาก เม่ืออานซํ้าบอยๆ ตองคอยชี้แนะอยางใกลชิด 
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เม่ือทดสอบการอานท้ัง ๓ ครั้งแลวนั้น ถือวามีการพัฒนาการอานผานเกณฑท่ี
ไดกําหนดไว 

๔.๒ ผลการอานแบบฝกอานคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต (ชุดท่ี ๒) 

 
 

จากแผนภูมิขางตนไดแสดงผลการอานคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต (ชุดท่ี  ๒) ซ่ึงสรุปผลได ดังนี ้ 
๑.  Student A 

 ๑) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดบาง แตยังไมคลองมาก คิดเปนรอยละ ๔๐ 
 ๒) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ สามารถอานคําและสะกดคํา
ภาษาบาลีสันสกฤตไดเพ่ิมข้ึน เม่ือเนนย้ําคําซํ้าบอย  ๆและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ ๗๐ 
 ๓) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๓ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดดีข้ึนมาก มีความคลองแคลวมากข้ึน คิดเปนรอยละ๑๐๐ เม่ือทดสอบการ
อานท้ัง ๓ ครั้งแลวนั้น ถือวามีการพัฒนาการอานผานเกณฑท่ีไดกําหนดไว 
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๒.  Student B 
 ๑) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดนอยและยังไมคลองเทาท่ีควร เนื่องจากขาดทักษะการฝกอานคอนขางมาก
คิดเปนรอยละ ๒๕ 
 ๒) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดเพ่ิมข้ึน แตสวนใหญยังไมคลองเทาท่ีควร เนื่องจากเปนคําศัพทท่ีผูเรียนจํา
การอานออกเสียงไมถูกตอง คิดเปนรอยละ ๖๐ 
 ๓) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๓ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดดีข้ึนมาก มีความคลองแคลวในการอานพอประมาณ และใชเวลานาน เม่ือ
อานซํ้าบอยๆ ตองคอยชี้แนะและกระตุนดวยการใหกําลังใจอยางใกลชิด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เม่ือ
ทดสอบการอานท้ัง ๓ ครั้งแลวนั้น ถือวามีการพัฒนาการอานผานเกณฑท่ีไดกําหนดไว 

๓.  Student C 
 ๑) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดไมมากและยังไมคลองเทาท่ีควร เนื่องจากขาดทักษะการฝกการอาน คิดเปน
รอยละ ๔๐ 
 ๒) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดดีและเพ่ิมข้ึนจากเดิมมาก ตลอดจนมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน แตสวนใหญยังไม
คลองเทาท่ีควร คิดเปนรอยละ ๖๘ 
 ๓) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๓ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดดีข้ึนมาก รวดเร็วและคลองแคลวมากขึ้น คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เม่ือทดสอบ
การอานท้ัง ๓ ครั้งแลวนั้น ถือวามีการพัฒนาการอานผานเกณฑท่ีไดกําหนดไว 

๔.  Student D 
 ๑) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลสีันสกฤตไดนอยและยังไมคอยคลองแคลวเทาท่ีควร เนื่องจากขาดทักษะการฝกการอาน 
คิดเปนรอยละ ๓๐ 
 ๒) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ สามารถอานคําและสะกดคํา
ภาษาบาลีสันสกฤตไดดีและเพ่ิมข้ึนแตตองใชเวลานาน แตสวนใหญยังไมคลองเทาท่ีควร คิดเปนรอยละ 
๖๐ 
 ๓) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๓ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดดีข้ึนมาก คลองแคลวและรวดเร็วข้ึน เม่ืออานซํ้าบอยๆ ตองคอยชี้แนะและ
ใหกําลังใจอยางใกลชิด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เม่ือทดสอบการอานท้ัง ๓ ครั้งแลวนั้น ถือวามีการ
พัฒนาการอานผานเกณฑท่ีไดกําหนดไว 

๕.  Student E 
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 ๑) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดนอยมากและยังไมมีความคลองแคลวในการอาน เนื่องจากขาดทักษะการฝก
การอานคอนขางมากคิดเปนรอยละ ๒๕ 
 ๒) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ สามารถอานคําและสะกดคํา
ภาษาบาลีสันสกฤตไดเพ่ิมข้ึน แตสวนใหญยังไมคลองเทาท่ีควรและตองใชเวลานาน คิดเปนรอยละ ๕๕ 
 ๓) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๓ สามารถอานคําและสะกดคํา
ภาษาบาลีสันสกฤตไดรวดเร็วและคลองแคลวข้ึนแตใชเวลานาน เม่ืออานซํ้าบอยๆ ตองคอยชี้แนะและ
ใหกําลังใจอยางใกลชิด คิดเปนรอยละ๑๐๐ เม่ือทดสอบการอานท้ัง ๓ ครั้งแลวนั้น ถือวามีการ
พัฒนาการอานผานเกณฑท่ีไดกําหนดไว 

๔.๓ ผลการอานแบบฝกอานคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต (ชุดท่ี ๓) 
 

 
จากแผนภูมิขางตนไดแสดงผลการอานคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต (ชุดท่ี  ๓) ซ่ึงสรุปผลได ดังนี ้ 
๑.  Student A 

 ๑) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลสีันสกฤตไดนอย แตยังไมคลองเทาท่ีควรคิดเปนรอยละ ๖๐ 
 ๒) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลสีันสกฤตไดเพ่ิมข้ึน เม่ือเนนย้ําคําซํ้าบอย ๆ เพ่ือใหเกิดพัฒนาการท่ีดี คิดเปนรอยละ 
๘๕ 
 ๓) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๓ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลสีันสกฤตไดดีข้ึนมาก แตผูสอนคอยชี้แนะและใหกําลังใจอยูเสมอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
เม่ือทดสอบการอานท้ัง ๓ ครั้งแลวนั้น ถือวามีการพัฒนาการอานผานเกณฑท่ีไดกําหนดไว 
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๒.  Student B 
 ๑) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลสีันสกฤตไดนอยแตยังไมคลอง คิดเปนรอยละ ๓๕ 
 ๒) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลสีันสกฤตไดเพ่ิมข้ึน แตสวนใหญยังไมคลองเทาท่ีควร เนื่องจากเปนคําศัพทท่ีผูเรียนจํา
การอานออกเสียงไมถูกตอง คิดเปนรอยละ ๖๘ 
 ๓) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๓ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดดีข้ึนมากและมีทักษะพัฒนาการมากแตใชเวลานาน อยางไรก็ตาม เม่ืออาน
ซํ้าบอยๆ ผูสอนตองคอยชี้แนะอยางใกลชิด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เม่ือทดสอบการอานท้ัง ๓ ครั้งแลว
นั้น ถือวามีการพัฒนาการอานผานเกณฑท่ีไดกําหนดไว 

๓.  Student C 
 ๑) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ สามารถอานคําและสะกดคํา
ภาษาบาลีสันสกฤตไดนอย แตยังไมคลองแคลว คิดเปนรอยละ ๕๖ 
 ๒) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ สามารถอานคําและสะกดคํา
ภาษาบาลีสันสกฤตไดเพ่ิมข้ึนมาก แตสวนใหญยังไมคลองเทาท่ีควร เม่ืออานซํ้าบอย ๆ ผูสอนตองคอย
ชี้แนะอยางใกลชิด คิดเปนรอยละ ๘๐ 
 ๓) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๓ สามารถอานคําและสะกดคํา
ภาษาบาลีสันสกฤตไดดีและคลองแคลวข้ึนมาก เม่ืออานซํ้าบอยๆ ตองคอยชี้แนะอยางใกลชิด คิดเปน
รอยละ ๑๐๐ เม่ือทดสอบการอานท้ัง ๓ ครั้งแลวนั้น ถือวามีการพัฒนาการอานผานเกณฑท่ีไดกําหนด
ไว 

๔.  Student D 
 ๑) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ สามารถอานคําและสะกดคํา
ภาษาบาลีสันสกฤตไดนอย เนื่องจากขาดทักษะการฝกการอานคอนขางมากคิดเปนรอยละ ๕๐ 
 ๒) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ สามารถอานคําและสะกดคํา
ภาษาบาลีสันสกฤตไดเพ่ิมข้ึนมากกวาเดิม แตสวนใหญยังไมคลองเทาท่ีควร คิดเปนรอยละ ๗๕ 
 ๓) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๓ สามารถอานคําและสะกดคํา
ภาษาบาลีสันสกฤตไดดีข้ึนและมีความรวดเร็วและคลองแคลวมากข้ึน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เม่ือ
ทดสอบการอานท้ัง ๓ ครั้งแลวนั้น ถือวามีการพัฒนาการอานผานเกณฑที่ไดกําหนดไว 

๕.  Student E 
 ๑) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดไดนอยมากและยังไมคลองเทาท่ีควรเนื่องจากขาดทักษะการฝกการอานคอน 
คิดเปนรอยละ ๓๐ 
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 ๒) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดเพ่ิมข้ึน แตสวนใหญยังไมคลองเทาท่ีควร คิดเปนรอยละ ๖๕ 
 ๓) ฝกอานแบบฝกทดสอบการอานแบบฝกชุดท่ี ๑ ครั้งท่ี ๓ สามารถอานคําและสะกด
คําภาษาบาลีสันสกฤตไดดีข้ึนกวาเดิมและคลองแคลวรวดเร็วกวาเดิมมากแตใชเวลานาน เม่ืออานซํ้า
บอย ๆ ตองคอยชี้แนะและใหกําลังใจอยางใกลชิด คิดเปนรอยละ๑๐๐ เม่ือทดสอบการอานท้ัง ๓ 
ครั้งแลวนั้น ถือวามีการพัฒนาการอานผานเกณฑท่ีไดกําหนดไว 
 

๕. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลของนิสิตชาวตางประเทศ ชั้นปท่ี ๓ ในสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือ

การสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบผลการศึกษา
ตามตารางแสดงรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล แบบฝกทักษะ 
การอานชุดท่ี ๑ 

แบบฝกทักษะ 
การอานชุดท่ี ๒ 

แบบฝกทักษะ 
การอานชุดท่ี ๓ 

๑ Student A อานคําและสะกดคําไดบางแต
ไมมาก 
 

อานคําและสะกดคําไดดี
กวาเดิมและมีการพัฒนาการ
อานอยางตอเน่ือง 

อานและสะกดคําไดดีและมี
ความคลองแคลวมากขึ้น 
ตลอดจนมีพัฒนาการอาน
อยางรวดเร็ว โดยการ
กระตุนดวยการใหกําลังใจ 

๒ Student B อานคําและสะกดไมได
เทาท่ีควรเน่ืองจากผูเรียนขาด
ทักษะฝกการอาน 
 

อานคําและสะกดคําไดมาก
ขึ้นกวาเดิม แตตองใชเวลา
คอนขางนาน โดยมีการฝก
ปฏิบัติอยางตอเน่ือง และตอง
มีการเนนย้ําอยูเสมอ 

อานและสะกดคําไดมากขึ้น
กวาเดิม มีความคลองแคลว
ในการอานพอประมาณ ใช
เวลาคอนขางนาน แตยัง
ตองกระตุนดวยการให
กําลังใจอยูเสมอและบอยๆ 

๓ Student C อานคําและสะกดคําไดนอย
เน่ืองจากขาดทักษะฝกการอาน 
 

อานคําและสะกดคําไดดีขึ้น
ตลอดจนมีพัฒนาการและมี
การฝกปฏิบัติการอานอยาง
ตอเน่ือง  

อานคําและสะกดคําได
คลองแคลวมากขึ้น แต
ผูสอนยังตองเนนย้ําบอยๆ
และใหกําลังใจอยูเสมอ 

๔ Student D อานคําและสะกดคําไดนอย
เน่ืองจากขาดทักษะฝกการอาน 
 

อานคําและสะกดคําไดดีและ
เร็วขึ้น แตตองใชเวลาบาง
และมีการฝกปฏิบัติอยาง
ตอเน่ือง  

อานคําและสะกดคําได
คลองแคลวมากขึ้น แต
ผูสอนยังตองเนนย้ําบอยๆ 
พรอมกับการใหกําลังใจ 

๕ Student E อานคําและสะกดคําไดนอย
มากเน่ืองจากผูเรียนขาดทักษะ
ฝกการอาน 
 

อานคําและสะกดคําเพ่ิมมาก
ขึ้น แตตองใชเวลานานมาก  
มีการฝกปฏิบัติอยางตอเน่ือง  

อานคําและสะกดคําได
คลองแคลวขึ้น ใชเวลา
คอนขางนาน ผูสอนใหการ
ดูแล เนนย้ําและใหกําลังใจ
บอย ๆ  
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๖. สรุป 
 จากผลการวเิคราะหขอมูลเบื้องตน สรปุไดวาสาเหตุสําคัญท่ีทําใหกลุมนิสิตตางประเทศ
ท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสาํหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นป
ท่ี ๓ มีทักษะการอานคําภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยคอนขางออนเนื่องดวยสาเหตุคือนิสิตขาด
ทักษะการอาน ขาดทักษะการสมาสคํา มีพ้ืนฐานความรูดานภาษาไทยแตกตางกัน  ตลอดจนขาดการ
ปฏิบัติการอานคําภาษาบาลีสนัสกฤตอยางตอเนื่อง   
 อยางไรก็ตาม เม่ือผูสอนนํากลุมนิสิตตางประเทศท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปท่ี ๓ เหลานี้มาศึกษาวิจัยโดยฝกใหพวก
เขาไดเขาใจในทักษะการอานคําภาษาบาลีสันสกฤต และฝกทักษะการปฏิบัติการอานคําภาษาบาลี
สันสกฤตอยางตอเนื่อง โดยใชแบบฝกทักษะการอานคําภาษาบาลีสันสกฤตเปนรายบุคคล  ทําใหกลุม
นิสิตตางประเทศเหลานี้จากเดิมอานคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตไมไดและสะกดคํายืมภาษาบาลี
สันสกฤตไมถูกตอง จนสามารถมีพัฒนาการดานการอานคําภาษาบาลีสันสกฤตดีข้ึนและเพ่ิมข้ึน
ตามลําดับตลอดจนเกิดการพัฒนาตนเองอยางชัดเจนอันจะเปนประโยชนตอการเรียนในหลักสูตร
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ตอไป 
 
๗. ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งตอไป ควรปรับเปลี่ยนระดับของกลุมตัวอยาง อาทิ เปลี่ยนเปนกลุมนิสิตชาว
ตาง ประเทศท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ) ชั้นปท่ี ๔ และคัดเลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับระดับชั้นปของนิสิตชาวตางประเทศท่ี
ศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)  
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Buddhist Knowledge Management of Phra Pariyatti Dhamma  
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บทคัดยอ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพัฒนาการและสถานะการจัดการความรูเชิง
พุทธ ศึกษาปจจัยสนับสนุนความสําเร็จการจัดการความรูเชิงพุทธ และกําหนดแนวทางการจัดการ
ความรูเชิงพุทธ โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๓ รูป/คน โดยแบงออกเปน 
๔ ภูมิภาคๆ ละ ๑ โรงเรียน แลวนํามาวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาของท้ัง ๔ โรงเรียนเก่ียวกับ
พัฒนาการและสถานะการจัดการความรู พบวา โรงเรียนเนนการมีสวนรวมและการเสียสละของ
บุคลากร จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาสอดคลองกับวิถีทองถ่ิน นักเรียนมีความรูท้ังทางธรรม
และทางโลก ความรูระดับบุคคลมีปจจัยสนับสนุน คือผูบริหารโรงเรียนคํานึงถึงความแตกตางของ
นักเรียน กระตุนเตือนใหครูแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง การนําหลักวุฑฒิธรรมตามข้ันตอนการ
เรียนรูวิถีพุทธมาประยุกตใชในการเรียนการสอน สวนความรูระดับองคกรมีปจจัยสนับสนุนคือ การ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ใชงาน และจัดเก็บความรู และหลักสาราณียธรรม คือมีความ
ปรารถนาดีตอกันทางกาย วาจาและใจ เคารพความคิดเห็นท่ีแตกตาง ไมหวงความรู ปจจัยท้ังหมดท่ี
กลาวมานี้จะชวยสรางแนวทางการจัดการความรูเชิงพุทธตามกระบวนการจัดการความรูใหเกิดข้ึน
ในโรงเรียนไดอยางยั่งยืน 
 

คําสําคัญ: การจัดการความรูเชิงพุทธ; โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
 

ABSTRACT 
 This research is aimed for study the development and identity of 
Buddhist Knowledge Management Study the supporting factors for the success of 
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Buddhist Knowledge Management. Guideline for Buddhist Knowledge Management 
by In-depth interviews with the important information 13 people Divided by 4 
regions, one regional one school. Then analyze the content. 
 The results of all 4 schools for about the development and identity of 
Buddhist Knowledge Management showed that Schools focus on participation and 
dedication of personnel. Studies management on the curriculum in line with the 
local culture. Students have knowledge of all religious and secular. The personal 
knowledge level are supported. School administrators, regardless of the differences 
of the students. Urges teachers to pursuits for develop their own. Main import 
VutthiThum steps the learning Buddhism and applied in the course. The knowledge 
of enterprise was a supporting factors that use of information technology, 
communications, use and storage of knowledge. And Saraniyadhamma step. There 
was goodwill towards each other physically, verbally and mentally not skimp 
knowledge. Accept the differences all of these factors will help to establish 
Guideline the Buddhist knowledge management will happening in school 
sustainable.  
 

Keywords: Buddhist knowledge management; Phra Pariyatti Dhamma General      
   Education School. 
 

๑.บทนํา 
 ปจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือเปนองคประกอบหนึ่งท่ีมีความสําคัญมากเพราะ
ทรัพยากรมนุษยเปนตัวกลางในการสราง กระจาย ประยุกตใช และยกระดับความรูท่ีนําไปสูการ
พัฒนาองคกรซ่ึงตองอาศัยการศึกษาท่ีมีกระบวนการจัดการความรูเปนตัวนํา และตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการจัดการความรูในสถานศึกษาถือวาเปนปจจัยสําคัญท่ีสถานศึกษาควร
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดข้ึน เพ่ือแสดงใหเห็นวาผูบริหารมีความตระหนักถึงความสําคัญของ 
“ความรู” ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญสําหรับองคกรท่ีเรียกไดวา “ทรัพยสินทางปญญา” ท้ังนี้เพราะการ
จัดการความรู เปนการเรียนรู ท่ี เ รียนจากการปฏิบั ติเปนตัวนํา เพราะการปฏิบั ติทําใหเกิด
ประสบการณ และเกิดวิธีการท่ีเปนตัวอยางเพ่ือใหครูรุนหลังนําไปศึกษา นําไปใชประโยชน และ
นําไปตอยอดความรูท่ีแตกฉานตอไป๑ สถานศึกษาเปนองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการ
เรียนรูของคนในสังคมทุกระดับใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนั้นบุคลากรในสถานศึกษา
จะตองเปนผูท่ีมีความรูและสามารถจัดการเรียนรูใหครอบคลุมไดทุกเรื่องท่ีรับผิดชอบ สามารถ

                                                           

 ๑ สถาบันพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา, การจัดการความรูในสถานศึกษา, (กรุงเทพฯ: ครุสภาลาดพราว, ๒๕๔๘), 
หนา ๓. 
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ทํางานเปนหมูคณะได โดยจําเปนตองนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษา  
 แตในความเปนจริงเร่ืองการจัดการความรูเปนเรื่องท่ีไมงายนัก โดยเฉพาะการจัดการ
ความรูในสถานศึกษา เพราะยังมีปญหาดานรูปแบบการจัดการความรู ท่ีไมชัดเจน เนื่องจาก
การศึกษาสวนใหญดําเนินการจัดการความรู เพราะเปนเง่ือนไขในการประเมินองคกรมากกวา ไมได
ดําเนินการเพราะเห็นความสําคัญและประโยชนท่ีไดจากการจัดการความรู จึงไมมีการกําหนดแนว
ทางการดําเนินการท่ีชัดเจนในการแสวงหาความรู การสรางระบบฐานขอมูลสําหรับแลกเปลี่ยนและ
แบงปนความรู หรือสรางเครื่องมือสําหรับการเรียนการสอน จึงทําใหผลลัพธการดําเนินการไม
ประสบความสําเร็จเทาท่ีควร สอดคลองกับแนวคิดของธีระ รุญเจริญ ไดกลาวไววา การดําเนินการ
จัดการความรูของสถานศึกษาในประเทศไทยยังมีจํานวนนอย เพราะการจัดการความรูยังเปนเรื่อง
ใหมสําหรับสถานศึกษา จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีองคกรตางๆ สถาบันการศึกษาของไทยจะตองสงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการประยุกตใชความรูข้ึน๒  
 เม่ือมองยอนไปดูสถานบันพระพุทธศาสนาดานการจัดการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซ่ึงเปนโรงเรียนมีวัตถุประสงคพิเศษในการจัดการศึกษา มุงเนน
การจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณร เพ่ือสรางศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนา ปจจุบันไดรับการยอมรับและมีบทบาทมากข้ึนโดยถือเปนสวนหนึ่งของการจัด
การศึกษาของชาติ อยางไรก็ตามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ยังมีสภาพปญหา และ
อุปสรรคอยูหลายดานโดยเฉพาะปญหาดานการจัดการความรูซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้ 
 ๑) ดานบุคคล ผูบริหารมีความรูและทักษะไมเพียงพอตอการบริหารจัดการศึกษาและ
การจัดการความรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลง บุคลากรขาดความชํานาญในวิชาท่ีสอน ขาดความ
ม่ันคงความกาวหนาในวิชาชีพ อีกท้ังการพัฒนาดานความรูของบุคลากรยังไมตอเนื่องและไมท่ัวถึง 
ไมไดรับสวัสดิการท่ีเหมาะสมตอคุณวุฒิ มีการเปลี่ยนงานทําใหเกิดภาวะสมองไหลไปในหนวยงาน
อ่ืนท่ีม่ันคงกวา ทําใหโรงเรียนเสียบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถไป นักเรียนมีความแตกตางและ
หลากหลายทางดานสังคม พ้ืนฐานความรู ภาษา และผูเรียนมีการศึกษาท้ัง ๓ แผนก คือแผนกธรรม 
แผนกบาลี และแผนกสามัญทําใหผูเรียนๆ มากกวาโรงเรียนสายสามัญท่ัวไปจนทําใหเกิดความ
เหนื่อยลาในการเรียนนําไปสูปญหาดานการพัฒนาความรูผูเรียนภายใตเวลาเรียนท่ีจํากัด 

 ๒) ดานองคกร โรงเรียนขาดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
และการจัดการเรียนรู สภาพแวดลอมของโรงเรียนท่ีไมเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน ขาดสื่อและ
อุปกรณประกอบการสอนท่ีเพียงพอและทันสมัย ทําใหเกิดปญหาดานการจัดการความรูท่ีจะพัฒนา
โรงเรียนไปสูองคกรแหงการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 

                                                           

 ๒ ธีระ รุญเจริญ, ความเปนมืออาชีพในการจัดการและบริหารการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพขาวฟาง, ๒๕๕๐), หนา ๒๑๓. 
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 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การจัดการความรูในสถานศึกษามีความสําคัญ โดยเฉพาะการ
จัดการความรูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา 
การจัดการความรูเชิงพุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงจะทํา
ใหเกิดประโยชนตอองคกรคณะสงฆดานการจัดการศึกษาแผนกสามัญศึกษา ยังเปนประโยชนใน
แวดวงการศึกษาของประเทศไทยและสังคมอยางแทจริง  

 

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑) เพ่ือศึกษาพัฒนาการและสถานะการจัดการความรูเชิงพุทธของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 
 ๒.๒) เพ่ือศึกษาปจจัยสนับสนุนความสําเร็จในการจัดการความรูเชิงพุทธของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 
 ๒.๓) เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดการความรูเชิงพุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษาในประเทศไทย 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย  

          ๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยเชิงเนื้อหา ไดแก แนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรมท่ีเปน

ปจจัยสนับสนุนการจัดการความรูเชิงพุทธในระดับบุคคล ไดแก ๑) แนวคิดภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง ๒) หลักวุฑฒิธรรม (ธรรมท่ีกอใหเกิดความเจริญในการศึกษาเรียนรู)   

 แนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรมท่ีเปนปจจัยสนับสนุนการจัดการความรูเชิงพุทธในระดับ
องคกร ไดแก ๑) แนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒) หลักสาราณียธรรม (ธรรมสําหรับสรางมนุษย
สัมพันธ) เพ่ือกําหนดเปนแนวทางการจัดการความรูเชิงพุทธตามกระบวนการจัดการความรู   

      ๓.๒ สนามวิจัย 
 คือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยท้ัง ๔ ภูมิภาคๆ ละ ๑ 

แหง ไดแก ๑) ภาคเหนือ โรงเรียนเชตุพนศึกษา วัดเชตุพน ๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียน
ประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล ๓) ภาคกลาง โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม 
๔) ภาคใต โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษา วัดสระเรียง  

 เหตุผลในการเลือกโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั้ง ๔ แหง เปนสนามวิจัย 
คือ  ๑) เปนโรงเรียนท่ีผานการรับรองคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ปงบประมาณ ๒๕๕๖  ๒) เปนโรงเรียนมีขนาดใหญโดยมีตัวชี้วัด
คือ มีจํานวนนักเรียนเกิน ๓๐๐ รูปข้ึนไป  

 ๓.๓ ผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) 
 การวิจัยครั้งนี้เจาะจงเลือกผูใหขอมูลหลักแบงออกเปน ๓ ระดับ คือ ๑) ระดับผูบริหาร

สวนกลาง ไดแก ผูอํานวยการสวนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ๒) ระดับผูบริหารโรงเรียน
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พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไดแก ผูจัดการ และผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการ ๓) ระดับ
พระภิกษุและบุคลากรวิชาชีพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาท้ัง ๔ ภูมิภาคๆ ละ ๑ แหง จํานวน ๑๓ รูป/คน 
 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีข้ันตอนการ

ดําเนินการ ดังนี้ 
 ข้ันท่ี ๑ ศึกษาเอกสาร การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีผานมาจากอดีต

จนถึงปจจุบัน และจากสื่อตางๆ นําขอมูลเหลานั้นมาดําเนินการวิจัย  
 ข้ันท่ี  ๒ ดําเนินการเก็บขอมูลเชิ งคุณภาพโดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

(Structured Interview) กับผูใหขอมูลท้ัง ๓ ระดับ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญท้ัง ๔ 
ภูมิภาค จํานวน ๑๓ รูป/คน เพ่ือสอบถามพัฒนาการและสถานะการจัดการความรูเชิงพุทธ ปจจัยท่ี
สนับสนุนการจัดการความรูในระดับบุคคล และปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการความรูในระดับองคกร 
ตามแนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาสอดคลองปญหาของการวิจัย เพ่ือกําหนด
เปนแนวทางการจัดการความรูเชิงพุทธในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 ข้ันท่ี ๓ ถอดความการสัมภาษณระดับลึกท่ีไดจากผูใหขอมูลสําคัญ และทําการ
สัมภาษณเพ่ิมเติมจนกระท่ังขอมูลท่ีไดอยูในระดับอ่ิมตัว (Saturated) จึงหยุดสัมภาษณ 

 ข้ันท่ี ๔ ตรวจแบบคําถามและคําตอบท่ีไดจากการสัมภาษณท่ีสมบูรณเพ่ือนําไป
วิเคราะห 

 ข้ันท่ี ๕ สรุปผลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหาเพ่ือไดองคความรู ไปใชเปนแนวทางในการ
กําหนดนโยบาย 

 ๔.๑ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ โดยใชขอคําถามการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 

Interview) เพ่ือใหไดขอมูลตรงประเด็นตามท่ีตองการกับผูใหขอมูลสําคัญท้ัง 3 ระดับ    มีเนื้อหา
สาระในการสัมภาษณสอดคลองกับปญหาการวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัย 

 ๔.๒ การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผล มีข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันท่ี ๑ นําแบบสัมภาษณท่ีไดจากผูใหขอมูลสําคัญจากการบันทึกเสียงมาวิเคราะหโดย

การถอดเทปซ่ึงดําเนินการโดยนําเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณลงเครื่องคอมพิวเตอร ถอดความจาก
ท่ีไดยิน จัดพิมพเปนตัวอักษรและจัดลงในหมวดหมู 

  ข้ันท่ี ๒ เชื่อมโยงความสัมพันธกับขอมูลโดยการตรวจสอบหมวดหมู ท่ีไดมีความ
สอดคลองกับคําถามในการวิจัยเพ่ืออธิบายความจริงจากความเขาใจ ใหเขากับแนวคิด ทฤษฎีและ
กรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือดําเนินการสรุปเนื้อความของการวิจัย 
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 ข้ันท่ี ๓ การวิเคราะหขอมูลใชแบบอธิบายตีความ (Interpretive-descriptive) เพ่ือนํา
ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดไปกําหนดกรอบแนวทางการจัดการความรูเชิงพุทธของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 

๕. ผลการวิจัย 
 ๕.๑ ศึกษาพัฒนาการและสถานะของการจัดการความรูเชิงพุทธของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
 ผลการศึกษาพัฒนาการและสถานกานะของจัดการความรูของโรงเรียนท้ัง ๔ แหง 
โรงเรียนเชตุพนศึกษา พบวา ในอดีตโรงเรียนมีปญหาและอุปสัค ดานขาดบุคลากรท่ีมีความรูตรง
สายวิชาชีพ งบประมาณ และอาคารเรียน วิธีการบริหารงานของผูบริหารท่ีขาดประสบการณ 
ปจจุบันมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนเพราะผูบริหารไดรับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน มีประสบการณในการจัด
การศึกษา เนนการมีสวนรวมของทุกคน สรางขวัญกําลังใจในการทํางาน และไดรับงบประมาณท่ี
เพียงพอจากหนวยงานท่ีสนับสนุน สงผลใหสถานศึกษามีพัฒนาการดานการเรียนรูของผูเรียนท่ีดีข้ึน  
 สวนโรงเรียนประภัสสรวิทยา พบวา บุคลากรมีการรวมแรงรวมใจกันและเสียสละในการ
จัดการศึกษาจากโรงเรียนศึกษาผูใหญจนมีพัฒนาการไปสูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาท่ีมีคุณภาพดานการศึกษาในสายสามัญในระดับท่ีนาพอใจและเปนท่ียอมรับของสังคม 
 โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย พบวา ในป พ.ศ. ๒๕๑๙ มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชชื่อวา สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย สาขาวังนอย ตอมาไดมีพัฒนาการจัดต้ังเปน
โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ใน พ.ศ. ๒๕๓๔ บุคลากรมีความเสียสละและความสามัคคี 
เนนการจัดการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูเพ่ือใหพระภิกษุและสามเณรมีความรูท้ังทางโลกและ
ทางธรรมเพ่ือสรางศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ทําใหโรงเรียนมีสถิตินักเรียนสอบ
นักธรรมและบาลีไดเปนอันดับตนๆ ของประเทศติดตอกันเปนเวลาสิบกวาป ผูเรียนมีความรูทันตอ
วิทยาการสมัยใหม สามารถนําความรูไปเผยแผใหแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 สวนโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง พบวา โรงเรียนจัดการศึกษาโดยมี
แนวคิดเด็กทุกคนในทองถ่ินท่ีขาดโอกาสตองไดรับการศึกษา เนนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา    
พัฒนาดานความรูของผูบริหารและบุคคลากร ปรับปรุงอาคารเรียน มีงบประมาณสนับสนุนมากข้ึน 
การจัดการเรียนรู ท่ี เนนผู เ รียนเปนศูนยกลางสอดคลองกับการจัดการศึกษาของภาครัฐ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และดํารงรักษารูปแบบการศึกษาแบบวิถีพุทธ โดยอาศัย
กระบวนการจัดการความรูเปนตัวขับเคลื่อน จนนําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึน 
 ๕.๒ ศึกษาปจจัยสนับสนุนความสําเร็จในการจัดการความรูเชิงพุทธของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
 ผลการศึกษาการจัดการความรูในระดับบุคคลเก่ียวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 
 ดานบารมีของผูนํา พบวา ท้ัง ๔ โรงเรียน ผูบริหารเปนท่ีเคารพศรัทธาของคณะครูและ
นักเรียน ประพฤติตนอยูในกรอบของพระธรรมวินัย เปนแบบอยางใหผูตาม สั่งการและกระตุนเตือน
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ใหครูแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง รวมกําหนดกิจกรรมดานการจัดการเรียนรูรวมกับครูและ
บุคลากรเปนไปตามหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆไทย และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมในแตละภูมิภาค 

 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล พบวา ท้ัง ๔ โรงเรียน ผูบริหารและครูมีความ
เขาในนักเรียน ไดคํานึงถึงความแตกตางและหลากหลายดานสถานะทางสังคม ชาติพันธชนเผา 
ภาษา และพ้ืนฐานความรูของนักเรียน มีการคัดกรองนักเรียนเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูดานการอาน
การเขียนกอน สวนปญหาอ่ืนๆ ครูจะแกไขปญหาตามกรณีของผูเรียนไป แตละโรงเรียนจึงมี
โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพ่ือปรับพ้ืนฐานกอนเปดเรียน เชน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนอาน 
พูด เขียน ๘๐ เปอรเซ็นต คลินิกหมอภาษา ชุมนุมภาษาพาเพลิน เปนตน 

 ดานการกระตุนเตือนทางปญญา พบวา ท้ัง ๔ โรงเรียน มีแนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือ
ถวายเปนพุทธบูชาและสรางศาสนทายาททางธรรม ผูบริหารกระตุนเตือนใหครูแสวงหาความรูมา
ปรับใชพัฒนาการเรียนการสอน สงครูฝกฝนอบรมความรูเพ่ิมเติมโดยอาศัยเครือขายโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมฯ สถานบันการศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด เพ่ือใหครูมีความรูท่ี
หลากหลาย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังคําสัมภาษณพระราชวัชราภรณ, ผูอํานวยการ
โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗. “ผมพยายามกระตุนเตือนใหครูทุก
คนพยายามพัฒนาตนเอง บังคับใหเรียนรูเพ่ิมเติมในสาระการเรียนรู ๒๐ ชั่วโมงตอ ๑ ป” และมี
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติคัดเลือกครูไปฝกอบรมตามโครงการพัฒนาความรูครูสูมืออาชีพ 

 ดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวา โรงเรียนท้ัง ๔ แหง มีอัตลักษณและวัตถุประสงค
พิเศษในการจัดการศึกษามุงสรางศาสนทายาทสืบทอดอายุพระศาสนา ครูมีความทุมเท เสียสละ 
โรงเรียนเชตุพนศึกษา ผูบริหารคํานึงถึงสวัสดิการของครูและบุคลากรเพ่ือสรางขวัญกําลังใจปรับข้ึน
เงินเดือน ๑๐ เปอรเซ็นต โรงเรียนประภัสสรวิทยา มีกองทุนพระภิกษุอาพาธ จัดสรรเงินเดือนใหแก
ครูและบุคลากรอยางเหมาะสม โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มีนโยบายคาตอบแทนแกครู
ตามท่ีกระทรงศึกษาธิการกําหนด อํานวยความสะดวกดานสื่อ อุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอน
อยางเพียงพอ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดสระเรียง มีทุนการศึกษาใหกับบุคลากรท่ีมี
ความรูความสารถตองการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ท้ัง ๔ โรงเรียน มีกองทุนกูยืมสําหรับบุคลากรท่ี
ไดจากคาสมทบกองทุนสวัสดีการครูและบุคลากรเพ่ือแกไขปญหาสมองไหลไปหนวยงานอ่ืน  

 ผลการศึกษาการจัดการความรูในระดับบุคคลเก่ียวกับวุฑฒิธรรม ซ่ึงเปนหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนา  

 ดานสัปปุริสังเสวะ คือข้ันการเสวนาผูรู  พบวา ท้ัง ๔ โรงเรียน มีแนวคิดการจัด
การศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูระหวางครูกับนักเรียน ครูมี
ความเขาใจนักเรียน จากการสัมภาษณนายแสวง เสมอใจ,หัวหนาฝายวิชาการ โรงเรียนเชตุพน
ศึกษา, ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘. “ดวยประสบการณของครูจึงมีความเขาใจตอเด็กในภูมิภาคนี้ มีการ
คัดกรองนักเรียนแยกประเภทจากสติปญญา สภาพแวดลอม และบุคลิกภาพ เพ่ืออบรมความรูตาม
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เปาหมายได” แตละโรงเรียนมีกิจกรรมท่ีสงเสริมกาเรียนรูรวมกัน เชน กิจกรรม พ่ี...ใหนอง เพ่ือ
สรางความสัมพันธท่ีดี ถายทอดประสบการณความรูใหกับรุนนอง 

 ดานสัทธัมมัสสวนะ คือข้ันสดับความรู พบวา นักเรียนมีความประพฤติเรียบรอย เพราะ
สวนมากเปนเด็กดอยโอกาสจึงมีความต้ังใจพัฒนาความรูของตนเองใหสูงข้ึน ท้ัง ๔ โรงเรียน มี
ปญหาการถามตอบระหวางครูกับนักเรียน ดังคําสัมภาษณนายนิติธร บํารุงภักด์ิ, หัวหนาฝายบริหาร
วิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษา วัดสระเรียง, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ “จากการ
ประชุม การพูดคุยแบบสวนตัว ไดพบวานักเรียนเกือบทุกโรงเรียนเวลาครูสอนไมเขาใจในรายวิชาท่ี
ยากๆ เชน วิชาภาษาบาลี คณิตศาสตร นักเรียนสวนมากไมคอยกลาถามครูในเวลาเรียน”  

 ดานโยนิโสมนสิการ คือข้ันสรางสรรคความคิด พบวา โดยภาพรวม ท้ัง ๔ โรงเรียน    มี
การสงเสริมผูเรียนใหฝกคิดในสถานการณท่ีเหมาะสม โดยการใชกระบวนการคิดหลากหลาย เชน 
การนําเอาหลักอริยสัจ ๔ หลักกาลามสูตร ๑๐ ประการ มาประยุกตใชในการคิดวิเคราะห เชื่อมโยง
ความคิดจากเหตุไปหาผล นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมศีลปสมาธิ ชุมนุมคณิตคิดสนุก เพ่ือใหผูเรียน
พัฒนาทักษะดานการคิดวิเคราะหและการตัดสินใจอยางมีเหตุผล และสามารถแกปญหาได 

 ดานธัมมานุธัมมปฏิปตติ คือข้ันสรุปเพ่ือนําสูแนวทางปฏิบัติ พบวา ท้ัง ๔ โรงเรียน     มี
หนวยธรรมนิเทศ กลุมวาทศิลป กิจกรรมสรางนักเทศนรุนเยาวเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักนําความรู
ท่ีไดจากเรียนการสอน การแสวงหาจากแหลงเรียนรูตางๆ ไปสูการภาคปฏิบัติ  เชน การสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน การเผยแผธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียง การแสดงธรรมในวันธรรมสวนะ 
นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมการทําโครงงานวิทยาศาสตรเพ่ือการประกวด ในกลุมโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม การสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติตามคานิยม ๑๒ ประการ  

 ผลการศึกษาการจัดการความรูในระดับองคกรเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ดานเทคโนโลยีในการสื่อสาร พบวา โดยภาพรวม ท้ัง ๔ โรงเรียน ผูบริหารกําหนดใหครู

และบุคลากรพัฒนาขีดความสามารถการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมความรู 
และทักษะในการทํางาน โรงเรียนมีหองสมุดท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีหองเรียนอัจฉริยะสําหรับนักเรียน 
(Smart Classroom) โดยโรงเรียนประภัสสรฯ มีอุปกรณเทคโนโลยีการสื่อสารความรูเฉพาะใน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพราะปจจัยดานอาคารสถานที่จํากัด ดานการพัฒนาการเวบไซต
โรงเรียน ท้ัง ๔ โรงเรียนยังมีเนื้อหาและการจัดระบบสารสนเทศขาดการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน  

 ดานเทคโนโลยีในการใชงานรวมกัน พบวา ท้ัง ๔ โรงเรียนสงเสริมพัฒนาสถานศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูจาก
หองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ครูใชสื่อเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉาย VCD 
ประกอบการสอน ดังคําสัมภาษณพระครูปริยัติจันทสาร, ผูอํานวยการ โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัด
ศรีนวล, ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘. “ครูและนักเรียนไดอาศัยการใชเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร ใช
ประกอบการสอน การแสวงหาความรู” แตพบวาครูบางคนยังขาดทักษะ ความรูการใชเทคโนโลยีใน
ประกอบการสอน การสื่อสาร โรงเรียนจึงมีการฝกอบรมและพัฒนาความรูของบุคลากรดาน ICT  
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 ดานเทคโนโลยีการจัดเก็บความรู พบวา ท้ัง ๔ โรงเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศมีสวน
สําคัญในการจัดเก็บขอมูล ดังคําสัมภาษณพระครูพรหมเขตคณารักษ, ผูอํานวยการ โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมสามัญศึกษา วัดสระเรียง, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ “โรงเรียนไดอาศัยเทคโนโลยีสําหรับ
จัดเก็บขอมูล เพราะเทคโนโลยีเปนเสมือนคลังความรู ทุกคนใชประโยชนในการสืบคนขอมูลและ
จัดเก็บขอมูลไดเปนอยางดี” โรงเรียนมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ใหกับครูและบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรูดานการจัดเก็บขอมูล สารสนเทศ เชน โปรแกรมการ
จัดเก็บขอมูลระบบสารสนเทศการศึกษา (EIS) มีทําใหการใชเทคโนโลยีจัดเก็บขอมูล ความรูเปน
ระบบมากข้ึนในฐานขอมูลของโรงเรียน และงายตอการเขาถึงและใชงาน 

 ผลการศึกษาการจัดการความรูในระดับองคกรดานสาราณียธรรม ซ่ึงเปนหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาโดยภาพรวม ท้ัง ๔ โรงเรียน 

 ดานเมตตากายกรรม คือการกระทําดีตอกัน พบวา โรงเรียนบุคลากรมีความประพฤติ
เปนแบบอยางท่ีดีใหแกนักเรียน มีศีลเปนตัวกํากับความประพฤติ จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใน
ดานตางๆ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชุนแหงการเรียนรู ดานเมตตาวจีกรรม คือการพูดดีตอกัน 
พบวา โรงเรียนบุคลากรมีสัมมาวาจา พูดปรารถนาดีตอกัน นักเรียนประพฤติตัวไมเหมาะสม หรือมี
ปญหาการเรียน ครูคอยเตือนสติโดยยกหลักธรรมหรือนิทานชาดกมาประกอบเพ่ือใหเห็นภาพ
ชัดเจน และหาทางแกไขปญหารวมกัน ดานเมตตามโนกรรม คือการคิดดีตอกัน พบวา โดยภาพรวม 
ครูสวนมากเปนพระภิกษุ หรืออยูในเพศคฤหัสถผานการบวชเรียนมากอนเปนคนมีเหตุผล ปรารถนา
ตอกัน มีความเขาใจตอผูเรียน คิดพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค คือมีความรูคูคุณธรรม 
 ดานสาธารณะโภคี คือการรู จักแบงปนความรูตอกัน พบวา บุคลากรมีความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีการแบงปนความรู ขอมูล ผานการประชุมประจําเดือน หรือประชุมกลุมสาระการ
เรียนรู การใหความรูหนาชั้นเรียนกอนเขาเรียน โรงเรียนมีทีมงานครูและนักเรียนท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการนําขอมูลขาวสาร และความรูตางๆ ไปเผยแพรประชาสัมพันธผานบอรด
ประชาสัมพันธ เวบไซตของโรงเรียน เปนตน ดานสีลสามัญญตา คือการมีระเบียบวินัย พบวา 
ผูบริหาร ครูและนักเรียน สวนมากเปนพระภิกษุและสามเณรมีศีลเปนเครื่องกํากับความประพฤติ 
นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน เชน การฟงโอวาทกอนเขาเรียน การเขาแถวเขา
หองเรียน ระเบียบการนุงหมจีวร ระเบียบการปฏิบัติตนภายในและภายนอกหองเรียน เปนตน 
ดานทิฏฐิสามัญญตา คือการมีเหตุผลตอกัน พบวา บุคลากรมีพ้ืนฐานความรู ทัศนคติ ต้ังอยูบน
พ้ืนฐานเหตุผลเปนไปเพ่ือประโยชนสวนรวม เคารพความคิดเห็นท่ีแตกตาง มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางกันในเชิงสรางสรรคเปนประจํา 

 ๕.๓ ศึกษาแนวทางการจัดการความรูเชิงพุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา โดยจําแนกตามกระบวนการจัดการความรู สรุปไดดังนี้ 

 ดานการกําหนดความรู พบวา ท้ัง ๔ โรงเรียน ผูบริหารกําหนดความรูตามหลักสูตร
แกนกลางพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาการ และหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆไทยท้ัง ๓ แผนก 
สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ินในแตละภูมิภาค ดานการแสวงหาความรู พบวา ท้ัง ๔ 
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โรงเรียน ผูบริหารกระตุนเตือนใหครูแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความรูท่ีหลากหลาย 
เทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญในการชวยบุคลากรเขาถึงความรูไดอยางสะดวก รวดเร็ว ครูมีสวน
ชวยเหลือ คอยแนะนําเปนพ่ีเลี้ยงใหนักเรียนแสวงหาความรูและการเรียนรูดานอ่ืนๆ  

 ดานการแลกเปลี่ยนความรู พบวา ท้ัง ๔ โรงเรียน มีเครือขายกลุมโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมฯ สํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด สถานศึกษาในแตละภูมิภาคสําหรับการพัฒนา
ความรู แลกเปลี่ยนความรูระหวางกันโดยเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญจนทําใหการ
แลกเปลี่ยนความรูใหมีความสะดวกเร็วเร็ว และประสิทธิภาพมากข้ึน ดานการจัดเก็บความรู พบวา 
ท้ัง ๔ โรงเรียน มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหความรูดานเทคโนโลยีในใชงานรวมกัน การจัดเก็บ
ขอมูลและความรูตางๆ ในระบบฐานขอมูลของโรงเรียน เชน เวบไซต คอมพิวเตอร ครูมีพัฒนาการ
ในการจัดทําแฟม เอกสารประกอบการสอนท่ีไดจากการสราง แลกเปลี่ยนความรู จัดเก็บใหเปน
ระบบเพ่ือใหงายตอการสืบคนและการใชงาน  

 ดานการเผยแพรความรู พบวา ท้ัง ๔ โรงเรียน ครูและนักเรียนนําความรูท่ีไดจาก
การศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรูในหองเรียนและจากแหลงอ่ืนๆ ไปเผยแพรผานชองทางตางๆ เชน 
แผนพับ เฟสบุค เวบไซตโรงเรียน บอรดประชาสัมพันธ วิทยุกระจายเสียง และการเทศนาธรรม 
ดานการประยุกตใชความรู พบวา ท้ัง ๔ โรงเรียน ผูบริหารและครูเปนกัลยามิตรท่ีดีใหคําแนะนําให
นักเรียนในการนําความรูท่ีไดจากการเรียนการสอนในหองเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพ่ือนกัลยาณมิตรและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ นํามาคิดพิจารณา วิเคราะห กลั่นกรองหาเหตุผล
ตามหลักโยนิโสมนสิการ เพ่ือไดขอเท็จจริงกอนนําไปประยุกตใชในการเรียน การดําเนิน
ชีวิตประจําวันและนําไปเผยแพรตอ 

 
๖. อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาปจจัยสนับสนุนการจัดการความรูในระดับบุคคล ดานภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของท้ัง ๔ โรงเรียน ผูบริหารเปนท่ีเคารพศรัทธา คํานึงถึงความแตกตางและหลาหลาย
ดานพ้ืนฐานความรูผูเรียนมาการกําหนดความรูตามหลักสูตรการศึกษา กระตุนเตือนใหครูและ
นักเรียนแสวงหาความรูเ พ่ือพัฒนาตัวเอง จัดสวัสดิการใหแกครูและบุคลากรอยางเหมาะสม 
สอดคลองแนวคิดเก่ียวภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ Bass & Avolio๓ และสอดคลองกับงานวิจัย
ของรสพร ทองธรรมจินดา การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอการสงเสริมการวิจัยในชั้น
เรียน องคประกอบดานผูนําการเปลี่ยนแปลง เชน ผูบริหารใหคําแนะนําเปนท่ีปรึกษาและชวยเหลือ

                                                           

 ๓ Bass, B. M. & Avolio, B. J, Improving organization effectiveness though transformational 
leadership, (Newbery Park, CA: Sage, 1994), P. 132-135.                           
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บุคลากรในการปฏิบัติงาน ผูบริหารเปนแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน ผูบริหารประพฤติตนเปน
แบบอยางในการปฏิบัติงาน ผูบริหารใหรางวัลเม่ือบุคคลปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย๔  

 ผลการศึกษาดานวุฑฒิธรรม ๔ ตามข้ันตอนการเรียนรูพบวา ท้ัง ๔ โรงเรียนโดย
ภาพรวม ครูกับนักเรียนมีความเปนกัลยาณมิตรตอกัน สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครู
กับนักเรียนเพ่ือสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู  ครูมีความเขาใจนักเรียน นักเรียนหม่ันแสวงหา
ความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง ครูสงเสริมใหนักเรียนรูจักการคิด วิเคราะหเพ่ือหาเหตุผลโดยการนําหลัก
อริยสัจ ๔ มาปรับใชในกระบวนการคิด วิเคราะห นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห และ
ตัดสินใจดวยตนเอง รูจักนําความรูท่ีไดจากการเรียนรูทั้ง ๒ หลักสูตร มาประยุกตใชในการเรียน 
การดําเนินชีวิตและนําไปเผยแพร สอดคลองกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือวุฑฒิธรรม ๔ 
ประการ๕ งานวิจัยของเอ้ือมอร ชลวร การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ กลาวถึงแนวทางการ
พัฒนาปญญาตามหลักวุฑฒิธรรม ๔ การคบหากับผูทรงปญญาท่ีเปนสัตบุรุษ เชน พอแม ครู
อาจารย เพ่ือนท่ีคบหา สั่งสอนอบรมไปในทางท่ีดีงาม เรียกวา สัปปุริสสังเสวะ หม่ันฟงความรูจากผู
ทรงปญญาเพ่ือใหไดมาซ่ึงความรูความเขาใจเกิดปญญาท่ีเรียกวา สัทธัมมัสสวนะ และนําความรูนั้น
มาพิจารณาไตรตรองดวยความคิดท่ีแยบคายดวยวิธีการตางๆ นําความรูตามข้ันตอนขางตนไป
ปฏิบัติใหสมควรแกธรรม ใหเหมาะสมท้ังกาลเวลา สถานการณ และวัตถุประสงคเพ่ือใหไดปญญา๖  

  ผลการศึกษาปจจัยสนับสนุนการจัดการความรู ในระดับองคกร ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศมี ท้ัง ๔ โรงเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญในการสื่อสาร การใช และ
การจัดเก็บความรู มีหองเรียนอัจฉริยะสําหรับนักเรียน ครูและบุคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การติดตอประสานงานเพ่ือลดข้ันตอนและเวลาในการทํางาน พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดเก็บขอมูล ความรูในรูปแบบตางๆ สอดคลองแนวคิดเก่ียวบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสนับสนุนจัดการความรูของสมชาย นําประเสริฐกุล๗ และสอดคลองกับงานวิจัยของผกาพันธ 
อินตะแกว รูปแบบการจัดการความรูของกลุมโรงเรียนสาธิต ดานองคประกอบเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการความรู มีเครื่องมือ เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความรูโดยตองมีเครื่องมือเทคโนโลยีท่ีเปน
ระบบอัตโนมัติ และตัวบุคคลมีความสามารถใชเพ่ือชวยสนับสนุนการจัดการความรูโดยสราง
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ สามารถสืบหาจัดเก็บองคความรูของบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญ๘  

                                                           

 ๔ รสพร ทองธรรมจินดา, การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน , 
(วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๔), หนา ๓๑๔.  
 ๕ อัง.จตุกก. (ไทย) ๒๑/๒๔๘-๒๔๙/๓๖๗-๓๖๘, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๖.  
 ๖ เอ้ือมอร ชลวร, การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ , (ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๑๑๒. 
 ๗ สมชาย นําประเสริฐชัย, การจัดการความรู, (กรุงเทพ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๕๘), หนา ๙๓-๙๔.   
 ๘ ผกาพันธ อินตะแกว, รูปแบบการจัดการความรูของกลุมโรงเรียนสาธิต, (ดุษฎีนิพนธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒), หนา ๒๙๖. 
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 ผลการศึกษา หลักสาราณียธรรม คือธรรมสําหรับความสัมพันธท่ีดีในองคกร ท้ัง ๔ 
โรงเรียน พบวา ดานการกระทําดีตอกัน ผูบริหารและครูประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดีใหแก
นักเรียน มีกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรู  ดานการพูดดีตอกัน บุคลากรมีสัมมาวาจา ครูคอยให
คําปรึกษาและชวยตักเตือน ดานการคิดดีตอกัน ผูบริหารและครูมีความเขาใจกัน ปรารถนาดีตอ
เพ่ือนรวมงานและผูเรียน ดานการรูจักแบงปนความรู ใชรูปแบบการซักถาม การประชุม และนํา
ความรูไปเผยแพรผานชองทางตางๆ เพ่ือใหทุกคนไดเขาถึง ดานการมีระเบียบวินัย ครูและนักเรียน 
มีศีลเปนตัวกํากับความประพฤติ ปฏิบัติหนาท่ีอยูในกฎระเบียบ เชน ระเบียบการนั่งแถวไหวพระ
สวดมนตและฟงโอวาทกอนเขาหองเรียน ดานการมีเหตุผลตอกัน ผูบริหารและครูมีความรับผิดชอบ
ตอกิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนรู ขอคิดเห็นต้ังอยูบนพ้ืนฐานมีเมตตาตอกันทางกาย วาจา และ
ทางใจ เม่ือเกิดปญหาอาศัยการปรึกษาแบบกลุมเพ่ือหาทางออกรวมกัน สอดคลองกับหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาคือสาราณียธรรม ๖ ประการ๙ และงานวิจัยพงษศักด์ิ มณีเดช การวิเคราะห
ความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนของนางทองดี โพธิยอง จากมุมมองคําสอนของพุทธศาสนาปจจัยท่ี
ทําใหประสบความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนนั้น ในสวนปจจัยภายนอกดานการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี
ตามหลักสาราณียธรรม ๖ มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี        
สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา คือสาราณียธรรมท่ีจะเกิดข้ึนในหมูสมาชิกของชุมชน และทําให
ชุมชนเกิดความสามัคคี ความระลึกถึงกัน ความพรอมเพรียงกันท่ีจะปฏิบัติภารกิจ๑๐  
 

๗. ขอเสนอแนะ  
 ดานปจจัยสนับสนุนการจัดการความรูในระดับบุคคล 
 ๑) ผูบริหารควรสนับสนุนทุนการศึกษาแกครูและบุคลากรของโรงเรียนใหไดรับ

การศึกษาตอในกลุมสาระวิชาท่ีขาดบุคลากร เชน คณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ 
เพ่ือลดการพ่ึงพาครูจากนอกสถานศึกษา 

 ๒) ผูบริหารเปนผูนําในการกระทํากิจกรรมการจัดการความรู และกําหนดใหเปน
นโยบายอยางเปนรูปธรรม และจัดหาบประมาณมาสนับสนุนดานการจัดการความรูโดยเฉพาะ 

 ดานปจจัยสนับสนุนการจัดการความรูในระดับองคกร 
 ๑) หนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน 

และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการใชงานดานการจัดการเรียนรูใหเพียงพอตอการใชงาน 
 ๒) ควรสงเสริมใหครูใชเทคโนโลยีทุกกลุมสาระการเรียนรู เชน อินเทอรเน็ตเพ่ือการ

เรียนรู ตอบสนองผูเรียนโดยใบงาน ใบความรู แบบฝกหัด โครงงานกลุมสาระการเรียนรู 
  
 

 

                                                           

 ๙ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙๒/๕๓๑-๕๓๓.    
 ๑๐ พงษศักดิ์ มณีเดช, การวิเคราะหความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนของนางทองดี โพธิยองจากมุมมองคําสอน
ของพุทธศาสนา, (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๐), หนา ๘๑.   
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บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (ก) ขอมูลช้ันปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย .                                                         
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 (ข) ขอมูลทุติยภูมิ 
 ๑) หนังสือ  
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน . องคการแหงความรู :  จากแนวคิดสูการปฏิบัติ. (พิมพครั้งท่ี 
 ๔). กรุงเทพฯ : แซทโฟร พริ้นต้ิง, ๒๕๔๘. 
ธีระ รุญเจริญ. ความเปนมืออาชีพในการจัดการและบริหารการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา. 
 กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพขาวฟาง, ๒๕๕๐. 
สถาบันพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา. การจัดการความรูในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : ครุสภา
 ลาดพราว, ๒๕๔๘. 
สมชาย นําประเสริฐชัย. การจัดการความรู. กรุงเทพ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๕๘. 
 ๒) วิทยานิพนธ 
ผกาพันธ อินตะแกว. รูปแบบการจัดการความรูของกลุมโรงเรียนสาธิต. ดุษฎีนิพนธ ปรัชญา
 ดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
 รามคําแหง, ๒๕๕๒. 
พงษศักด์ิ มณีเดช. การวิเคราะหความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนของนางทองดี โพธิยองจาก
 มุมมองคําสอนของพุทธศาสนา. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชา
 พระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๐. 
รสพร ทองธรรมจินดา. การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอการสงเสริมการ วิจัยในช้ัน
 เรียน. วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: 
 มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๔. 
เอ้ือมอร ชลวร. การจัดการความรู เชิงพุทธบูรณาการ . ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
 วิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
 
๒. ภาษาอังกฤษ 
Bass, B. M. & Avolio, B. J. Improving Organization Effectiveness Though           
 Transformational Leadership. Newbery Park, CA: Sage, 1994.                        
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ความสัมพันธของการจัดการเชิงพุทธกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
รอบ วัดดาวดึงษาราม  แขวงบางย่ีขัน   

เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
The Relation between Buddhist Management and Public Life 

Quality  of the Community around Daowaduengsaram 
Templein Bangyeekhan Sub-district Bangplat District Bangkok. 

 
พระมหาปญญา  อัตตาโว∗ 

 
บทคัดยอ 

 บทความวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือ ๑)ศึกษาระดับของการจัดการเชิงพุทธและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๒)
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน เขต
บางพลัด กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๓)ศึกษาความสัมพันธการจัดการเชิงพุทธ
กับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ ขัน เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร   ๔) ศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการจัดการเชิงพุทธกับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน ๓๕๑ คน เครื่องมือท่ีใชคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชคือการ
วิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา T-distribution  F-distribution  
และการวิเคราะหถดถอยพหุ 
 ผลการวิจัยพบวา  ๑) ระดับการจัดการเชิงพุทธ โดยภาพรวมเห็นดวยอยูในระดับมาก
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษารามตามมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับดี   ๒) 
ประชาชนท่ีมีอายุ  การศึกษา  อาชีพ  ระยะเวลาการเชาท่ีวัดท่ีแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕   ๓) ปจจัยดานสมานัตตตา อัตถจริยา  ปยวาจา  และ
ทาน  มีความ สัมพันธกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  ๔)ปญหา 
อุปสรรคท่ีพบคือการจัดกิจกรรมท่ีมีความถ่ีนอยเกินไปขาดการประชาสัมพันธและการจัดการ
สถานท่ีขางวัดไมเรียบรอย 
 

คําสําคัญ  การจัดการเชิงพุทธ    คุณภาพชีวิต 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were  1) to study the level of Buddhist 
management and public life quality  of the community around Daowaduengsaram 
Temple in Bangyeekhan Sub-district Bangplat District Bangkok  2) to compare public 
life quality  of the community around Daowaduengsaram Temple on basis of 
personal factors  3) to study the relation between Buddhist management and 
public life quality  of the community around Daowaduengsaram Temple and  4) to 
study the problems, obstacles, and suggestions in Buddhist management and 
public life quality of the community around Daowaduengsaram Temple. The 
sample included 351 people. Data was collected using 5 - point rating scale 
questionnaire and checklist and was statistically analyzed in percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test, and Multiple Regression Analysis. 
 The findings revealed as follows. 
 1. The Buddhist management was generally reported at the ‘High’ level 
and public life quality of the community around Daowaduengsaram Temple was 
generally found at “Good” level. 2. Those who had different age, education, 
occupation, and rental period had the different life quality at significance level .0๕. 
3. The factors of equality or consistency, rendering services, kindly speech, and 
generosity were related to public life quality  of the community around 
Daowaduengsaram Temple. 4. The problems and obstacles involved rare 
organization of activities, lack of public relation, and improper venue arrangement. 
 

Keywords: Buddhist Management, Life Quality 
 
๑. บทนํา 
 ศาสนาเปนสถาบันสําคัญในระบบสังคมและเปนสิ่งจําเปนอยางหนึ่งในชีวิตมนุษยศาสนา
จึงมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการควบคุมความประพฤติของมนุษยใหเปนไปตามทํานองคลอง
ธรรมของสังคม  บทบัญญัติของศาสนายอมกอใหเกิดความเปนระเบียบข้ึนในสังคม ประชาชนชาว
ไทยสวนใหญยังคงนับถือพระพุทธศาสนา  การดําเนินชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรมตางๆ ไดรับ
อิทธิพลหลอหลอมดวยหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ซ่ึงไดฝงอยูในความคิดนึกหรือชีวิตจิตใจ
ของคนไทยเปนเวลานาน  สามารถสังเกตไดจากผลสะทอนท่ีปรากฏออกมาในดานตางๆ เชน วิถี
ชีวิต  ทัศนคติ  พฤติกรรม  นิสัยใจคอของชาวไทย  ตลอดจนถึงวัฒนธรรมประเพณีตางๆ ลักษณะ
ดังกลาวซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยการนํามาปฏิบัติดัดแปลงให
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สอดคลองกับการดําเนินชีวิต  การประยุกตหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  เพ่ือนําไปใชในการ
ดํารงชีวิตประจําวันตามลักษณะของปญหา  ตามสติปญญาและประสงคของแตละบุคคล 
 องคการทางพระพุทธศาสนานั้นเกิดข้ึนกวาสองพันหารอยกวาปแลว  ชวงระยะเวลา
แตละชวงองคการของพุทธนั้นตองเผชิญกับสภาวะการณจากสภาพแวดลอมภายในองคการ  และ
สภาพแวดลอมภายนอกขององคการแตและยุคสมัยตองปรับตัวเพ่ือใหเทาทันกับสถานการณสังคม
แตละยุคนั้นๆ เรื่อยมา  เนื่องจากสังคมแตละยุคมีการปรับตัวอยูตลอดเวลา  จึงทําใหองคการทาง
พระพุทธศาสนาจากเดิมท่ีมีพระธรรมและพระวินัยเปนหลักในการจัดการองคการ ตองมีการปรับตัว
นําหลักการจัดการรูปแบบสมัยใหมมาบูรณาการใหเขาตามยุคโลกาภิวัตนนั้นๆ  ปจจุบันองคการโดย
สวนใหญมักจะใชหลักการจัดการสมัยใหมเขามาเปนกลยุทธ  และมีการนําเอาหลักการทาง
พระพุทธศาสนามาผสมผสาน  เพ่ือเปนการลดชองวางและความเหลื่อมล้ําทางสังคม ไมหางชั้นกัน  
โดยอยูระหวางความพอดี ไมมากจนเกินไป และนอยจนเกินไป การจัดการงานของวัดตองมี
องคประกอบหรือทรัพยากรท่ีมีความสําคัญและตองเปนพ้ืนฐานตอกระบวนการของการจัดการน้ัน
ดวย ซ่ึงประกอบไปดวย คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการดานเครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึง 
อํานาจหนาท่ี ระยะเวลาในการทํางานและความสะดวกตางๆ ในการทํางานดวย เทาท่ีได กลาวมานี้
มีความสําคัญและมีความผูกพันตอเนื่องกันอยางใกลชิด ความสําเร็จในการจัดการสําหรับทางคณะ
สงฆนั้นจะสําเร็จลงเชนเดียวกับหนวยงานอ่ืน ๆไดหรือจะประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด
ยอมข้ึนอยูกับความสามารถของคณะสงฆท่ีจะนําทรัพยากรดังกลาวออกมาใชใหเกิดประโยชนและ
ไดผลอยางคุมคา ซ่ึงจัดวาเปนหนาท่ีของคณะสงฆท่ีควรใหความสนใจอยางจริงจังกับการจัดการ
เพ่ือใหการจัดการของกิจการคณะสงฆเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๑   
 วัดดาวดึงษาราม  เปนพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ  ต้ังอยูในแขวงบางยี่ขัน  เขต
บางพลัด  กรุงเทพมหานคร มีชุมชนโดยรอบ ๔ ชุมชนไดแก  ชุมชนวัดดาวดึงษาราม  ชุมชนศรีอุลัย  
ชุมชนโคงถาน  และชุมชนคลองเจาครุฑ  ทานเจาคุณพระราชปริยัติเวที  อดีตเจาอาวาสวัดดาว
ดึงษาราม (พ.ศ.๒๕๔๖–พ.ศ.๒๕๕๗) ไดปฏิบัติศาสนกิจอยูตางประเทศเปนเวลา ๘ ป  ไดนําเอา
หลักการจัดการสมัยใหมผสมผสานกับการบริหารจัดการเชิงพุทธ   มาบริหารจัดการวัดรูปแบบใหม 
ท้ังในดานการปกครอง  ดานการศึกษา  ดานการเผยแผ  ดานการศึกษาสงเคราะห  ดาน
สาธารณูปการ  และดานการสาธารณะสงเคราะห  เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย  และการพัฒนา
บาน วัด ชุมชนใหควบคูกันไปในทิศทางเดียวกัน 
 จากเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาประเด็นเรื่องความสัมพันธการ
จัดการเชิงพุทธกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการวัดใหเกิดท้ังสิ่งท่ีเปนรูปธรรม
และนามธรรม  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ใหเหมาะสมตอสถานการณปจจุบัน  รวมท้ังพัฒนา
                                                           

๑ สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, การจัดการเชิงพุทธ, ๒๕๔๔. 
หนา ๑๐๒. 
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คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีอยูในชุมชนใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางยั่งยืน โดยไมกอใหเกิด
ความขัดแยงข้ึนระหวางวัดกับชุมชน    
 

๒. วัตถุประสงคการวิจัย  
 ๒.๑) เพ่ือศึกษาระดับของการจัดการเชิงพุทธและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
รอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  
 ๒.๒) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 ๒.๓) เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการจัดการเชิงพุทธกับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  
 ๒.๔) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการจัดการเชิงพุทธกับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 ๓.๑) ประชากรท่ีใชในการวิจัย การวิจัยครั้งน้ีไดทําการศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีอาศัยรอบวัดดาวดึงษารามประกอบดวย  ประชาชนในชุมชนวัดดาวดึงษารามจํานวน 
๔๒๘ หลังคาเรือน ประชากร ๒,๑๑๕ คน ชุมชนศรีอุลัย ๑๘๓ หลังคาเรือน ประชากร ๗๖๒ คน   
รวม ๒,๘๗๗ คน 
 ๓.๒) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย กลุมตัวอยางไดจากการคํานวณตามสูตรของ Taro  
Yamane จํานวน ๓๕๑ คน และไดสุมอยางงาย (simple random sampling)  โดยวิธีจับสลาก
แบบไมใสกลับ  จํานวนท้ังหมดจากประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร 
   ๓.๓) ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรอิสระ (independent variables) ท่ีใชในการวิจัย  
ปจจัยสวนบุคคลไดแก  เพศ  อายุ  การศึกษา สถานภาพสมรส รายได  อาชีพ  และเกณฑการ
จัดการเชิงพุทธประกอบดวยทาน  ปยะวาจา  อัตถจริยา  สมานัตตตา  ตัวแปรตาม (dependent 
variable) ท่ีใชในการวิจัยหาความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต  ไดแก   คุณภาพชีวิตในแงของวัตถุ  
คุณภาพชีวิตในแงของจิตใจ  คุณภาพชีวิตในแงอ่ืนๆ 
 
๔. ผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธของการจัดการเชิงพุทธกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  สามารถ
อธิบายผลการศึกษาจําแนก ออกเปน ๓ สวนดังนี้  
 ๑.ระดับของการจัดการเชิงพุทธและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาว
ดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
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 การจัดการเชิงพุทธ ในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมเหมาะสมในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดาน
อัตถจริยารองลงมาคือ ดานสมานัตตตา  ดานทาน และดานปยวาจาตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน เปนดังนี้ 
 ๑.๑ ดานอัตถจริยา 
 ระดับของการจัดการเชิงพุทธและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษา
ราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  ดานอัตถจริยา ในภาพรวมพบวาเหมาะสมอยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา เหมาะสมสูงสุดคือ  พระสงฆชวยกันดูแลทําความสะอาด
วัดใหดูรมรื่นสะอาดตา รองลงมาคือพระสงฆชวยกันตกแตงสถานท่ีเม่ือวัดมีงานพิธีตาง ๆ  และ
พบวาเหมาะสมตํ่าสุดคือวัดสงบุคลากรของวัดชวยบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนเสมอ 
 ๑.๒ ดานสมานัตตตา 
 ระดับของการจัดการเชิงพุทธและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษา
ราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ดานสมานัตตตา ในภาพรวมพบวาเหมาะสมอยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาเหมาะสมสูงสุด คือวัดเผยแผธรรมะใหแกคนในชุมชนอยาง
ท่ัวหนา รองลงมาคือวัดสนับสนุนเด็กกอนวัยเรียนใหเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยางเทาเทียม
กันและพบวาเหมาะสมตํ่าสุดคือพระสงฆวางตัวอยางเหมาะสมเม่ือสนทนากับประชาชน 
 ๑.๓ ดานทาน 
 การจัดการเชิงพุทธในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร ดานทาน ในภาพรวมเหมาะสมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา
เหมาะสมสูงสุด คือ  วัดใหท่ีพักพิงในยามท่ีชาวบานประสบอุทกภัยและอัคคีภัย  รองลงมาคือ             
วัดอนุเคราะหใหชาวบานหยิบยืมวัสดุอุปกรณสิ่งของอํานวยความสะดวกไปใชในงานพิธีตาง ๆได
และพบวาเหมาะสมตํ่าสุดคือบอยครั้งท่ีวัดรวมเปนเจาภาพงานศพคนในชุมชน 
 ๑.๔ ดานปยวาจา 
 ระดับของการจัดการเชิงพุทธและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษา
ราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ดานปยวาจา ในภาพรวมพบวาเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอ พบวาเหมาะสมสูงสุด คือ พระสงฆพูดจาสรางขวัญและกําลังใจแก
ประชาชน รองลงมาคือพระสงฆ พูดจากับประชาชนดวยคําพูด สุภาพไพเราะ  และพบวาเหมาะสม
ตํ่าสุดคือพระสงฆชวยเจรจาไกลเกลี่ยเม่ือเกิดขอขัดแยงของคนในชุมชน 
 ๒. ความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวง
บางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
 ความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่
ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมพบวามีคุณภาพชีวิตอยูในระดับดี  เม่ือพิจารณา
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รายดาน พบวาคุณภาพชีวิตดานจิตใจ  มีคุณภาพชีวิตสูงสุด รองลงมาคือคุณภาพชีวิตดานอ่ืน ๆ  
และคุณภาพชีวิตตํ่าสุดคือคุณภาพชีวิตดานวัตถุ 
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน เปนดังนี้ 
 ๒.๑ คุณภาพชีวิตดานจิตใจ   
 คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน  เขตบาง
พลัด  กรุงเทพมหานคร ดานจิตใจ  ในภาพรวมพบวา มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับดี   เม่ือพิจารณา
รายขอ พบวาพึงพอใจท่ีเห็นบริเวณวัดสะอาด เรียบรอย และรมรื่น มีคุณภาพชีวิตสูงสุด รองลงมา
คือเต็มใจท่ีจะสนับสนุนกิจกรรมของวัดเสมอ และคุณภาพชีวิตตํ่าสุดคือเห็นวาพระสงฆวางตัวเปนท่ี
นาเลื่อมใสศรัทธา 
 ๒.๒ คุณภาพชีวิตดานอ่ืน ๆ   
 คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน  เขตบาง
พลัด  กรุงเทพมหานคร ตอคุณภาพชีวิตดานอ่ืน ๆ  เม่ือพิจารณารายขอ พบวารูสึกมีความม่ันคงใน
การใชชีวิตอยูตอไป  มีคุณภาพชีวิตสูงสุด รองลงมาคือคลายความวิตกกังวลหลังจากท่ีไดนํา
หลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติ และคุณภาพชีวิตตํ่าสุดคือใชหลักธรรมในการแกปญหาชีวิตเสมอ 
 ๒.๓ คุณภาพชีวิตดานวัตถุ 
 คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน  เขตบาง
พลัด  กรุงเทพมหานคร ดานวัตถุ  เม่ือพิจารณารายขอ พบวาสาธารณูปโภคท่ีไดรับมีความ
สะดวกสบาย  มีคุณภาพชีวิตสูงสุด รองลงมาคือเสนทางสัญจรผานทางวัดมีความสะดวก และ
คุณภาพชีวิตตํ่าสุดคือสภาพแวดลอมรอบท่ีอยูอาศัยมีความปลอดภัยในทรัพยสิน 
 ๓.  ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคขอท่ี ๒ เปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 ๓.๑ ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน  เขตบาง
พลัด  กรุงเทพมหานคร  โดยจําแนกตามเพศ  ท่ีมีเพศแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตท่ีแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 ๓.๒ ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ ท่ีแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
  ๓.๓ คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบาง
พลัด  กรุงเทพมหานคร จําแนกตามการศึกษา พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 ๓.๔ คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน เขตบาง
พลัด  กรุงเทพมหานคร  โดยจําแนกตามสถานภาพท่ีมีสถานภาพแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตท่ี
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
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 ๓.๕ คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน เขตบาง
พลัด  กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 ๓.๖ คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามรายไดตอเดือนแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตท่ีแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 ๓.๗ คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน  เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร จําแนกตามการศึกษา พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 ๓.๘ คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน   
เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  โดยจําแนกตามระยะเวลาท่ีเขารวมกิจกรรมกับวัด  ท่ีมีระยะเวลา
ท่ีเขารวมกิจกรรมกับวัดแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตท่ีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๕ 
 ๔. ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคขอท่ี ๓ การทดสอบสมมติฐานขอท่ี ๒  จาก
สมมติฐานทาน  ปยวาจา  อัตถจริยา  และสมานัตตตา  มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
 ผลจากการวิเคราะหในตัวแปรอิสระ ๔ ตัว พบวาตัวแปรอิสระท้ัง ๔ ตัว มีผลเชิงบวก
ตอตัวแปรตามเรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์ของการถดถอยจากมากไปหานอย คือสมานัตตตา อัตถ
จริยา  ปยวาจา  และทาน   ตัวแปรอิสระ ๔ ตัว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม 
คือ คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร ไดถึงรอยละ ๖๐.๐ แสดงวายังมีปจจัยดานอ่ืนท่ีไมไดนํามาพิจารณาอีกรอยละ 
๔๐.๐ ท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษารามแขวงบางยี่ขัน เขตบาง
พลัด  กรุงเทพมหานคร  และสมการท่ีไดวิเคราะหถดถอยพหุแบบข้ันตอน(step wise)ท่ีมีนัยสําคัญ
ทางสถิติมีคาผิดพลาดของการคาดประมาณดวยสมการ (standard error of the estimate) 
เก่ียวกับ คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานครเทากับ ๔.๑๑ 
 
๕. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธของการจัดการเชิงพุทธ กับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยได
นํามาอภิปรายผลไดดังนี้          
 ๑. การวิเคราะหสมมติฐานขอท่ี ๑ ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ รายได ระยะเวลาการเชาท่ีวัดและระยะเวลาท่ีเขามาทําบุญกับวัด ท่ีแตกตางกันจะมีคุณภาพ
ชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   จากสมมติฐานขอท่ี ๑ ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ 
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ระยะเวลาการเชาท่ีวัดและระยะเวลาท่ีเขามาทําบุญกับวัด ท่ี
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แตกตางกันจะมีคุณภาพชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะหพบวา ประชาชน
ท่ีมีอายุท่ีแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    ประชาชนท่ีมีการศึกษา
ท่ีแตกตางกันมีคุณภาพชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ประชาชนท่ีมีอาชีพท่ีแตกตางกัน
มีคุณภาพชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ประชาชนท่ีมีระยะเวลาการเชาท่ีวัดท่ีแตกตาง
กันมีคุณภาพชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาจาก Conceptual 
model  ของ เบฟเวอรลีย ฮิวจ (Beverley Hughes) ในประเด็นท่ีวาคุณภาพชีวิตเกิดจากปจจัย
หลายๆปจจัยท่ีจะแตกตางกันไดแก ปจจัยทางวัฒนธรรม  คือ  อายุ  เพศ  ปจจัยสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม  คือ  รายได  อาชีพ บานท่ีอยูอาศัย  และสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหา
อานนท อานนฺโท (นรมาตร) (๒๕๕๒) เรื่องการประยุกตใชหลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ ในการ
บริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพรในประเด็นท่ีวาเม่ือจําแนกตามขอมูลสวน
บุคคล พบวา ตําแหนงพระสังฆาธิการ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมและ
ประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ีพระสังฆาธิการนั้นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๕ ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว สวนอายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญไมพบความแตกตาง 
จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 ๒. การวิเคราะหสมมติฐานขอท่ี ๒ ปจจัยทางดานทาน ปยะวาจา อัตถจริยา และ
สมานัตตตา มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบาง
ยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร   จากสมมุติฐานขอท่ี ๒ ปจจัยทางดานทาน ปยะวาจา  อัตถ
จริยา และ สมานัตตตา มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม                       
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร    ผลจากการวิเคราะหในตัวแปรอิสระ ๔ ตัว พบวา
ตัวแปรท้ังอิสระ ๔ ตัว มีผลเชิงบวกตอตัวแปรตามเรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์ของการถดถอยจาก
มากไปหานอย คือสมานัตตตา  อัตถจริยา  ปยวาจา  และทาน   ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสัญญา 
สัญญาวิวัฒน และ ชาย สัญญาวิวัฒนท่ีกลาววาการจัดการแนวพุทธเปนความพยายามในการนําเอา
หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกตกับวิชาสมัยใหม ท้ังนี้ เพราะพุทธธรรมเปนนามธรรมสูง
กวาความรูสมัยใหมใดๆ พุทธธรรมจึงสามารถครอบคลุมท้ังวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรไดท้ังหมด 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติพร สะสม เรื่องการศึกษาระบบการบริหารและการจัดการวัดใน 
พระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาวัดพระธาตุแชแหง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ในประเด็นท่ีวาวัดพระ
ธาตุแชแหงไดมีการจัดระบบการบริหารและการจัดการวัด โดยไดเนน การบริหารงานบุคล การ
บริหารงานธุรการ การบริหารงานการเงิน/บัญชี การบริหารศาสน-สมบัติ การบริหารกิจกรรมของ
วัด ซ่ึงการบริหารงานดังท่ีกลาวมานี้มีระบบการบริหารงานท่ีชัดเจน โปรงใสมีการจัดรูปแบบของ
คณะกรรมการการบริหารในสวนงานตาง ๆ การจัดระบบการบริหารงานของวัดพระธาตุแชแหงจะ
เนนในเรื่องของความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ      ในสวนของปจจัยท่ีมีผลสัมฤทธิ์และ
ผลกระทบตอการบริหารและการจัดการวัดพระธาตุแชแหงนั้นจากการศึกษาทราบวาเพราะปจจัย ๒ 
ประการ คือปจจัยภายใน ไดแก ความมีภาวะผูนําของเจาอาวาส บุคลากร งบประมาณ และปจจัย
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ภายนอก ไดแก คณะสงฆ ภาครัฐ และองคกรเอกชน ซ่ึงปจจัยท้ังสองสวนตางเอ้ือผลประสาน
ประโยชนสงเสริมซ่ึงกันจนทําใหวัดพระธาตุแชแหงประสบความสําเร็จในการบริหารอันจะไดเปน
ตนแบบท่ีดีงามในการพัฒนาวัดในพระพุทธศาสนา วัดหนึ่งสืบไป 
 

๖.ขอเสนอแนะ 
     ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปปฏิบัติ 
               ขอเสนอแนะในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  
แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร     มีดังนี้ 
  ๑. ดานทาน 
   เม่ือมีพิธีการทางศาสนาเชนงานศพของคนในชุมชน วัดควรรวมเปนเจาภาพงาน
ศพคนในชุมชนทุกๆครั้งเพ่ือเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีกับคนในชุมชน 
  ๒. ดานปยวาจา 
     วัดเปนศูนยรวมจิตใจและสรางความศรัทธาใหแกคนชุมชนและบุคคลท่ัวไป
พระภิกษุสงฆและสามเณรท่ีบวชเรียน เผยแผพระพุทธศาสนาจึงตองชวยเจรจาไกลเกลี่ยเม่ือเกิดขอ
ขัดแยงของคนในชุมชน   
  ๓. ดานอัตถจริยา 
  วัดเปนศูนยรวมจิตใจและสรางความศรัทธาใหแกคนชุมชนและบุคคลท่ัวไป
พระภิกษุสงฆและสามเณรท่ีบวชเรียน เผยแผพระพุทธศาสนาจึงตองสงบุคลากรของวัดเขาไปชวย
ชวยบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนเสมอ    
 ๔. ดานสมานัตตตา 
     ในการพบปะพูดคุยกับญาติโยมในเรื่องตางท้ังแบบเปนทางการ หรือเปนการสวนตัว
พระสงฆควรวางตัวอยางเหมาะสมเม่ือสนทนากับประชาชน 
   ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาครั้งตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะประเด็นท่ีนาสนใจศึกษา
ตอไปนี้ 
           ๑. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร ใหหลากหลายไปอีก 
เชน หลักบริหาร POCCC  CPO  เปนตน 
 ๒. ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาความสัมพันธของการจัดการเชิงพุทธตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ ขัน  เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานครในภาพรวมใหมีกลุมประชากรครอบคลุมกวางยิ่งข้ึนเชนระดับกลุมเขตการปกครอง
สงฆ เปนตน 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙114

 ๓. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบตางๆโดยประยุกตเอา
เทคโนโลยีดานตางๆมาใชในการคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบวัดดาวดึงษาราม  แขวง
บางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
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บทคัดยอ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค  ๑) เพ่ือสังเคราะหคุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานัก ศาสน
ศึกษาแผนกธรรม-บาลี  ๒) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรม-
บาลี จังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยางของการวิจัย ไดแก เจาสํานักศาสนศึกษา แผนกธรรม-บาลี 
จํานวน ๑๘๓ รูป และพระเลขานุการเจาคณะตําบล จํานวน ๑๑๑ รูป  ในจังหวัดนครราชสีมา เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับ ท่ีสรางจากผลการสังเคราะห
คุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรม-บาลี และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ คํานวณคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)     
 ผลการวิจัยพบวา ๑. จากผลการสังเคราะหคุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสน
ศึกษาแผนกธรรม-บาลี มีหลักธรรม และขอธรรมท่ีเหมาะสม จํานวน ๑๒ หลักธรรม ๕๓ ขอธรรมจัด
กลุมเปน ๔ ดาน ไดแก  ๑) ดานบุคลิกภาพ ๒) ดานวิชาการ ๓) ดานคุณธรรมจริยธรรม                      
๔) ดานการบริหารจัดการ 
 ๒. คุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรม-บาลี จังหวัดนครราชสีมา 
ตามความคิดเห็นของเจาสํานักศาสนศึกษา แผนกธรรม-บาลี และพระเลขานุการเจาคณะตําบล 
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม (x = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๕๙) รองลงมา คือ ดาน
บุคลิกภาพ (x = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๕๙) ดานการบริหารจัดการ (x= ๓.๙๗, S.D. = ๐.๕๗) และดาน
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วิชาการ (x=๓.๘๙, S.D. = ๐.๕๙) ตามลําดับ ซ่ึงเจาสํานักศาสนศึกษา และพระเลขานุการเจาคณะ
ตําบลมีความคิดเห็นสอดคลองกันทุกดาน 
 

คําสําคัญ : คุณลักษณะภาวะผูนํา; เจาสํานักศาสนศึกษา 
 
 
 

Abstract 
The objectives of this study were 1) to synthesize leadership traits of 

Dhamma-Pali Buddhist institute heads and 2) to study the leadership traits of 
Dhamma-Pali Buddhist institute heads in Nakhon Ratchasima province. The samples 
were consisted of 183 Dhamma-Pali Buddhist institute heads and 111 dean district 
secretary monks. This study used a 5 rating scale questionnaire as a tool for data 
collection.  The data were analyzed by using statistical program to compute frequency, 
percentage, mean (x), and standard deviation (S.D.). The research findings were as 
follows; 1) The synthesized results showed that the appropriate leadership traits of 
Dhamma-Pali Buddhist institute heads consisted of 12 Dhammic principles  (52 
Dhamma topics) which were categorized into 4 aspects: 1) personality, 2) academic, 3) 
morality and ethics, and 4) administration.  2) According to the opinion of Dhamma-
Pali Buddhist institute heads and dean district secretary monks, the highest average 
aspect was the morality and ethics (x= 4.04, S.D. = 0.59). The following aspects were 
personality (x = 4.01, S.D. = 0.59), administration (x= 3.97, S.D. = 0.57), and academic (
x= 3.89, S.D. = 0.59), respectively. Dhamma-Pali Buddhist Institute heads and dean 
district secretary monk’s opinion were corresponding. 
 

Keywords : leadership traits, Buddhist institute heads  
 
๑. บทนํา  
 ในยุคโลกาภิวัตนประเทศมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางรวดเร็วหลายดาน ซ่ึงสงผลตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเมืองและวัฒนธรรม ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนานี้คือศักยภาพของ
พลเมืองของประเทศ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง การศึกษาและอ่ืนๆ 
เปนสิ่งท่ีทุกคนเก่ียวของ ไมวาจะเปนสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันศาสนา และองคกร
ตางๆ ทําใหทุกภาคสวนตองปรับบทบาทหนาท่ีใหเขากับสถานการณในปจจุบัน๑วัดเปนสถาบัน

                                                           
 ๑ สมศักด  บุญปู, พระสงฆกับการศึกษาไทย, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ                  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๒๓๗. 
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ศาสนา และเปนสวนหนึ่งของชุมชนสามารถสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนได มีความสําคัญตอการ
บังเกิดข้ึนของศีลธรรมในสังคมหากวัดแยกตัวจากชุมชน ผลท่ีตามมาคือชุมชนออนแอ สังคมออนแอ 
เนื่องจากชุมชนเปนโครงสรางพ้ืนฐานของสังคม เม่ือพ้ืนฐานออนแอยอมทําใหสถาบันอ่ืนๆ ในสังคม
ออนแอ รวมท้ังสถาบันศาสนาดวย๒พระภิกษุสามเณรถือเปนศาสนบุคคลท่ีสําคัญและเปน
องคประกอบท่ีสําคัญ ของพระพุทธศาสนา การท่ีจะทําใหพระพุทธศาสนาเขมแข็งได พระภิกษุ
สามเณรตองได รับการศึกษาใหมีความรู ท้ังทางโลกและทางธรรม เม่ือสังคมและวัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลงไป สิ่งท่ีจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพระพุทธศาสนาไมใชหลักคําสอนขององค
พระศาสดาแตเปนเรื่องของพระภิกษุสามเณรท่ีมีจํานวนกวา ๓๔๑,๗๐๗ รูป ท่ัวประเทศ๓ ท่ีจะตอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทใหสอดคลองและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม ใน
ขณะเดียวกันก็ไมขัดกับหลักพระธรรมวินัยดวย พระภิกษุสามเณรควรจะตองเปนผูถึงพรอมดวย
วิชชา และจรณะอยางแทจริง นอกจากจะตองประพฤติตามพระธรรมวินัยแลว พระภิกษุสามเณรยัง
ตองขวนขวายศึกษาธรรมใหมีความรูความเขาใจจากพระไตรปฎกโดยตรง จากอรรถกถาและจาก
สํานวนอธิบาย และเขาใจศาสตรตางๆ อีกดวย๔      
 สํานักศาสนศึกษามีเจาอาวาสเปนผูบริหาร หรือท่ีเรียกวา “เจาสํานักศาสนศึกษา”                   
มีหนาท่ีในการจัดการศึกษาแผนกธรรม-บาลี สําหรับพระภิกษุสามเณร และบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป เจา
สํานักศาสนศึกษาจึงมีบทบาทความสําคัญในการพัฒนาดานศาสนศึกษา โดยท่ัวไปสํานักศาสนศึกษา
จะไดรับความอุปถัมภจากพุทธศาสนิกชนและจากภาครัฐ แตการสนับสนุนดังกลาวเปนไปอยาง
จํากัดและไมเพียงพอ จึงเปนเหตุใหพระภิกษุสามเณรเลาเรียนกันตามอัตภาพไมไดรับการศึกษา
เทาท่ีควรพระภิกษุสามเณรตองเดินทางไปพํานักอาศัยอยูตามวัดตางๆ ในเมืองหรือในสํานักศาสน
ศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน ทําใหไดรับความลําบากท้ังเรื่องท่ีพักอาหารและมีปญหาอุปสรรค
เรื่องคาใชจายในการศึกษาสํานักศาสนศึกษาก็ไมอาจดูแลไดท่ัวถึงจึงสงผลกระทบตอจํานวนผูเรียน 
ผูสมัครสอบ ตลอกจนผลการสอบท้ังแผนกธรรมและบาลีอยางไรก็ตามเม่ือศึกษาดูจากรายงานแม
กองบาลีสนามหลวง จะเห็นไดวายังมีสํานักศาสนศึกษาท่ีหางไกลความเจริญ แตสามารถสง
พระภิกษุสามเณรเขาสอบ และสอบผานเปนลําดับตนๆ ของประเทศ ตัวอยางเชนวัดจองคํา ตําบล
บานหวด อําเภองาว จังหวัดลําปาง ไดชื่อวาเปนสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรม-บาลี โดดเดนท่ีสุดวัด
หนึ่งของประเทศไทย และไดรับการคัดเลือกและยกยองใหเปนวัดดีเดนในดานจัดการศึกษาแผนก

                                                           
 ๒ ประเวศ  วะสี, หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน, (เอกสารวิชาการ, ๒๕๓๙), หนา 
๑๒๑. 
 ๓ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, “ขอมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา”, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพพระพุทธศศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๘), หนา ๑. 
 ๔ คูณ  โทขันธ, พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนาธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๕), 
หนา ๒๒๕. 
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ธรรม-บาลี๕  ความสําเร็จของวัดจองคําท่ีปรากฏใหเห็นนี้ มีปจจัยที่สําคัญคือคุณลักษณะสวนตน และ
พฤติกรรมการบริหารสํานักของสํานักศาสนศึกษา สงผลใหพระภิกษุสามเณรและครูผูสอนมีความ
มุงม่ันในการเรียนการสอน จนกระท่ังประสบผลสําเร็จ๖ จากตัวอยางขางตนแสดงวาคุณลักษณะ
ภาวะผูนํา เปนสิ่งสําคัญในการจัดการศึกษาของสํานักศาสนศึกษาภายใตขอจํากัดตางๆ 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรม-
บาลี เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสนศึกษาอันจะสงผลตอ
การจัดการศึกษาแผนกธรรม-บาลี ตอไป 
 

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๒.๑) เพ่ือสังเคราะหคุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรม-บาลี
 ๒.๒) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรม-บาลีจังหวัด
นครราชสีมา 
๓. ขอบเขตการวิจัย        
 ๓.๑ ขอบเขตดานประชากร      
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เจาสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรม-บาลี  จังหวัดนคร      
ราชสีมา จํานวน ๓๔๒ รูป และพระเลขานุการเจาคณะตําบลท่ีมีสํานักศาสนศึกษาต้ังอยูภายใน
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๒๑๗ รูป      
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก เจาสํานักศาสนศึกษา จํานวน ๑๘๓ รูป                    
และพระเลขานุการเจาคณะตําบล จํานวน ๑๑๑รูป ซ่ึงไดจากการสุมอยางงายจากทุกอําเภอ                    
ในจังหวัดนครราชสีมา    
 ๓.๒ ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา        
 ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก คุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรม-บาลี 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย        
 การวิจัยครั้งนี้ มีวิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน ๒ ข้ันตอน ดังนี้   
 ข้ันตอนท่ี ๑ การสังเคราะหคุณลักษณะภาวะผูนํา มีวิธีดําเนินการ ดังนี้ ๑) ผูวิจัยศึกษา
เอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะภาวะผูนําสําหรับผูบริหาร และหลักธรรม
สําหรับพระนักบริหาร นักปกครอง เพ่ือใหไดหลักธรรม และขอธรรมท่ีแสดงคุณลักษณะภาวะผูนํา
ของเจาสํานักศาสนศึกษา ๒) นําหลักธรรม และขอธรรมท่ีสังเคราะหไดจากขอท่ี ๑ ใหผูทรงคุณวุฒิ ท่ี
เปนพระภิกษุระดับผูปกครอง เปนเจาสํานักศาสนศึกษา ตรวจสอบความเหมาะสมของหลักธรรมและ
                                                           
 ๕ พิณสุดา  สิริธรังสี, การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีดีเดน, (กรุงเทพมหานคร : สํา
สักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๘), หนา ๑.    
 ๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๙. 



119วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ขอธรรม ๓) ผูวิจัยนําหลักธรรมและขอธรรมท่ีผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ มาบูรณาการกับ
คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารท่ัวไป เพ่ือจัดกลุมเปนดานๆ ๔) นําหลักธรรม และขอธรรมท่ีจัด
กลุมเปนดานๆ ใหผูทรงคุณวุฒิสาขาการบริหารตรวจสอบความเหมาะสมในการจัดกลุมข้ันตอนท่ี ๒ 
การศึกษาคุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรม-บาลี จังหวัดนครราชสีมา มี
วิธีดําเนินการ ดังนี้ ๒.๑ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามท่ีสรางจากผล                          
การสังเคราะหหลักธรรม และขอธรรม ท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสน
ศึกษาแผนกธรรม-บาลี โดยผูวิจัยเขียนขอคําถามดวยการแปลหลักธรรม และขอธรรมจาก         
ภาษาบาลีเปนภาษาไทยท่ีเขาใจไดงาย พรอมท้ังคํานึงถึงบริบทการบริหารสํานักศาสนศึกษา และ
คุณลักษณะภาวะผูนํา แบบสอบถามน้ี มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับไดแก มี
คุณลักษณะภาวะผูนํามากท่ีสุดถึงนอยท่ีสุด และผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  ไดคาดัชนี
ความสอดคลองต้ังแต ๐.๖  ถึง ๑.๐ และคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ ๐.๙๒๓ ๒.๒ การเก็บ
รวบรวมขอมูล ผูวิจัยสงแบบสอบถามถึงกลุมตัวอยางคือ เจาสํานักศาสนศึกษาและพระเลขานุการเจา
คณะตําบล โดยประสานขอความรวมมือจากพระเลขานุการเจาคณะอําเภอทุกอําเภอในจังหวัด
นครราชสีมา แลวติดตามเก็บแบบสอบถามท่ีสงกลับทางไปรษณียและอีกสวนหนึ่งติดตามขอรับ
แบบสอบถามดวยตนเอง การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ไดแบบสอบถามครบถวน    
 ๒.๓ การวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติคํานวณคาความถ่ี คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
 

๕. ผลการวิจัย         
 ๕.๑ ผลการสังเคราะหคุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรม-บาลีได
หลักธรรม และขอธรรมท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรม-
บาลี มี ๑๒ หลักธรรม ซ่ึงประกอบดวย ๕๓ ขอธรรม จัดกลุมเปน ๔ ดาน ดังแสดงในตารางท่ี ๑ 
ตารางท่ี ๑ หลักธรรม และขอธรรมท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสนศึกษา     
แผนกธรรม-บาล ี
 

ดานบุคลิกภาพ ดานวิชาการ ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานการบริหารจัดการ 
พรหมวิหาร ๔         
  (มุทิตา) 
สังคหวัตถุ ๔  
  (สมานัตตตา) 
อิทธิบาท ๔  
  (วิริยะ) 
อาวาสิกธรรม ๕ 

    (อากัปปวัตตะ 
    สัมปนนะ) 

โกศล ๓ 
  (อายโกศล) 
พละ ๕  
  (สัทธา/ 
  วิริยารัมภะ)
อาวาสิกธรรม ๕ 
  (พหุสสุตตะ/ 
  ปฏิสัลเลขิตา/ 
   คัมภีรัญจะ 

พรหมวิหาร ๔  
  (เมตตา/ กรุณา/อุเบกขา) 
พละ ๕  
  (อนวัชพละ) 
สาราณียธรรม ๖ 
  (สีลสามัญญตา/ 
  ทิฏฐิสามัญญตา) 
กัลยาณมิตร ๗ 
  (โน จัฏฐาเนนิโยชเย) 

อธิปไตย ๓  
  (ธัมมาธิปไตย) 
โกศล ๓  
  (อุปายโกศล) 
สังคหวัตถุ ๔  
  (อัตถจริยา)    
อิทธิบาท ๔  
  (ฉันทะ/จิตตะ/วิมังฺสา) 
พละ ๕  



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙120

 กัลยาณมิตร ๗  
  (กัลยาณวาจา/ปโย/   
  ครุ/ภาวนีโย/      
  วัตตาจะ/ 
  วะจะนักขโม) 
สัปปุริสธรรม ๗  
  (อัตตัญุตา) 
ทศพิธราชธรรม ๑๐ 
  (อาชชวะ/มัททวะ) 

   กะถังกัตตา) 
สัปปุริสธรรม ๗ 
  (ธัมมัญุตา/ 
  อัตถัญุตา) 
 

อปริหานิยธรรม 
  (เต สักกริสสันติครุกรสิ   
  สันติมาเนสสันติปูเชสสันติ/
  ตานิ สักกริสสันติครุกร ิ
   สสันติมาเนสสันติ 
   ปูเชสสันติ, เตสัญจะทิน 
  นะปุพพังกตปุพพังธัมมิกัง 
  พลิง โนปริหาเปสสันต/ิ 
  อรหันเตสุ ธัมมฺิกา  
  รักขาวรณคุตติ สสุังวิ   
  หิตาภวิสสันติ) 
ทศพิธราชธรรม ๑๐ 
  (ทาน/ตปะ) 

  (สังคหพละ/ พาหาพละ/    
  โภคพละ) 
สารณียธรรม ๖  
  (เมตตากายกรรม/ 
  เมตตาวจีกรรม) 
สัปปุริสธรรม ๗        
  (มัตตัญตุา/กาลัญุตา/ 
  ปุคคลัญตุา) 
อปริหานิยธรรม ๗  
  (อภิณหสันนิปาตาภวิสสันต ิ
  สันนิปาตาพหุลา/สมัคคา 
  สันนิ ปติสสันต,ิสมัคคา 
  วุฏฐหิสสันติ,สมัคคากรณ ี
  ยานิกริสสันต/ิอปญญัตตัง 
  น ปญญาเปสสันฺติ,ปญญัตตัง     
  น สมุจฉินทิสสันติ) 
ทศพิธราชธรรม ๑๐ 
  (อักโกธะ/อวิหิงสา/ขันติ) 

 จากตารางท่ี ๑ จะเห็นวาหลักธรรมบางหลักธรรมถูกจัดกลุมมากกวาหน่ึงดาน แต                    
ขอธรรมของหลักธรรมนั้นไมซํ้ากันในแตละดาน ตัวอยางเชน พรหมวิหาร ๔ เปนหลักธรรมท่ีอยูท้ัง
ดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรมจริยธรรม แตขอธรรมเฉพาะ “มุทิตา เทานั้น ท่ีอยู ใน                   
ดานบุคลิกภาพ ในขณะท่ีขอธรรม” “เมตตา, กรุณา, อุเบกขา อยูในดานคุณธรรมจริยธรรม เปน
ตน” 
 ๕.๒ ผลการศึกษาคุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรม-บาลี จังหวัด
นครราชสีมา พบวา คุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรม-บาลี จังหวัด
นครราชสีมา ตามความเห็นของเจาสํานักศาสนศึกษา และพระเลขานุการเจาคณะตําบลมีความ
สอดคลองกัน ดังแสดงในตารางท่ี ๒  
 

ตารางท่ี ๒ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสนศึกษา 
 แผนกธรรม-บาลี จังหวัดนครราชสีมา  
    

คุณลักษณะภาวะผูนํา 
เจาสํานัก                      

ศาสนศึกษา 
พระเลขานุการ                        
เจาคณะตําบล รวม 

x S.D. x S.D. x S.D. 
๑. ดานบุคลิกภาพ ๔.๐๑ ๐.๕๔ ๓.๙๘ ๐.๖๒ ๔.๐๑ ๐.๕๗ 
๒. ดานวิชาการ ๓.๙๐ ๐.๕๙ ๓.๘๙ ๐.๖๑ ๓.๘๙ ๐.๕๗ 
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๓. ดานคุณธรรม จริยธรรม ๔.๐๓ ๐.๕๙ ๔.๐๖ ๐.๕๗ ๔.๐๔ ๐.๕๗ 
๔. ดานการบริหารจัดการ ๓.๙๘ ๐.๕๗ ๓.๙๕ ๐.๕๗ ๓.๙๗ ๐.๕๗ 

รวม ๓.๙๘ ๐.๕๓ ๓.๙๗ ๐.๕๖ ๓.๙๘ ๐.๕๔ 
 

 จากตารางท่ี ๒ จะเห็นวา คุณลักษณะภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ดานบุคลิกภาพ ดานการบริหารจัดการ และดานวิชาการตามลําดับ เม่ือพิจารณา
ตามลําดับของคาเฉลี่ย เจาสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรม-บาลี และพระเลขานุการเจาคณะตําบล มี
ความคิดเห็นสอดคลองกันตามลําดับทุกดาน  
 

๖. อภิปรายผล          
 ผลการสังเคราะหหลักธรรมท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสน               
ศึกษาท่ีพบวา มี ๑๒ หลักธรรม ไดแก ๑) โกศล ๓ ๒) อธิปไตย ๓ ๓) พรหมวิหาร ๔ ๔) สังคหวัตถุ ๔ ๕) 
อิทธิบาท ๔ ๖) พละ ๕ ๗) อาวาสิกธรรม ๕ ๘) สาราณียธรรม ๖ ๙) สัปปุริสธรรม ๗                          
๑๐) กัลยาณมิตร ๗ ๑๑) อปริหานิยธรรม และ ๑๒) ทศพิธราชธรรม ๑๐ พบวาดานคุณธรรมจริยธรรม
สูงสุด  สอดสอดคลอง กับงานวิจัยของพระครูสั งฆรักษ ณรงค ฤทธิ์   ฐานวโร (ตะนะวัน )                     
ท่ีไดศึกษาบทบาทภาวะผู นําของพระราชธรรมโสภณ (จําป  จนฺทธมฺโม) พบวา ใชหลักธรรม ๘ 
หลักธรรม ในการเปนผูนําท่ีดี ไดแก หลักอธิปไตย ๓ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔                  
หลักพละ ๕ สาราณิยธรรม ๖ หลักทิศ ๖ หลักอปริหานิยธรรม ๗ หลักสัปปุริสธรรม ๗๗ และงานวิจัย
พระสมุหอภิเษก  สีลเตโช (โฉมตรึก)  ท่ีศึกษาการประยุกตใชภาวะผูนําของพระธรรม   สิทธินายก 
(เฉลิม  พนฺธุรํสี) ในกิจการคณะสงฆ พบวา มี ๓ หลักธรรมท่ีนํามาใช ไดแก   สัปปุริสธรรม ๗ พรหม
วิหารธรรม ๔ และสังคหวัตถุ ๔๘ คุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสนศึกษามี ๔ ดาน คือ ดาน
บุคลิกภาพ ดานวิชาการดานคุณธรรมจริยธรรม และดานการบริหารจัดการ พบวา ดานคุณธรรม
จริยธรรมสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับพระครูพิมลกาญจนธรรม (บรรหาญ  ทับทิมศรี) พบวา ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอเลาขวัญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ พบวา ภาวะผูนําในดานคุณธรรมจริยธรรมมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด๙ และ
                                                           

๗ พระครูสังฆรักษณรงคฤทธ์ิ  ฐานวโร (ตะนะวัน), “ศึกษาภาวะผูนําของพระราชธรรมโสภณ (จําป 
จนฺทธมฺโม) เจาคณะจังหวัดรอยเอ็ด”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๘ พระสมุหอภิเษก  สีลเตโช (โฉมตรึก), “การศึกษาภาวะผูนําของพระธรรมสิทธนิายก (เฉลิม  พนฺธุรํสี)”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๙ พระครูพิมลกาญจนธรรม (บรรหาญ ทับทิมศรี), “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา อําเภอเลาขวัญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔                     
(การบริหารการศึกษา)”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการคณะสงฆ,                   
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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ผลการวิจัย ทรงสวัสด์ิ  แสงมณี ท่ีศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาตามความตองการของครู
สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน พบวา ดานคุณธรรม อยูในระดับมากท่ีสุด และคุณลักษณะ
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความตองการของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุน
เทียน๑๐ 
 

๗. ขอเสนอแนะ          
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา คุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรม-
บาลี จังหวัดนครราชสีมาในดานวิชาการ และดานการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานคุณธรรม
จริยธรรม และดานบุคลิกภาพ การมีคุณลักษณะดานวิชาการ และดานการบริหารตํ่ากวาอาจสงผล
โดยตรงตอประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสํานักศาสนศึกษา จึงควรหารูปแบบท่ีจะพัฒนา
คุณลักษณะภาวะผูนําของเจาสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรม-บาลี ใน ๒ ดานนี้ โดยผูวิจัยจะไดศึกษา
เพ่ือพัฒนารูปแบบในข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 (๑) หนังสือ 
คูณ  โทขันธ. พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนาธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๕. 
ประเวศ  วะสี. หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน. เอกสารวิชาการ, ๒๕๓๙. 
พิณสุดา  สิริธรังสี. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีดีเดน. กรุงเทพมหานคร : 

สําสักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๘. 
สมศักด  บุญปู. พระสงฆกับการศึกษาไทย.พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา ล ง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. ขอมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพพระพุทศศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๘. 
 (๒) วิทยานิพนธ/รายงานการวิจัย   
ทรงสวัสด์ิ  แสงมณี. “คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามความตองการของครูสังกัด 

กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน”. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. ๒๕๕๒.                        

                                                           
๑๐ ทรงสวัสดิ์  แสงมณี, “คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามความตองการของครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา,(บัณฑิต
วิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๕๒). 
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พระครูพิมลกาญจนธรรม (บรรหาญ ทับทิมศรี). “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 
สถานศึกษา อําเภอเลาขวัญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี
เขต ๔”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการคณะสงฆ. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๗.    

พระครูสังฆรักษณรงคฤทธิ์  ฐานวโร (ตะนะวัน). “ศึกษาภาวะผูนําของพระราชธรรมโสภณ(จําป 
จนฺทธมฺโม) เจาคณะจังหวัดรอยเอ็ด”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิ ท ย าลั ย . 
๒๕๕๔.                               

พระสมุหอภิเศกสีลเตโช (โฉมตรึก). “การศึกษาภาวะผูนําของพระธรรมสิทธนิายก (เฉลิม  พนฺธุรํสี)”. 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย:   

           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๖. 
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ความหมาย และรูปแบบพฤติกรรมการใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชน; 
กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

Meaning types of violence in children and youth; A case Study 
Communities in Nakhonsawan Municipality Nakhonsawan 

Province. 
         

สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา∗ 
 

บทคัดยอ 
บทความวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความหมายและรูปแบบของพฤติกรรมความ

รุนแรงของเด็กและเยาวชน และเพ่ือไดขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการปองกันเฝาระวังและ
แกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ผูวิจัยไดกําหนดพ้ืนท่ีทําการวิจัยเฉพาะชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค ซ่ึงมีจํานวนชุมชน จํานวน ๗๑ ชุมชน เปนพ้ืนท่ีทําการวิจัย มีประชากร
และกลุมตัวอยาง เปนเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุต้ังแต ๑๐-๑๘ ป ท่ีอาศัยอยูในชุมชนและในโรงเรียน 
เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางในการสํารวจในชุมชน จํานวน ๓๘๔ คน และใน
โรงเรียน จํานวน ๓๒๐ คน ทําการสัมภาษณเชิงลึกกับเด็กและเยาวชนจากชุมชน จํานวน ๔๒๖ คน 
และทําการสนทนากลุมจากผูแทนชุมชน ผูปกครอง และเด็กและเยาวชน จํานวน ๖๘๐ คน  

ผลการศึกษาพบวา 
ความหมายพฤติกรรมการใชความรุนแรง เปนการกระทําท่ีสงผลกระทบตอรางกายเด็กท่ี

ถูกกระทําซ่ึงรวมถึงการชกตอย ตบตี ทะเลาะวิวาท เรื่องธรรมดาจนถึงการลงมือทํารายกันโดยมี
อาวุธ ซ่ึงระดับความรุนแรงของการกระทํานั้นดูจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนเปนหลัก 
แตเด็กและเยาวชน ถือเปนเรื่องปกติธรรมดาสําหรับวัยของพวกเขาเอง การรวมกลุมกันเปนการ
แสดงเชิงสัญลักษณมากกวาจะไปทํารายใคร 

รูปแบบของการใชพฤติกรรมความรุนแรง สามารถจําแนกออกเปน ๖ รูปแบบ 
ประกอบดวย (๑) เปนเรื่องธรรมดาของเด็กและเยาวชน (๒) คึกคะนองท่ัวไป (๓) ปกปองศักด์ิศรี 
(๔) การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (๕) ความเปนผูนํา และ (๖) อันตรายถึงชีวิต 

การปองกันและแกไขพฤติกรรมการใชความรุนแรง ควรรวมมือกันระหวางเด็กและเยาวชน 
กับพอแม ผูปกครอง ตองมีเวลาใหกันและกัน เปนท่ีปรึกษา เปนตัวอยางท่ีดี ไมทําพฤติกรรมความ
รุนแรงในเห็นจนเกิดความชาชิน เด็กและเยาวชนก็จะตองเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแมผูปกครอง 
                                                 

∗ อาจารย ดร., อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค e-
mail: suwanna660๕@gmail.com 
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ประพฤติตนเปนเด็กดี ใชเวลาวางในทางสรางสรรค ไมนําตนเองเขาไปอยูในสถานท่ีท่ีเกิดความ
รุนแรง ไมม่ัวสุม ออกไปเท่ียวเตรตอนดึก อยูหางจากกลุมพวกอันธพาล ไมตัดสินปญหาโดยใชกําลัง 
หลีกเลี่ยงเม่ือถูกผูอ่ืนขมเหง ตองรูจักควบคุมอารมณเพ่ือไมใหเกิดการใชความรุนแรง ไมพูดจา
เหยียดหยามผูอ่ืน ไมลงโทษโดยใชความรุนแรง ควรท่ีจะพูดคุยกันดวยเหตุผล รับฟงเหตุผลและ
แกไขปญหา พรอมท้ังสั่งสอนถึงผลเสียหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําดังกลาวในอนาคต 
 

คําสําคัญ: รูปแบบพฤติกรรมการใชความรุนแรง; เด็กและเยาวชน   
 

 
ABSTRACT 

 This research the purpose is to study the meaning and form of violent 
behavior of children and youth. And to get feedback on the prevention, 
surveillance and tackle violence in children and youth. The researchers determined 
specific areas of research communities in Nakhon Sawan. The community is a 
community which has a total of 71 research areas. Population and sample the 
children and youth aged 10-18 years living in the community and in school. The 
research model combines qualitative research and quantitative research. Sample 
survey in the community of 384 people and the school of 320 people conducted 
in-depth interviews with children and youth from the community of 426 people 
and conducted focus groups of community representatives, parents and children of 
๖๘๐ people. 
 The study found that meaning the violent behavior. An action that affects 
the victim's body, including the smash hit, slapping altercation common action to 
hurt each other with weapons. The severity of the action is viewed from impacts 
that occur to children and youth mainly. But youth it is normal for their age. 
Confederation symbolic gesture rather than going to hurt anyone. Patterns of 
violent behavior. Can be classified into six themes are: (1) is common in children 
and adolescents (2) animatedly (3) protect the dignity (4) mutual aid (5) leadership 
and (6) fatal.To prevent and resolve violent behavior. Should cooperation between 
youth and parents to have time for each other. As a consultant A good example Do 
not see the violent behavior in the familiar. Children and young people will have to 
obey the instruction of parents. Behave as a good boy Leisure time in a creative 
way Do not put yourself into a place where violence is not conspiring to hang out 
late at night. Stay away from bullies not settled the issue by force when others 
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avoid being persecuted. To avoid the need to temper the violence. Do not insult 
others speak not punished by violence It should also be talking reasons. Listen to 
reason and solve problems the doctrine of adverse effects or consequences 
resulting from such actions in the future. 
 

Keywords: Violence in children and youth; children and youth 
 
 
 

๑. บทนํา 
 เด็กและเยาวชนจะเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองใหความสําคัญตอพัฒนาการเรียนรูอยางมีคุณภาพตามวัย การหลอหลอมพัฒนาการของเด็ก
ท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ศีลธรรม จริยธรรม การรูคิดใหถูกตองตามบรรทัดฐานสังคม รวมถึง
มีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของสังคม ซ่ึงถาเด็กและเยาวชนในวันนี้เปนเด็กและเยาวชนท่ี
มีความประพฤติดี มีคุณภาพยอมเล็งเห็นอนาคตไดวา สังคมนั้นๆหรือประเทศนั้นๆจะมีแตความสุข
และความเจริญกาวหนาแตในปจจุบันเด็กและเยาวชนยังคงตองเผชิญกับปญหาดานความม่ันคงใน
การดํารงชีวิตท้ังการเลี้ยงดูของพอแมกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีขาดความ
สมดุล ขาดการกลั่นกรองในการเลือกรับและนําไปปฏิบัติขณะเดียวกัน 
 ปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเปนปญหาสําคัญระดับชาติ การตาย บาดเจ็บและ
พิการจากการถูกทํารายกอนวัยอันควรเปนภาระและความสูญเสียทางสังคม ท้ังนี้ผลกระทบไม
เฉพาะเกิดกับผูถูกกระทํา หรือผูกระทําเทานั้น หากแตยังมีผลกระทบตอครอบครัว ชุมชนและสังคม 
นอกจากนั้นยังรวมถึงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตโดยรวมของคนในชาติ คาใชจายดานสุขภาพ และ
ภาระตอการจัดบริการทางสังคมความรุนแรงในเด็กและเยาวชนมีแนวโนมสูงข้ึน โดยพบวาอัตรา
ตายจากความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศท่ัวโลก โดยเฉพาะอายุระหวาง ๑๐ 
- ๒๔ ป จากการเปรียบเทียบแนวโนมอัตราการเกิดความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในรอบ ๑๐ ปท่ัว
โลก เปรียบเทียบระหวาง ป พ.ศ.๒๕๒๘ - ๒๕๓๗ ประเทศอังกฤษเพ่ิมข้ึน รอยละ ๓๗.๕ และท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ิมข้ึนรอยละ ๗๗ สําหรับประเทศไทยจากขอมูลคดีท่ีเด็กและเยาวชนถูก
ดําเนินคดีท่ีสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ มีประมาณ ๑ ใน ๓ ของการกระทํา
ผิดท้ังหมด และมีแนวโนมสูงข้ึนทุกป คือจากจํานวน ๓๐,๖๖๘ คนในป พ.ศ. ๒๕๔๐ เปน ๓๕,๒๔๕ 
คนในป พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนจํานวน ๕๑,๑๒๘ คนใน ป พ.ศ. ๒๕๕๐ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน
ราชนครินทร (๒๕๕๒) รายงานวาเด็กและเยาวชนไทย มีแนวโนมใชความรุนแรงเพ่ิมข้ึนกวารอยละ 
๑๐ เม่ือเทียบกับป ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๐ ท่ีผานมา และยังพบวาอายุเฉลี่ยของเด็กท่ีใชความรุนแรง
จนถึงกระท่ังกระทําผิดทางกฎหมายมีอายุนอยลง โดยพบมากในชวงอายุ ๑๒-๑๘ ป ท้ังนี้ ความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน พบมากในโรงเรียนในลักษณะของการทะเลาะวิวาทระหวาง
เพ่ือนรวมโรงเรียนและตางโรงเรียน รวมถึงความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดจากการกระทํารุนแรงของ
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สมาชิกในครอบครัวและความรุนแรงท่ีเผยแพรผานสื่อตาง ๆ อาทิ โทรทัศนและอินเทอรเน็ต ซ่ึงมี
อิทธิพลตอการรับรูและเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรง๑ 

ท่ีสําคัญขอมูลของเด็กและเยาวชนท่ีถูกดําเนินคดีนี้ เปนเสมือนยอดภูเขานํ้าแข็งท่ีแสดง
ปญหาเพียงสวนเสี้ยวเทานั้น ยังมีปรากฏการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนแตไมไดเปนคดี หรือไมไดตก
เปนขาวหรือไมไดรับการรายงานอีกมาก เชน การขมขืน การกระทําความรุนแรงทางรางกายตอคูรัก
ในกลุมเยาวชน การขมขู รีดไถในโรงเรียน เปนตน ภาพปรากฏเชนนี้สะทอนใหเห็นวาปญหาความ
รุนแรงในกลุมเด็กและเยาวชนนับวันยิ่งวิกฤติและสงผลตออนาคตและความม่ันคงของชาติและ
จําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน๒ 

ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงมุงเนนการศึกษาเพ่ือสะทอนปรากฏการณความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชน ในมุมมองของบุคคลท่ีเก่ียวของกับเด็กและเยาวชนโดยตรงประกอบดวย พอแมผูปกครอง 
ตัวเด็กและเยาวชนเอง ครู พระ ผูนําชุมชน เพ่ือนําเสนอถึงสถานการณปญหา พฤติกรรมการใช
ความรุนแรง ตลอดจนความหมายและรูปแบบของพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในแต
ละชุมชน เพ่ือนํามาวิเคราะหในภาพความของพฤติกรรมความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนในการปองกันและแกไขปญหา
ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนตอไป 
 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพ่ือศึกษาความหมายและรูปแบบของพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชน  
๒.๒ เพ่ือไดขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการปองกันเฝาระวังและแกไขปญหาความ

รุนแรงในเด็กและเยาวชน 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา  การศึกษาครั้งนี้มีประเด็นของการศึกษาท่ีมุงเนนท่ีความหมาย 

และรูปแบบพฤติกรรมการใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชน  
๓.๒ ขอบเขตดานประชากร เด็กและเยาวชนท่ีมีอายุต้ังแต ๑๐-๑๘ ป โดยแบงออกเปน ๒ 

กลุม ไดแก กลุมแรกเด็กและเยาวชนท่ีอาศัยอยูในชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค  และกลุมท่ี
สองเด็กและเยาวชนท่ีกําลังศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค 
(ท.๑-ท.๘) ท่ีเปนพ้ืนท่ีศึกษา  

                                                 
๑ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ, “แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙”.(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๕๔), หนา 
๙. 

๒ เพ็ญจันทร ประดับมุข-เซอรเธอรและคณะ, “มิติทางสังคมวัฒนธรรมท่ีสงผลตอความรุนแรงในเด็ก
และเยาวชน”, รายงานการวิจัย, ( มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๑). 
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๓.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี   การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดพ้ืนท่ีทําการวิจัยเฉพาะชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค ซ่ึงมีชุมชน จํานวน ๗๑ ชุมชน เปนพ้ืนท่ีทําการวิจัย  โดยมีประชากรและ
กลุมตัวอยาง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุตั้งแต ๑๐-๑๘ ป ในแตละชุมชนเปนกรณีศึกษา 

 
 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
๔.๑ รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือ
ความหมายและรูปแบบของพฤติกรรมการใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาชุมชนใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณและสนทนากลุมจากเด็ก
และเยาวชน ผูปกครอง ผูนําชุมชนและผูเก่ียวของ ในการวิจัยเชิงปริมาณโดยการสํารวจ (Survey 
Research) ดวยแบบสอบถาม  

๔.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัย
เชิงปริมาณใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับเด็กและเยาวชน สําหรับ
การวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ประกอบดวย ๑)
การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) ๒)การสัมภาษณแบบลึก (In-Depth 
Interview) ๓)การสัมภาษณแบบลึก (In-Depth Interview) และ ๔)การจัดสนทนากลุม (Group 
Discussion)  
 

๕. ผลการวิจัย 
๕.๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาเด็กและเยาวชนสวนใหญเปนเพศชาย มี

อายุเฉลี่ยประมาณ ๑๔ ป ๖ เดือน กําลังศึกษาอยู มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยระหวาง ๖,๐๐๑ -
๑๐,๐๐๐ บาทตอเดือน ฐานะทางครอบครัวตามความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเปนครอบครัวท่ีมี
ฐานะปานกลาง บิดาและมารดาของเด็กและเยาวชน ประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว อาชีพ
อิสระ และระดับการศึกษาสูงสุดของบิดาและมารดาของผูตอบแบบสอบถามโดยสวนมากพบวา อยู
ในระดับมัธยมศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

๕.๒ ความหมายพฤติกรรมการใชความรุนแรง มุมมองของชุมชน “การกระทําท่ีสงผล
กระทบตอรางกายเด็กท่ีถูกกระทําซ่ึงรวมถึงการชกตอย ตบตี ทะเลาะวิวาท เรื่องธรรมดาจนถึงการ
ลงมือทํารายกันโดยมีอาวุธ เชน มีด ไม ปน ซ่ึงระดับความรุนแรงของการกระทํานั้นดูจากผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตของเด็กและเยาวชนเปนหลัก โดยแบงระดับความรุนแรงออกเปน ๓ ระดับ ไดแก 
ปกติธรรมดา ปานกลาง และรุนแรง  มุมมองของเด็กและเยาวชน “พฤติกรรมการใชความรุนแรง
ของพวกเขาจะตองมีอาวุธเขามาเก่ียวของ เชน มีด ปน สิ่งของตางๆ ท่ีกอใหเกิดอันตรายจนขนาด
ไดรับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต แตการทะเลาะวิวาทชกตอย ตบตี จิกหัว กระชากผม ใหของลับ ใช
คําหยาบคาย ถือเปนเรื่องปกติธรรมดาสําหรับวัยของพวกเขาเอง การรวมกลุมกันเปนการแสดงเชิง
สัญลักษณมากกวาจะไปทํารายใคร” 
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๕.๓ รูปแบบความรุนแรง จากการศึกษาพบวารูปแบบของการใชพฤติกรรมความรุนแรง 
สามารถจําแนกออกเปน ๖ รูปแบบ ไดแก ๑) เปนเรื่องปกติธรรมดาของเด็กและเยาวชน ๒) คึก
คะนองท่ัวไป ๓) ปกปองศักด์ิศรี ๔) การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ๕) ความเปนผูนํา และ ๖) อันตราย
ถึงชีวิต  

๕.๔ สถานการณความรุนแรง พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ท่ีแสดงออกมานั้นสวนหนึ่ง
ไดรับอิทธิพลจากเพ่ือน เนื่องจากเพ่ือนมีเวลาอยูกับเด็กและเยาวชนมากกวาพอกับแม หรือ
ผูปกครอง เพ่ือนคุยไดทุกๆ เรื่องไมวาเรื่องนั้นจะสําคัญมากนอยเพียงใด เม่ือเด็กและเยาวชนคิดวา
เพ่ือนเปนคนท่ีชวยเหลือหรือปรึกษาไดทุกเรื่อง เพราะขนาดของวัยท่ีใกลเคียงกัน พฤติกรรมท่ีแสดง
ออกมานั้นถาในสายตาของเด็กและเยาวชนก็จะมองวาเปนพฤติกรรมท่ีปกติท่ีแสดงแบบนั้น แตถาใน
สายตาของผูใหญก็จะมองวาไมเหมาะสม เด็กและเยาวชน มีประสบการณเห็นการกระทําความ
รุนแรง ไดแก การชกตอยตบตีกันระหวางเด็กและเยาวชนท้ังในชุมชนและในโรงเรียน เห็นการขมขู 
ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศในทํานองชูสาว และในจํานวนนี้เด็กและเยาวชนเองมีพฤติกรรมการใช
ความรุนแรงในเรื่องของการทะเลาะวิวาท (ยกพวกตีกัน) การชกตอยตบตีกับคูอริ ซ่ึงเปนการใช
กําลังทํารายรางกายผูอ่ืน จะไมมีการใชอาวุธเขามาเก่ียวของ เด็กและเยาวชนมีความวิตกกังวลเพียง
เล็กนอยตอสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน หากมีปญหาเกิดขึ้นเด็กและเยาวชนเลือกท่ีจะขอคําปรึกษา
จาก เพ่ือน รุนพ่ี และพอแม และมองวาสาเหตุของการใชความรุนแรงเกิดจากสาเหตุจากการด่ืมสุรา 
จากการถูกทาทาย เยาะเยย จากความคึกคะนอง แสดงความเกาเกงเปนแมน แสดงความมีอํานาจ
การเปนหัวหนา และจากการใชสารเสพติด 

๕.๕ โครงสรางทางสังคมของเด็กและเยาวชน  จากขอมูลการสํารวจในชุมชนและใน
โรงเรียน พบวาเด็กและเยาวชนสวนใหญอาศัยอยูกับบิดาและมารดา แตสมาชิกในครอบครัวมีเวลา
ใหแก กันนอย พูดคุยกันนอยกวา ๓๐ นาที บิดามารดามีพฤติกรรมในการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล โดยฝายบิดาจะมีพฤติกรรมด่ืมมากกวามารดา เด็กและเยาวชนเห็นพอแมทะเลาะเบาะ
แวงดาทอกันดวยถอยคํารุนแรง และยังเคยถูกลงโทษดวยการเฆ่ียนตี ทุบตีจากบิดามารดาหรือ
บุคคลในครอบครัว แตอยางไรก็ตามเด็กและเยาวชนยังคงไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวเปน
อยางดีซึ่งพบไดจากการท่ีเด็กและเยาวชนจะขอคําปรึกษาจากผูปกครองทุกครั้งเวลาเกิดปญหาหรือ
มีเรื่องทุกขใจ และเด็กและเยาวชนเองยังรูสึกถึงความสําคัญของตนเองท่ีครอบครัวแสดงออก 

 
๕.๖ การปองกันและแกไขพฤติกรรมการใชความรุนแรง 
 ๕.๖.๑ การปองกันพฤติกรรมการใชความรุนแรง  
 มุมมองจากเด็กและเยาวชน เห็นวาควรมีการรณรงคเรื่องการใชความรุนแรง  ใชการ

เจรจาตอรองท้ังสองฝายโดยใชวิธีการไกลเกลี่ย ใชเวลาวางในทางสรางสรรค เชน เลนกีฬา ออก
กําลังกาย จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมตามโรงเรียน ปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนไมใชความรุนแรง 
ไมควรนําตนเองเขาไปอยูในสถานท่ีท่ีเกิดความรุนแรง ไมม่ัวสุม ออกไปเท่ียวเตรตอนดึก อยูหางจาก
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กลุมพวกอันธพาล ไมตัดสินปญหาโดยใชกําลัง หลีกเลี่ยงเม่ือถูกผูอ่ืนขมเหง ตองรูจักควบคุมอารมณ
เพ่ือไมใหเกิดการใชความรุนแรง ไมพูดจาเหยียดหยามผูอ่ืน จัดการสิ่งแวดลอมท่ีไมดีในชุมชน เดิน
กมหนา หลีกเลี่ยงการเผชิญหนา หามปรามเพ่ือนๆ ไมใหทะเลาะวิวาทกัน  

๕.๖.๒ แกไขปญหาพฤติกรรมการใชความรุนแรง 
มุมมองจากเด็กและเยาวชน เห็นวาเม่ือเกิดปญหาข้ึนแลวควรมีการเรียกผูปกครอง

ท้ัง ๒ ฝาย และเด็กและเยาวชนท้ัง ๒ คน มาพูดคุยกันเพ่ือใหเกิดความเขาใจ ใหทํากิจกรรมรวมกัน
เพ่ือใหเกิดความสามัคคี ใหไดรูจักกัน คุนเคยกัน  ใชเหตุผลในการพูดคุยใหเกิดความเขาใจกันมาก
ข้ึน ควรมีการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดแสดงออกในสิ่งท่ีตนเองชอบ เปดโอกาสใหท้ังสองฝาย
เปดใจคุยกัน ในเรื่องท่ีไมเขาใจกันโดยใชคนกลางไกลเกลี่ย ควรมีการจัดการอบรมและหาแนว
ทางการแกไขท่ีจะทําใหไมเกิดความรุนแรงและทะเลาะวิวาท ควบคุมการใชสื่อตางๆ เพ่ือไมใหเกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ ฝกตนเองใหมีสมาธิมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดความรุนแรงใหเปนคนใจเย็นลง จะตอง
เปนคนยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน อยายึดตนเปนใหญ ใหพอแม ผูปกครองปลูกฝงสิ่งท่ีดี สอนใน
สิ่งท่ีถูกตอง  

มุมมองจากครอบครัว (พอแมผูปกครอง) เห็นวาไมลงโทษโดยใชความรุนแรง ควร
ท่ีจะพูดคุยกับบุตรหลานโดยใชเหตุผล รับฟงเหตุผลและแกไขปญหา พรอมท้ังสอนถึงผลเสียหรือ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําดังกลาวในอนาคต พาไปละลายพฤติกรรมหรือเขารวมกิจกรรมท่ี
ตองอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม ดึงบุตรหลานใหมาอยูใกลๆ พอแม ผูปกครองและทํากิจกรรมรวมกัน
บอยๆ ตองใหบุตรหลานเปนฝายขอโทษและยอมรับผิดหากเปนผูกอปญหาไมใหทายเพราะจะทําให
เกิดความเคยตัว ไมตําหนิดวยถอยคําหยาบคายหรือดุดาอยางรุนแรง แตจะตองสอนใหรูอยางมี
เหตุผล  

 
๖. อภิปรายผล 

๖.๑ ความหมายพฤติกรรมการใชความรุนแรง 
จากมุมมองของชุมชนใหความหมายของพฤติกรรมการใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชน

ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครสวรรค ไววา “เปนการกระทําท่ีสงผลกระทบตอรางกายเด็กท่ีถูก
กระทําซ่ึงรวมถึงการชกตอย ตบตี ทะเลาะวิวาท เรื่องธรรมดาจนถึงการลงมือทํารายกันโดยมีอาวุธ 
เชน มีด ไม ปน ซ่ึงระดับความรุนแรงของการกระทํานั้นดูจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตของเด็ก
และเยาวชนเปนหลัก” จะเห็นไดวา พอแมผูปกครอง ผูนําในชุมชนเล็งท่ีผลของการกระทําเปนหลัก
ถาการใชความรุนแรงในเรื่องของการชกตอย ตบตีกันตามประสาเด็กวัยรุนถือวาเปนเรื่องปกติของ
เด็กและเยาวชนในวัยนี้ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงทางรางกายมักเปนคนท่ีใชอารมณเปนเครื่องตัดสินใจ
มากกวาการใชเหตุผล แตถาการใชความรุนแรงน้ันไมกอใหเกิดอันตรายหรือไมมีอาวุธเขามา
เก่ียวของก็เห็นเปนเรื่องปกติธรรมดา  
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ซ่ึงแมแตมุมมองของเด็กและเยาวชน ก็มีการใหความหมายวา “พฤติกรรมการใชความ
รุนแรงของพวกเขาจะตองมีอาวุธเขามาเก่ียวของ เชน มีด ปน สิ่งของตางๆ ท่ีกอใหเกิดอันตรายจน
ขนาดไดรับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต แตการทะเลาะวิวาทชกตอย ตบตี จิกหัว กระชากผม ใหของ
ลับ ใชคําหยาบคาย ถือเปนเรื่องปกติธรรมดาสําหรับวัยของพวกเขาเอง การรวมกลุมกันเปนการ
แสดงเชิงสัญลักษณมากกวาจะไปทํารายใคร” เปนไปในทิศทางเดียวกัน จะเห็นไดวาพฤติกรรมการ
ใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชนนั้นจะถูกกําหนดท่ีผลของการกระทําเปนสวนใหญและยอมรับ
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนตามชวงวัยซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวนั้นจะเกิดข้ึนในเด็กและเยาวชนท่ีอยูในวัยท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจประกอบกับเด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีมีความคึกคะนอง ใจเร็ว 
ใจรอน ตัดสินปญหาดวยกําลังมากกวาการใชเหตุผลทําใหพฤติกรรมการใชความรุนแรงจึงเปนเรื่อง
ปกติ ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยางเด็กและเยาวชนจะพบวามีประสบการณท้ังเคยถูกกระทําและ
เปนผูกระทําความรุนแรงแตอยูในระดับท่ีถือวาเปนเรื่องปกติ เชน การชกตอย ตบตี ตามประสา
วัยรุนดังเห็นไดในบางครั้ง ท่ีเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลไดรวมกลุมกันเพ่ือนัดตบตีกันเรื่องแยง
เพ่ือนชาย และก็จะจบลงดวยการแยกยายไมมีเหตุการณรุนแรง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
สาหรี จิตตินันทน๓ ท่ีไดแบงลักษณะพฤติกรรมความรุนแรง ออกเปน ๔ ระดับ ไดแก ชนิดท่ีไม
รุนแรงมาก เปนระดับท่ีเหตุการณไมใหญโตและไมมีอันตรายมาก ชนิดท่ีรุนแรงปานกลาง เปนระดับ
ท่ีรุนแรงข้ึนแตยังไมเปนการคุกคามถึงชีวิต ชนิดท่ีรุนแรงมาก เปนการกระทําอยางตอเนื่องหรือมี
อันตรายอยางรุนแรง และชนิดปางตาย เปนอันตรายท่ีเปนอยูนานซ่ึงเปนผลใหคุกคามชีวิต 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ อุษาวดี โคตรคําภา๔ เรื่อง พฤติกรรมการใชความรุนแรง
ในกลุมนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษา ท่ีพบวาพฤติกรรมการใชความรุนแรงของนักเรียนเปน
พฤติกรรมปกติท่ีมีอยูในทุกชุมชน ไมมีการจัดการแกปญหาท่ีเด็ดขาด พฤติกรรมท่ีทํากอนตีกันคือ
การแตงกายอยางรัดกุม รวมกันต้ังกฎกติกา เชน ตีกันตัวตอตัว หามรุมตี หามถายภาพ หามใชอาวุธ
สวนพฤติกรรมขณะตีกันมีการตบ ขวน จิกผม กัด ดาทอดวยถอยคําท่ีหยาบคาย และมีการปฏิบัติ
ตามกฎกติกาอยางเครงครัด และพฤติกรรมหลังจากการตีกันจะมีการรวมกลุมเพ่ือสนทนาใน
เรื่องราวท่ีเกิดข้ึน ไมมีการแจงตํารวจ ไมบอกผูปกครอง ไมไปโรงพยาบาล และคิดวาเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนไมรุนแรง  
 ๖.๒ รูปแบบความรุนแรง 

จากการศึกษาพบวารูปแบบของการใชพฤติกรรมความรุนแรง สามารถจําแนกออกเปน ๖ 
รูปแบบ (๑) เปนเรื่องธรรมดาของเด็กและเยาวชน (๒) คึกคะนองทั่วไป (๓) ปกปองศักด์ิศรี (๔) การ

                                                 
๓ สาหรี จิตตินันทน, “ความรุนแรงในครอบครัว.รายงานการสัมมนาเรื่องการยุติความรุนแรงตอเด็กและ

สตรี”.รายงานการวิจัย, (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ, ๒๕๔๑). 
๔ อุษาวดี โคตรคําภา. “พฤติกรรมการใชความรุนแรงในกลุมนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษา”.ปริญญา

นิพนธ กศ.ม.(การวิจัยการศึกษา). (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๔). 
 



133วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (๕) ความเปนผูนํา และ(๖) อันตรายถึงชีวิต จะเห็นวามีความหลากหลาย
รูปแบบโดยเด็กและเยาวชนมีสวนเก่ียวของท้ังในการเปนผูกระทํา ผูถูกกระทําตางมีประสบการณ
เก่ียวของกับพฤติกรรมการใชความรุนแรงท้ังในโรงเรียนในชุมชน พฤติกรรมความรุนแรงถูกแฝงอยู
ในชีวิตประจําวันของเด็กและเยาวชน จนกลายเปนสิ่งปกติธรรมดา จากการสํารวจขอมูลภาคสนาม
พบรูปแบบความรุนแรงในเด็กและเยาวชน มีต้ังแตการใชวาจาขมขู การมีพฤติกรรมรังแก ตบตี ชก
ตอย ทํารายรางกายท้ังในชุมชน ในโรงเรียน ระหวางชุมชน ซ่ึงรูปแบบดังกลาวท่ีพบนั้นถามอง
โดยรวมจะเปนการกระทําท่ีเด็กและเยาวชนไดแสดงออกทางพฤติกรรมในการปองกันตนเอง เปนไป
เพราะความคึกคะนองดวยวัยท่ียังขาดการยับยั้งชั่งใจทําไปดวยความรูเทาไมถึงการณ หรือเปนการ
กระทําท่ีตนเองถูกดูถูกเหยียดหยามทําใหเกิดความโมโหและยอมไมไดท่ีจะถูกพูดจาดูถูก ซ่ึงในเขต
เทศบาลนครนครสวรรคมักจะพบกับเหตุการณความรุนแรงในรูปแบบตางๆ ท่ีกลาวมาเสมอ เชน 
การยกพวกเพ่ือจะไปทํารายวัยรุนตางสถาบัน การนัดตบตีกันเพ่ือแกไขปญหาเรื่องชูสาว แต
เหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนยังไมมีความรุนแรงถึงชีวิต แตก็มีบางบางครั้งท่ีเหตุการณรุกลามถึงข้ันชีวิต 
แตเทาท่ีผานมาจากการเก็บขอมูลภาคสนามพบวามีเพียงไมก่ีเหตุการณท่ีเกิดข้ึนและเปนการเกิด
เหตุการณกับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรคกับเด็กและเยาวชนนอกเขตเทศบาล
นครนครสวรรคท่ีเดินทางเขามาเท่ียวเตรตามเทศกาลสําคัญๆ  

รูปแบบความรุนแรงท่ีไดจากการศึกษา สวนใหญจะเปนการทะเลาะวิวาทท่ีเกิดจากความ
คึกคะนองตามประสาวัยรุน ท่ีมักมีหัวโจกแลวรวมกลุมกันแลวขับรถไปตามสถานท่ีตางๆ ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค อาจจะมีการเขมนกันบางตามธรรมชาติของวัยรุนท่ีแสดงความเปนเจาถ่ิน
และเปนผูนําท่ีตองการการยอมรับจากเพ่ือนๆ ก็เกิดการทะเลาะวิวาทเปนประจํา ซ่ึงกรณีนี้จากการ
สํารวจขอมูลภาคสนามพบวาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรคมีการรวมกลุมกันเปน
กลุมๆ อยูหลายกลุมแตมักไมคอยกอเหตุทะเลาะวิวาทตอกัน เพราะสวนใหญจะรูจักกันหมดวาใคร
อยูกลุมไหนซ่ึงแตละกลุมจะมีหัวโจกคอยดูแล สอดคลองกับการศึกษาของ ศรัญญา อิชิดะ๕ เรื่อง 
การศึกษาพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนวัยรุน พบวา พฤติกรรมความรุนแรงวาเปนพฤติกรรม
ท่ีเปนปกติธรรมดา และการมีพฤติกรรมความรุนแรงทําใหเปนท่ียอมรับของกลุมเพ่ือนประกอบกับ
นักเรียนเปนวัยรุนมีลักษณะเปนคนโมโหงายอารมณเปลี่ยนแปลงไดงาย และจากการศึกษาของ 
เพ็ญจันทร ประดับมุข-เซอรเธอรและคณะ๖ เรื่อง มิติทางสังคมวัฒนธรรมท่ีสงผลตอความรุนแรงใน
เด็กและเยาวชนพบวาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนมีหลายรูปแบบท้ังการเปนผูสังเกต ผูกระทํา
และผูถูกกระทํา พฤติกรรมความรุนแรงความรุนแรงแฝงฝงอยูในชีวิตประจําวันของเด็ก และเยาวชน 

                                                 
๕ ศรัญญา อิชิดะ, “พฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนวัยรุน”, ปริญญานิพนธ กศ.ม (จิตวิทยาการ

แนะแนว), (บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓). 
๖ เพ็ญจันทร ประดับมุข-เซอรเธอรและคณะ, “มิติทางสังคมวัฒนธรรมท่ีสงผลตอความรุนแรงในเด็ก

และเยาวชน”, รายงานการวิจัย, ( มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๑). 
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จนกลายเปนสิ่งธรรมดาความรุนแรงเกิดข้ึนในทุกมิติของชีวิตเด็กและเยาวชน ท้ังการ เห็นความ
รุนแรงในบานถูกกระทําความรุนแรงในบาน เห็นหรือถูกกระทําความรุนแรงระหวาง เสนทางจาก
บานไปโรงเรียน หนาโรงเรียน รอบๆ โรงเรียน ในโรงเรียน ในกลุมเพ่ือน ปานรถเมล งานวัดงานบุญ   

 ๖.๓ สถานการณความรุนแรง 
 เด็กและเยาวชน มีประสบการณเห็นการกระทําความรุนแรง ไดแก การชกตอยตบตีกัน

ระหวางเด็กและเยาวชนท้ังในชุมชนและในโรงเรียน เห็นการขมขู ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศใน
ทํานองชูสาว และในจํานวนนี้เด็กและเยาวชนเองมีพฤติกรรมการใชความรุนแรงในเรื่องของการ
ทะเลาะวิวาท (ยกพวกตีกัน) การชกตอยตบตีกับคูอริ ซ่ึงเปนการใชกําลังทํารายรางกายผูอ่ืน จะไมมี
การใชอาวุธเขามาเก่ียวของ เด็กและเยาวชนมีความวิตกกังวลเพียงเล็กนอยตอสถานการณตางๆ ท่ี
เกิดข้ึน หากมีปญหาเกิดข้ึนเด็กและเยาวชนเลือกท่ีจะขอคําปรึกษาจาก เพ่ือน รุนพ่ี และพอแม และ
มองวาสาเหตุของการใชความรุนแรงเกิดจากสาเหตุจากการด่ืมสุรา จากการถูกทาทาย เยาะเยย 
จากความคึกคะนอง แสดงความเกาเกงเปนแมน แสดงความมีอํานาจการเปนหัวหนา และจากการ
ใชสารเสพติด จากผลการศึกษาท่ีพบอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค
เปนชุมชนเมืองท่ีมีความเจริญเติบโต ความหลากหลายมากดวยความแตกตางทางสังคม ทําใหเด็ก
และเยาวชนไดพบกับสถานการณความรุนแรงตางๆ ท่ีสามารถพบเห็นไดรอบๆตัว ซ่ึงประเด็น
ดังกลาวนาเปนหวงอยางยิ่งเพราะจะทําใหเด็กและเยาวชนซึมซับพฤติกรรมความรุนแรงท่ีพบเห็นมา
ใชในการแกปญหา สอดคลองกับผลการศึกษาของ สิริภิญญ อินทรประเสริฐ๗ เรื่อง อิทธิพลของสื่อท่ี
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร พบวาอิทธิพลของ
สื่อท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชน พบวาสื่อท่ีกลุมตัวอยางทุกคน
เขาถึงและใชประโยชนอันดับแรกคือโทรทัศน รองลงมาคืออินเทอรเน็ต และภาพยนตร เวลาท่ีเขา
ชมสื่อแตละประเภทในหนึ่งวัน พบวาสื่อท่ีมีการเขาชมมาก ไดแก ภาพยนตรโทรทัศน เกม
คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทเคลื่อนท่ี ความรุนแรงท่ีอยูในสื่อดานภาพ และเสียง อันดับ
แรกคือภาพยนตร รองลงมาคือโทรทัศน และอินเทอรเน็ต ความรุนแรงท่ีอยูในสื่อดานเนื้อหา อันดับ
แรกคือโทรทัศน รองลงมาคือภาพยนตร และหนังสือพิมพ 

๖.๔ โครงสรางทางสังคมของเด็กและเยาวชน  
จากขอมูลการสํารวจในชุมชนและในโรงเรียน พบวาเด็กและเยาวชนสวนใหญอาศัยอยูกับ

บิดาและมารดา แตสมาชิกในครอบครัวมีเวลาใหแกกันนอย พูดคุยกันนอยกวา ๓๐ นาที บิดา
มารดามีพฤติกรรมในการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล เด็กและเยาวชนเห็นพอแมทะเลาะเบาะแวง
ดาทอกันดวยถอยคํารุนแรง และยังเคยถูกลงโทษดวยการเฆ่ียนตี ทุบตีจากบิดามารดาหรือบุคคลใน

                                                 
๗ สิริภิญญ อินทรประเสริฐ, “อิทธิพลของสื่อท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและ

เยาวชนในกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต, ๒๕๕๖). 
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ครอบครัว แตอยางไรก็ตามเด็กและเยาวชนยังคงไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวเปนอยางดีซ่ึง
พบไดจากการท่ีเด็กและเยาวชนจะขอคําปรึกษาจากผูปกครองทุกครั้งเวลาเกิดปญหาหรือมีเรื่อง
ทุกขใจ และเด็กและเยาวชนเองยังรูสึกถึงความสําคัญของตนเองท่ีครอบครัวแสดงออก สาเหตุท่ีทํา
ใหครอบครัวซ่ึงเปนสถาบันท่ีเปนตัวบมเพาะปลูกฝงเด็กและเยาวชนใหประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี 
คอยอบรมสั่งสอนและเปนแบบอยางท่ีดีงามสําหรับเด็กและเยาวชน แตจากการศึกษาพบวาการใช
เวลาของเด็กและเยาวชนกับสมาชิกในครอบครัวมีเวลาใหแกกันนอยมากในแตละวัน ประมาณวันละ 
๓๐ นาทีทําใหความสัมพันธระหวางพอแม ผูปกครอง สมาชิกในครอบครัวหางเหินกันไมมีความรัก
ความอบอุนเด็กขาดคนท่ีคอยใหคําปรึกษาเวลาท่ีมีปญหาจึงหันไปพ่ึงเพ่ือนและรุนพ่ี อาจ
เนื่องมาจากการเจริญเติบโตทางสังคมและสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีทําใหผูปกครอง พอแมตองหาง
เหินกับเด็กและเยาวชน เพราะตองทํางานนอกบานเพ่ือหาเลี้ยงสมาชิกในครอบครัว ตองด้ินรน
ทํางานเพ่ิมข้ึนจึงทําใหเวลาการอยูดวยกันนอยลง ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรคก็มีลักษณะ
ดังกลาวทําใหขางตน ท่ีพอแมตองต่ืนแตเชาออกจากบานไปทํางานนอกบานและกลับเขามาตอนคํ่า
มืด จะเจอกันก็ตอนกินขาวเย็นหรือตอนหัวคํ่าหลังจากท่ีกินขาวเสร็จก็แยกยายกันพักผอนเพ่ือเก็บ
แรงไวทํางานในวันรุงข้ึน หรือในบางครั้งเด็กและเยาวชนก็เห็นพอแม ผูปกครองทะเลาะกันเวลาพอ
ด่ืมสุรากลับมาบาน หรือแมแตบริเวณชุมชนก็มีพฤติกรรมตางๆ เหลาน้ีใหพบเห็นไดเปนประจํา ซ่ึง
เหตุการณดังกลาวยอมสงผลกระทบตอเด็กและเยาวชนโดยตรง   
 

๗. ขอเสนอแนะ 
 ๗.๑ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

  ๗.๑.๑ จากการศึกษาพบวาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการใชความรุนแรงสาเหตุหนึ่ง
มาจากครอบครัวท่ีสวนใหญ ดังนั้นควรท่ีจะสงเสริมใหสถาบันครอบครัวมีความเขมแข็งเปนฐานราก
ท่ีม่ันคงและเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับเด็กและเยาวชน 
  ๗.๑.๒ เด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีมีความคึกคะนอง อยากแสดงออกเพ่ือเรียกรองความ
สนใจ เปนวัยท่ีตองการความรักความเอาใจใส ดังน้ันควรจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนให
แสดงออกอยางตอเนื่อง 
  ๗.๑.๓ จากการศึกษาพบวาเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมการใชความรุนแรงไดสั่งสม
รูปแบบความรุนแรงจากครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ดังนั้นการแกไขปญหาพฤติกรรมการใชความ
รุนแรงของเด็กและเยาวชนนั้นจะตองรวมมือกันทุกฝายและตองมองปญหาอยางแทจริงและรวมกัน
แกไขไมปดภาระใหกับฝายใดฝายหนึ่ง 
  ๘.๑.๔ จากการศึกษาจะพบวาสถานท่ีท่ีเด็กรวมตัวกันเพ่ือทํากิจกรรมท่ีสรางสรรคใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรคยังคงมีนอยและไมมีการสนับสนุนอยางเต็มที่ ทําใหเด็กไปรวมกลุมกันยัง
สถานท่ีอ่ืนๆ ยากตอการควบคุมดูแลดังนั้นหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดสถานท่ีท่ีเหมาะสมใหเด็ก
และเยาวชนไดทํากิจกรรมไดอยางเต็มท่ี 
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  ๗.๑.๖ จากการศึกษาพบวาเด็กและเยาวชนท่ีมรพฤติกรรมการใชความรุนแรงนั้นมี
สาเหตุหลายประการ ดังนั้นการแกไขอยามองปญหาพฤติกรรมการใชความรุนแรงเปนปญหาเดียว 
ตองมองวาปญหาดังกลาวนั้นเก่ียวของกับปญหาอะไรบางแลวทําการแกไขปญหาเหลาน้ันไปพรอมๆ 
กัน 

๗.๒ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 ๗.๒.๑ ควรทําการวิจัยเชิงลึกเก่ียวกับความรุนแรงในกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีการ

รวมกลุมกันเปนแกง เพ่ือทราบกระบวนการการเขาสูกลุมแกงและการเขาสูเสนทางความรุนแรง 
 ๗.๒.๒ ควรทําการวิจัยพฤติกรรมการใชความรุนแรงในนักเรียนอาชีวะศึกษา ในจังหวัด

นครสวรรค 
 ๗.๒.๓ ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการแกไขปญหาการใชพฤติกรรม

ความรุนแรงของนักเรียนของหนวยงานท่ีเก่ียวของในจังหวัดนครสวรรค 
 ๗.๒.๔ ควรทําการวิจัยประเด็นของปจจัยท่ีเปนตัวกอใหเกิดพฤติกรรมความรุนแรงใน

เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครสวรรค 
 

บรรณานุกรม 
 (๑) หนังสือ 
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย, ๒๕๔๕. 

 (๒) วิทยานิพนธ/รายงานการวิจัย: 
เพ็ญจันทร ประดับมุข-เซอรเธอรและคณะ. “มิติทางสังคมวัฒนธรรมท่ีสงผลตอความรุนแรงในเด็ก

และเยาวชน”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๑. 
ศรัญญา อิชิดะ. “พฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนวัยรุน”. ปริญญานิพนธ กศ.ม (จิตวิทยาการ

แนะแนว). บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓. 
สาหรี จิตตินันทน. ความรุนแรงในครอบครัว. รายงานการสัมมนาเรื่องการยุติความรุนแรงตอเด็ก

และสตรี. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรี
แหงชาติ, ๒๕๔๑. 

สิริภิญญ อินทรประเสริฐ. “อิทธิพลของสื่อท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและ
เยาวชนในกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๖. 

อุษาวดี โคตรคําภา. “พฤติกรรมการใชความรุนแรงในกลุมนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษา”.
ปริญญานิพนธ กศ.ม.(การวิจัยการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
๒๕๕๔. 
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การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงโบราณคดี 
ทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา 

Community Participation in The Buddhist Archaeological 
Management in Phayao Province 

พระครูศรีวรพินิจ∗   
สหัทยา วิเศษ∗∗   

 
บทคัดยอ 

กก บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเ พ่ือ (๑) สํารวจสถานภาพของแหลงโบราณคดีทาง
พระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา (๒)  ศึกษาการจัดการแหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดพะเยา และ (๓) วิเคราะหแนวทางการจัดการแหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัด
พะเยาโดยการมีสวนรวมของชุมชน การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธี
การศึกษาเอกสาร การสํารวจแหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา ๔๔  แหง และการสนทนากลุมผู
ท่ีเก่ียวของ ๙ อําเภอๆ ละ ๑๕ คน รวมท้ังหมด ๑๓๕ คน 

ผลการวิจัยพบวา  
๑) สถานภาพของแหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา แบงออกเปน ๓ 

ดาน (๑) ประเภทของโบราณสถานและโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญไดแก พระธาตุ 
วิหาร อุโบสถ พระพุทธรูป รอยพระพุทธบาทจําลอง ศิลาจารึก  เปนตน  (๒) ลักษณะของตํานาน 
และประวัติศาสตรท่ีเก่ียวกับแหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา ไดแก  ตํานานทางพุทธศาสนาใน
ทองถ่ินท่ีมีความสัมพันธกับประวัติศาสตรของทองถ่ิน  ตํานานทางพุทธศาสนาในทองถ่ินท่ีมี
ความสัมพันธกับตํานานพระเจาเลียบโลก  ประวัติศาสตรทองถ่ินเมืองพะเยา และการสรางวัดตาม
ความเชื่อของกลุมชาติพันธุในทองถ่ิน และ (๓) การประกอบประเพณีพิธีกรรมของแหลงโบราณคดี
ทางพระพุทธศาสนา จะเปนการทํากิจกรรมตามประเพณีในวันสําคัญทางพุทธศาสนา ท่ีสืบตอกันมา
ต้ังแตโบราณกาล 
 ๒) การจัดการแหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา แบงออกเปน ๓ ดาน 
(๑) รูปแบบการจัดการ ไดแก  ๑) การจัดการโดยชุมชน เปนรูปแบบการจัดการตามธรรมชาติ ไม
เปนทางการ โดยคนในชุมชนรวมกับวัด ๒) การจัดการโดยภาครัฐ เปนการจัดการท่ีเปนทางการโดย
กรมศิลปากร ๓) การจัดการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสนับสนุนงบประมาณใหแกชุมชน
ในทํากิจกรรมตามประเพณี  ๔)การจัดการในรูปแบบการศึกษาวิจัย  เปนการทํางานเชิงวิชาการท่ี
ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา และ ๕) การจัดการในรูปแบบพิพิธภัณฑทองถ่ิน (๒) การ

                                                           
∗ผูอํานวยการวิทยาลยัสงฆ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
∗∗อาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
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มีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ  ประกอบดวย การมีสวนรวมของวัดกับคนในชุมชน การมีสวน
รวมของชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ
หนวยงานภาครัฐ  การมีสวนรวมของชุมชนกับหนวยงานภาครัฐ และ การมีสวนรวมของชุมชนกับ
สถาบันการศึกษา และ(๓) สภาพปญหาในการจัดการไดแก  ๑) การเสื่อมสลายดานกายภาพของ
แหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาท่ีเกิดจากธรรมชาติ กาลเวลา และการกระทําของมนุษย ๒) 
ระบบในการจัดการไมชัดเจน ๓) การทําลายแหลงโบราณคดีจากการทองเท่ียว  และ ๔) ขาดการมี
สวนรวมของชุมชนอยางแทจริง   
 ๓) แนวทางการจัดการแหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา โดยการมีสวน
รวมของชุมชน ไดแก  (๑) สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย การสรางองคความรูในลักษณะของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (๒) สรางกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการแหลงโบราณคดีทาง
พระพุทธศาสนา โดยจัดต้ังคณะกรรมการท่ีมาจากทุกภาคสวน (๓) นําองคความรูจากการศึกษาวิจัย 
มาทําแผนงานพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางพระพุทธศาสนา จัดทําเปนสื่อเผยแพร และประชาสัมพันธ
ผานเว็บไซดและสื่อสาธารณะ และ (๔) การเตรียมความพรอมในการถายโอนอํานาจและภารกิจใน
การจัดการจากกรมศิลปากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 

คําสําคัญ : การจัดการ, แหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา, พะเยา 
 

ABSTRACT 
 This research is aimed to (1) survey existing conditions of Buddhist 
Archaeological in Phayao Province, (2) study the management of Buddhist 
Archaeological in Phayao province and (3) analyze management process for 
Buddhist Archaeological in Phayao province with the community participation in the 
area. This research implements qualitative methodology by gathering consistent 
historical documents as well as exploring 44 places of Buddhist Archaeological sites 
and by group discussion 135 people in ๙ districts of Phayao province. 
 Findings in this study indicate that,  

1) The existing conditions of Buddhist Archaeological sites in Phayao 
Province are categorized into 3  aspects:  (1) the types of important Buddhist 
Archaeological in Phayao Province are Pagoda, Vihara , Chapel, Buddha Statues, 
Buddha footprint and stone inscription etc. (2)  Characteristic of legends and 
histories involving Buddhist Archaeological such as local Buddhist legends related 
to the history of the area,  local Buddhist legends related to the legend of Phra 
Chao Liab Loke and the local history of Phayao and the construction of temple 
influenced by the beliefs of people from different races  and (3) ritual activities in 
Buddhist Archaeological sites celebrated regularly of traditional religion calendar.    
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 2) The management of Buddhist Archaeological in Phayao province is 
divided into 3 aspects: (1) The Management Types can be divided into 5 types :1. 
The management by the community which is informal management according to 
their faith on Buddhism. 2. The management by official authorities, which is Fine 
Arts Department. 3. The management by local administrative organization which 
support budgets to the community for the traditional activities 4. The management 
in the forms of research and academic supports given by educational institutes and 
5. The management in the forms of local museum administration.(2) The 
Community Participation in the management including participation of the temple 
to the community, community participation with local administrative organization, 
participation of  local administrative organization with the governmental 
organization,  community participation with governmental organization , 
participation of the community with educational institutes.(3) The Management 
Problems are ; 1.The physical deterioration of Buddhist Archaeological Remains 
sites caused by nature, time and human. 2. The indistinctness of the management 
system. 3.The deterioration of Buddhist Archaeological Remains sites caused by 
tourism. And 4. Lacking of the community participation.   
    3) The Management process for Buddhist Archaeological in Phayao province, 
by the community participation, are:(1) Support the research and knowledge gaining 
in forms of participatory action research (2) Support the creating of participation 
processes involving in the management of Buddhist Archaeological by forming the 
local committees of people from all of community parts (3) Apply knowledge from 
relevant research to make development plan of religious tourism sites and to 
distribute such knowledge to public via medias and (4) Prepare to transfer the 
authorization from Fine Art Department  to Local Administrative Organization. 
Keyword: Community Participation, Buddhist Archaeological Management, Phayao 
 

๑. บทนํา 

 จังหวัดพะเยา เปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่งในแถบลานนาไทย เดิมมีชื่อวา ภูกามยาว หรือ 
พยาว มีอายุกวา ๙๐๐ ป ตามตํานานเมืองพะเยาระบุวา สรางข้ึนโดยขุนศรีจอมธรรม ราชบุตรขุน
ลาวเงินหรือขุนเงิน เจาผูครองนครเงินยางเชียงแสน ไดเขามาสรางเมืองพยาวในแองท่ีราบลุมแมน้ํา
อิง ในสมัยขุนเจืองไดแผขยายอาณาเขตไปจนประเทศเวียดนาม ในสมัยพญางําเมืองเปนกษัตริย  ท่ี
มีเมืองในกํากับของอาณาจักรพะเยา ๒๒ พันนา   เม่ือพมาเขามายึดครองลานนา เมืองพะเยาได
หายไปจากประวัติศาสตร   ชวงตนกรุงรัตนโกสินทร พมาไดออกไปจากลานนา ผูคนจากเมืองแพร 
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เมืองลําปาง รวมท้ังคนไตท่ีถูกกวาดตอนมาจากสิบสองปนนา ไดเขามาอยูในเมืองพะเยา ๑ ภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมืองพยาวไดกลายเปนอําเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย และไดยก
ฐานะข้ึนเปนจังหวัดพะเยาเม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 อยางไรก็ตาม ในการจัดการแหลงโบราณคดีทางพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยานั้น ยังไมมี
การรวบรวม และจัดทําฐานขอมูลของแหลงโบราณคดีทางพุทธศาสนา ขาดการศึกษาสถานภาพของ
แหลงโบราณคดีทางพุทธศาสนาท่ีเปนอยูในปจจุบัน รวมท้ังองคความรูดานการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการแหลงโบราณคดีทางพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา ในฐานะท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เปนหนวยงานดานวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนดาน
พระพุทธศาสนา จึงมีความสนใจท่ีจะสํารวจสถานภาพของแหลงโบราณคดีทางพุทธศาสนาท่ีเปนอยู
ในปจจุบัน ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงโบราณคดีทางพุทธศาสนา ผลการวิจัย
จะทําใหเกิดแนวทางการจัดการแหลงโบราณคดีทางพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยาโดยการมีสวนรวม
ของชุมชนอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต    
 

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือสํารวจสถานภาพของแหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา  
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาการจัดการแหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา  
 ๒.๓ เพ่ือวิเคราะหแนวทางการจัดการแหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัด

พะเยา โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย  
 ๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา   

 ๑) สถานภาพของแหลงโบราณคดีทางพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา ในดาน ท่ีต้ังแหลง
โบราณคดี  ประวัติความเปนมา และตํานาน โบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีสําคัญ กิจกรรม/ประเพณี
ประจําป 

 ๒) การจัดการแหลงโบราณคดีทางพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา ในดาน รูปแบบในการ
จัดการ  การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ สภาพปญหาในการจัดการ 

 ๓)  แนวทางการจัดการแหลงโบราณคดีทางพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยาโดยการมี
สวนรวมของชุมชน ในดานกระบวนการ และวิธีการในการจัดการ 

๓.๒ ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา
ครั้งนี้ประกอบดวย พระสงฆ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบล คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม
อําเภอ ผูนําชุมชน ผูอาวุโส ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๙ 
อําเภอๆ ละ ๑๕ คน รวมท้ังหมด ๑๓๕ คน 
                                                           

๑ พระธรรมวิมลโมลี, ความเปนมาในอดีตของเมืองพะเยา, (เชียงราย : เชียงรายการพิมพ, 
๒๕๔๓), หนา ๒๗. 
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๓.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ผูวิจัยคัดเลือกพ้ืนท่ีในการศึกษาครั้งนี้ดวยวิธีการเฉพาะเจาะจง 
จากแหลงโบราณสถาน ๓ ประเภทไดแก วัด วัดพระธาตุ และเมืองโบราณ รวมท้ังหมด ๔๔  แหง 
ใน ๙ อําเภอ 
 

๔. วิธีการดําเนินการวิจัย   
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาขอมูลจากเอกสารทุติยภูมิ 
การศึกษาภาคสนามโดยการลงพ้ืนท่ีสํารวจ จัดเวทีประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นสถานภาพ การ
จัดการและแนวทางการจัดการแหลงโบราณคดีทางพุทธศาสนา ๙ อําเภอ ในจังหวัดพะเยา โดยการ
มีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเครือขายภาคประชาชน  ในการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชแนวคิดการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม๒  
  

๕. ผลการวิจัย 
๕.๑ สถานภาพของแหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา 
พะเยาในอดีตเปนอาณาจักรหนึ่งในลานนามีชื่อวาเมืองพยาว หรือภูกามยาว มีอายุกวา 

๙๐๐ ป ตามประวัติศาสตรเมืองพะเยา แบงออกไดเปน ๓ ยุค คือ ยุคตํานาน ยุคประวัติศาสตร 
และยุคฟนฟู  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ หัวเมืองในลานนาถูกเปลี่ยนใหมี
ฐานะเปนจังหวัดข้ึนตอกระทรวงมหาดไทย เมืองเชียงรายไดเปลี่ยนเปนจังหวัดเชียงราย และเมืองพ
ยาวไดกลายเปนอําเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย และยกฐานะข้ึนเปนจังหวัดพะเยา จาก
ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมท่ียาวนานของเมืองพะเยา ปรากฏหลักฐานดานโบราณคดี ศิลาจารึก 
ตํานาน เอกสารบันทึก โบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีพบในจังหวัดพะเยาใน ๙ อําเภอ   
 ๕.๒ การจัดการแหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา  
      ๑) รูปแบบการจัดการ  ในการจัดการแหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัด
พะเยา มีรูปแบบการจัดการ ๕ ลักษณะคือ  (๑) การจัดการโดย (๒) การจัดการโดยภาครัฐ (๓) การ
จัดการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๔) การจัดการในรูปแบบการศึกษาวิจัย    และ (๕) การ
จัดการในรูปแบบพิพิธภัณฑทองถ่ินหรือศูนยเรียนรูชุมชน 
     ๒) การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ  เปนลักษณะการมีสวนรวมของผูท่ี
เก่ียวของคือ ประชาชน วัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรภาครัฐ ไดแก  (๑) การมีสวน
รวมของวัดกับคนใน  (๒) การมีสวนรวมของชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (๓) การมีสวน
รวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหนวยงานภาครัฐ  (๔) การมีสวนรวมของชุมชนกับหนวยงาน
ภาครัฐ และ (๕) การมีสวนรวมของชุมชนกับสถาบันการศึกษา   

                                                           
๒
 สายันต ไพรชาญจิตร, การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานโดย

องคกรปกครองสวนทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด, ๒๕๔๘.) 
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๓)  สภาพปญหาในการจัดการ  ไดแก (๑) ดานกายภาพ  (๒) ดานการจัดการ ชุมชน 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (๓) ดานการทองเท่ียวและการใชประโยชน  และ (๔) ดานการมี
สวนรวมของชุมชน  

๕.๓   แนวทางการจัดการแหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา  
๑)  กระบวนการในการจัดการแหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัด

พะเยาประกอบดวย (๑) การสรางเครือขายความรวมมือระหวางชุมชน องคกรชุมชน หนวยงาน
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (๒) การสงวนและการอนุรักษ สภาพทางกายภาพและคุณคา
ของทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดี เพ่ือประโยชนในการศึกษา และการทองเท่ียว (๓) การ
เผยแพรองคความรู   (๔) การศึกษาวิจัยหรือการสรางองคความรู  (๕) การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ท่ีเก่ียวเนื่องกับทรัพยากร และ (๖) การฟนฟู  และสรางใหม   
  ๒) วิธีการในการจัดการแหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา 
ประกอบดวย (๑) การเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ (๒) การจัดทําพิพิธภัณฑทองถ่ิน (๓) การจัดต้ังศูนย
การเรียนรู (๔)  การสรางองคความรูทองถ่ิน  และ (๕) การสืบสานและการสรางใหมของวัฒนธรรม
ทองถ่ิน  
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๖. ขอคนพบ 
ในการจัดการแหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา โดยการมีสวนรวมของ

ชุมชนนั้น สามารถสรุปเปนแผนภาพแสดงความสัมพันธของกระบวนการ วิธีการในการจัดการและ 
แนวทางการจัดการแหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน ไดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
แหลงโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุพิพิธภัณฑ

ทองถิ่น   

การจัดการแบบมีสวนรวมรวม  (Participative management)  
การจัดการรวม (Co-management) 

การจัดการแบบความรวมมือ (Collaboration) 
 

กระบวนการ 
๑. การสงวนและการอนุรักษ 
๒. การสรางเครือขาย 
๓. การเผยแพรองคความรู 
๔. การศึกษาวิจัย 

๕. การดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 
๖. การผลติซ้ํา และสรางใหม 

วิธีการ 
๑. การเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ  
๒. การจัดทําพิพิธภัณฑทองถ่ิน 
๓. การจัดตั้งศูนยการเรียนรูทองถ่ิน  
๔. การสรางองคความรูทองถ่ิน 
๕. การสืบสาน และการสรางใหมของ
วัฒนธรรมทองถ่ิน  

แนวทางการจัดการแหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา โดยการมีสวนรวม
ของชุมชน 

๑. ดานการจัดการ  
๒. ดานการมีสวนรวม  
๓. ดานการทองเท่ียว และการใชประโยชน 
๔. ดานกฎหมาย  

การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 (คนในชุมชน/ วัด/องคกรปกครองทองถ่ิน/หนวยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา)  
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๗. ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงโบราณคดีทางพุทธศาสนา

ในจังหวัดพะเยา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใน ๒ ระดับ ดังตอไปนี้  
 ๗.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ๑)  กรมศิลปากร ควรจะมีการวางแผนสํารวจโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัด

พะเยา และจัดอบรมคนในชุมชนใหมีความรูในเรื่องการดูแลรักษา และบูรณะโบราณสถานและ
โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา 

 ๒) ในระดับนโยบายทอง ถ่ิน หนวยงานภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน 
สถาบันการศึกษาในจังหวัดพะเยา ควรนําแนวทางการจัดการแหลงโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา
ในจังหวัดพะเยา โดยการมีสวนรวมของชุมชนไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม โดยการจัดทําแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมท่ีมีความสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรมในแตละพ้ืนท่ี 

 ๗.๒ ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปปฏิบัติ 
 ๑) จัดทําเสนทางการเรียนรูแหลงโบราณคดีทางพุทธศาสนาทุกอําเภอในจังหวัดพะเยา 

และเผยแพรประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ เพ่ือใหคนท่ีสนใจไดเขามาศึกษาเรียนรู 
 ๒) จัดทําหลักสูตรทองถ่ินและสื่อการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของกับแหลง

โบราณคดีทางพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา 
 ๓) สรางเครือขายความรวมมือในการจัดการแหลงโบราณคดีทางพุทธศาสนาในจังหวัด

พะเยา ท้ังคนในทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันการศึกษา และ
ภาคประชาสังคม เพ่ือสรางกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการชวยเหลือซ่ึงกันและกันใน
กิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับแหลงโบราณคดีทางพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา 
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The Development of Conducting Cooperative Activities to 
Promote Student Quality in Northeastern College  

of Dramatic Arts 
Ittiphat Krumsantieh∗ 
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Phanjai Jeerawacharadej∗∗∗ 

 
ABSTRACT 

 This qualitative investigation had three primary aims: 1) To study the 
history and background of participatory activities for promoting student quality at 
the Northeastern College of Dramatic Arts; 2) To study the current state and 
problems with participatory activities for promoting student quality at the 
Northeastern College of Dramatic Arts; 3) To develop a model for participatory 
activities promoting student quality at the Northeastern College of Dramatic Arts. 
Data were collected by document research and field study. The tools used for data 
collection were survey, observation, interview and focus group discussion. The 
results found that there is a history of participatory activities to promote student 
quality in the three campuses of the Northeastern College of Dramatic Arts. 
However there are a number of problems with the current design and management 
of such activities. The biggest weakness with activities aimed at promoting student 
quality is the lack of participation from all stakeholders, most notably students and 
the general community. This investigation suggests the development of a model to 
increase local participation from all stakeholders by implementing a PDCA work 
cycle to manage planning, development, checking and action. These changes will 
ensure more efficient activity management, increased student participation and the 
development of a higher quality student at the Northeastern Dramatic Colleges. 
Keywords: Development, cooperative activity, student quality, dramatic college, 
Northeastern Thailand 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้เรื่องมีความมุงหมาย ๑) เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาของการจัด
กิจกรรมแบบมีสวนร วมเ พ่ือส ง เสริม คุณภาพนักเรี ยนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมเพ่ือ
สงเสริมคุณภาพนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ๓) เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมเพ่ือสงเสริมคุณภาพนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีการศึกษาประกอบดวยวิทยาลัยนาฏศิลปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวย
วิธีเลือกแบบเจาะจง เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
และการเก็บขอมูลภาคสนามดวยวิธีการสัมภาษณ การสังเกต การสนทนากลุม และการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบวาความเปนมาของการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมเพ่ือสงเสริม
คุณภาพนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ัง๓ แหงท่ีผานมามี
ลักษณะการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม ดังนี้ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจพบวา ครู อาจารย 
เปนผู คิดงานเขียนแผนโครงการ ตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมการปฏิบัติการพบวา นักเรียน 
นักศึกษาสภานักเรียน สโมสรนักศึกษา เปนผูดําเนินการเองท้ังหมดดานการมีสวนรวมการมี
ผลประโยชนพบวา รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม ไมอยูบนฐานความตองการท่ีควรไดรับ
อยางแทจริง ดานการมีสวนรวมในการประเมินพบวา การประเมินกิจกรรมแตละกิจกรรมยังไม
หลากหลาย  
 สภาพปจจุบันและปญหา ของการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม ตอคุณภาพนักเรียน 
นักศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพปจจุบันและปญหาการจัด
กิจกรรมแบบมีสวนรวม ๔ ข้ันตอน ดังนี้ข้ันการมีสวนรวมในการตัดสินใจพบวา วิทยาลัยฯ ไมให
โอกาสกรรมการประจําวิทยาลัย ผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน  การมีสวนรวม
การปฏิบัติการพบวา นักเรียน นักศึกษาครูอาจารยบางกลุมไมไดเขารวมกิจกรรมและขาดวินัยใน
ตนเอง ข้ันการมีสวนรวมการมีผลประโยชนพบวา เปนการจัดกิจกรรมรูปแบบเดิมๆ ไมอยูบนฐาน
ความตองการของนักเรียน นักศึกษา ข้ันการมีสวนรวมในการประเมินพบวา ขาดขอมูล และบทสรุป
เสนอแนะเพ่ือพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้งตอไปปญหาตอการจัดกิจกรรมท้ัง ๔ ข้ันตอน สงผล
กระทบตอคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ๖ ดาน ดังนี้ การมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  การมี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพ่ึงประสงค การมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง การมี
ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  การมีความรูและทักษะท่ีจําเปน และการมีทักษะในการ
ทํางาน  
 รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมเพ่ือสงเสริมคุณภาพนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
นาฏศิลปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมพบวา กระบวนการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมตาม
รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมมีองคประกอบ ๔ ดาน ประกอบดวย ดานการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจดานการมีสวนรวมการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวมในการประเมินและดานการมีสวน
รวมการมีผลประโยชนตามกรอบการพัฒนาสงเสริมคุณภาพนักเรียน นักศึกษา เ พ่ือให มี
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ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตอการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม ตามมาตรฐานดานคุณภาพ
ผูเรียน ๖ ดาน คือ ดานการมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ดานการมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพ่ึงประสงคดานการมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  ดานการมีความสามารถใน
การคิดอยางเปนระบบ ดานการมีความรูและทักษะท่ีจําเปนและดานการมีทักษะในการทํางานดวย
กระบวนการทํางาน PDCA ต้ังแตการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (P : Planning) การมีสวนรวมใน
การปฏิบัติ (D : Doing) การมีสวนรวมในการประเมินผล (C : Checking) และการมีสวนรวมใน
ผลประโยชน (A : Action) โดยการพัฒนาสอดคลองกันบนฐานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

คําสําคัญ: การพัฒนา กิจกรรมแบบมีสวนรวม คุณภาพนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลป  
             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
1. Introduction 
 This is a changing era for much of modern society. One of the biggest 
areas of change in Southeast Asia is preparation for the integration of the 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). At the end of 2015, this socio-
political entity will open the individual borders of its ten member states to allow 
free-trade and smooth labour migration. There are three sub-communities of ASEAN 
whose policies will be effective simultaneously from the end of 2015: ASEAN 
Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC) and ASEAN 
Socio-Cultural Community (ASCC) (Tanapak, 2012). For all the benefits that these 
changes will undoubtedly bring, there is a danger that increased migration will 
cause greater cultural exchange and the traditional culture of Thailand will become 
diluted and, perhaps, displaced (The Office of the Prime Minister, 2011). 
 The Thai Ministry of Education identified education as a major force in 
promoting traditional Thai culture and helping to safeguard Thai social customs in 
this time of social mixing and upheaval (The Ministry of Education, 2011). Given this 
realization, the adapted National Education Plan (2009-2016) emphasized the self-
sufficient economic policy of King Bhumibol Adulyadej as integral to a successful 
continuation of Thai cultural heritage (Piboolsravut, 2004). In order to ensure a 
strong Thai cultural identity, education is responsible for promoting a diverse skill-
set in students so that they can adapt to new situations and be multi-functional, 
while continuing to respect original Thai traditions (Pitsuwan, 2012). 
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 One of the major problems effecting modern Thai youth as a result of 
exposure to Western cultural trends is drug addiction. This is a social issue that 
significantly reduces the quality of Thai students and leads to violence and law-
breaking. In order to combat these problems in youth and ensure that ASEAN 
integration does not bring similar issues, educational institutions must raise the 
quality of Thai students. Thai schools and colleges must incorporate ethics teaching 
into their activities and promote Thainess as a suitable personal ethos in modern 
society. There are two major areas for this to take place: knowledge management 
and creation of leadership networks. These must both begin at the earliest stages 
of institutional education and continue until the end, all the while incorporating 
student participation to maximize the impact of related activities. 
 The Northeastern College of Dramatic Arts is a further educational 
institution under the jurisdiction of the ministry of culture. The establishment offers 
courses from basic level to undergraduate and masters in dance, music and 
performing arts. Currently, the college experiences problems with student 
behavioral quality similar to those discussed above, student grades are also lower 
than the national standard, the learning environment is not conducive to successful 
academic and ethical achieve to and parents have very little participation in the 
day-to-day activities of the college. All of these factors contribute to the college 
failure to meet the basic guidelines of quality set out by the Bunditpatanasilpa 
Institute, a governing body of arts education (Bunditpatanasilpa Institute, 2012). 
 Given the above discussion, the research team saw the need to investigate 
activities at the Northeastern College of Dramatic Arts that encouraged participation 
in promoting student quality. 
 

2. Research Aims 
 1. To study the history and background of participatory activities for 
promoting student quality at the Northeastern College of Dramatic Arts. 
 2. To study the current state and problems with participatory activities for 
promoting student quality at the Northeastern College of Dramatic Arts. 
 3. To develop a model for participatory activities promoting student 
quality at the Northeastern College of Dramatic Arts. 
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3. Research Methodology 
 This research was a qualitative investigation to investigate activities at the 
Northeastern College of Dramatic Arts that encouraged participation in promoting 
student quality. The areas of study were purposively selected, comprising the 
campuses of the Northeastern College of Dramatic Arts under the supervision of 
Bunditpatanasilpa Institute. The three campuses were namely Kalasin College of 
Dramatic Arts, Roi-Et College of Dramatic Arts and Nakorn Ratchasima College of 
Dramatic Arts. Classes selected for study were those studying the 4 and 5-year fine 
arts and music undergraduate degree courses, as well as those classes taking 
professional qualifications lower than undergraduate level. 141 respondents were 
purposively selected for this investigation. The respondents were divided into three 
groups: key informants (n=30), casual informants (n=39) and general informants 
(n=72). This qualitative research was done by documentary and field studies. The 
data from field study was compiled by interviews, observations, focus group 
discussions and workshops. All gathered data was verified using methodological 
triangulation and categorized according to the three aims of the investigation. This 
data was then analyzed by means of typological analysis and analytic induction. 
The results are presented below as a descriptive analysis.   
  

4. Results and Discussion 
 The research results revealed that there is a history of participatory 
activities to promote student quality in the three campuses of the Northeastern 
College of Dramatic Arts. Participation is traditionally encouraged at the decision-
making level. Teachers have usually been responsible for creating projects and 
making decisions. Students are not involved in any of the planning and decision 
making processes. English anthropologist Radcliffe-Brown (1940) believed society to 
be a system composed of a number of sub-systems and component parts. 
According to Radcliffe-Brown’s structural-functional theory, if one component does 
not function properly, the optimization of the system will be jeopardized. In order 
to effectively plan participatory activities in education that will develop student 
quality, the students the selves must be an integral part of the planning process, 
otherwise the impact of the activities will suffer1. In the case of participatory 
                                                           

1 Suwannatrai, J, Improving the Effectiveness of Dormitories: A Case Study of the 
Green  Place dormitory, Khon Kaen: Khon Kaen University, 2008. 
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activities in Northeastern Thai dramatic colleges, the student element is missing 
from the planning process. This means that the success of the system is 
automatically reduced from the outset. In terms of practical participation, individual 
students and the student council, together with student clubs conducted all the 
activities by themselves. However, the benefits of participatory clubs were not 
based on the level of individual input. Additionally, the methods of evaluation 
were not diverse enough to adequately assess the impact of participatory activities 
to promote student quality. The theory of participation states that allowing all 
stakeholders to have involvement in tasks greatly benefits the success of those 
tasks2 By affording individuals opportunity to voice their opinion and affect 
activities, a sense of communal consciousness is created. The people involved in 
the planning and implementation of an activity develop a sense of responsibility 
and belonging to that activity and are more likely to ensure a successful outcome. 
Community participation can usually be seen in one of six major areas: duties, 
organizational responsibilities, management processes, use of resources, community 
links and decision making processes3 
 There are problems with the current state of participatory activities to 
promote student quality in the three campuses of the Northeastern College of 
Dramatic Arts. These problems were identifiable in four groups: problems with the 
decision-making process, problems with practical implementation, problems with 
benefits and problems with evaluation. In terms of the participation in decision 
making, it was found that the college committee, parents and communities are not 
allowed by the college to participate in planning. At the implementation stage, 
some students and teachers do not participate in activities and they lack self-
discipline. Activity benefits are not based on students requirements. Finally, data for 
evaluation is incomplete. As such conclusions cannot be drawn by the students 
and staff and there is no systematic analysis for the development of future 
activities. The problems in these four areas negatively affected six aspects of 
student quality: state of happiness and aesthetics; possession of ethics, morality 
                                                           

2 Wichianrat, T., Model for Developing Teacher Ethics in Educational Institutions, 
Mahasarakham: Mahasarakham University, 2011. 

3 Neuwelt, P. et al, Assessing and developing community participation in primary health 
care in Aotearoa, New Zealand: A Case Study, Journal of the New Zealand Medical 
Association, 2005, 118: pp.731-743. 
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and desirable values; performance skills in self-acquiring knowledge; existing ability 
in systematic thinking; essential knowledge; and skills and skills in working. These 
findings are consistent with the research of Holloway and Van Rhyn (2005) and Sang 
and Peterson (2005). 
 Participatory activities to promote student quality in the three campuses of 
the Northeastern College of Dramatic Arts should be developed according to the 
four processes: the participation in decision making, the participation in 
implementation, the participation in evaluation and the participation in benefits. All 
developments should be made with the intention of promoting student quality in 6 
standards: state of happiness and aesthetics; possession of ethics, morality and 
desirable values; performance skills in self-acquiring knowledge; existing ability in 
systematic thinking; essential knowledge; and skills and skills in working. A cycle of 
work quality and a working process should be implemented. This can be named 
PDCA and is comprised of  planning (P), doing (D), checking (C) and action (A). The 
planning stage refers to the design of activities, which include Wai Kru ceremonies, 
sports events and anti-drugs camps. Doing refers to participation of all parties in the 
implementation of activities, from the management to the component level. 
Checking refers to evaluation of activities. Participation from a variety of sources is 
required here to get a thorough picture of the effect of activities on all parties. 
Finally, action refers to the participation in benefits and the fair and suitable benefit 
received by all participating individuals. Based on the current problems, 
recommendations from investigation respondents and literature reviewed, all 
developments must be made on the basis of stakeholder participation to ensure 
that activities accurately represent the needs and wishes of the target community. 
 

5. Conclusion and recommendations 
 This qualitative investigation had three primary aims: 1) To study the 
history and background of participatory activities for promoting student quality at 
the Northeastern College of Dramatic Arts; 2) To study the current state and 
problems with participatory activities for promoting student quality at the 
Northeastern College of Dramatic Arts; 3) To develop a model for participatory 
activities promoting student quality at the Northeastern College of Dramatic Arts. 
Data were collected by document research and field study. The tools used for data 
collection were survey, observation, interview and focus group discussion. The 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙152

 

results found that there is a history of participatory activities to promote student 
quality in the three campuses of the Northeastern College of Dramatic Arts. 
However there are a number of problems with the current design and management 
of such activities. The biggest weakness with activities aimed at promoting student 
quality is the lack of participation from all stakeholders, most notably students and 
the general community. This investigation suggests the development of a model to 
increase local participation from all stakeholders by implementing a PDCA work 
cycle to manage planning, development, checking and action. These changes will 
ensure more efficient activity management, increased student participation and the 
development of a higher quality student at the Northeastern Dramatic Colleges. 
 Based on the results of this investigation, the research team wish to make 
the following suggestions for practical implementation of the results and topics for 
further research: 1) Participation of all stakeholders in cooperative activities should 
be actively encouraged; 2) participation of all stakeholders should be integrated at 
each of the four stages of activity organization – planning, implementation, 
evaluation and benefit; 3) further investigation should consider the impact and 
state of cooperative activities in other subject areas, in other educational 
institutions, in other regions of Thailand and for other age groups. These changes 
will help contribute to the ongoing dialogue about student quality and activities to 
develop student quality in Thailand. 
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The tax system for community products: Development of a 
management model for the Revenue Department according to 

the principles of good governance in Northeastern Thailand 
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ABSTRACT 
The objectives of the study were threefold: 1) to study the historical 

background of the tax system for community products; 2) to examine the current 
circumstances and problems of the tax administration system for community 
products in the Northeast of Thailand; 3) to develop an administration system for 
the Revenue Department according to the principles of good governance in 
Northeastern Thailand. The qualitative methods used for data collection were 
observations, interviews, focus-group discussions and workshops. The research 
found that community products have been taxed since the Sukhothai but the 
name differs by period, such as pig tax, mackerel tax, silk cloth tax and cloth tax. The 
Revenue Department has collected tax since 1915. A revenue code was used to 
block store the tax in 1938 and tax was divided into categories, such as personal 
income tax, corporate income tax, purchase tax and stamp duty. Ordinary savings 
from community product sales are taxable by the Revenue Department. Presently, 
community product sales are considered taxable income. Tax records and 
payments from community product sales are not always declared or recorded 
properly. There are stock take irregularities, which skew the truth and allow sellers 
to avoid paying tax or allow them to pay in a lower band. As a result, national 
income is not as high as it should be and national development suffers. An 
effective way to develop the tax administration system for community products 
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according to the principles of good governance in the Northeast of Thailand is to 
delegate responsible officials to monitor the tax. Additionally, the Revenue 
Department should obtain greater control of stock take/inventory, personal 
administration and financial assessment. 
 
Keywords: Community products, management model, Northeastern Thailand, tax 
system 
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บทความฉบับนี้มีความมุงหมายเพ่ือ (๑) ศึกษาประวัติความเปนมาของระบบจัดเก็บภาษี

ผลิตภัณฑชุมชนของกรมสรรพากร (๒) ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการจัดการระบบจัดเก็บภาษี
ผลิตภัณฑชุมชนของกรมสรรพากรในภาคอีสาน (๓) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบ
จัดเก็บภาษีผลิตภัณฑชุมชนของกรมสรรพากรตามหลักธรรมาภิบาลในภาคอีสาน ดําเนินการวิจัย
ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบ
สนทนากลุมและแบบประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบวา การจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑชุมชนมีมา
ต้ังแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร แตมีการเรียกชื่อภาษีท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับยุคสมัย 
ในป พ.ศ. ๒๓๙๗ ไดมีการจัดเก็บภาษีจากผลิตภัณฑชุมชน เชน ภาษีสุกร ภาษีปลาทู ภาษีไหม ภาษี
ผา ภาษีเตาหลอ เปนตน ในป พ.ศ. ๒๔๕๘ ไดมีการต้ังกรมสรรพากรใหทําหนาท่ีในการจัดเก็บภาษี
อากรใหแกรัฐ ในป พ.ศ. ๒๔๘๑ ไดตราประมวลรัษฎากร มาใชบังคับจัดเก็บภาษีและมีประเภทภาษี 
เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีการคา อากรแสตมป เปนตน อันเปน
จุดเริ่มตนการจัดเก็บภาษีจากผลิตภัณฑชุมชนของกรมสรรพากร ในภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและใน
ป พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดมีการแกไขปรับปรุงประมวลรัษฎากรมีการยกเลิกและเพ่ิมเติมภาษี เชน ภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป เปนตน ท่ีใช
จัดเก็บภาษีมาจนถึงปจจุบัน ผลิตภัณฑชุมชนตามหลักปจจัยสี่ในภาคอีสาน ดานอาหาร ดาน
เครื่องนุงหม ดานยารักษาโรคและดานท่ีเก่ียวของกับท่ีอยูอาศัย มีการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
จากรายไดของผลิตภัณฑชุมชนใหแกกรมสรรพากร โดยมีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา ทําหนาท่ี
จัดเก็บภาษีจากผลิตภัณฑชุมชนท่ีเปนวิสาหกิจชุมชนหรือไมเปนวิสาหกิจชุมชน และพบวามีปญหา
การจัดเก็บภาษีจากผลิตภัณฑชุมชน ในดานคนสําหรับเจาพนักงานจัดเก็บภาษีและผูเสียภาษีท่ีไม
เสียภาษีหรือไมจัดเก็บภาษีหรือเสียและเก็บภาษีไมถูกตอง ดานวัสดุสําหรับรายไดจากผลิตภัณฑ
ชุมชนมีการแจงท่ีไมตรงความจริง ดานวิธีการสําหรับวิธีการประเมินตนเองของผูเสียภาษีและวิธีการ
ประเมินของเจาพนักงานท่ีมีการประเมินภาษีและการคํานวณภาษีแตกตางกัน และดานเงินท่ีมีเงิน
คาภาษีและอัตราภาษีแตกตางกันทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบทางภาษี สงผลใหผูเสียภาษี
จากผลิตภัณฑชุมชนไมชําระภาษีหรือชําระภาษีดวยความไมสมัครใจและไมถูกตอง ทําใหรัฐขาด
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รายไดทางภาษีจํานวนมาก การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑชุมชนของ
กรมสรรพากรตามหลัก ธรรมาภิบาลในภาคอีสาน จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหการจัดเก็บภาษีเงินไดจาก
ผลิตภัณฑชุมชนมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ประกอบไปดวยการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบ
จัดเก็บภาษีจากผลิตภัณฑชุมชนดานอาหาร ดานเครื่องนุงหม ดานยารักษาโรคและดานท่ีเก่ียวของ
กับท่ีอยูอาศัย ดวยการจัดการคนสําหรับเจาหนาท่ีจัดเก็บภาษีและผูมีหนาท่ีเสียภาษี การจัดการวัสดุ
รายไดจากผลิตภัณฑชุมชน การจัดการวิธีการสําหรับวิธีการประเมินตนเองของผูเสียภาษีและวิธีการ
ประเมินของเจาพนักงาน และการจัดการเงินคาภาษีอากร ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก 
คือ หลักนิติธรรม ใหมีการจัดเก็บภาษีท่ีเปนไปตามกฎหมาย และไมมีการเลือกปฏิบัติ หลักคุณธรรม 
ใหมีการจัดเก็บภาษีท่ีถูกตอง เสมอภาค อยางซ่ือสัตยสุจริตและมีระเบียบวินัย หลักความโปรงใส ให
มีการจัดเก็บภาษีท่ีเปดเผยสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย หลักการมีสวนรวม ใหมีการจัดเก็บภาษีท่ีเปด
โอกาสใหรวมรับรูและรวมตรวจสอบ หลักความรับผิดชอบ ใหมีการจัดเก็บภาษีท่ีตระหนักถึงหนาท่ี
และสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมพรอมยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง หลักความคุมคา ใหมี
การจัดเก็บภาษีท่ีมีคาใชจายนอย รวดเร็ว และไดเงินคาภาษีตามเปาหมาย เพ่ือใหเกิดการชําระภาษี
จากผลิตภัณฑชุมชนดวยความสมัครใจ ถูกตอง เปนธรรม สามารถสรางรายไดอยางยั่งยืนใหแก
ประชาชนและรัฐ 
 
 
1. Introduction 

State revenue collection significantly affects state development because the 
main form of state budget income is from taxation (Thummano, 2005). Nowadays, 
taxation in Northeastern Thailand is done according to the codes of revenue, 
including personal income tax, corporate income tax, value-added tax, business tax 
and revenue stamp. However, the imposition of income associated with community 
products is collected as personal income tax. There are two assessments of tax 
obligations: self-assessment and assessment by government officials. The taxpayer 
should file a tax declaration and pay tax by self-assessment first. This is then 
rechecked by revenue officers and the taxpayer should pay additional taxes owed 
or receive a reimbursement. Corporate income tax will be collected from 
community production when the products generate more than 1,800,000 Baht 
income per year. Besides community products, manufacturers should pay property 
tax to the local municipal office (Tax scholars group, 2014). This investigation was 
designed to address the potential for exploitation of the tax laws concerning 
community production in Northeastern Thailand. The research was conducted with 
three aims in mind: 1) To study the history and background of the tax system 
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related to community production; 2) To examine the current circumstances and 
problems of the administration system concerning community tax in Northeastern 
Thailand; 3) To develop an effective administration system for community tax for 
the Revenue Department in Northeastern Thailand according to the principles of 
good governance. 

 

2. Research Methodology 
This is a qualitative investigation using documentary research and field 

study. Data collection tools included observation, survey, interview, workshop and 
focus group discussion. Data were concluded and classified according to the 
objectives of the research and validated by a triangulation method. Data was 
analyzed by descriptive analysis between July 2013 and September 2014. 
 The research location was selected by a purposive selection method. The 
criteria for selection were as follows: 1) Provincial area - the researchers chose a 
sample area of three provinces in the Northeast of Thailand (Isan) whose language, 
ethnicity, culture and lifestyle were similar. The provinces selected were Nakhon 
Ratchasima, Buriram and Chaiyaphum; 2) District area - the researchers chose a 
district sample area from the three selected provinces by determining the 
community product manufacturers involved in fundamental products, for example 
food, clothes, medicine and home decoration. The community product 
manufacturers who earned lower than the tax threshold were excluded. The 
districts to meet all criteria and be selected for the investigation were: Chok Chai 
District, Nakhon Ratchasima; Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima; Nong Ki 
District, Buriram; Bann Khwao District, Chaiyaphum. The researchers selected 101 
individuals to comprise the sample population. These respondents were chosen by 
purposive selection and were composed of 14 Key Informants, 54 Casual 
Informants and 33 General Informants. 
 

3. Results 
History and background of the tax system in the production of 

community  
The community products of Chok Chai District are home decorations, for 

example sandstone sculptures and pottery. The community also produces 
medicine and herbs, for example herbal toothpaste. Net income from the 
operation (income minus the production costs and tax allowance) will be 
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calculated at tax rate of 0.5% when the community manufacturer is registered as a 
person or a corporation. However the community product manufacturers who are 
registered as a partnership or limited company should pay tax twice a year.  

Pak Thong Chai revenue office charges tax on local fabric businesses, for 
example Muang Pak Silk products, and local food businesses. Those registered as 
corporations or individuals pay tax twice a year in March and September by both 
personal tax estimation and revenue officer estimation.  
 Nong Ki community product taxation is mostly from local fabric and food 
businesses, which pay by both tax packages and tax assessments. Community 
taxation is calculated on the total income minus expenditure and allowances. The 
final result will be tax deducted at 0.5% twice a year in March and September at 
district revenue office. 
 Bann khwao community product taxation is called twice a year in March and 
September from local fabric businesses at 0.5% of net income by self-assessment 
and officer assessment.  
The current circumstances and problems of the administration system of the 
Revenue Department in Isan 

The results show that the tax assessments need government officers in the 
community to survey and calculate tax owed. Tax imposition is calculated on a 
two-way assessment: self-assessment and assessment by a revenue officer. Nett 
income (total income minus expenditure and allowance) will be charged at about 
0.5% as community product tax. Earnings and expenditure from community 
businesses will be called as tax calculation evidence. The community business 
owners will conduct a self-tax assessment and pay tax first. After this, revenue 
officer will recalculate the tax and the business owner will pay additional tax if the 
self-tax assessment was wrong.  

Among local people, the major problem is tax evasion. The local business 
owners usually assess their tax repayments lower than the tax they should have to 
pay declare less income than they earn. Different tax rates on different local 
businesses also lead to disparity in tax payments. Due to tax evasion problems, the 
local business owners abandon income statement records in order to avoid 
historical tax reviews. This problem leads to reduced revenue generated from tax 
collection. Different methods of tax assessment lead to Inequalities in tax demands 
and collection.  



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙160

 

Administration format for taxation of community products according to the 
principles of good governance in Isan 
The researcher has concluded a set of principles of good governance for the 
improvement of tax demands and collecting systems in the Northeast of Thailand 
as follows: 
The development of tax management according to the principles of good 
governance 
Principle Guidelines 
1.  Law   1. Know and understand legal duties 

2. Equal and honest taxation and payment  
2. Morals            Equal and systematic demand and collection of tax 
3. Transparency Transparently col1ect community tax 
4. Participation Give opportunities to community members to learn and 

voice their opinion about tax 
5. Responsibility Community members should be responsible in their duties 

towards taxation 
6. Values 1. Less process and recalculation of tax  

 2. More tax collection 
 
4. Discussion 

Community business taxation began in 1983 in the form of personal income 
tax from businesses. This continued until the business tax revocation in 1992, when 
community business taxation was changed to  business tax and value added tax in 
order to achieve equality in taxation. This is related to Malinowski’s theory of 
structural functionalism (Chantachon, 2010), which stated that culture serves to 
satisfy the needs of the individual. Culture has grown from three aspects of human 
needs, which are basic necessity, society and mentality. The changes to taxation of 
community businesses were in response to those needs. 

According to the study, there are current problems in community business 
taxation that lead to a continuing negative culture in the Northeast. This is related 
to the Diffusion Theory of Franz Boas (1945), which stated that the diffusion of 
culture is a key characteristic of human society. One culture spreads to another 
culture and is modified in accordance with the new culture. The situation of tax 
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evasion in the Northeast of Thailand is enabled by false business statements and 
the inefficiencies caused by different methods of tax assessment. This is related to 
the research of Rattana Lertphiromlak (2002), which studied the assessment and 
management of taxation systems in the revenue office of Bangkok area 5. The 
results showed that the amount of people filing taxes through the Internet and at 
the revenue office is similar despite the convenience and speed of the Internet 
system. This is due to a lack of publicity and the lack confidence in the online 
taxation system. As the new culture spreads, so Internet figures will increase.  
 According to the study, the taxation of local businesses needs to be 
developed in all four major areas of taxation management. Both local business 
owners and the revenue officers have to improve the self-assessment and taxation 
reports to be more explicit, in accordance with the law, responsible and fair. 
Opportunity should be given for all parties to be involved in the taxation 
investigation. This is related the theory of Cultural Ecology, which said that people 
who naturally have good mentality can adapt their environment to their own 
ideology. This natural environment can then encourage a positive mentality and 
culture in others, creating a two-way relationship between man and nature, nature 
and culture (Steward, 1990). This is a reaction between humans and the 
environment. Moreover, the researchers found that the results related to A.R. 
Radcliffe Brown’s (1949) theory of structural functionalism, which said that a society 
is made up of different sub-structures. Each structure will be related to the others 
and the loss of any one structure may lead to difficulties or collapse of the system. 
The management of the taxation system is one sub-structure of society. 
          The development of taxation system management in the Northeast of 
Thailand will increase understanding of the taxation system of community 
businesses according to the six principles of good governance: law, morals, 
transparency, participation, responsibility and values. This will lead to more efficient 
and effective personal income tax collection, an increase in voluntary reports and a 
higher government income from tax payments.  
 

5. Conclusion and Recommendations 
The community business taxation began in 1938, during era of King Rama 

the 8th. Tax and duty was classified into different categories for example personal 
income tax, corporate income tax, business tax and revenue stamp. After 1992 
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during the era of King Rama the 9th, tax system was improved by further diversifying 
into income tax, corporate income tax, value-added tax, specific business tax and 
revenue stamp. These changes were aimed at improving community production tax 
on products created to benefit humanity: food, clothes, housing and medicine. 
Community product taxation can be calculated by self-assessment from local 
business owners or calculated independently by the revenue officer. 
Government officers survey the local businesses in each district in order to 
investigate the local business income, expenditure, number of employees, products 
and raw materials used in the manufacturing process. After the investigation the 
business owner presents themselves to the revenue office to assess and pay tax.  
According to the results, tax assessment was done using the equation: Total income 
– expenditure and allowance = net income. Either net or total income can be used 
to calculate tax. The revenue officer compares tax from both methods of 
calculation and chooses the one worth more. Local business owners should assess 
tax and report to the revenue officer independently by assessing themselves. After 
the tax list is rechecked and if the tax listed is incorrect or calculation errors are 
found, the business owner should re-assess themselves again under the direction of 
the revenue officer. The tax for community businesses is calculated twice a year in 
January and September. 

According to the results, the main issues are tax evasion and business 
owners avoiding reporting full figures to the revenue office. Moreover, some 
businessmen neglect paying tax. Community business taxation using two different 
methods may lead to confusion or discrepancies that cause problems between 
business owners and the tax office. The main problem with tax calculation is that 
reported data does not correspond to real net income or income statements. For 
this reason, the revenue officers should conduct surveys of the businesses to 
ensure that the taxation process is credible. Different tax assessments in different 
kinds of local businesses cause unequal tax payments. Community enterprises are 
exempt from income tax assessment for the first 1,800,000 bath of their total 
income, while other community business owners are exempt for only the first 
150,000 baht. For this reason, some of the community businesses avoid paying tax.    
 According to the study, community taxation requires four keys to success: 
development of people, tax imposition, tax calculation evidence and tax collection 
using six principles of good governance, which are 1) law, 2) morals, 3) transparency, 
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4) participation, 5) responsibility, and 6) values. According to the principles of good 
governance, the revenue office and the local business owners should be honest in 
their assessments, report accurate records and pay tax punctually. Moreover, 
government offices involved in community business taxation should give 
opportunities for the business owners and community members to voice their 
opinions. The tax imposition methods should be transparent and equitable. 
Besides, there should be no discrimination in the tax assessment process and the 
revenue office should let community business owners participate in the tax 
collection process. Local business owners should accurately record and report 
business statements to the revenue office and, without discrimination, the revenue 
office should unreservedly assess and survey the local business statements. The 
management of tax collection for community businesses should follow the 
principles of good governance. The tax collection methods should follow the law, 
with no discrimination. 
 

6. Suggestions 
The local revenue offices can use the results of this case study to prevention and 
troubleshoot problems in community business taxation. The revenue department 
office can also use results as a key to development the tax system. Meanwhile, 
business owners can use the results as guidelines to improve their income 
statement reports and tax assessment.  

Based on the outcomes of this investigation, the research team would like 
to suggest some areas for further academic research. The background of local 
businesses and community business taxation should be investigated. Additionally 
the development of the taxation system in other areas of local business could be 
explored. The Sub-district Administrative Organization should develop a project to 
analyze the management of tax collection from community businesses in their 
locality, as well as the development of community businesses according to the 
principles of good governance in order to meet the needs of consumers and to 
make local business sustainable.   
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ความคิดเห็นของนิสิตตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตร 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

The Students’ Opinion Towards Learning and teaching of Political 
Science at Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

 
ธัชชนันท อิศรเดช∗ 

บทคัดยอ 
 บทความวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของนิสิตตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค ดังนี้ (๑) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของ
นิสิตตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตร ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒) เพ่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตท่ีเรียนสาขาวิชารัฐศาสตรตอการเรียนการสอนวิชาทาง
รัฐศาสตร ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ (๓) เพ่ือ
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตร ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนนิสิต จํานวน ๑๐๐ รูป โดยการใชการสุมตัวอยางแบบ
กลุม (Cluster sampling) วิเคราะหขอมูล โดยการหา คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One way analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีผลตา
นัยสําคัญท่ีนอยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรปวิเคราะห
สถิติสําเร็จรูป  
 ผลการวิจัยพบวา 
 ๑. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนิสิตตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตร
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = ๔.๐๔) เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตร ดานวัตถุประสงคของ
หลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมากสุด ( x= ๔.๒๕) 
 ๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิต ตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตร 
โดยจําแนกตามอายุ ระดับพรรษา ชั้นปท่ีศึกษาและภูมิลําเนาของนิสิต โดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) สรุปไดดังนี้ ๒.๑ นิสิตท่ีมีอายุ
                                           

∗ ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและรัฐ
ประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยแตกตางกันโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
และ ๐.๐๕ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ๒.๒ นิสิตท่ีมีพรรษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียน
การสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ๒.๓ นิสิตท่ีมีชั้นปท่ีศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ๒.๔ นิสิตท่ีมีภูมิลําเนาตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
ภาพรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ และ ๐.๐๕ ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
 ๓. ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงสรุปเปนประเด็นดังตอไปนี้ ๓.๑ ดานวัตถุประสงคของ
หลักสูตร พบวา ควรเปดกวางใหแกนิสิตโดยมีการศึกษาดูงานมากกวาน้ี และสามารถนํากลับมาใช
งานไดจริง และทางหลักสูตรควรมีตําราประกอบการเรียนการสอน อีกท้ังควรมีการเชิญอาจารยหรือ
วิทยากรพิเศษท่ีตรงกับเนื้อหาของรายวิชาน้ันๆ เขามาบรรยายถวายความรูตอไป ๓.๒ ดาน
โครงสรางของหลักสูตร พบวา ควรมีการจัดโครงสรางของหลักสูตรใหตรงกับความรูความสามารถ
ของบุคลากร ควรมีการเนนรายวิชาท่ีบูรณาการศาสตรทางดานพุทธศาสตร และควรมีการปรับปรุง
โครงสรางหลักสูตรใหเหมาะสมกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา๓.๓ ดานเนื้อหาของ
หลักสูตร พบวา เนื้อหาของหลักสูตรของรายวิชาควรจะใหทันสมัยกับปจจุบันและสามารถนําไป
ดําเนินชีวิตปจจุบันได อีกท้ังหลักสูตรควรมีการปรับปรุงอยูตลอดเวลาเพ่ือความทันสมัยของขอมูล
และเรียนรูทําความเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน ๓.๔ ดานการเรียนการสอน พบวา ควรมีการใหนิสิต
ไดไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีเพ่ือสรางประสบการณเรียนรูจากสถานท่ีจริง และควรใหอาจารย
ผูบรรยายปรับเปลี่ยนหาวิธีการถายทอดในรูปแบบใหมเพ่ือสรางความกระต้ือรือรนในการศึกษาของ
นิสิต อีกท้ังควรเชิญอาจารยผูสอนท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาบรรยายเพ่ือสรางความรูจากผู มี
ประสบการณตรงกับนิสิต ๓.๕ ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา การจัดการการเรียนการสอน
ควรมีการเชิญอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญมาบรรยาย และควรมีการสอนแบบบูรณาการใหทันยุค
สมัยโดยประยุกตการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน ๓.๖ ดานการ
วัดผลและประเมินผล พบวา ควรมีระบบการวัดผลและประเมินผลท่ีชัดเจน รวดเร็วและโปรงใส   
คําสําคัญ: ความคิดเห็น, การเรียนการสอน, นิสิต, และวิชาทางรัฐศาสตร  



167วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ABSTRACT 
 The research entitled “The Students’ Opinion towards Learning and Teaching 
of Political Science at Mahachulalongkornrajavidyalaya University”, aims are: 1) to study 
the level of students opinion towards Learning and Teaching of Political Science at 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2) to study the comparison of students’ 
opinion towards Learning and Teaching of Political Science at 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, classified by personal factors, and 3) to study 
the approach to develop the Learning and Teaching of Political Science at 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. This research is a Survey Research. The 
sample of this study consists of 100 monks and novices who are studying at 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. The tool is questionnaires that are used for 
collecting data and the statistical techniques employed for data analysis are frequency, 
percentage, median, Standard deviation, T-Test, One way analysis of variance, and the 
test of Least Significant Difference: LSD.   
 The findings of this research are concluded as follows: 
 1. The overall students opinions towards Learning and Teaching of Political 
Science at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, were found at the high level ( x = 
4.04). When having considered by each aspect, it was found that the students’ 
opinions towards Learning and Teaching of Political on the objective of curriculum were 
ranked at the highest level ( x = 4.25). 
 2. The comparison of the students opinion towards Learning and Teaching of 
Political Science at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, classified by age, period of 
Buddhist lent, level of education and domicile, it was found that  2.1 The students with 
the different age having the opinion towards Learning and Teaching of Political Science at 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University difference both, in general and in each 
aspect, that is statistically significant difference at 0.01 and 0.05, so the relevant 
hypothesis set forth could be accepted. 2.2 The students with the different period of 
Buddhist Lent having the opinion towards Learning and Teaching of Political Science at 
Mahachulalongkorn-rajavidyalaya University not different, both in general and in each 
aspect, so the relevant hypothesis set forth could be rejected. 2.3 The students with the 
different level of education having the opinion towards Learning and Teaching of Political 
Science at Mahachulalongkorn -rajavidyalaya University different, both in general and in 
each aspect, so the relevant hypothesis set forth could be rejected. 2.4 The students with 
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the different domicile having the opinion towards Learning and Teaching of Political Science 
at Mahachulalongkornrajavidyalaya University not different, both in general and in each 
aspect, that is statistically significant difference at 0.01 and 0.05, so the relevant hypothesis 
set forth could be accepted. 
 3. The suggestions and approach to develop the Learning and Teaching of 
Political Science at Mahachulalongkornrajavidyalaya University are as follows: 3.1 The 
objectives of curriculum aspect: They should emphasize on the extra-curricular activities 
study especially on job and life skill, which the students can apply for their duties in 
future. There should have enough text books for teaching and learning and also, should 
invite the instructor or specialist to teach in a particular topic.    3.2 The structure of 
curriculum aspect: They should match with the ability of teachers and should emphasize on 
the subject that can apply to the Buddhism. The structure, also, should be modernized at in 
the changing world at all time.  3.3 The detail of curriculum aspect: They should be 
modernize and, also, able to apply for student daily life. There should be able to 
improve toe meet the changing world at all time. 3.4 The teaching and learning aspect: 
The study by observation activities should emphasize on what the student will have 
more experience. The teacher should have new teaching technique that the student will 
be enthusiastic to learn and also, to invite the specialist to give the lecture in some 
particular topics which the students will have more experience necessary for it. 3.5 The 
teaching and learning management aspect: The integration in teaching and learning 
should be applied in the age of information technology. 3.6 The evaluation aspect: The 
evaluation system of fast, first and fare should be used. 
Keywords: Opinion, Leaning and Teaching, Students, The study of  Political Sciece  
 
๑. บทนํา 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เกิดจากความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความคิดเห็นของนิสิตตอการ
จัดการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อันเปน
มหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย ท่ีเนนการจัดการศึกษาวิชาทางพระพุทธศาสนา แตก็ไดจัดการเรียน
การสอนวิชาทางรัฐศาสตรดวย และจากสถิติจํานวนนิสิตท่ีเลือกเรียนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัย
ในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา พบวาวิชาทางรัฐศาสตรเปนวิชาท่ีมีแนวโนมการเลือกเรียนของพระนิสิตเพ่ิมมาก
ข้ึนกวาวิชาทางดานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ การเรียนวิชาทางรัฐศาสตรในชวงท่ีผานมาไดประสบ
กับปญหาการไมเห็นดวยและไดเกิดคําถามมากมายจากพระเถระชั้นผูใหญและบุคคลท่ัวไป ซ่ึงเปนท่ีมา
ของการวิจัยวาทําไมพระจึงเลือกเรียนวิชารัฐศาสตร ซ่ึงเปนวิชาการทางโลกสมัยใหม ทําไมจึงไมเรียน
เฉพาะวิชาทางพระพุทธศาสนา และเม่ือเรียนจบแลวจะนําไปใชทําอะไรไดบาง เนื้อหาของหลักสูตรเปน
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อยางไรสามารถแขงขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ไดหรือไม การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากนอยแค
ไหน และสามารถประยุกตวิชาทางพระพุทธศาสนามาใชกับวิชาทางรัฐศาสตรอยางไร 
 จากประเด็นดังกลาว จึงนําไปสูการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนิสิตตอการเรียนการ
สอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือนําผลท่ีไดจากการศึกษา
วิเคราะหดังกลาวใชเปนขอมูลใน ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑) ใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการ การวางแผน 
การจัดการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒) ใชเปนขอมูลใน
การนําไปเปนแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชารัฐศาสตรในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ๓) เพ่ือนําผลการวิจัยไปประยุกตใชและบูรณาการการวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
๒. เคร่ืองมือและวิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของนิสิตตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรท่ีใชในการ
วิจัย ไดแก นิสิตท่ีกําลังศึกษาในชั้นปท่ี ๓ และชั้นปท่ี ๔ สาขาวิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยผูวิจัยไดเลือกศึกษากลุมตัวอยาง จากนิสิตท่ีกําลัง
ศึกษาในชั้นปท่ี ๓ และชั้นปท่ี ๔ สาขาวิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (สวนกลาง) ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะใชวิธีการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยใชลักษณะของแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัยศึกษาทฤษฎี 
และแนวคิด ตํารา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม โดยครอบคลุมตัวแปรทุกตัวท่ีใชในการศึกษา แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตตอ
การเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน ๖ ดานคือ 
ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร ดานโครงสรางของหลักสูตร ดานเนื้อหาของหลักสูตร ดานการเรียน
การสอน ดานการจัดการเรียนการสอนและดานการวัดและประเมินผล เปนแบบมาตราสวนประเมิน
คา (Rating Scale) และแบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาทาง
รัฐศาสตรดานวัตถุประสงคของหลักสูตร ดานโครงสรางของหลักสูตร ดานเนื้อหาของหลักสูตร  ดาน
การเรียนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอนและดานการวัดและประเมินผล เปนแบบสอบถาม
ปลายเปด (Open ended Questionnaire) 

๓. ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุ ๒๐-๓๐ ป จํานวน ๖๙ คน คิดเปน

รอยละ ๖๙.๐๐ พรรษา ๑-๕ พรรษา จํานวน ๖๘ คน คิดเปนรอยละ ๖๘.๐๐ เปนนิสิตชั้นปท่ี ๓ จํานวน 
๕๙ คน คิดเปนรอยละ ๕๙.๐๐ มีภูมิลําเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๖๐ คน คิดเปนรอยละ 
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๖๐.๐๐  นิสิตมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตร โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 
๔.๐๔) เม่ือจําแนกเปนรายดาน สรุปไดดังนี้ 

๑) ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร พบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชา
ทางรัฐศาสตร โดยรวมอยูในระดับมากสุด ( x = ๔.๒๕) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นิสิตมีความ
คิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตร มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอคําถาม ยกเวน
ขอคําถามท่ีวา เนนใหผูเรียนมีความรูทางทฤษฎี เนนใหผูเรียนมีความรูทางดานปฏิบัติและหลักสูตร
สนองความตองการของผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายใหมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนา 
อยูในระดับมาก 

๒) ดานโครงสรางหลักสูตร พบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาทาง
รัฐศาสตร โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = ๓.๙๗) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอ
การเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตร มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอคําถาม 

๓) ดานเนื้อหาของหลักสูตร พบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาทาง
รัฐศาสตร โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = ๔.๐๔) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอ
การเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตร มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอคําถาม ยกเวนขอคําถาม
ท่ีวา เนื้อหารายวิชาสอดคลองกันกับความตองการของผูเรียนและเนื้อหารายวิชาเปนท่ีตองการของ
สถาบันการศึกษาและศาสนา อยูในระดับมากท่ีสุด 

๔) ดานการเรียนการสอน พบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตร 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = ๓.๙๕) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอการเรียนการ
สอนวิชาทางรัฐศาสตร มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอคําถาม ยกเวนขอคําถามท่ีวา สื่อการเรียน
การสอนสงเสริมใหผูเรียนไดรับความรูทางดานทฤษฎี อยูในระดับมากท่ีสุด 

๕) ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาทาง
รัฐศาสตร โดยรวมอยูในระดับมาก (x = ๔.๐๙) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอการ
เรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตร มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอคําถาม 

๖) ดานการวัดและประเมินผล พบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาทาง
รัฐศาสตร โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = ๓.๙๕) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอ
การเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตร มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอคําถาม 
 
๔. อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตตอการเรียนการสอนวิชาทาง
รัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของนิสิตตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล อันไดแก อายุ พรรษา 
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ชั้นปท่ีศึกษา ภูมิลําเนาเดิม พบวา นิสิตท่ีมี อายุและภูมิลําเนาเดิม แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอ
การเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ และ ๐.๐๕ สวนนิสิตท่ีมี พรรษาและชั้นปท่ีศึกษา แตกตางกันมีระดับ
ความคิดเห็นไมตางกัน เม่ือพิจารณาในแตละสวนมีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายดังนี้ 

๑) อายุ ท่ีตางกันมีระดับความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ และ 
๐.๐๕ ซ่ึงชี้ใหเห็นวาอายุมีผลตอความรูสึกนึกคิด  

๒) พรรษา ท่ีตางกันมีระดับความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไมแตกตางกัน ซ่ึงชี้ใหเห็นวาการมีพรรษานอยหรือมีพรรษา
มาก ไมมีผลตอระดับความคิดเห็น  

 ๓) ชั้นปท่ีศึกษา ท่ีตางกันมีระดับความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไมแตกตางกัน ซ่ึงชี้ใหเห็นวาการมีระดับชั้นปท่ีศึกษา ไมมีผล
ตอระดับความคิดเห็น  
 ๔) ภูมิลําเนาเดิม ท่ีตางกันมีระดับความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ และ 
๐.๐๕  ซ่ึงชี้ใหเห็นวาภูมิลําเนาเดิมมีผลตอความรูสึกนึกคิด  
 แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  
  ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงผูวิจัยนําเสนอตามประเด็นดังตอไปนี้ 
 ๑) แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร พบวา สาขาวาแตละ
สาขาท้ังเอกการปกครองและการบริหารรัฐกิจควรเปดกวางใหแกนิสิตโดยมีการศึกษาดูงานมากกวา
นี้ และสามารถนํากลับมาใชงานไดจริง และทางหลักสูตรควรมีตําราประกอบการเรียนการสอน อีก
ท้ังควรมีการเชิญอาจารยหรือวิทยากรพิเศษท่ีตรงกับเนื้อหาของรายวิชาน้ันๆ เขามาบรรยายถวาย
ความรูตอไป  
 ๒) แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ดานโครงสรางของหลักสูตร 
 จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดานโครงสรางของหลักสูตร พบวา ควรมีการจัด
โครงสรางของหลักสูตรใหตรงกับความรูความสามารถของบุคลากร ควรมีการเนนรายวิชาท่ีบูรณา
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การศาสตรทางดานพุทธศาสตร และควรมีการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรใหเหมาะสมกับยุคสมัย
ของการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  
 ๓) แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ดานเนื้อหาของหลักสูตร 
 จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดานเนื้อหาของหลักสูตร พบวา การพัฒนาเนื้อหาของ
หลักสูตรของรายวิชาหรือเนื้อหาควรจะใหทันสมัยกับปจจุบันและสามารถนําไปดําเนินชีวิตปจจุบัน
ได อีกท้ังหลักสูตรควรมีการปรับปรุงอยูตลอดเวลาเพ่ือความทันสมัยของขอมูลและเรียนรูทําความ
เปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน  
 ๔) แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ดานการเรียนการสอน 
 จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดานการเรียนการสอน พบวา หลักสูตรควรมีการใหนิสิต
ไดไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีเพ่ือสรางประสบการณเรียนรูจากสถานท่ีจริง และควรใหอาจารย
ผูบรรยายปรับเปลี่ยนหาวิธีการถายทอดในรูปแบบใหมเพ่ือสรางความกระต้ือรือรนในการศึกษาของ
นิสิต อีกท้ังควรเชิญอาจารยผูสอนท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาบรรยายเพ่ือสรางความรูจากผูมี
ประสบการณตรงกับนิสิต 
 ๕) แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ดานการจัดการเรียนการสอน 
 จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา การจัดการการเรียนการสอนควรมี
การเชิญอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญมาบรรยาย และควรมีการสอนแบบบูรณาการใหทันยุคสมัยโดย
ประยุกตการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
 ๖) แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ดานการวัดผลและประเมินผล พบวา ควรมีระบบการวัดผลและประเมินผลท่ี
ชัดเจน รวดเร็ว และโปรงใส 

๕. สรุปและขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตตอการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงผูวิจัยนําเสนอตามประเด็นดังตอไปนี้ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) ผูบริหารควรกําหนดนโยบายดานการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยให

สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 
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๒) ผูมีสวนเก่ียวของกับการกําหนดหลักสูตรควรระดมความคิดจากทุกภาคสวน เชน 
ผูบริหารอาจารย เจาหนาท่ี นิสิต ผูใชบัณฑิต ตลอดท้ังศึกษาแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง เพ่ือเปนตัวชี้วัดเปนแนวทางในการกําหนดหลักสูตร  

๓) คณะท่ีมีสวนรับผิดชอบควรมีการจัดโครงสรางหลักสูตรท่ีเอ้ือตอการเรียนรูจาก
ประสบการณตรงของผูเรียน 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑) ผูมีสวนเก่ียวของควรจัดเวทีในการระดมความคิดเก่ียวกับการกําหนดหลักสูตรในแตละ

ครั้งท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตร 
๒) ผูมีสวนเก่ียวของควรจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูจากประสบการณจริงแกผูศึกษา 
๓) ผูมีสวนเก่ียวของควรจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

การศึกษา อีกท้ังการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบการเรียนการสอนทุกครั้ง 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
หากมีการวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนวิชาทางรัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย” ในครั้งตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะการดําเนินการวิจัยในลักษณะตอไปนี้ 
๑) ควรสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนทางรัฐศาสตรของแตละ

มหาวิทยาลัย เพ่ือนําปญหา อุปสรรคท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน ไปพัฒนา ปรับปรุง ประสิทธิภาพใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๒) ควรศึกษาวิจัยกระบวนการสรางหลักสูตรในสถาบันการศึกษาตางๆ เพ่ือนํามาบูรณาการ
เปนแบบอยางท่ีดีท่ีสุด 

๓) ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพประกอบการศึกษาเพ่ือการวิจัยท่ีไดขอมูลท่ีสมบูรณ
แบบมากข้ึน  
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สภาพปญหาและแนวทางแกไขในการดําเนินงานตาม 
นโยบายทวงคืนพ้ืนปาของประเทศไทย 

The Study of Problems and Solutions of  
a Administrating the Land’s Transfer Back Policy 

ภูริวัจน  ปุณยวุฒิปรีดา∗ 

บทคัดยอ 
นโยบายทวงคืนผืนปา เปนผลมาจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๔/๒๕๕๗ ลง 

วันท่ี ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรปาไม เพ่ือปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ีตาง ๆ ให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม ของประเทศโดยรวม  โดยใหการดําเนินการและการประสานงานเปนไปตาม
คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๖ / ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง 
เพ่ิมเติมหนวยงานสําหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมและนโยบายการ
ปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวในสภาวการณปจจุบัน โดยกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร และมอบหมายให กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
กับ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดวางยุทธศาสตรในการพิทักษทรัพยากรปาไม
ของชาติ และจัดทําแผนแมบทแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรปาไม, การบุกรุกท่ีดินของรัฐ และ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน   

หากพิจารณาหลักการตามนโยบายทวงคืนผืนปา จะเห็นไดวา มีการวางหลักเกณฑในการ
ดําเนินงานท่ีคํานึงถึงผูดอยโอกาสท่ีมีความจําเปนตองใชทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีพ อันจะ
ทําใหลดความเหลื่อมล้ําและกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยางสมดุลและยั่งยืน  ยอมรับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงมีหลักการสําคัญๆ ดังนี้  

๑. การแกไขปญหาการบุกรุกทําลายปา  โดยนโยบายทวงคืนผืนปาตามคําสั่งท่ี ๖๖/๒๕๕๗ 
และแผนแมบทดังกลาวกําหนดไวชัดวาการดําเนินงานตองไมสงผลกระทบตอประชาชนผูยากไร ผูท่ี
มีรายไดนอย และผูไรท่ีดินทํากิน ซ่ึงไดอาศัยอยูในพ้ืนที่เดิมนั้นๆ กอนคําสั่งนี้มีผลบังคับใช ยกเวนผู
ท่ีบุกรุกใหม จะตองดําเนินการสอบสวน และพิสูจนทราบ เพ่ือกําหนดวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมและ
ดําเนินการตามข้ันตอนตอไป  

๒. หลักการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบพ้ืนท่ีปาไมท่ีถูกบุกรุกเพ่ิมเติมหลังจากมติ
คณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ท่ีผอนผันใหราษฎรอยูอาศัยหรือทํากินในพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือแกไข
                                                           

∗อาจารย ดร., อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี มจร.วัดไรขิง (พระอารามหลวง) 
จังหวัดนครปฐม 
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ปญหา โดยใหใชแผนท่ีภาพถายสี กระทรวงเกษตรและสหกรณ ป ๒๕๔๕ รวมกับการตรวจสอบ
ภาคพ้ืนดินในการกําหนดพ้ืนท่ีผอนผัน โดยการจัดทําแนวเขตปาไมท่ีปรากฏอยูบนแผนท่ีภาพถาย ป 
๒๕๔๕ เปนหลักฐานสภาพปาไม 

๓. แนวทางในการแกไขปญหาวาตองไมกระทบตอประชาชนท่ีใชประโยชนท่ีดินปาไมใน
พ้ืนท่ีท่ีพิสูจนแลวควรไดรับสิทธิ 

๔. ยุทธศาสตรการดําเนินงานโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการตัดไมทําลายปา สงเสริมการใชประโยชนและดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณ 

๕. หลักการใหคนอยูกับปาพ่ึงพากันอยางมีความสุข  
๖. หลักการดําเนินงานของเจาหนาทีรัฐแบบบูรณการรวมกัน 
การศึกษาวิจัยพบวา การบังคับใชนโยบายทวงคืนผืนปา มิไดเปนไปตามหลักการดังกลาว 

กลาวคือ ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาว 8,000 กวาชุมชน สวนใหญ
เปนผูมีฐานะผูยากไร รายไดนอย และไรท่ีดินทํากิน ประชาชนเขามีสวนรวมเฉพาะการใหขอมูลแก
เจาหนาท่ี แตยังขาดหลักการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการแกไขปญหาการบุกรุกทําลายปา  
มิไดนําหลักการใหคนอยูกับปาพ่ึงพากันอยางมีความสุขมาใช ประกอบกับการตรวจสอบพ้ืนท่ีปาไมท่ี
ถูกบุกรุกเพ่ิมเติมหลังจากมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ของกรมปาไมลาชา จึงไมสามารถ
แยกไดวาชุมชนใดสามารถอยูในพ้ืนท่ีไดและชุมชนใดไดรับการใหอาศัยอยูชั่วคราวเพ่ือรอแผนการ
อพยพ ทําใหไมมีการกําหนดขอบเขตการใชประโยชนท่ีชัดเจน  กอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ สงผล
ใหเกิดปญหาความขัดแยงในพ้ืนท่ี ท้ังนี้เนื่องมาจาก ปญหาเรื่องการบุกรุกทําลายปาเปนปญหาท่ี
ซับซอนและสะสมมานาน การพิสูจนสิทธิไมมีหลักเกณฑท่ีชัดเจน เจาหนาท่ีท่ีเปนผูปฏิบัติงานตาม
นโยบายดังกลาว ไมมีความเขาใจในหลักการแกไขปญหาดังกลาวอยางแทจริง   ขาดกระบวนการมี
สวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง  สงผลใหการบังคับใชนโยบายดังกลาวเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติและกอใหเกิดปญหาความขัดแยงกับคนในชุมชน 
 มาตรการและแนวทางในการแกไขปญหา คือ ควรจัดทําองคความรูในการแกไขปญหาการ
บุกรุกทําลายปาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเผยแพรใหเจาหนาท่ีของรัฐ และประชาชนในพ้ืนท่ีเขาใจ
และตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จัดแบงประเภทของชุมชนท่ีไดรับการตรวจพิสูจน
ตาม มติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ใหชัดเจน เปดโอกาสใหคนในชุมชนหรือในพ้ืนท่ีเขามา
มีสวนรวมในการแกไขปญหา จัดการ ดูแล รักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติใหมีความ
สมดุลและยั่งยืน การสงเสริมใหประชาชนท่ีอาศัยอยูและทํากินในพ้ืนท่ีปามีหนาท่ีในการอนุรักษและ
บํารุงรักษาและใชประโยชนในพ้ืนปาใหมีความสมดุลและยั่งยืน 
 

คําสําคัญ: สภาพปญหา, แนวทางแกไข, นโยบายทวงคืนพ้ืนปาของประเทศไทย 
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ABSTRACT 
 The Land’s Transfer Back Policy has effectively been affected from the 
Announcement of National Peace and Order Maintaining Council (NCPO) Act 
64/2014 of June 14, 2014.  “The Enforcement and Prevention of the Destroyed 
Natural Resources and Forests.”  According to this announcement, this has a 
broadly impact on the social, economic and natural resources destruction.  After 
that NCPO’s announcement; Act 66/2014 of June 17, 2014 as “the disposal of the 
Government as Land’s Transfer Back Policy”: the determination of new council for 
enforcing and preventing the destroyed Natural Resources and Forests.  This council 
is named as Internal Security Operations Command that established and 
together jointed with Ministry of Agriculture cooperatives. Both has temporally 
become effective on the model scheme strategy in preventing the destroyed 
forests, the disposal of the governmental land and the plans of natural resources 
management in sustainable and equivalent way. 
 Regarding to the considerable cases, the Land’s Transfer Back Policy is 
closely maintained on personal right for housing purposes and also poor people in 
over land; this dominant reasons to decrease the social difference and disparity.  As 
the results, this policy would be approved by Local peoples’ agreement as these 
followings:  
 1. Preventing the destroyed forests, the disposal of the governmental land 
and the plans of natural resources management.  From Act 66/2014 of June 17, 
2014 as “the disposal of the Government as Land’s Transfer Back Policy”.  This 
effect must not control the local peoples’ low income and no land ownership.   In 
the opposite way, there is no support for a renewal land for people who tend to 
dispose land for their own purposes.  
 2. The administrative ways and duties of protecting the destroyed forests. 
After surveying land for the Cabinet’s order on June 30, 1998, local people were 
allowed to stay over in land for their own purposes by concerning the aerial photo 
map as in the housing purpose and living purpose.  In 2002,  Ministry of 
Agriculture cooperatives had a ground survey for limiting this zone land for Local 
people as the Forest evidence proved by the aerial photo map. 
 3. The solutions of the policy must not affected to local peoples’ living in 
the zone land. 
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 4. The demonstrative strategy would be approved by Local peoples’ 
agreement; in terms of preventing the destroyed forests, the disposal of the 
governmental land and the natural resources growing plans; especially in focusing 
on sustainable way of growing forests. 
 5. Peaceful living joint with forests and local people. 
 6. Adaptable progress of the governmental officer in avoiding the disposal 
of the governmental land and the destroyed natural resources management. 
 This study founded that the NCPO’s announcement as in “Preventing the 
destroyed forests, the disposal of the governmental land and the plans of natural 
resources management”, 8,000 villages of local people who are in group of  poor 
people, low income people, they had no opportunity to approve this agreement. 
Importantly, regarding to the Cabinet’s order on June 30, 1998, the delayed 
enforcement policy of preventing forests were ignored by The Ministry of Forest.  
Local people were allowed to stay over in land for a shot period; however they 
had no plan to move in new land since the disagreement, the continuing problem 
of the forest destruction.  
Keywords: Problems, Solutions, Administrating the Land’s Transfer Back Policy 
 
๑. บทนํา 

พ้ืนท่ีปาเปนแหลงกําเนิดทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ ไมวาจะเปนตนน้ํา ลําธาร สัตวปา 
พันธุพืช  และความหลากหลายทางชีวภาพ แตเนื่องจากในปจจุบันประชากรเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 
ในขณะท่ีทรัพยากรธรรมชาติมีจํานวนจํากัด ปญหาการแยงทรัพยากรธรรมชาตินับวันจะทวีความ
รุนแรงมากยิ่งข้ึน ทรัพยากรปาไมถูกทําลายลงอยางรวดเร็ว  สงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาและ
กอใหเกิดปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติท้ังอุทกภัย  ดินโคลนถลม  และปญหาภัยแลง เปนตน  ทําให
ในทุกปรัฐบาลตองทุมงบประมาณจํานวนมากในการบริหารจัดการแกไขปญหาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ซ่ึงสงผลใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

หากปลอยใหสถานการณเหลานี้ยังคงมีอยูตอไป  ยอมกอใหเกิดการบุกรุกทาลายทรัพยากร
ปาไมอยางตอเนื่อง ยอมกอใหเกิดปญหาและผลกระทบท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน  ดังนั้น 
คณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงมีคําสั่งท่ี ๖๔/๒๕๕๗ ลง วันท่ี ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม  และมอบหมายให กอง
อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม วางยุทธศาสตรในการพิทักษทรัพยากรปาไมของชาติ และจัดทําแผนแมบทแกไขปญหา
การทําลายทรัพยากรปาไม, การบุกรุกท่ีดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน โดยกําหนดเปาหมายในการพิทักษรักษาพ้ืนท่ีปาไมใหมีสภาพปาท่ีสมบูรณใหไดพ้ืนท่ีปาไม
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อยางนอย ๔๐% ของพ้ืนท่ีประเทศภายใน ๑๐ ป และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปเปนแนวทางใน
การวางแผนปฏิบัติการในสวนของตนเอง  และคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๖ / ๒๕๕๗ 
ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง เพ่ิมเติมหนวยงานสําหรับการปราบปราม หยุดยั้ง
การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมและนโยบายการปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวในสภาวการณปจจุบัน 
กําหนดใหกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๔/๒๕๕๗ และใหทุกหนวยท่ี
เก่ียวของยึดถือนโยบายการปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวในสภาวการณปจจุบัน 

 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ ศึกษาขอมูลจากกลุมเปาหมายจํานวน ๑๕ คน โดยแบงออกเปน ๓ กลุม คือ กลุม
ผูบริหาร ผูกําหนด หรือควบคุมการปฏิบัติตามนโยบาย กลุมเจาหนาท่ีและผูท่ีเก่ียวของในการนํา
นโยบายทวงคืนผืนปาไปบังคับใช และประชาชนซ่ึงเปนผูท่ีไดรับผลกระทบจากการบังคับใชนโยบาย
ทวงคืนผืนปา   

๒.๒ เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย คือ แบบสอบถามปลายเปด 
(สัมภาษณ)  โดยใชแบบสัมภาษณเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณ ประกอบดวยคําถาม
เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณ (Check list) และแบบสัมภาษณเก่ียวกับปญหาการ
ดําเนินงานตามนโยบายทวงคืนผืนปา 

๒.๓  การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จะดําเนินการ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับการจัดการและการใชประโยชนในพ้ืนท่ีปา ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการและ
การใชประโยชนในพ้ืนท่ีปา และนําแนวคิด ทฤษฎี และขอมูลตาง ๆ ท้ังหมดมาสรางแบบสัมภาษณ 
รวมท้ังนําแบบสัมภาษณท่ีทดลองใชและไดปรับปรุงแกไขแลวไปเก็บขอมูล 

๒.๔  การรวบรวมขอมูล (Data Collection)  จะดําเนินการหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
เพ่ือใหทราบถึงสถานการณปญหาการบังคับใชนโยบายทวงคืนผืนปาในพ้ืนท่ีตางๆ ตอจากนั้น เลือก
พ้ืนท่ีท่ีมีปญหาการบังคับใชนโยบายทวงคืนผืนปา และติดตอผูนําหรือบุคคลในชุมชนท่ีไดรับ
ผลกระทบ  เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาวในพ้ืนท่ีนั้นๆ เพ่ือสอบถาม
หรือสัมภาษณ 
 ๒.๕  การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) จะดําเนินการนําแบบสัมภาษณมาตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลท้ังในทางขอเท็จจริงและทางกฎหมาย และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหถึง
ปญหาการดําเนินงานตามนโยบายทวงคืนผืนปา 
๓. ผลการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยถึงสถานการณการบังคับใชนโยบายทวงคืนผืนปา และความเคลื่อนไหวของ
ภาคประชาชนท่ีเก่ียวของกับนโยบายดังกลาว ท้ังจากขอมูลในทางอิเล็กทรอนิกส  หนังสือพิมพ และ
การลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ ผูท่ีเก่ียวของ พอสรุปไดดังนี้ 
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๓.๑ หลักการดําเนินงานตามนโยบายตามคําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๖ / 
๒๕๕๗ 

ผลการวิจัย พบวาเจาหนาท่ีของรัฐมีการบังคับใชนโยบายทวงคืนผืนปาดวยการใชกฎหมาย
อยางเขมงวด และเด็ดขาด ตามหลักเกณฑการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาว ซ่ึงการดําเนินงาน 
ทําใหพ้ืนท่ีใดท่ีมีการขยายท่ีดินทํากินเพ่ิมเติมเขาไปในพ้ืนท่ีปาอนุรักษซ่ึงเปนปาตนน้ํา จะตอง
ดําเนินการอพยพออกมา เวนแต ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย  แต
ประชาชนท่ีอาศัยอยูและทํากินในพ้ืนท่ีปา เห็นวารัฐบังคับใชนโยบายทวงคืนผืนปากับประชาชนผู
ยากไร ไมมีท่ีดินทํากินมากกวาบังคับใชนโยบายทวงคืนผืนปากับนายทุน  ท้ังนี้นายทุนมีศักยภาพใน
การตอสูคดีมากกวาคนยากจน ซ่ึงเม่ือถูกจับกุมและถูกขับไลใหออกจากพ้ืนท่ี ยอมกระทบตอวิถีชีวิต
ความเปนอยูอยางมาก ซ่ึงหลักการในการดําเนินนโยบายทวงคืนผืนปาท่ีเรงดวนและสําคัญ คือ 
ดําเนินการกับกลุมเปาหมายท่ีเปนนายทุนหรือผูบุกรุกรายใหญท่ีบุกรุกปาไมเปนลําดับแรก แตดู
เหมือนวาในระยะหลังการบังคับใชนโยบายทวงคืนผืนปากับนายทุนรายใหญมีนอยมาก  ท้ังนี้ 
เพราะเจาหนาท่ีรัฐเกรงจะไดรับผลกระทบจากอํานาจของกลุมทุนหรือนักการเมืองท่ีมีผลตอ
ตําแหนงหนาท่ีการงาน  จะเห็นไดวาในเวทีนําเสนอขอมูลวิชาการการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ประเด็นปาไม-ท่ีดิน  ครั้งท่ี ๑ เพ่ือจัดทําขอเสนอตอสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) 
และกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ ไดสรุปขอมูลวาชาวบานกวา ๘ พันหมูบานถูกทวงคืนผืนปาและได
รองขอความเปนธรรมจากรัฐบาล หลังไดรับความเดือดรอนจากนโยบายทวงคืนผืนปา  ถูกไลออก
จากพ้ืนท่ีทํากิน-อยูมา ท้ังท่ีมีฐานะยากจนแตกลับถูกนิยามวาเปน “นายทุน” บุกรุกพ้ืนท่ี  จาก
ขอมูลของ กป.อพช.อีสาน ระบุวา หากมีการปฏิบัติการตามแผนแมบทและคําสั่ง คสช. ดังกลาว 
คาดวาจะตองมีการอพยพชาวบานออกจากพ้ืนท่ีปาท้ังหมด ๑,๒๕๓ พ้ืนท่ี รวม ๘,๑๔๘ 
หมูบาน  แบงเปน ภาคอีสาน ๓๕๒ พ้ืนท่ี ๒,๓๐๐ หมูบาน ภาคเหนือ ๒๕๓ พ้ืนท่ี ๕,๒๐๐ หมูบาน 
ภาคใต ๔๖๘ พ้ืนท่ี  ๑,๐๘๐ หมูบาน และภาคกลาง ๑๘๐ พ้ืนท่ี ๙๒๐ หมูบาน คําถามสําคัญคือรัฐ
จะบังคับอพยพชาวบานท้ังหมดนี้ไปไวท่ีไหน  เม่ือบังคับอพยพชาวบานออกมาแลว จะทําใหวิถีชีวิต
ความเปนอยูของชาวบานหายจากความยากจนไดอยางไร๑ 

๓.๒  หลักการดําเนินการตามกฎหมายตอผูท่ีบุกรุกปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๑ และกฎหมายวาดวยการปาไมอยางเครงครัด 

หลักการดังกลาวไดถูกกําหนดไวในแผนแมบทแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรปาไม การ
บุกรุกท่ีดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ผลการศึกษา พบวา
เจาหนาท่ีของหนวยงานรัฐมีความเห็นวาหลักการดังกลาวมีความชัดเจนและเปนการบังคับใช
กฎหมายและนโยบายของรัฐอยางเขมงวดและจริงจังเพ่ือประโยชนรวมกันของคนในชาติ ซ่ึงถือ
ปฏิบัติมากวา ๑๐ ป แตคนในชุมชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีปา มีความเห็นวา การดําเนินงานของ
                                                           

๑ จตุรงค ดําดี.ชาวบานกวา ๘ พันหมูบาน ถูกทวงคืนผืนปา จนท.หาเปน'นายทุน' แตตัวจริงลอยนวล. 
Online Available :  http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=๕๖๕๙ เมื่อ ๒๔ August ๒๐๑๕. 
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เจาหนาท่ีรัฐในการพิสูจนสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๑ ลาชาและไมเปด
โอกาสใหชาวบานเขาไปมีสวนรวมในการพิสูจนสิทธิดังกลาว  กอใหเกิดความเปนธรรมแกคนใน
ชุมชน ท้ังนี้ เพราะหลักฐานสวนใหญเปนหลักฐานท่ีอยูในความครอบครองของหนวยงานรัฐ 
ประกอบกับการดําเนินงานตามมติดังกลาวของเจาหนาท่ีรัฐในแตละชุมชนในพ้ืนปาขาดการมีสวน
รวมของคนในชุมชน ทําใหคนในชุมชนไมทราบถึงผลการพิสูจนสิทธิตามมติดังกลาว ประกอบกับ
การวางแผนในการอพยพเคลื่อนยายหรือการกําหนดแนวเขตการทําประโยชนของชุมชนท่ีไดรับการ
พิสูจนวาอาศัยอยูหลังการประกาศเขตปาไมมีความชัดเจน สงผลใหการบังคับใชนโยบายทวงคืนผืน
ปาจึงกอใหเกิดปญหาและความขัดแยงในสังคม เชน กรณีบานหวยหก อําเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม ที่มีการออกไปเคลื่อนไหวเรียกรองใหหยุดการติดปายยึดคืนพื้นที่ ซึ่งคณะทํางานและ
ผูแทนจากขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม พรอมดวยตัวแทนสหพันธเกษตรกรภาคเหนือ 
(สกน.) ไดประชุมรวมกับคณะทํางานตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากแผน
แมบทการแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรปาไม การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยใหมีการตรวจสอบโดยการพิสูจนสิทธิ์โดยใชแผนที่ภาพถาย
ทางอากาศ ป ๒๕๔๕ มาตราสวน ๑:๔,๐๐๐ มาพิสูจนสิทธิในพ้ืนท่ีตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว๒ 
การดําเนินงานของเจาหนาท่ีรัฐท่ีลาชาและไมมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนกอใหเกิดความไมไววางใจในการ
ทํางาน 

ดังตัวอยางในกรณีตัวแทน ๕ ชุมชน ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูผามาน ไดแก บานซํา
ผักหนาม ต.นาหนองทุม อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน ,ชุมชนหนองจาน  ต.นาหนองทุม อ.ชุมแพ จ.
ขอนแกน ,บานตาดฟา-ดงสะคราน ต.นาฝาย อ.ภูผามาน  จ.ขอนแกน ,ชุมชนวังอีเมียง ต.ศรี
ฐาน  อ.ภูกระดึง จ.เลย และบานโคกยาว ต.น้ําหนาว อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ ยื่นหนังสือตอผูวา
ราชการจังหวัดขอนแกน ศูนยดํารงธรรมขอนแกน และอธิบดีกรมอุทยานสัตวปาพันธุพืช เพ่ือใหมี
คําสั่งยกเลิกการสํารวจตรวจพิสูจนสิทธิการครอบครองท่ีดิน บนพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูผามาน ท้ังนี้
เพราะในหลายพ้ืนท่ีถูกดําเนินคดีโดยไมรูตัว และอีกหลายพ้ืนท่ีถูกเจาหนาท่ีบุกเขาไปทําลาย ตัดฟน
สวนยาง๓ เนื่องจากเกรงถูกบังคับตามนโยบายทวงคืนผืนปา 

๓.๓ หลักการในการดําเนินการใดๆ ตองไมกระทบตอประชาชนท่ีมีสิทธิใชประโยชน
ท่ีดินปาไม  
                                                           

๒
 ชาวบานหวยหกเฮ! หลังคณะทํางานลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีราษฎรไดรับผลกระทบจาก

แผนแมบทปาไมฯ. Online Available : http://www.landjustice๔thai.org/news.php?lang=th&id=๑๓๔ 
เมื่อ ๒๔ August ๒๐๑๕. 

๓
 ศรายุทธ ฤทธิพิณ. ๕ ชุมชนในเขตอุทยานภูผามานบุกศูนยดํารงธรรม รองยกเลิกลงสํารวจสิทธ์ิฯ หว่ัน

ยอนรอยทวงคืนผืนปา. Online Available : http://www.citizenthaipbs.net/node/๖๑๒๓ เมื่อ ๒๔ August 
๒๐๑๕ 
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แผนแมบทแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรปาไม การบุกรุกท่ีดินของรัฐ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไดกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาวาตองไมกระทบตอ
ประชาชนท่ีใชประโยชนท่ีดินปาไมในพ้ืนท่ีท่ีพิสูจนแลวควรไดรับสิทธิในท่ีดินตามกฎหมาย หรือผู
ไดรับผลกระทบจากนโยบายหรือการดําเนินการของภาครัฐ และจะตองเปนการแกไขปญหา
ทรัพยากรปาไมท่ีเปนระบบอยางยั่งยืน ในความเห็นของเจาหนาท่ีมองวาประชาชนไมมีสิทธิอาศัยอยู
และทํากินในพ้ืนทีปา ยกเวนไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงตองมีหนังสือแสดงสิทธิทํากินหรือ
เอกสารท่ีทางราชการออกให เจาหนาท่ีของรัฐจึงจําเปนตองดําเนินการตามนโยบายทวงคืนผืนปา 
เพ่ือแกไขปญหาการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและประชาชนจําเปนตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดไว การอนุญาตใหเอกชนอาศัยอยูและทํากินเปนการอนุญาตชั่วคราวมิไดกอใหเกิดสิทธิแก
ประชาชนแตอยางใด แตความเห็นของคนในชุมชนท่ีอาศัย เห็นวา ประชาชนในหลายพ้ืนท่ีอาศัยอยู
และทํากินกอนประกาศเขตปา และในบางพ้ืนท่ีไดรับการจัดท่ีดินตามนโยบายของรัฐ  แตความ
ลาชาในการพิสูจนสิทธิในท่ีดินในพ้ืนท่ีปากอใหเกิดความเปนธรรม ประกอบกับประชาชนไมมี
หลักฐานท่ีเปนเอกสารสิทธิในการพิสูจนสิทธิในการใชประโยชน  แตเม่ือรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ.๒๕๕๐ ใหการรับรองสิทธิของบุคคลท่ีรวมตัวกันเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ิน
และชุมชนทองถ่ินด้ังเดิม มีสิทธิในการมีสวนรวมอนุรักษ บํารุงรักษาและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน ประชาชนในพ้ืนท่ีจึงเห็นวา การดําเนินการตรานโยบาย
ทวงคืนผืนปาไมเคารพสิทธิชุมชนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

๓.๔ หลักการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
นโยบายทวงคืนผืนปากําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการปองกันและปราบปรามการตัดไมทําลายปาในการแจงขาวสารโดยจัดต้ัง ศูนยรับแจงเหตุ, 
ศูนยรองเรียน, ศูนยดํารงธรรม เปนตน ประสานความรวมมือจากภาคเอกชน ภาคประชาชน โดย
ทางเจาหนาท่ีรัฐเห็นวานโยบายดังกลาวใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทวงคืนผืนปา  แต
ประชาชนในชุมชนมีความเห็นวาการดําเนินงานยึดคืนพ้ืนท่ีปาของหนวยงานรัฐมิไดใชกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชนและชุมชน  กอใหเกิดปญหาและความขัดแยงในหลายพ้ืนท่ี เพราะประชาชน
สวนใหญไมมีท่ีอยูอาศัยมีฐานะยากจน  กอใหเกิดปญหาความขัดแยงในสังคม   

๓.๕ หลักการแกปญหาปาบุกรุกคน 
หลักการแกปญหาปาบุกรุกคน ไดถูกกําหนดไวในแผนแมบทดังกลาวโดยใชภาพถายทาง

อากาศเปนหลักฐานหลักรวมกับหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหคนอยูรวมกับปา  การสัมภาษณ
เจาหนาท่ีพบวาในหลายพ้ืนท่ีเจาหนาท่ีมีการกันพ้ืนท่ีอยูอาศัยและท่ีดินทํากินใหกับชาวบานพิสูจน
ไดวาไดอยูอาศัยและทํากินมากอนประกาศเขตปา แตในหลายพ้ืนท่ีซ่ึงพิจารณาจากภาพถายทาง
อากาศไมสามารถพิสูจนไดวาอยูกอนประกาศเขตปา อยางไรก็ดีในพ้ืนท่ีท่ีชุมชนจัดทําปาชุมชนทาง
กรมปาไมก็ดําเนินการทําขอบเขตแผนท่ีในการกําหนดพ้ืนท่ีใชสอยและพ้ืนท่ีปาชุมชนใหมีความ
ชัดเจน และยอมรับการจัดการพ้ืนท่ีปาของชุมชนโดยใหมีการข้ึนทะเบียนปาชุมชนไว  สวน
ความเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี เห็นวานโยบายของรัฐท่ีผานมายอมรับหลักการแกปญหาปาบุกรุก
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คน แตนโยบายเหลานี้เปนนโยบายหาเสียงของนักการเมืองและในที่สุดปญหาการจับกุมและการขับ
ไลก็ยังคงมีใหเห็นอยูเสมอ  เชน นโยบายของรัฐในโครงการจัดท่ีทํากินใหกับราษฎรผูยากไรในพ้ืนท่ี
ปาสงวนเสื่อมโทรมหรือเปนท่ีรูจักกันในนาม คจก. เปนโครงการของกองอํานวยการรักษาความ
ม่ันคงภายในท่ีไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลชุดพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ ต้ังแตเม่ือวันท่ี ๑๗ เมษายน 
๒๕๓๓ เปาประสงคของโครงการนี้มุงท่ีจะเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมของประเทศใหได ๔๐% พรอมกับจัดสรร
ท่ีดินทํากินใหกับประชาชนผูยากไร ท่ีกําลังบุกรุกปาสงวนอยูอยางผิดกฎหมายใหมีหลักแหลงทํากิน
ใหมท่ีชัดเจนและกฎหมายรับรอง แตในท่ีสุดชาวบานตองถูกจับกุมและถูกขับไลออกจากพ้ืนท่ีโดย
นโยบายทวงคืนผืนปา 
 
๕. ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย มีดังนี้ 
 ๕.๑  หนวยงานรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการ 
อนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  จึงจะเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง เพราะตลอดระยะเวลา
ท่ีผานมาการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของหนวยงานภาครัฐแตเพียงลําพังไมอาจรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติใหสมดุลและยั่งยืนได  ดังนั้น ในการบังคับใชนโยบายทวงคืนผืนปาควรใหภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการแกไขปญหาดวยเชนกัน 
 ๕.๒  หนวยงานรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐตองเปลี่ยนวิสัยทัศนและมุมมองวาชาวไทยภูเขา
เปนผูบุกรุกและทําลายปา ท้ังนี้ เพราะนโยบายของรัฐท่ีผานมามีการจัดท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัย
ใหแกชาวเขา เชน นโยบายการจัดต้ังนิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขา๔ นโยบายปาไมและการจัด
หมูบานชาวเขาตามพระราชประสงค๕ โครงการจัดหมูบานหลวงพัฒนาชาวเขา๖ เปนตน นโยบาย
เหลานี้ทําใหชาวไทยภูเขาอาศัยอยูและทํากินในพ้ืนท่ีปาโดยไมผิดกฎหมาย หากบังคับใชนโยบาย
ทวงคืนผืนปากับชาวไทยภูเขาเหลานี้ ยอมกอใหเกิดปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนซํ้าซอน ซ่ึง
รวมถึงคนยากจนท่ีไดรับการจัดท่ีดินหรืออนุญาตใหประโยชนในท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติตาม
มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๖ ทวิของพ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ และคนยากไรท่ีไดรับการจัดท่ีดินตาม
โครงการจัดท่ีทํากินใหกับราษฎรผูยากไรในพ้ืนท่ีปาสงวนเสื่อมโทรมหรือเปนท่ีรูจักกันในนาม คจก.  
  
 
                                                           

๔ มติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๒และมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๐๕  เรื่อง การดําเนินงานจัดนิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขา 

๕ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๘ เรื่อง นโยบายปาไมและการจัดหมูบานชาวเขาตาม
พระราชประสงค 

๖ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๒๐ โครงการจัดหมูบานหลวงพัฒนาชาวเขา 
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ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการ 
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลย 

Efficiency for Academic Management  
of Buddhist School in Loei Province 

สามารถ บุญรัตน∗ 
 

บทคัดยอ 
 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาง
วิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลยตามทัศนะของบุคลากรทางวิชาการ เพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลย 
และเพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมในจังหวัดเลย  ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed method)  ซ่ึงประกอบดวยแบบสัมภาษณ
จํานวน ๒๒ รูป/คน โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา สําหรับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณดวยการแจก
แบบสอบถามท้ังหมดจํานวน ๑๔๒ รูป/คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
สถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (test) และการวิ
เคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)   

ผลวิจัยพบวา  
ผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลย  

โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ ดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการพัฒนากระบวนการการเรียนรู 
อยูในระดับมาก สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยูใน
ระดับมาก  

ผลวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการ ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมในจังหวัดเลยจําแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และประสบการณในการทํางาน
พบวา  บุคลากรท่ีมีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และประสบการณในการทํางาน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลยแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ในจังหวัดเลย 
 พบวา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน เพ่ือไดขอมูลพ้ืนฐานในการการสงเสริม
ความรูดานวิชาการแกชุมชน เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของ

                                                           
∗

 อาจารย ดร., อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆเลย 
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สถานศึกษาไดจัดทําข้ึน สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการแกชุมชน โดยความรวมมือ
ของสถานศึกษา และชุมชน สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนหรือ
หนวยงานอ่ืน  เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของชุมชนและหนวยงานภายนอก นําความรูและประสบการณ
ในการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ใหเกิดประโยชนแกชุนชน 
สังคม และจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีชวยแกไขปญหาการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  
พัฒนาหรือชวยเหลือสังคมและชุมชน สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของประชาชน 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, การบริหารจัดการ, วิชาการ, โรงเรียนพระปริยัติธรรม, จังหวัดเลย. 
 

ABSTRACT 
 The research objectives are to evaluate the academic management 

performance ,of the Buddhist School in the province of Loei, in the opinion of the 
academic staff, to compare the academic performance of the school management 
of the Buddhist School in the province of Loei, and to study the improvement of 
academic performance management. Researched using the mixed method; 
interviews consisted of 22 persons, using content analysis for the quantitative 
research with a total of 142 questionnaires per person. Analysing the information by 
using a prefabricated computer program. The statistics are percentage, mean, the 
“authority” standard deviation tests, and one way analysis (One Way ANOVA). 
  The results of the research are as follows 

 The academic performance of the school management of the Buddhist 
School in the province of Loei is at an overall high level. When considering each 
aspect, the highest mean is of curriculum development, at a high level. Lower than 
that is of the development of the learning process, at a high level. The aspect with 
the lowest mean is the research for improving educational quality, at a high level. 

The comparing analysis of academic performance of the school 
management of the Buddhist School in the province of Loei by sex, age, education 
and work experience found that gender, age, education and work experience 
affectedacademic performance management of the Buddhist School in the 
province of Loei with no difference of statistical significance. 

The development of technical efficient management of the Buddhist School 
in the province of Loei found that: Promoting academic knowledge to the 
community, to have basic information on promoting academic knowledge to the 
community, offered opportunities to the community for public participation in the 
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academic activities that the educational institutions organized encouraged the 
exchange of learning 

The academic community, with the help of the educational institute and 
community, built a network of technical cooperation with other institutions or other 
agencies to be learning centre for the community and external agencies. Applying 
knowledge and experience in academic services to be used in the development of 
teaching, research, benefitting the community, organizing activities or projects to 
help solve problems of promoting academic knowledge to the community, 
improving or helping community development, meeting the needs of the 
community and promoting the quality of life of citizens. 
Keywords: efficiency, management, academic, Buddhist School, Loei. 
 

๑.บทนํา 
  การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕หมวด  ๑ความมุงหมายและหลักการ  มาตรา  ๖ ระบุวา  การ
จัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจสติปญญา  
ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี
ความสุขมาตรา ๙ วาดวยเรื่องการจัดโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา  โดยยึดหลัก  ๖  
ประการ คือ  มีเอกภาพดานนโยบาย    และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  มีการกระจายอํานาจ
ไปสูทองถ่ิน และสถานศึกษา  มีการกําหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง การระดมทรัพยากร
มาใชในการจัดการศึกษา การมีสวนรวมของบุคคล  ชุมชนและสังคม มาตรา ๑๒ กําหนดวา 
นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหองคกร ชุมชน องคมหาชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ท้ังนี้ใหเปนไปตามกฎกระทรวง  มาตรา  ๑๔ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซ่ึง
สนับสนุน หรือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีสิทธิ์ไดรับสิทธิประโยชนตามควรแกกรณี ดังตอไปนี้  การ
สนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซ่ึงอยูในความดูแลรับผิดชอบ  
เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามที่กฎหมายกําหนด  การลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด  และมาตรา  ๓๙ กําหนดใหกระทรวง
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการดานการบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานท่ัวไปใหกับสถานศึกษา  และใหผูรับผิดชอบจัดการศึกษาใน
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ระบบ  ซ่ึงหมายถึงการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดแกการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา๑ 
  การบริหารสถานศึกษาเปนการดําเนินการและการจัดการเก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอน  การสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน  การจัดสภาพแวดลอม  การจัดแหลงเรียนรู  และ
อํานวยความสะดวกเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดจําแนกการบริหารงานของสถานศึกษาออกเปน  ๔  
งาน  คือ  การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารงานท่ัวไป  โดยมีการบริหารงานวิชาการเปนงานหลัก  และงานอ่ืนเปนงานสนับสนุนใหการ
บริหารงานวิชาการประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  การบริหารงานวิชาการ  เปนกระบวนการ
บริหารกิจกรรมทุกอยางท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน โดยเริ่มต้ังแตการ
กําหนดนโยบาย  การวางแผน  การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน  ตลอดจนการประเมินผลการ
สอน  เพ่ือใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  และเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน๒ นอกจากนี้ 
ภารกิจการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี  ๑๒ ดาน  ดังนี้  ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ดานการวัดผลและประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียนดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู  ดานการนิเทศการศึกษาดานการแนะ
แนวการศึกษา  ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดานการสงเสริม
ความรูดานวิชาการแกชุมชนดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องคกรอ่ืนและดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  
และสถานศึกษาอ่ืนท่ีจัดการศึกษา๓   

 ปจจุบันการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้น เปน
การศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษาคณะสงฆเปนการศึกษาท่ีรัฐกําหนดใหมีข้ึนตามความประสงค
ของคณะสงฆ ๔ ซ่ึงโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดเลย มีท้ังหมด ๑๑ แหง 
ซ่ึงโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดเลย ท้ัง ๑๑ แหงและไดรับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาระดับข้ึนพ้ืนฐาน 
ซ่ึงเปนตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษาท้ังคูเพ่ือใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
                                                           
 ๑กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ , 
(กรุงเทพมหานคร : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.)) หนา ๓๒. 
 ๒ปรีชา มุทาพร, การพัฒนาบุคลากรดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญแบบ
โครงงาน: โรงเรียนบานโนนง้ิว อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ , รายงานการวิจัย, (สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาชัยภูมิ เขต ๒: ชัยภูมิ), หนา ๒๓. 
 ๓กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,   เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๘. 
 ๔พระราชวรมุนี, ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา,(มหาสารคาม : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม, ๒๕๒๑), หนา ๓๕๕,. 
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บริหารงานดานวิชาการ การบริหารงานดานวิชาการซ่ึงเปนหัวใจของการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเลยเนื่องจากยังไมเคยไดศึกษาแนวทางพัฒนาการ
ปฏิบัติงานวิชาการ เพ่ือท่ีจะนําขอมูลมาปรับปรุงในรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอน  และ
การดําเนินงานดานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาซ่ึงผูบริหารสถานศึกษา
สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ๕ ดวยเหตุดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา  สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดเลย
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนคือการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนในการจัดการศึกษาใหถูกตอง
ตามกรอบการปฏิรูปการศึกษา และสอดคลองกับความตองการของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตอไป 

 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมในจังหวัดเลยตามทัศนะของบุคลากรทางวิชาการ 
 ๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมในจังหวัดเลยจําแนกตาม เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และประสบการณในการทํางาน   
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมในจังหวัดเลย 
 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการ ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมในจังหวัดเลย 

๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา  
การวิจัยครั้งนี้ผูศึกษามุงเนนถึงศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการ ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดเลยโดยจะมุงประเด็นในหลักการเก่ียวกับการ
พัฒนาการปฏิบัติงานวิชาการหลักการเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการหลักการสําคัญเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการบริหาร และหลักการสําคัญใน    การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

๓.๒ ขอบผูใหขอมูลหลัก/ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
การวิจัยครั้งนี้กลุมประชากรประกอบดวย ๒ กลุม ท่ีผูวิจัยจะทําการศึกษา คือกลุม

ผูบริหารและกลุมบุคลากรในการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย 

                                                           
 ๕สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,การเรียนรู บูรณาการ : ยุทธศาสตรครูปฏิรูป,  
(กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ), หนา ๔๕. 
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๑. ประชากรประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวย ๒ กลุม คือ ๑) กลุม
ผูบริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ประกอบดวย ผูอํานวยการหรือรอง
ผูอํานวยการ และหนาหนาฝายวิชาการ ท้ัง ๑๑ โรงเรียน จํานวน ๒๒ รูป และ ๒) กลุมบุคลากร 
ผูปฏิบัติงานในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโดยกลุมบุคลากรท้ังหมดจํานวน 
๑๔๒ รูป/คน 
   ๒. กลุมตัวอยางตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวย ๒ กลุม คือ ๑) กลุม
ผูบริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเลย ประกอบดวย  ผูอํานวยการหรือ
รองผูอํานวยการ และหนาหนาฝายวิชาการ ท้ัง ๑๑ โรงเรียน จํานวน ๒๒ รูป และ๒) กลุมบุคลากร 
ผูปฏิบัติงานในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโดยกลุมบุคลากรท้ังหมด คือ 
จํานวน ๑๔๒ รูป/คนผูวิจัยเห็นวาประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวนนอยจึงได
เลือกประชากรและกลุมตัวอยางท้ังหมดทําการศึกษา ลักษณะแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

๓.๓. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี   
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดพ้ืนท่ีในการศึกษา คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก

สามัญศึกษา ในจังหวัดเลย จํานวน ๑๑ โรงเรียนไดแก ๑.โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม ๒.โรงเรียนวัด
สันติวิทยาราม ๓. โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา ๔. โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส ๕. โรงเรียนวัดวังสะพุง
พัฒนาราม ๖. โรงเรียนธรรมนิเทศวิทยา            ๗. โรงเรียนวัดลาดปูทรงธรรม ๘. โรงเรียนวัดศรี
ภูกระดึงวิทยา ๙. โรงเรียนวัดโพนชัยวิทยา ๑๐. โรงเรียนวัดศรีภูเรือวิทยา และ ๑๑. โรงเรียนวัดทา
ชางวิทยา 
  ๓.๔. ขอบเขตดานเวลา 
  ผูวิจัยดําเนินการวิจัยต้ังแตวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗  – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ รวม
ท้ังหมด ๙ เดือน  
 
๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed method)  ซ่ึงประกอบดวยแบบ
สัมภาษณจํานวน ๒๒ รูป/คน โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา สําหรับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณดวย การ
แจกแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน ๑๔๒ รูป/คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป ซ่ึงลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ 
  ข้ันตอนท่ี ๑  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลย 
  ข้ันตอนท่ี ๒ ทําหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลยถึงผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือขอสัมภาษณเจาะลึกในงานวิจัยจํานวน 
๒๒ รูป/คน 
  ข้ันตอนท่ี ๓ ทําหนังสือขอแจกแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากผูชี่ยวชาญเรียบรอย
แลวไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมท้ัง ๑๑ โรงเรียนในจังหวัดเลยจํานวน ๑๔๒ รูป/คน 
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  ข้ันตอนท่ี ๔ วิเคราะหขอมูลดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคาที (test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ซ่ึงข้ันตอน
ดําเนินการดังตอไปนี้ 
 ข้ันตอนท่ี ๕ สรุป และเสนอผลการวิจัยตอไป 
 
๕. ผลการวิจัย 
  ๕.๑ ผลของระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมในจังหวัดเลยตามทัศนะของบุคลากรทางวิชาการ พบวา ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  ใน
เขตอําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  สวนใหญเปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ ๗๓.๙๔  มีอายุ ๓๐-๔๐ ป  
คิดเปนรอยละ ๔๒.๒๕  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ ๕๗.๗๕  และมีประสบการณ
ในการทํางาน ตํ่ากวา ๑๐ ป  คิดเปนรอยละ ๖๙.๗๒ โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  อยูในระดับมาก  
รองลงมา คือ ดานการพัฒนากระบวนการการเรียนรู อยูในระดับมาก   สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
คือ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  อยูในระดับมาก   
  ๕.๒ ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมในจังหวัดเลย พบวา  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการ ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมในจังหวัดเลย  โดยภาพรวม  จําแนกตามเพศ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลย  โดย
ภาพรวม จําแนกตามอายุ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทางวิชาการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลย  โดยภาพรวม จําแนกตามระดับการศึกษา  
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการ ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลย  โดยภาพรวม จําแนกตามประสบการณในการทํางาน  
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ๕.๓ แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมในจังหวัดเลย  พบวา  
  ๑) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการของสังคม  ชุมชน
และทองถ่ิน   รองลงมา คือ จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระอ่ืนๆ  ท่ีกําหนดใหมีในหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน  เปาหมายและลักษณะอันพึงประสงค   สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
ตํ่าสุด คือ นิเทศการใชหลักสูตร  ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร  
  ๒) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ ปลูกฝงคุณธรรม 
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คานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา รองลงมา คือ สงเสริมใหครูทําแผนการ
จัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
คือ จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี รวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง  และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝาย  เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  
  ๓) ดานการวัดผลและประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน  โดยภาพรวม  
อยู ใ น ระ ดับมาก  ข อ ท่ี มี ค า เ ฉลี่ ย สู ง สุ ด  คื อ  จั ด ทํ า เ อกสารหลั กฐ านการ ศึกษา  เ พ่ื อ 
เปนหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการ
เรียนของผู  เรียน  รองลงมา คือ มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว างสถานศึกษาและ 
ระหวางรูปแบบการศึกษาตาง ๆ   สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ประเมินการอาน คิดวิเคราะห และ
เขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดวยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย 
  ๔. ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  ขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูสอนสามารถทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูดวยการศึกษา  วิเคราะห 
วางแผน  เก็บรวบรวมขอมูล  และวิเคราะหผลการใชนวัตกรรมนั้น รองลงมา คือ มุงใหผูเรียนทํา
การวิจัยเพ่ือใชกระบวนการวิจัย เปนสวนหนึ่งของการเรียนรู  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูเรียน
สามารถวิจัยในเรื่องท่ีสนใจหาความรูหรือตองการแกไขปญหาการเรียนรู 
   ๕. ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ศึกษาวิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน  รองลงมา คือ สงเสริมสนับสนุนการผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน และ
พัฒนาแบบเรียน    สื่อ  สิ่งพิมพอ่ืน  วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
ตํ่าสุด คือ ประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   
   ๖. ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู  โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ จัดหาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาและในชุมชน  รองลงมา 
คือ จัดใหมีเครือขายการเรียนรูเพ่ือเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางสถานศึกษา
ทองถ่ิน  ชุมชน  และสังคมอ่ืน  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ศึกษาวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนรู  โดย
สอดคลองกับกระบวนการการเรียนรูของผูเรียน  
   ๗. ดานการนิเทศการศึกษา  โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ จัดระบบนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนในสถานศึกษารองลงมา คือ ดําเนินการนิเทศ
งานวิชาการและการเรียนการสอน  ในรูปแบบหลากหลาย สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ จัดระบบ
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน  หรือเครือขายการนิเทศศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  
   ๘. ดานการแนะแนวการศึกษา  โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา  เชื่อมโยงกับระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนรองลงมา คือ ดําเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความรวมมือของครูทุกคนใน
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สถานศึกษา  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ นักเรียนไดรูจักตนเองในดานความถนัด  ความสนใจ  
สามารถตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง  ปรับตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
   ๙. ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยภาพรวม  อยูใน
ระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการจัดระบบการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา  รองลงมา คือ กําหนดเกณฑการประเมินของสถานศึกษาตามาตรฐาน
การศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  
   ๑๐. ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก 
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  โดยประสานใหความรวมมือกับ
สถาบัน  องคกรตาง ๆ รองลงมา คือ จัดใหความรู  ความคิดและทักษะทางวิชาการ  พัฒนาทักษะ
วิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและทองถ่ินสวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สงเสริมให
ประชาชนในชุมชน ทองถ่ินมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา 
  ๑๑. ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน โดย
ภาพรวม  อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืนของรัฐรองลงมา คือ ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน
ของรัฐเอกชน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
องคกรตาง ๆ ในตางประเทศ 
   ๑๒. ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว    องคกร  
หนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการจัดการศึกษาของ
บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา รองลงมา คือ จัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันอ่ืนท่ี
จัดการศึกษา  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา  รวมท้ัง
ความตองการในการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  
และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  
 
๖. ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการ ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมในจังหวัดเลย  มีขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช  ในแตละดาน ดังนี้ ควรวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาการนิเทศการใชหลักสูตร การจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี การประเมิน
การอาน คิดวิเคราะห และเขียนคุณลักษณะอันพึง พัฒนาผูเรียนใหสามารถทําการวิจัยในเรื่องท่ี
สนใจหาความรูหรือตองการแกไขปญหาการเรียนรูใหดีมากยิ่งข้ึน การประเมินผลการพัฒนาการใช
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหดีมากยิ่งข้ึน การศึกษาวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนรู  โดย
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สอดคลองกับกระบวนการการเรียนรูของผูเรียนในสถานศึกษาใหดีมากยิ่งข้ึน จัดระบบนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน พัฒนานักเรียนไดรูจักตนเองในดานความถนัด  
ความสนใจ  สามารถตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง พัฒนาการประสานความรวมมือกับสถานศึกษา
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ทองถ่ินมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
วิชาการของสถานศึกษาใหดีมากยิ่งข้ึน การสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
องคกรตาง ๆ การสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา  รวมท้ังความตองการในการไดรับการ
สนับสนุนดานวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัด
การศึกษาใหดีมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ควรนักวิจัยอ่ืนควรท่ีจะศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลย  เพ่ือทราบ
ถึงปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางวิชาการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมใน
จังหวัดเลย ท้ังทางตรงและทางออม 
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ปญหาการควบคุมผลิตภัณฑทับซอนของยาและเคร่ืองสําอางในทางกฎหมาย 
Legal Problems in Controlling Overlapping Products: Drugs  

and Cosmetics 
รัฐวัฒน  สรรสรวิสุทธิ์∗ 

 
 
 

บทคัดยอ 
 ประเทศไทยมีการควบคุมผลิตภัณฑสุขภาพโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
อาทิเชน อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย และวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน ปญหาท่ี
เกิดข้ึน คือ ผลิตภัณฑมีการทับซอนกันไมสามารถพิจารณาตีความไดทันทีวาควรจัดเปนผลิตภัณฑ
ประเภทใด โดยเฉพาะอยายิ่งผลิตภัณฑทับซอนยากับเครื่องสําอาง ในปจจุบันเครื่องสําอางเขามามี
บทบาทเปนอยางมากในชีวิตประจําวันของมนุษยในสังคม ผูประกอบธุรกิจมีความพยายามท่ีจะ
สราง  กลุมผลิตภัณฑท่ีเพ่ิมมูลคามากกวาในผลิตภัณฑปกติ โดยอางสรรพคุณตางๆเพ่ือจูงใจใหซ้ือ
ผลิตภัณฑ มีการอางสรรพคุณดานการรักษาโรคซ่ึงเปนสรรพคุณของผลิตภัณฑยา ทําใหเกิดปญหา
ดานการควบคุมผลิตภัณฑดังกลาว เพราะประเทศไทยมีกฎหมายท่ีใชควบคุมผลิตภัณฑยากับ
เครื่องสําอางแยกออกจากกันโดยชัดเจน คือพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 เนื่องจากผลิตภัณฑทับซอนยากับเครื่องสําอางมีจําหนายโดยแพรหลาย จึงควรมีการ
กําหนดคํานิยามของยากับเครื่องสําอางใหชัดเจนและครอบคลุม สามารถแยกลักษณะของการ
จําแนกผลิตภัณฑได ๒ ลักษณะคือ 
 ๑. การจําแนกโดยการกําหนดวัตถุประสงคในการใชงานของผลิตภัณฑไวในคํานิยาม 
 ๒. การจําแนกประเภทจากลักษณะของการทํางานของผลิตภัณฑ 
 การจําแนกประเภทจากลักษณะของการทํางานของผลิตภัณฑ เปนรูปแบบท่ีพบใน
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา เหมือนสหภาพยุโรป ไทย ญ่ีปุน แตมีการกําหนดวาตองไมกอใหเกิดผล
ตอโครงสรางหรือการทํางานของรางกายแตอยางใด นิยามในสวนนี้เปนการจําแนกผลิตภัณฑโดยใช
ลักษณะของการทํางานของผลิตภัณฑแยกยากับเครื่องสําอางออกจากกัน ในประเทศไทยใชหลักการ
กําหนดวัตถุประสงคในการใชงานของผลิตภัณฑเปนหลักในการจําแนกผลิตภัณฑออกจากกัน จึง
ควรนําหลักการจําแนกประเภทจากลักษณะของการทํางานของผลิตภัณฑมาผสมผสานในการ
กําหนดนิยามของผลิตภัณฑจะทําใหเกิดความชัดเจน เพ่ือการควบคุมความปลอดภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 ประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจแหงอาเซียน (AEC) จึงมีการ
ปรับปรุงกฎหมายดานเครื่องสําอางเพ่ือใหสอดคลองกับ AEC ระบบการควบคุมผลิตภัณฑ
                                                           

∗ นิสิตหลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑิต   สาขากฎหมายธุรกิจ  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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เครื่องสําอางของ AEC มีความคลายคลึงกับสหภาพยุโรป (EU) อยูมาก แตยังขาดความรัดกุมและ
ระดับมาตรฐานของประเทศท่ีเปนสมาชิกยังมีความแตกตางกัน ท้ังยังเปนการรวมตัวแบบหลวมๆทํา
ใหยากตอการควบคุมเครื่องสําอางใหเปนมาตรฐานเดียวกันเหมือน EU  
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค ท่ีจะศึกษาถึงการควบคุมผลิตภัณฑทับซอนของยากับ
เครื่องสําอางดวยวิธีการจําแนกผลิตภัณฑทับซอนวาเปนยาหรือเครื่องสําอาง  โดยทําการศึกษา
วิเคราะหถึงคํานิยามตามกฎหมายของยากับเครื่องสําอางตามพระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง และคํานิยามตามกฎหมายของตางประเทศ เพ่ือกําหนดนิยามของเครื่องสําอางให
ชัดเจนและควบคุมไดอยางเหมาะสม รวมถึงศึกษากฎหมายเก่ียวกับเครื่องสําอางของประเทศไทยท่ี
มีการปรับปรุงใหสอดคลองกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรปใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการควบคุมผลิตภัณฑทับซอนของยากับเครื่องสําอาง เพ่ือใหสอดคลองกับ
กฎหมายและสถานการณปจจุบัน 
คําสําคัญ: การทับซอนของผลิตภัณฑยากับเครื่องสําอาง 
 

ABSTRACT  
 In Thailand health products, such as food, medicine, cosmetics, medical 
instruments, hazardous household are regulated by the Food and Drug 
Administration. There is a problem with overlapping products in medicine and 
cosmetics: moreover the boundaries of these industries aren't yet defined.At 
present time, cosmetics are a big part of our daily life. Entrepreneurs attempt to 
increase the value of products and persuade their consumers by claiming medical 
qualifications. There is a problem with the regulation of some substances. In 
Thailand, the governing laws for cosmetics and medical products are separate: The 
Medicines Act of 2510 and The Cosmetics Act of 2535. 
 Overlapping products in medicine and cosmetic industries are distributed 
widely. The government should specify the definition of medicine and cosmetic 
products.  

The product is classified in two types : 
a. Classified by a purpose of use 
b. Classified by characteristics of used products  

 Classifying by characteristics of used products discovered by US law, 
which defines the classification of use in Europe, Thailand, and Japan but the 
product must not affect to a body structure. This definition classifies the product by 
operating between medicine and cosmetic separately, however in Thailand the 
definition of product decided by an operation. The complete definition should 
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clarify by purposing and operating so that the product will be controlled safely and 
efficiently. 
 Because of participation in AEC, Thailand must modify its cosmetic law. 
AEC's cosmetics regulation laws (control system) are very similar to the laws in the 
EU, but they lack of conciseness and homogeneous standards among the AEC 
members. In addition the AEC members’ associates loosely, therefore it is difficult 
to control as the EU standard . 
 The objective of the research is to control the overlapping cosmetic and 
medical products. The research is based on the study and analysis of the definition 
of cosmetic and medical products by act and international law. In addition, the 
research also clarifies the definition of regulations within the AEC, which compares 
to the EU and issue to control overlapping products in medicine and to agree with 
Law and current situation.  
Keyword: Controlling Overlapping Products Drugs and Cosmetics 

 

 

๑. บทนํา 
 ประเทศไทยมีหนวยงานท่ีคอย กํา กับ ดูแลผลิตภัณฑสุ ขภาพ คือ สํ านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยาโดยกํากับดูแล กําหนดมาตรฐาน และดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย กลาวคือผลิตภัณฑเครื่องสําอางมีพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง สวนยามีพระราชบัญญัติยา 
ซ่ึงในแตละพระราชบัญญัติไดใหนิยามของผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอางไว จากคํานิยามท้ังสอง
ผลิตภัณฑท่ีมีความแตกตางกันอยางชัดเจนน้ี จึงทําใหหลักการท่ีเก่ียวของกับท้ังสองผลิตภัณฑ
ตางกันไปดวย 
 ปญหาความคาบเก่ียวระหวางผลิตภัณฑ กฎหมายไดบัญญัติคํานิยามของผลิตภัณฑแต
ละประเภทไวชัดเจนแลว แตปญหาเกิดจากภาคธุรกิจท่ีมีแนวความคิดวาผลิตภัณฑของตนมี
ประสิทธิภาพ สรรพคุณ หรือ คุณภาพ มากเกินกวาท่ีกําหนดไวในคํานิยาม และคิดวาเปนสิ่งท่ีจะ
ชวยเพ่ิมคุณคาใหกับผลิตภัณฑ๑ ผูประกอบธุรกิจยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบเก่ียวกับเครื่องสําอาง 
แตตองการแสดงสรรพคุณทางยาดวย เชน  ๑) ผลิตภัณฑท่ีมีสาระสําคัญเปนสารใหม ยังไมมีปรากฏ
อยูในตํารายาตางๆ การวางจําหนายโดยไมตองแจง อย. และไมขัดกับกฎหมายดานเครื่องสําอาง ๒) 
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีมีสูตร สรรพคุณ ใกลเคียงกับยา แตหลีกเลี่ยงการข้ึนทะเบียนตํารับยาซ่ึงมี

                                                           
๑ พรพิมล ขัตตินานนท และภ.ก.ปานศักดิ์ ปราโมกขชน , การจัดการผลิตภัณฑคาบเกี่ยว ยา-

เคร่ืองสําอาง , นนทบุรี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๕ : ๔๙. 
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ข้ันตอนยุงยากและซับซอน  ๓) ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง สวนใหญเปนเครื่องสําอางท่ัวไปท่ีไมตอง
ผานกระบวนการข้ึนทะเบียนหรือแจงรายละเอียดตอหนวยงานรัฐ อางสรรพคุณท่ีเกินความเปน
เครื่องสําอางหรือสื่อความหมายไปทางยา ๔) เปนผลิตภัณฑเดิม แตตอมาคนพบประโยชนหรือ
สรรพคุณใหมๆ ท่ีคาบเก่ียวกับสรรพคุณทางยาของสารท่ีเปนสวนประกอบ จึงถือโอกาสโฆษณาหรือ
อางสรรพคุณใหมๆนั้น ๕) เปนผลิตภัณฑเดิมท่ีเคยจําหนายอยูแลว แตตองการสรางมูลคาเพ่ิมเชิง
คุณภาพ จึงโฆษณาหรืออางสรรพคุณท่ีคาบเก่ียวกับยา หรือสรรพคุณทางยา เปนตน 
 

๒. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาประวัติ แนวความคิดและพัฒนาการเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ีทับซอนกันของ
ผลิตภัณฑยากับผลิตภัณฑเครื่องสําอางของตางประเทศและประเทศไทย 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑท่ีทับซอนกันของผลิตภัณฑยากับ
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางของตางประเทศและประเทศไทย 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของกฎหมายท่ีจะนํามาใชควบคุมจัดการ
ผลิตภัณฑท่ีทับซอนของผลิตภัณฑยากับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 
 ๒.๔ เพ่ือศึกษาหาแนวทางและขอเสนอแนะในการควบคุมจัดการผลิตภัณฑท่ีทับซอน
ของผลิตภัณฑยากับผลิตภัณฑเครื่องสําอางในประเทศตอไป 
 

๔. วิธีดําเนินการศึกษา 
 วิธีการศึกษาเปนการวิจัยแบบเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงรวบรวมขอมูลท่ี
ศึกษาจากตํารากฎหมาย วิทยานิพนธ คําพิพากษาฎีกา รายงานการวิจัย เอกสารการสัมมนา 
บทความท่ีปรากฏในวารสาร สื่อสิ่ งพิมพตางๆและเว็บไซต ท่ี เ ก่ียวของท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ  แลวนําขอมูลท่ีไดมาศึกษาวิเคราะหประกอบกัน โดยศึกษาเปรียบเทียบใน ๓
ประเด็นคือ 
 ๑. เปรียบเทียบการกําหนดนิยามของผลิตภัณฑยากับเครื่องสําอาง และผลิตภัณฑทับ
ซอน ของประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน สหภาพยุโรป และบทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียน 
วิเคราะหกับนิยามของผลิตภัณฑในประเทศไทยเพ่ือกําหนดนิยามใหครอบคลุมในการควบคุมท่ี
เหมาะสม 
 ๒.เปรียบเทียบองคกรท่ีใชในการควบคุมผลิตภัณฑเครื่องสําอาง โดยวิเคราะหรูปแบบ
ของสหภาพยุโรป กับ อาเซียน เนื่องจากมีลักษณะเปนการรวมกลุมประเทศเหมือนกัน เพ่ือกําหนด
ทิศทางองคกรของประเทศไทยในฐานะเปนสมาชิกของอาเซียน  
 ๓.เปรียบเทียบรูปแบบท่ีใชควบคุมผลิตภัณฑเครื่องสําอางในเรื่องของ มาตรฐานการ
ผลิตท่ีดี การจัดกลุมผลิตภัณฑ และฉลากผลิตภัณฑ โดยวิเคราะหบทบัญญัติเครื่องสําอางแหง
อาเซียนเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรป เพ่ือนํามาวิเคราะหแกไขกฎหมายของประเทศไทยให
สอดคลองกับบทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศสมาชิก 
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๕. ผลการวิจัย 
๑. การควบคุมผลิตภัณฑทับซอนนั้นเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศ การจัดการกับ

ผลิตภัณฑดังกลาวมีความแตกตางกันออกไป เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการเพ่ิมการการควบคุม
ผลิตภัณฑท่ีมีความอันตรายเกินกวาความเปนเครื่องสําอาง แตก็ไมถึงกับอันตรายเหมือนยา (OTC  
DRUG) หรือ ในประเทศญ่ีปุนมีการควบคุมผลิตภัณฑก่ึงกลางของยากับเครื่องสําอาง (QUASI  
DRUG) ลักษณะของคํานิยามตามกฎหมายของแตละประเทศแบงออกไดเปน ๒ ลักษณะ คือ การ
จําแนกโดยการกําหนดวัตถุประสงคในการใชงานของผลิตภัณฑ และ การจําแนกประเภทจาก
ลักษณะของการทํางานของผลิตภัณฑไวในคํานิยามของผลิตภัณฑตามกฎหมายแตละประเทศ
กําหนดนิยามคลายคลึงกัน คือวัตถุประสงคเพ่ือรักษา  บําบัด เยี่ยวยาและการใชผลิตยาตองสงผล
ตอโครงสรางของรางกาย แตในสวนของเครื่องสําอางมีความแตกตางกันออกไป ในสหรัฐอเมริกามี
การนิยามของผลิตภัณฑเครื่องสําอางตองไมกระทบตอโครงสรางหรือการทํางานของระบบรางกาย
มนุษย สวนในประเทศไทยนั้นเม่ือมีการเขารวมเปนสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ประเทศไทยจึงตองมีการปรับเปลี่ยนแกไขกฎหมายดานเครื่องสําอางใหเปนไปตามบทบัญญัติของ
อาเซียน ดังนั้นจึงควรกําหนดนิยามของผลิตภัณฑเครื่องสําอางใหครอบคลุมและรัดกุม เพราะจะทํา
ใหเกิดปญหาดานการคาระหวางประเทศไดและ ผลิตภัณฑเดียวกันจะถูกจําแนกใหเปนผลิตภัณฑ
ตางชนิดกันในแตละประเทศ   

๒. การกํากับดูแลเครื่องสําอางของไทย รางพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ...  
กําหนดใหมีคณะกรรมการเครื่องสําอาง ซ่ึงประกอบดวยกรรมการท่ีเปนกรรมการโดยตําแหนง 
ไดแก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เปนประธานกรรมการ) อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมควบคุม
โรค อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและแพทยแผนทางเลือก อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
ผูแทนกรมวิทยาศาสตรบริการ ผูแทนกรมศุลกากร ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และคณบดีเภสัชศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงซ่ึง
เลือกกันเองใหเหลือ ๒ คน เปนการแกไขจากพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.๒๕๓๕ เพ่ือให
สอดคลองกับโครงสรางหนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ
ดังกลาวยังกําหนดใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูแตงต้ัง
จํานวน ๖ คน เลือกจากสมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคจํานวน ๓ คน 
และผูประกอบการเก่ียวกับการผลิต นําเขา หรือขายเครื่องสําอาง  ๓  คน เปนการแกไขเพ่ิมเติม
ท่ีมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.๒๕๓๕  

๓. การควบคุมผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ประเทศไทยแบงออกเปนสามประเภท คือ 
เครื่องสําอางควบพิเศษ เครื่องสําอางควบคุม เครื่องสําอางท่ัวไป ซ่ึงกฎหมายกําหนดสารหรือ
ประเภทของเคร่ืองควบคุมพิเศษและเครื่องสําอางควบคุมไวชัดเจน ปญหาอยู ท่ีการควบคุม
เครื่องสําอางท่ัวไป ซ่ึงผลิตภัณฑทับซอนสวนมากจะถูกจัดเปนเครื่องสําอางประเภทน้ีเน่ืองจากการ
ควบคุมเคร่ืองสําอางของประเทศไทยมีลักษณะเปนการควบคุมหลังจําหนาย เครื่องสําอางท่ัวไปจึง
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จําหนายไดกอนโดยไมตองจดทะเบียนหรือจดแจงตอภาครัฐ ภายหลังการเขารวมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนกฎหมายของประเทศไทยตองปรับใหสอดคลองกับบทบัญญัติเครื่องสําอางแหง
อาเซียน ใหเครื่องสําอางมีประเภทเดียว คือ การจดแจงรายละเอียดเครื่องสําอางกอนการผลิตเพ่ือ
ขาย นําเขาเพ่ือขาย หรือรับจางผลิตเคร่ืองสําอาง เปลี่ยนจากการอนุมัติและอนุญาตมาเปนการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเครื่องสําอางและติดตามเฝาระวังความปลอดภัยของผูบริโภค  

ดานการควบคุมฉลากเคร่ืองสําอางเดิมพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กําหนดใหฉลากเครื่องสําอางตองระบุขอความท่ีจําเปน สวนรายละเอียดนั้น กฎหมายกําหนดให
คณะกรรมการเครื่องสําอางเปนผูประกาศกําหนด อยางนอย จะตองระบุเดือนและปท่ีผลิต ราง
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ... ไดกําหนดเพ่ิมเติมหลักเกณฑเก่ียวกับขอความท่ีตองระบุลงใน
ฉลากไวอยางชัดเจนโดยกําหนดใหฉลากตองมีรายละเอียด คือ ชื่อเครื่องสําอางและชื่อการคา  ชื่อ
และท่ีต้ังของผูผลิต ในกรณีท่ีนําเขาจะตองระบุชื่อ และท่ีตั้งของผูนําเขาเพ่ิมเติมดวย นอกจากนี้ ยัง
มีการกําหนดอยางชัดเจนวา ในฉลากจะตองระบุวิธีใช คําเตือน อีกท้ังยังตองระบุเดือนปท่ีผลิต และ
เดือนปท่ีหมดอายุดวย สวนในบทบัญญัติเครื่องสําอางของอาเซียนไดกําหนดในสวนของการอาง
สรรพคุณบนฉลากของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง คือ จะตองมีการพิสูจนไดโดยมีหลักฐานถึงการกลาว
อางสรรพคุณดังกลาว ซ่ึงอาจเปนรูปแบบงานวิจัยท่ีจัดทําข้ึนทางวิชาการ หรือรายงานผลทางคลินิก
ท่ีเปนท่ียอมรับไดในทางวิทยาศาสตร ซ่ึงในสวนนี้ยังไมปรากฏในกฎหมายเครื่องสําอางของประเทศ
ไทย  
 
๖. อภิปรายผล 

๑. ปญหานิยามตามกฎหมายของผลิตภัณฑยากับเครื่องสําอาง 
๑.๑  นิยามเร่ืองยา เคร่ืองสําอาง และ OTC DRUG ของประเทศสหรัฐอเมริกาจาก

นิยามของผลิตภัณฑ   US FDA (The United States Food and Drug Administration) จําแนก
ประเภทผลิตภัณฑออกเปน ๓ ประเภท๒ตาม  ๑) วัตถุประสงคในการใชและอันตรายตามความ
รุนแรงของวัตถุท่ีใชในการผลิตผลิตภัณฑนั้นๆโดยเครื่องสําอางถือเปนผลิตภัณฑท่ีมีการควบคุมใน
ระดับตํ่าท่ีสุด มีการกําหนดสารหามใชโดย US FDA ไมตองมีกระบวนการข้ึนทะเบียนตําหรับสาร
เหมือนยาและสามารถจําหนายไดงายในทองตลอด  ๒) OTC DRUG ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีอยูใน
ความหมายของคําวายากลาวคือใชรักษาและมีผลตอโครงสรางในรางกายมนุษย แตวัตถุท่ีใชผลิตนั้น
มีความปลอดภัยแตการควบคุมก็อยูในระดับของความเปนยา คือจะตองผลิตข้ึนตามขอกําหนดของ
การผลิตท่ีดี  (cGMPs–current Good  Manufacturing  Practices )  ๓) ผลิตภัณฑยาซ่ึงถือเปน
ผลิตภัณฑท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคมากท่ีสุด ตามคํานิยามน้ันยามีไวเพ่ือการรักษาและมี
ผลตอโครงสรางและระบบรางกายของมนุษย หากมีการควบคุมท่ีไมเข็มงวดจะเปนอันตรายตอผูใช
ภาครัฐจึงตองเขามาควบคุมอยางเขมงวดท่ีสุด  

                                                           
๒ United State of America’s Food Drug and Cosmetic Act. USA 
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๑.๒  ในสหภาพยุโรป (EU)  เครื่องสําอางและยานั้นจําแนกจากกันโดยวัตถุประสงค
ของการใชผลิตภัณฑ โดยยาไดนิยามถึงความมุงหมาย เพ่ือวัตถุประสงคในการรักษาเยียวยา ลง
รายละเอียดถึงชนิดของสารและประเภทของวัตถุท่ีจัดเปนยาไวดวย สวนการควบคุมนั้นเปนการ
รวมกลุมของประเทศในแถบยุโรป เพ่ือทําขอตกลงรวมกันท้ังในดานของนิยาม สารท่ีใชในการผลิต
ซ่ึงทําเปนตํารายาชื่อ  Pharmacopoeia๓  เปนตัวกําหนดสารหรือวัตถุท่ีจะใชเปนผลิตภัณฑยา    
ในสวนของเครื่องสําอางนั้นมีนิยามไวคอนขางกวางวาเปนวัตถุท่ีสัมผัสภายนอกรางกาย เพ่ือความ
สวยความงาม คํานิยามนี้อาจทําใหเกิดการทับซอนของผลิตภัณฑไดเพราะคํานิยามท้ัง ๒ ผลิตภัณฑ
จะแยกกันดวยวัตถุประสงคของการใชมากกวาตัวสารหรือวัตถุท่ีนํามาใชซ่ึงอาจกาวลวงสารท่ีเปนยา
ได  

๑.๓ นิยามของเครื่องสําอาง ยา และ Quasi Drug ประเทศญ่ีปุนไดจําแนกผลิตภัณฑ
ออกเปน 3 ประเภทคือ (๑) เครื่องสําอาง มีวัตถุประสงคคํานึงถึงการใชในฐานะเปนเครื่องสําอาง 
กลาวคือใชเพ่ือความสะอาดและความสวยความงาม โดยบริเวณท่ีใชคือบนรางกายของมนุษย 
กําหนดไวชัดเจนวาเปนผลิตภัณฑท่ีไมใช QUASI  DRUG เปนการแยกผลิตภัณฑเครื่องสําอางกับ 
QUASI DRUG ออกจากกัน และ สารหรือวัตถุเก่ียวกับการแตงสีผลิตภัณฑ สารกันบูด สารกรอง
แสงมีการกําหนดใหจดทะเบียนโดยตองไดรับความเห็นชอบจากภาครัฐและกําหนดไวในบัญชีรายชื่อ
สารของรัฐบาล สารประกอบอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในบัญชีรายชื่อตองไดรับการพิจารณา
จากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องสําอางของญ่ีปุนกอนจึงใชสารประกอบเหลาน้ันได๔  (๒) ผลิตภัณฑ
ยา กําหนดวัตถุประสงคในการใชยาคือเพ่ือการรักษาและปองกันโรค  การใชตองมีผลตอการทํางาน
ของรางกายดวย มาตรฐานของความเปนยานั้นผลิตอยูในกรอบของสารท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
บัญชียาแหงชาติ ยากับเครื่องสําอางจึงแยกกันโดยวัตถุประสงคในการใช  (๓) QUASI DRUG นั้น
เปนผลิตภัณฑกลุมใหมคลายยาแตไมใชยา เนนไปท่ีการใชคือการใชเฉพาะท่ีหรือเฉพาะอาการ ซ่ึง
การใชนั้นสงผลตอการทํางานของรางกายเหมือนยา แตการใชนั้นมีผลตอการทํางานขอรางกายจึงมี
อันตรายมากกวาเครื่องสําอางระดับการควบคุมจึงมากกวาผลิตภัณฑเครื่องสําอาง จากคํานิยามของ
เครื่องสําอางสิ่งท่ีเปน QUASI  DRUG เปนผลิตภัณฑท่ีอยูก่ึงกลางระหวางยากับเครื่องสําอาง 

 
 
 

                                                           
๓ Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia CETS No.: 050, Treaty 

Office, Council of Europe. 
๔ Richard E. Lowenthal ,Quasi Drug Rules in Japan , MSc MBA Pacific-Link Consulting LLC 

(San Diego and Tokyo), JETRO North America Health Care Advisor, December 2011 : 1 . 
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 ๑.๔ บทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียน (ASEAN COSMETIC DIRECTIVE)๕ 
สาระสําคัญในขอตกลงวาดวยแผนการปรับกฎระเบียบเครื่องสําอางใหสอดคลองกันแหง  อาเซียน  
ประกอบดวย  ๒  รายการ ๑) Schedule A :  Mutual recognition Arrangement  of Product 
Registration Approval (MRA)  การยอมรับการจดทะเบียนท่ีประเทศหน่ึงแลว สามารถเขาไปขาย
อีกประเทศหนึ่งได  ประเทศมาเลเซียและฟลิปปนส เขารวมใน Schedule นี้ ๒) Schedule B :  
ASEAN Cosmetic Directive  บทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียน   เปนการปรับระบบการกํากับ
ดูแลเครื่องสําอางใหเปนหนึ่งเดียวของอาเซียนทุกประเทศเขารวมใน Schedule นี้  ในปพ.ศ.๒๕๕๑ 
ในสวนขอคํานิยามและขอบเขตของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง  (Difinition and Scpoe of Cosmetic 
Product) ท่ีบัญญัติข้ึนโดย ACC (ASEAN Cosmetic Committee) เครื่องสําอาง  หมายความวา  
“วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชหรือสัมผัสกับสวนภายนอกตางๆของรางกายมนุษย  เชน ผิวหนังชั้นนอก  
เสนผม  เล็บ  ริมฝปาก  อวัยวะเพศภายนอก และรวมถึงฟน  เยื่อบุในชองปาก  ท้ังนี้เพ่ือความ
สะอาด  ความสวยงาม  หรือระงับกลิ่นกาย  หรือปกปองดูแลสวนตางๆนั้น   ใหอยูในสภาพดี” 
  ๑.๕ เครื่องสําอาง ยา ในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติยานั้น ภาครัฐมีการกําหนด
สารท่ีจําเปนตองใชในการผลิตยา โดยการข้ึนทะเบียนตําหรับยา และ แบงแยกยาออกจาก
เครื่องสําอางซ่ึงมีวัตถุประสงคในการใชงานเหมือนกับสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน 
วัตถุประสงคท่ีจะเปนยานั้นตองมุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา  หรือ
ปองกันโรค หรือความเจ็บปวยและมีผลตอโครงสรางรางกายของมนุษย  กฎหมายไทยนิยาม
พระราชบัญญัติยา  มาตรา ๔ (ข) กําหนดวาวัตถุท่ีมุงหมายเปนเครื่องสําอางนั้นไมใหจัดเปนยา  คือ 
สารนั้นสามารถใชรักษาโรคไดและมีผลตอโครงสรางของรางกายตามนิยามของยา  แตวัตถุนั้นมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนเครื่องสําอางก็ใหจัดเปนเครื่องสําอาง  
 ๒. ปญหาขององคกรและคณะทํางานท่ีควบคุมเครื่องสําอาง 
 สําหรับประเทศไทยนั้นการควบคุมผลิตภัณฑเครื่องสําอางอยูในการควบคุมของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาผานทางกองควบคุมเครื่องสําอาง ปจจุบันไดมีการแกไข
กฎหมายเก่ียวกับเครื่องสําอาง คือ รางพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ... กําหนดใหมี
คณะกรรมการเครื่องสําอาง ซ่ึงประกอบดวยกรรมการท่ีเปนกรรมการโดยตําแหนง ไดแก 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(เปนประธานกรรมการ) อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมควบคุมโรค 
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและแพทยแผนทางเลือก อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
                                                           

๕ กลุมควบคุมเครื่องสําอาง.แนวโนมการดําเนินงานกํากับดูแลเครื่องสําอางของประเทศไทย แนวโนม
การดําเนินงาน กํากับดูแลเครื่องสําอางของประเทศไทย เพื่อปรับเขาสูระบบการกํากับดูแลเครื่องสําอางใน
อา เซี ยน  ตามข อตกลง  ASEAN Cosmetic Harmonization.[ออน ไลน ].แหล ง ท่ี ม า  : 
http://ecosmetic.fda.moph.go.th/frontend/theme_4/view_archives.php?Submit=Clear&ID_op_arc
hives=0000000028 [18 มีนาคม 2558]. 
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ผูแทนกรมวิทยาศาสตรบริการ ผูแทนกรมศุลกากร ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และคณบดีเภสัชศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาทุงแหงซ่ึง
เลือกกันเองใหเหลือ ๒ คน  
 ในสวนของอาเซียนนั้นการควบคุมเครื่องสําอางจะควบคุมโดยคณะกรรมการ
เครื่องสําอางแหงอาเซียน (ACC) เปนคณะกรรมการซ่ึงต้ังข้ึนมาเพ่ือการควบคุมผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนจากประเทศสมาชิก ประเทศ ละ ๑ 
คน (อาจมีผูรวมสังเกตการณได ) มีผูแทนจากภาคเอกชนเขารวมใหขอมูลตอท่ีประชุมเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง และมีคณะทํางานดานวิทยาศาสตร
เครื่องสําอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic  Scientific Body-ACSB) เพ่ือสนับสนุนขอมูลใหกับ 
ACC พิจารณาใหความเห็นชอบประกอบดวยผูแทนจากประเทศสมาชิก ประเทศละ ๓ คน (มาจาก 
เจาหนาท่ีของรัฐ ผูประกอบธุรกิจ และนักวิชาการ) ทบทวนเก่ียวกับความปลอดภัยของเครื่องสําอาง 
(ingredients, technical and safety issues) แตยังขาดการวางระบบผูเชียวชาญดาน
วิทยาศาสตรเก่ียวกับเครื่องสําอางโดยตรงเขามาควบคุมผลิตภัณฑในดานความปลอดภัย  แมมีการ
กําหนดใหมีนักวิชาการแตละประเทศเขารวมเปนคณะทํางานดานวิทยาศาสตรเครื่องสําอางอาเซียน 
แตถาเทียบระดับของความเปนผูเชียวชาญยังถือวามีความรัดกุมในเรื่องดังกลาวนอยกวา EU อยู 
การต้ังคณะทํางานในการชวยสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการดานความปลอดภัยนั้น  AEC 
มีคณะทํางานเพียงชุดเดียว ซ่ึงอาจทําใหขาดผูเชี่ยวชาญทีมีความรูความสามารถท่ีแทจริงในแตละ
เรื่องท่ีจะสามารถแกปญหาไดตรงจุด แตก็มีการสรางความหลากหลายในคณะทํางานดาน
วิทยาศาสตรเครื่องสําอางอาเซียน ซ่ึงมีหนาท่ีสนับสนุนขอมูลใหแกคณะกรรมการโดยมีตัวแทนจาก
กลุมผูเก่ียวของตอผลิตภัณฑเครื่องสําอางของแตละประเทศ  แตปญหาท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน คือ การท่ี
โครงสรางของคณะทํางานดานเครื่องสําอางของอาเซียนเนนการประสานประโยชนของกลุมประเทศ
สมาชิกเพราะการกําหนดคณะกรรมการจากตัวแทนประเทศสมาชิก อาจทําใหระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑนั้นลดลง เนื่องจากเนนเรื่องการประสานประโยชนระหวางกันมากกวาเรื่อง
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ  จึงทําใหตัวแทนแตละประเทศยอมอยูบนพ้ืนฐานของการรักษา
ประโยชนประเทศของตน เม่ือเทียบกับ EU ท่ีเนนดานความปลอดภัยเปนสําคัญ จากประเด็นปญหา
นี้อาจทําใหผลิตภัณฑเกิดปญหาดานความปลอดภัยและมาตรฐานของความเปนสากลไดในอนาคต
 ๓. ปญหาการควบคุมผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 
 เครื่องสําอางเปนผลิตภัณฑซ่ึงใชภายนอกรางกายซ่ึงอาจสงผลรายตอมนุษยไดนอย แต
อาจสงผลรายตอรางกายไดจึ งจํา เปนตองมีการปรับการควบคุมท่ีรัดกุมและสงเสริมตอ
ภาคอุตสาหกรรมดังนี้ 
 ๓.๑ การแบงประเภทเครื่องสําอางในประเทศไทย การควบคุมเครื่องสําอางในประเทศ
ไทยนั้นตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.๒๕๓๕ ไดจัดทําบัญชีเครื่องสําอางเปน ๓ ประเภท 
เพ่ือควบคุมตามความรุนแรงของสารท่ีใชในเครื่องสําอาง จากบทบัญญัติมาตรา ๕ ทําใหประเทศ
ไทยแบงเครื่องสําอางเปน ๓ บัญชีดังนี้ ๑) เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ไดแก เครื่องสําอางท่ีมี
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สวนผสมของสารควบคุมตามท่ีกําหนดไวในการประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนด
เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ ผูผลิตหรือนําเขาเพ่ือขายจะตองข้ึนทะเบียนตํารับจนไดรับในสําคัญการ
ข้ึนทะเบียนเครื่องสําอางแลว จึงผลิตหรือนําเขาได  ๒) เครื่องสําอางควบคุม  ไดแก  เครื่องสําอางท่ี
มีการออกประกาศกําหนดใหเปนเครื่องสําอางควบคุม ผูผลิตหรือนําเขาเพ่ือขายตองมาจดแจงตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกระทรวงท่ีประกาศไวเบื้องตนมีท้ังหมด ๖ ประเภท ซ่ึงตองมีคุณสมบัติสาร
ท่ีใชและคุณภาพมาตรฐานตามท่ีกําหนดไวประกาศกระทรวงสาธารณาสุขวาดวย เครื่องสําอาง
ควบคุมแตละประเภท ไดแก ผาอนามัย ผาเย็นหรือกระดาษเย็น แปงฝุนโรยตัว แปงน้ํา ผลิตภัณฑท่ี
มีสารขจัดรังแค และผลิตภัณฑท่ีมีสารปองกันแสงแดด ๓) เครื่องสําอางควบคุมท่ัวไป  คือ 
เครื่องสําอางท่ีนอกเหนือจากเครื่องสําอาง ๒ ประเภท  ในการผลิตหรือนําเขาเพ่ือขาย ตองแสดง
ฉลากตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอางท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับ
ใหมวาดวยเรื่องฉลากของเครื่องสําอางท่ีไมมีสวนผสมของสารควบคุมพิเศษและสารควบคุม 
 บทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียน   เปนการปรับระบบการกํากับดูแลเครื่องสําอางให
เปนหนึ่งเดียวของอาเซียนทุกประเทศเขารวมใน Schedule นี้ในปพ.ศ.๒๕๕๑ สงผลใหประเทศไทย
ตองควบคุมเครื่องสําอางจากท่ีแยกเปน ๓ บัญชี เพ่ือการควบคุมตามความรุนแรงของสาร เปนการ
ควบคุมบัญชี เ ดียวมีลักษณะเหมือนการควบคุมเครื่องสําอางควบคุมตามพระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ คือเครื่องสําอางท้ังหมดตองมีการจดแจงตอภาครัฐ ไทยเม่ือเปนสมาชิก
ของ AEC มีความจําเปนตองนําบทบัญญัติเครื่องสําอางแหงอาเซียนมาบัญญัติเปนกฎหมาย
ภายในประเทศ 
 ๓.๒ การกําหนดมาตรฐานการผลิตเครื่องสําอาง ประเทศไทยถือเปนประเทศหนึ่งท่ี
สงออกเครื่องสําอางเปนจํานวนมาก การผลิตเครื่องสําอางจึงมีความจําเปนตองไดรับการรับรองวามี
มาตรฐานปลอดภัย เพ่ือใหผูใชรวมถึงประเทศผูนําเขาเครื่องสําอางของประเทศไทยมีความม่ันใจใน
ตัวผลิตภัณฑเครื่องสําอาง แตเดิมประเทศไทยมีการกําหนดมาตรฐานของการผลิตเครื่องสําอาง 
เรียกวา หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตเครื่องสําอาง  (Good Manufacturing Practice หรือ 
GMP )ผูผลิตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวเพ่ือใหเครื่องสําอางไทย มีมาตรฐานเดียวกัน  
 การท่ีประเทศไทยเขาเปนสมาชิกของ AEC นั้นทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย
หลายประการใหสอดคลองกับ AEC เพ่ือลดอุปสรรคทางดานการคาในกลุมประเทศสมาชิก ประการ
หนึ่ง คือ เรื่องของมาตรฐานของเครื่องสําอาง โดยคณะกรรมการเครื่องสําอางแหงอาเซียน (ACC) 
ไดกําหนดมาตรฐานการผลิตเครื่องสําอางคือระบบ ASEAN GMP เพ่ือใหเครื่องสําอางของประเทศ
ในกลุมสมาชิกอาเซียนเปนมาตรฐานเดียวกันอันเปนการลดอุปสรรคทางดานการคาขาย
เครื่องสําอางในกลุมประเทศสมาชิก โดยมาตรฐานดังกลาวเริ่มจาก ACC จัดทําโครงการสงเสริม
กรรมวิธีการผลิตเครื่องสําอาง (ASEAN Cosmetic GMP) ผูเชี่ยวชาญของ EU และ ASEAN ไดทํา
การประเมินระบบ GMP ของประเทศสมาชิกและไดจัดโปรแกรมข้ึนเพ่ือเตรียมพรอมในการจัด
อบรม จะเห็นวาระบบการจัดการของเครื่องสําอางนั้นอาเซียนยึดแนวทางการจัดการตามระบบของ
EU  ผูศึกษาเห็นวาเนื่องมาจากรูปแบบพ้ืนฐานเปนการจัดการในลักษณะรวมกลุมของประเทศนั้น 
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เพ่ือลดอุปสรรคทางดานการคาของกลุมสมาชิก การกําหนดรูปแบบการจัดการและมาตรฐานตางๆ
จึงมีความซับซอนโดยตองคํานึงถึงรูปแบบท่ีแตละประเทศสมาชิกมีอยูหรือเปนอยู  ซ่ึงลวนแตกตาง
กันมาปรับใหเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงนํา EU มาเปนตนแบบ   

การกําหนดมาตรฐาน ASEAN GMP ทําใหประเทศตองเปลี่ยนระบบ GMP ในการผลิต
เครื่องสําอางข้ึนใหมใหเปนไปตามกฎของ AEC มาตรฐาน ASEAN GMP มีความแตกตางจาก GMP 
เดิมของไทยคือระบบมาตรฐานคุณภาพทุกระบบมีพ้ืนฐานมาจาก ISO ๙๐๐๐ ดังนั้นมาตรฐาน 
“หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติท่ีดีในการผลิตเครื่องสําอางของอาเซียน” ASEAN GMP เชนเดียวกันคือ
สอดคลองกับระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๐ รวมถึง THAI GMP สรุปไดคือ มีการ
นําหลักการบริหารจัดการของระบบ ISO ๙๐๐๐ เขามาใชผสมผสานและมีการเพ่ิมเติมจาก
มาตรฐานTHAI GMP อยู ๓ เรื่อง ซ่ึงถือเปนมาตรฐานสากลท่ีกลุมประเทศยุโรปใชอยู คือ ๑.การ
จัดทําเอกสารคูมือคุณภาพ (Quality manual) ๒. การกําหนดคูสัญญาการผลิตและการวิเคราะห 
๓. การทดสอบความคงสภาพของเครื่องสําอาง 
 ๓.๓ การกําหนดฉลากเครื่องสําอางในประเทศไทย พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 
๒๕๓๕ ไดกําหนดหลักเกณฑกวางๆไว โดยใหฉลากเครื่องสําอางจะตองระบุขอความท่ีจําเปน สวน
รายละเอียดนั้น กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการเครื่องสําอางเปนผูประกาศกําหนด และไดมี
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่องฉลากเครื่องสําอาง ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ซ่ึงกําหนดใหฉลากของเครื่องสําอางท่ีมีการควบคุมฉลาก อยางนอย จะตองระบุเดือนและปท่ีผลิต 
และเฉพาะเครื่องสําอางท่ีมีอายุการใชงานนอยกวา ๓๐ เดือน๖ เทานั้น  
 จากบทบัญญัติเครื่องสําอางของอาเซียน จะเห็นวามีการควบคุมฉลากรวมไปถึงการ
ควบคุมการอางสรรพคุณบนฉลากของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง โดยตองมีหลักฐานพิสูจนสรรพคุณท่ี
ผลิตภัณฑกลาวอาง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและสรางความเชื่อม่ันตอผูบริโภคในการใชผลิตภัณฑ
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงในสวนนี้ยังไมปรากฏในกฎหมายเครื่องสําอางของประเทศไทย 
 
๗. ขอเสนอแนะ 
 ๗.๑) ควรออกกฎหมายมาควบคุมไมใหผลิตภัณฑยากับเครื่องสําอางเกิดความทับซอน 
 ๗.๒) ควรศึกษาความทับซอนของยาและเครื่องสําอางซ่ึงจะมีผลตอผูบริโภค 
 ๗.๓) ควรศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานในการควบคุมเครื่องสําอางของอาเซียน กับ 
สหภาพยุโรป 
 

 

 

                                                           
๖ ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง ฉลากเครื่องสําอาง ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๔  

ขอ ๒ 
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แนวคิดในการนําหลักธรรมมาใชในการปกครองประเทศ 
Concept In Principles To Used In Governmental Affairs. 

 
พระครูธรรมธรนิเทศ อภิญาโณ∗ 

 
 

บทคัดยอ 
 ในการนําหลักธรรมมาใชในการปกครองประเทศของผูบริหารและผูนําประเทศ ท้ังใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและในระดับทองถ่ิน ท่ีนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารการปกครอง  
จนประสบความสําเร็จ แทท่ีจริงแลวเปนการนําหลักธรรมาธิปไตยมาประยุกตใช ซ่ึงก็คือการนํา
หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใชกับการปกครองประเทศนั่นเอง หลักธรรมสําคัญในการปกครอง
ในบทความนี้มีอยู ๒ ประเภท คือ หลักธรรมในการปกครองตนและหลักธรรมในการปกครองคน 
หลักธรรมในการปกครองตน มีหลักธรรมอยู ๔ หมวด คือ ทศพิศราชธรรม, กุศลกรรมบถ ๑๐, 
จักรวรรดิวัตร และอปริหานิยธรรม นํามาใชเปนแนวทางในการบริหารการปกครองตนเพ่ือเปน
แนวทางไปสูความสําเร็จท่ีจะไปบริหารปกครองคนตอไป สวนหลักธรรมในการปกครองคนมี  
๒ ประเภท ประเภทท่ี ๑ คือหลักในการยึดเหนี่ยวน้ําใจคน สรางความสมัครสมานสามัคคีกัน 
ปองกันการแตกความสามัคคี ไดแก สังคหวัตถุ ๔ และ อคติ ๔ และประเภทท่ี ๒ คือกฎระเบียบ
สําหรับใหคนท่ีอยูภายใตการปกครองปฏิบัติตาม ไดแก กุศลกรรมบถ ๑๐ และศีล ๕ นํามาใช
อธิบายเพ่ือใหผูบริหาร ผูปกครอง และผูนําประเทศในทุกระดับเกิดความเขาใจโดยกระจางและ
สามารถนําไปปรับใชไดอยางถูกตอง  
 

คําสําคัญ : หลักธรรม, หลักธรรมในการปกครองตน, หลักธรรมในการปกครองคน 
 

ABSTRACT 
 In the principles used to govern the management and leadership of the 
country. At the domestic level Regional and local level applied to guide the 
administration successful. Indeed, the main navigation Dhammadhipateyya applied. 
Which is bringing the principles of Buddhism to the country itself. Important 
principles of governance in this article are two types of principles to govern 
themselves and the principles to govern the people. The principles in its ruling 
there are 4 principles namely Rajadhamma, Kusala-Kammapatha, Cakkavatti-vatt, 
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and Bhikkhu-apirihaniyadhamma they are used as a guideline for the administration 
to guide their success to the next administration. The principles to govern the 
people there are two types. Including, the type 1 is that main anchor generous 
people create harmony together Sangahavatthu, Agati, and type 2 is rules for the 
people who live under the rule compliance. Including, Kusala-Kammapatha, and 
Sila there are used to explain to administrators, parents, and leaders at all levels 
understand the clear and can be deployed correctly. 

 

Keywords : The Principle, The principles to govern themselves, The principles to  
 govern the people 

 
 
๑. บทนํา 
 บทความเร่ืองนี้เปนการกลาวถึงการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใชกับการ
ปกครองประเทศเชิงประยุกต ท่ีมุงเนนใหผูบริหารหรือนักปกครองไดเลือกนําหลักธรรมมาใชในการ
ปกครองใหเกิดผลดีมากท่ีสุด เพ่ือใหเกิดความสงบสุข ความรักใครปรองดอง ความสมัครสมาน
สามัคคี รวมท้ังเกิดความเจริญกาวหนาของประชาชนและประเทศชาติบานเมือง เนื่องดวยเปาหมาย
ของการเมืองการปกครองนั้น คือการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมโดยธรรม เม่ือพระสัมมาสัม
พุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนในแตละยุค พระองคตรัสสอนเปาหมายของชีวิตมนุษยไว ๓ ระดับ คือ 
เปาหมายระดับตน เปาหมายระดับกลาง และเปาหมายระดับสูงสุด โดยเปาหมายระดับตน คือ การ
สรางตัวสรางฐานะใหไดในปจจุบันชาตินี้บนพ้ืนฐานของศีลธรรม เปาหมายระดับกลาง คือการสั่งสม
บุญเพ่ือใหไดไปเกิดยังสุคติในภพชาติหนา สวนเปาหมายระดับสูงสุด คือการสรางบารมีอยางยิ่งยวด
เพ่ือละกิเลสเขาสูพระนิพพาน เม่ือเปาหมายของชีวิตมนุษยมี ๓ ระดับเชนนี้ ดังนั้นเปาหมายของ
การเมืองการปกครองในทางพระพุทธศาสนา จึงอยูท่ีการสรางสภาพเอ้ือใหมนุษยในสังคมสามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือบรรลุเปาหมายท้ัง ๓ ระดับนี้ไดโดยงาย ซ่ึงแนนอนเบื้องตนตองสรางความ
สงบเรียบรอยข้ึนในสังคมกอน ดวยการควบคุมคนพาลและอภิบาลคนดี จากนั้นจึงสรางสิ่งแวดลอม
ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตไปสูเปาหมายเหลานี้ใหแกพลเมือง และสิ่งท่ีจะตองนํามาใชเปนลําดับ
แรกของการเมืองการปกครองก็คือหลักธรรมธรรมาธิปไตยซ่ึงถือเปนหัวใจของรัฐศาสตร๑ 
ธรรมาธิปไตย หมายถึง มีธรรมเปนใหญ มีธรรมเปนอธิบดี กระทํากิริยาคือราชกิจทุกอยางดวย
อํานาจธรรมเทานั้น๒ กลาวคือ การตัดสินใจในการปกครองทุกอยาง จะตองยึดหลักธรรมเปนเกณฑ
                                                           
 ๑ พระครูโสภณปริวัติสุธี, มปป,  รัฐศาสตรในพระไตรปฎก,  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, บทท่ี ๖ หนา ๑๒๔.  
 ๒ อรรถกถาจักกวัตติสูตร, อรรถกถาทีฆนิกาย ปกฏิกวรรค, มก. เลม ๑๕ หนา ๑๓๑ และ อรรถกถา
จักกวัตติสูตร, อรรถกถาอังคุตรนิกาย ติกนิบาตร, มก. เลม ๓๔ หนา ๓๗. 
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เทานั้น ธรรมาธิปไตยจึงถือวาเปนหัวใจสําคัญของการปกครอง หรือเปนหัวในสําคัญของหลัก
รัฐศาสตรในพระไตรปฎก ซ่ึงใชหลักเดียวกันท้ังการปกครองทางโลกและการปกครองในทางธรรม๓ 
ธรรมาธิปไตยนั้นไม ถือวา เปน “ระบอบการปกครอง” ระบอบหนึ่ งเหมือนอยางระบอบ
ประชาธิปไตย หรือระบอบคอมมิวนิสต แตทุกระบอบการปกครองท่ีมีอยู  สามารถนําหลัก
ธรรมาธิปไตยไปประยุกตใชไดท้ังนั้น ซ่ึงหลักธรรมาธิปไตยท่ีจะนํามาประยุกตใชนั้นก็คือการนํา
หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใชกับการปกครองประเทศนั่นเอง 
 กระบวนการในการนําหลักธรรมมาใชในบทความนี้ ผูเขียนไดหยิบยกเอาหลักธรรมใน
การปกครองตน ท่ีมีหลักธรรม ๔ หมวด คือ ทศพิศราชธรรม, กุศลกรรมบถ ๑๐, จักรวรรดิวัตร และ
อปริหานิยธรรม มาใชเปนแนวทางในการบริหารการปกครองตนเพ่ือเปนแนวทางไปสูความสําเร็จท่ี
จะไปบริหารปกครองคนตอไปสวนหลักธรรมในการปกครองคนมี ๒ ประเภท ซ่ึงประเภทท่ี ๑ คือ
หลักในการยึดเหนี่ยวน้ําใจคน สรางความสมัครสมานสามัคคีกัน ปองกันการแตกความสามัคคี ไดแก  
สังคหวัตถุ ๔  และ อคติ ๔ และประเภทท่ี ๒ คือกฎระเบียบสําหรับใหคนท่ีอยูภายใตการปกครอง
ปฏิบัติตาม ไดแก กุศลกรรมบถ ๑๐ และศีล ๕ มาใชอธิบายเพ่ือใหผูบริหาร ผูปกครอง และผูนํา
ประเทศในทุกระดับเกิดความเขาใจโดยกระจางและสามารถนําไปปรับใชไดอยางถูกตอง ดังตอไปนี้ 

 

๒. หลักพุทธธรรมกบัการปกครอง 
ธรรมะ หรือคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามีมากถึง ๘๔,๐๐๐  

พระธรรมขันธ รวมอยูใน ๓ ปฎก คือพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎกและพระอภิธรรมปฎก การจะ
แยกแลวระบุวาอะไรเปนพุทธธรรมสําหรับการบริหารหรือปกครองน้ันไมไดเวนเสียแตเราจะ
สงเคราะหหมวดธรรมเหลานั้นใหเขากับหลักการดังกลาวเทาน้ันเอง พระพุทธศาสนาเปนศาสตร
ทางดานจิตใจเนนขอเท็จจริงและประสบการณ เปนศาสนามิใชปรัชญาดังท่ีเขาใจกัน ดังนั้น เพ่ือให
เข า ใจร วม กันจึ งแบ งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการบริหารปกครองออกเปน 
๗ กลุม ประกอบไปดวย๔ ๑. หลักพุทธธรรมท่ีใชในการวางกรอบบริหารบานเมือง ๒. หลักพุทธ
ธรรมท่ีใชในการเปนผูนํา ๓. หลักพุทธธรรมท่ีใชในการพัฒนาประเทศ ๔. หลักพุทธธรรมท่ีใชในการ
สงเคราะหคนในสังคม ๕. หลักพุทธธรรมท่ีใชในการวินิจฉัยสั่งการ ๖. หลักพุทธธรรมท่ีใชในการ
พัฒนาองคกร ๗. หลักพุทธธรรมท่ีใชในการวางแผนนโยบาย 

หลักพุทธธรรมเปนหลักคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีเปนธรรมท่ีมี
คุณสมบัติมากถึง ๖ ประการประกอบไปดวย๕ 

        สวากขาโต      เปนธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว 

                                                           
๓ พระครูโสภณปริวัติสุธี, อางแลว, หนา ๑๒๖.  
๔ พระเทพโสภณ (ประยูร  มีฤกษ), โลกทัศนของชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๙๙. 
๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คูมือสวดมนตทําวัตรเชา-เย็นแปล, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๖. 
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        สันทิฏฐิโก       เปนธรรมท่ีผูศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง 
        อกาลิโก          เปนธรรมท่ีปฏิบัติไดและใหผลไดไมจํากัดกาล 
        เอหิปสสิโก      เปนธรรมท่ีควรกลาวกกับผูอ่ืนวาทานจงมาดูเถิด 
        โอปนยิโก        เปนธรรมท่ีควรนอมเขามาใสตัว 
        ปจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญูหิ      เปนธรรมท่ีผูรูก็รูไดเฉพาะตน 

 หลักพุทธธรรม เปนหลักคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีเปนธรรมท่ีมี
คุณสมบัติมากถึง ๖ ประการดังท่ีกลาวมาแลว สวนการบริหารการปกครองน้ันสามารถอธิบายได
ดังนี้คําวา บริหาร คือ ปกครอง เชนบริหารสวนทองถ่ิน, ดําเนินการ, จัดการ๖ คําวา การปกครอง 
คือการบริหารราชการทางดานการปกครองหรือ administration ดังนั้นคําวา หลักพุทธธรรมกับ 
การบริหาร จึงหมายถึง การใชหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มาใชกับ
การบริหาร, จัดการ, ดําเนินการ หรือปกครองสวนราชการหรือองคกรท่ีเปนเอกชนก็ไดและเพ่ือ
ไมใหเกิดความสับสนในเรื่องการเมืองกับการปกครองจึงขอแยกออกเปน ๒ ประเด็น เพ่ืองายตอการ
จดจําดังนี้คําวา การเมือง คือ กิจกรรมทางการเมืองซ่ึงมาจากรัฐศาสตร (Political Science) สวน
คําวาการปกครอง คือ กิจกรรมท่ีผูบริหารใชในการปกครอง มาจากรัฐประศาสนศาสตร 
(Public Administration) 

 

๓. หลักธรรมสําคัญในการปกครอง๗ 
 หลักธรรมในการปกครองนั้นมีอยู ๒ ประเภท คือ หลักธรรมในการปกครองตน และ
หลักธรรมในการปกครองคน หลักธรรมในการปกครองนั้นอาจจะเรียกวา “หลักศีลธรรม” ก็ได
เพราะโดยสวนใหญแลวหลักธรรมในการปกครองนั้นมี “ศีล” รวมอยูดวยแทบท้ังสิ้น เพ่ือใหเกิด
ความชัดเจนจึงมักเรียกกันวาหลักศีลธรรม  
 หลักธรรมในการปกครองตน หมายถึง หลักธรรมท่ีผูปกครองจะตองปฏิบัติเพ่ือ
ปกครองดูแลตนเองใหต้ังอยูในธรรมอันดีงามเพ่ือเปนตนแบบท่ีดีและยังความเลื่อมใสศรัทธาให
เ กิด ข้ึนแกผู ท่ี อ ยู ใต การปกครองของตน หากเปนการปกครองโดยกษัตริ ย จะใชหลั ก 
“ทศพิธราชธรรม” หรือ “กุศลกรรมบถ ๑๐” หากเปนการปกครองโดยพระเจาจักรพรรดิก็จะใช
หลัก “จักรวรรดิวัตร” สําหรับจักรวรรดิวัตรนี้จะมีธรรมในการปกครองคนรวมอยูในหมวดเดียวกัน
ดวย แตถาเปนการปกครองโดยคณะบุคคล เชน แควนวัชชี ก็จะใชหลัก “อปริหานิยธรรม” เพ่ือให
ผูปกครองเหลานั้นนําไปปกครองตน และเพ่ือหลอมรวมคณะผูปกครองทุกคนใหเปนหนึ่งเดียวกันซ่ึง
ลําดับชั้นของการปกครองในพระพุทธศาสนานั้น พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสสอนใหปกครองตนกอน 
เม่ือปกครองตนเองไดแลวจึงคอยปกครองคนอ่ืน ปกครองหมูคณะหรือปกครองประเทศชาติ แมพระ
สัมมาสัมพุทธเจาเองกอนท่ีพระองคจะทรงปกครองพุทธบริษัท พระองคก็ปกครองพระองคเองดวย
ธรรมกอน การปกครองตนโดยธรรมของพระพุทธองคนั้นเริ่มจากเม่ือครั้งท่ียังทรงเปนพระโพธิสัตว 
                                                           

๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒, หนา ๖๐๙. 
๗ พระครูโสภณปริยัติสุธี,  อางแลว, หนา ๑๒๘-๑๒๙.  
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พระองคปกครองตนดวยการประพฤติดีทางกาย วาจาและใจ งดเวนจากความชั่วท้ังปวง จนกระท่ัง
ตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เม่ือทรงปกครองพระองคเองไดแลว จึงทรงปกครองพุทธบริษัท
ตอไป โดยทรงสอนหลักธรรมใหพุทธบริษัทนําไปใชปกครองตน เม่ือผูใดปฏิบัติตามหลักธรรมจนถึง
ท่ีสุดแลวก็จะไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต ซ่ึงถือเปนการเสร็จสิ้นภาระในการปกครองตน จากนั้น
พระพุทธองคก็จะใหภิกษุหรือภิกษุณีท่ีปกครองตนไดแลวรับหนาท่ีชวยปกครองหมูคณะตอไป 
สําหรับหลักธรรมท่ีสําคัญในการปกครองตนนั้นในท่ีนี้ผูเขียนขอนําหลักธรรม ๔ หมวด คือ ทศพิศ
ราชธรรม, กุสลกรรมบถ ๑๐, จักรวรรดิวรรดิวัตร และอปริหานิยธรรม มาใชเปนแนวทางในการ
บริหารการปกครองตนเพ่ือเปนแนวทางไปสูความสําเร็จท่ีจะไปบริหารปกครองคนตอไป 
 ๑. ทศพิศราชธรรม ทศพิศราชธรรม หมายถึง ธรรมสําหรับพระเจาแผนดินหรือ
พระมหากษัตริย ๑๐ ประการ เปนธรรมท่ีมีมาแตเดิมกอนการตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังท่ี
พระพุทธองคตรัสถึงธรรมนี้ในชาดกตางๆ ซ่ึงเปนเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนกอนยุคพุทธกาล เชน เวสสันดร
ชาดก สุมังคลชาดก กุมมาสปณฑชาดก มหาหังสชาดก เปนตน ซ่ึงทศพิธราชธรรม มีดังนี้ คือ ๑) 
ทาน หมายถึง เจตนาใหวัตถุ ๑๐ เชน ขาว น้ํา เปนตน ๒) ศีล หมายถึง ศีล ๕ ๓) การบริจาค 
หมายถึง การบริจาคไทยธรรม ๔) ความซ่ือตรง หมายถึง ความเปนคนตรง ๕) ความออนโยน 
หมายถึง ความเปนคนออนโยน ๖) ความเพียร หมายถึงกรรมคือการรักษาอุโบสถ ๗) ความไมโกรธ 
หมายถึงความมีเมตตาเปนเบื้องตน ๘) ความไมเบียดเบียน หมายถึง ความมีกรุณาเปนเบื้องตน ๙) 
ความอดทน หมายถึงความอดกลั้น และ ๑๐) ความไมคลาดจากธรรม หมายถึง ความไมขัดเคือง 
หลักธรรมในขอนี้ เราจะเห็นไดอยางชัดเจนจากพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ของเรา ซ่ึงพระองคทานไดกลาวในวันข้ึนครองราชยวา “เราจะปกครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือ
ประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”นับแตวันนั้นจนกระท่ังถึงปจจุบันพระองคทานทรงสามารถ
ปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมครบทุกประการตามท่ีไดประกาศไวอยางท่ีไมเคยมีพระมหากษัตริย
พระองคใดในโลกทําไดเหมือนพระองคทรงทําใหแกประชาชนชาวไทย จนกระท่ังไดรับรางวัลเม่ือวัน
ศุกรท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซ่ึงท่ีผานมานานาประเทศไดยกยองเชิดชูพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาโดยตลอดและมีการกลาวไวในหลายๆ สวนท้ังท่ีเปนการพัฒนา
มนุษยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการบํารุงรักษาและสงเสริมสิ่งแวดลอมรวมท้ังเรื่องท่ัวไปท้ังท่ีเปน
เชิงเอกสาร มีการทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายรางวัลในหลายลักษณะ 
 ๒. กุศลกรรมบถ ๑๐ กุศลกรรมบถ ๑๐ แปลวา ทางแหงกรรมท่ีเปนกุศล หรือทาง
แหงกรรมดี กุศลกรรมบถนั้นเปนธรรมท่ีมีมากอนยุคพุทธกาล ผูปกครองในอดีตใชเปนหลักในการ
ปกครองตน ดังท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวในจริยาปฏก เรื่องเอกราชจริยาวา “ในกาลเม่ือเราเปน
พระราชานามวาเอกราช เราอธิษฐานศีลอันบริสุทธิ์ยิ่งปกครองแผนดินใหญ สมาทานกุศลกรรมบถ 
๑๐ ประการครบถวน สงเคราะหมหาชนดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ”๘ กุศลกรรมบถ ๑๐ นั้น 
ประกอบดวย ๑) เวนขาดจากการฆาสัตว ๒) เวนขาดจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจาของเขามิไดให ๓) 

                                                           
๘ ปรมัตถทีปนี, อรรถกถาขุททกนิกาย จริยาปฎก, มก. เลม ๗๔ ขอ ๓๔ หนา ๕๓๕. 
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เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม ๔) เวนขาดจากการพูดเท็จ ๕) เวนขาดจากการพูดสอเสียด ๖) 
เวนขาดจากการพูดคําหยาบ ๗) เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ๘) ไมเพงเล็งอยากไดของเขา ๙) มีจิต
ไมพยาบาท และ ๑๐) มีสัมมาทิฏฐิ คือมีความเห็นชอบหลักธรรมในขอนี้ก็เชนเดียวกัน หากแมนนัก
ปกครองหรือผูบริหารประเทศสามารถปฏิบัติไดทุกขอก็จะเปนนักปกครองท่ีไดรับการยอมรับจาก
ประชาชน แตเทาท่ีผานมายังไมมีผูบริหารหรือนักปกครองบานเมืองในประเทศไทยคนไหนท่ี
สามารถปฏิบัติไดเลยแมสักคนเดียว 
 ๓. จักรวรรดิวัตร จักรวรรดิวัตร หมายถึง ธรรมของพระเจาจักรพรรดิ เปนธรรมท่ีมีมา
แตเดิมกอนการตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจาเชนกัน ซึ่งมี ๕ ประการ โดยขอท่ี ๑ และขอท่ี ๕ 
เปนธรรมสําหรับปกครองตนของพระเจาจักรพรรดิ สวนขอท่ี ๒, ๓, และ ๔ เปนธรรมสําหรับ
ปกครองคน ไดแก ๑) พระเจาจักรพรรดิทรงอาศัยธรรม สักการะธรรม เคารพธรรม นับถือธรรม 
บูชาธรรม นอบนอมธรรม มีธรรมเปนธงชัย มีธรรมเปนยอด มีธรรมเปนใหญ ธรรมในท่ีนี้ คือกุศล
กรรมบถ ๑๐ ประการ ๒) พระเจาจักรพรรดิทรงจัดการรักษาปองกัน และคุมครองชนภายใน คือ 
พระมเหสี, พระราชโอรสและพระราชธิดา, เหลาทหาร, พวกกษัตริยผูตามเสด็จ, พราหมณและ
คหบดีชาวนิคมและชาวชนบท, สมณพราหมณ, สัตวจําพวกเนื้อและนก โดยธรรม ๓) พระเจา
จักรพรรดิ ปองกันการกระทําท่ีเปนอธรรม เชน การทําอกุศลกรรม ๔) พระเจาจักรพรรดิบริจาค
ทรัพยแกคนท่ีไมมีทรัพย ๕) พระเจาจักรพรรดิทรงคบบัณฑิตคือ เขาไปหาสมณพราหมณ (คือเปนผู
เวนขาดจากความมัวเมาและความประมาท ต้ังม่ันอยูในขันติและโสรัจจะ ฝกตน สงบตน) ตามกาล
อันควรแลวไตถามถึง “สิ่งท่ีเปนกุศลและอกุศล สิ่งท่ีมีโทษและไมมีโทษ สิ่งท่ีควรเก่ียวของและไม
ควรเก่ียวของ สิ่งท่ีทําแลวเปนไปเพ่ือไมเก้ือกูล เพ่ือทุกขตลอดกาลนาน หรือสิ่งใดท่ีทําแลวเปนไป
เพ่ือเก้ือกูลเพ่ือสุขตลอดกาลนาน” เม่ือสอบถามแลวก็นอมนํามาปฏิบัติคือ สิ่งใดเปนอกุศลทรงละ
เวนสิ่งนั้น สิ่งใดเปนกุศลทรงยึดถือและปฏิบัติสิ่งนั้น วัตรในขอท่ีสองนั้น พระอรรถกถาจารยอธิบาย
เพ่ิมเติมไววา พระเจาจักรพรรดิจะตองยังชนภายในคือ พระมเหสี พระราชโอรส และพระราชธิดาให
ต้ังอยูในศีลใหวัตถุ เชน ผา ดอกไม และของหอม ฯลฯ แกชนเหลานั้น และปองกันภัยท้ังปวงใหแก
เขา สําหรับเหลาทหาร กษัตริยผูตามเสด็จ พรอมท้ังพราหมณและคหบดี เปนตน พระเจาจักรพรรดิ
ก็ตองปฏิบัติอยางนี้เหมือนกัน แตมีขอแตกตางบางประการดังนี้ เหลาทหารควรสงเคราะหดวยการ
เพ่ิมบําเหน็จรางวัลใหไมใหลวงเลยกาลเวลา กษัตริยผูไดรับการอภิเษกควรสงเคราะหดวยการให
รัตนะ เชน มาอาชาไนยอันสงางาม เปนตน กษัตริยประเทศราช ควรมอบยานพาหนะท่ีสมควรแก
ความเปนกษัตริย พราหมณท้ังหลายควรมอบไทยธรรม เชน ขาว น้ํา และผา เปนตน พวกคหบดี
และราษฎรท่ัวไป ควรสงเคราะหดวยการใหพันธุขาว, ไถ, ผาล และโคงาน เปนตน สําหรับสมณ
พราหมณ ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ควรสักการะดวยการถวายบริขาร สวนหมูเนื้อและนก ควรใหโปรง
ใจดวยการใหอภัย๙ กลาวคือ แบงเขตใหอภัยทานดวยการหามฆาสัตวในพ้ืนท่ีตางๆ 

                                                           
๙ อรรถกถาจักกวัตติสูตร, อรรถกถาทีฆนิกาย ปกฆิกวรรค, มก. เลม ๑๕ หนา ๑๓๒-๑๓๓. 
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 ๔. อปริหานิยธรรม อปริหานิยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีทําใหไมเสื่อม ๗ ประการ จะทํา
ใหเกิดความเจริญฝายเดียว เปนหลักท่ีจะสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูคณะ ซ่ึงมีอยู ๒ ประเภท 
คือ สําหรับคฤหัสถ และสําหรับบรรพชิต ท้ัง ๒ ประเภทนี้ มีความใกลเคียงกันมาก ตางกันเพียงบาง
ขอตามภาระของเพศคฤหัสถและบรรพชิต ซ่ึงในท่ีนี้ขอกลาวถึงเฉพาะธรรมสําหรับคฤหัสถเทานั้น  
โดยท่ี พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสอปริหานิยธรรมสําหรับคฤหัสถ แกเจาลิจฉวีผูปกครองแควนวัชชี  
ณ สารันททเจดีย ใกลกรุงเวสาลี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเจาวัชชีท้ังหลายท่ีเปนคณะผูปกครอง 
นําไปเปนหลักปกครองตน ตนในท่ีนี้คือคณะผูปกครองท้ังคณะ ซ่ึงตองปฏิบัติดังนี้ ๑) ประชุมกัน
เนืองๆ เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ัวถึงกัน ๒) พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอม
เพรียงกันทํากิจท่ีพึงทํา ๓) ไมบัญญัติขอท่ีไมเคยบัญญัติไว ไมเพิกถอนขอท่ีบัญญัติไวแลว สมาทาน
วัชชีธรรมแบบโบราณ ตามท่ีบัญญัติไวแลวประพฤติกันอยู ๔) สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ผูใหญ ผู
เฒาและเชื่อถือถอยคําท่ีควรฟงของผูใหญ ผูเฒาเหลานั้น เพราะเม่ือมีความเคารพ ผูเฒาก็จะเมตตา
แนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชนให ๕) ไมฉุด ครา ขมเหง กักขัง กุลสตรีท้ังหลาย และกุมารีของสกุล
ท้ังหลาย เพราะจะทําใหประชาชนโกรธแคนและตอตานผูปกครอง ๖) สักการะ เคารพ นับถือ บูชา
เจดีย ท้ังภายในและภายนอกพระนครและไมลดเครื่องสักการะท่ีเคยถวายแลวแกเจดียเหลานั้น 
เพ่ือใหเทวดาท่ีรักษาพึงพอใจและชวยคุมครองรักษาบานเมือง ๗) จัดอารักขา ปองกัน และคุมครอง 
พระอรหันตท้ังหลาย ดวยต้ังใจวาทําอยางไรพระอรหันตที่ยังไมมาพึงมาสูแควน ทําอยางไรพระ
อรหันตท่ีมาแลวขอใหอยูสบาย ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนเนื้อนาบุญใหแกชาววัชชีท้ังหลาย (วัชชีธรรมโบราณ 
หมายถึง ธรรมเนียมปฏิบัติด้ังเดิมดานการปกครองของแควนวัชชี ซ่ึงเปนธรรมเนียมท่ีดี ต้ังอยูบน
พ้ืนฐานของหลักธรรม พระสัมมาสัมพุทธเจาใหรักษาวัชชีธรรมโบราณนี้ไวอยางเดิม ไมใหบัญญัติขอ
ท่ีไมเคยบัญญัติไว ไมเพิกถอนขอท่ีบัญญัติไวแลว เชน ไมต้ังภาษีอากร หรือไมกําหนดอาชญาคือ 
บทลงโทษท่ีไมเคยมีมากอน หรือเม่ือราชบุรุษจับผูตองสงสัยวาเปนโจรมาแสดงแกเจาลิจฉวีฯ ก็ไมสั่ง
ลงโทษเสียเองโดยไมผานการสอบสวนตามกระบวนการสอบสวนคดีความด้ังเดิม)๑๐  
 หลักธรรมในการปกครองคน หมายถึง หลักธรรมท่ีผูปกครองจะตองนําไปใชในการ
ปกครองคน คือผูอยูภายใตการปกครองของตน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย เจริญรุงเรืองและ
สมัครสมานสามัคคี หลักธรรมเหลานี้สามารถนําไปใชในการปกครองไดท้ังระบบกษัตริยและระบอบ
ท่ีปกครองโดยคณะบุคคลหลักธรรมในการปกครองคนมี ๒ ประเภท โดยประเภทท่ี ๑ คือ หลักใน
การยึดเหนี่ยวน้ําใจคน สรางความสมัครสมานสามัคคีกัน ปองกันการแตกความสามัคคี ไดแก  
สังคหวัตถุ ๔  และ อคติ ๔ และประเภทท่ี ๒ คือกฎระเบียบสําหรับใหคนท่ีอยูภายใตการปกครอง
ปฏิบัติตาม ไดแก กุศลกรรมบถ ๑๐ และศีล ๕ โดยผูเขียนจะอธิบายถึงหลักธรรมแตละหลักดังนี้ 
 ๑. สังคหวัตถุ ๔ สังคหวัตถุ แปลวา หลักการสงเคราะหกัน เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจกัน 
ซ่ึงเปนหลักปฏิบัติท่ีผูปกครองตองมีเพ่ือใชในการยึดเหนี่ยวน้ําใจประชาชน พระสัมมาสัมพุทธเจา
ตรัสวาในกาลเม่ือเราเปนพระราชานามวาเอกราช เราอธิษฐานศีลอันบริสุทธิ์ยิ่ ง ปกครอง

                                                           
๑๐ สุมังคลวิลาสินี, อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค, มก. เลม ๑๓ หนา ๓๔๐. 
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แผนดินใหญ สมาทานกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการอยางเครงครัด สงเคราะหมหาชนดวยสังคหวัตถุ ๔ 
ประการ ไดแก ทานคือการให ปยวาจาคือเจรจาถอยคํานารัก อัตถจริยาคือประพฤติประโยชนและ
สมานัตตตาคือ ความมีตนเสมอในธรรมและในบุคคล๑๑ ๑) ทาน แปลวา การให สําหรับผูปกครอง
แลวการใหนั้นถือวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะผูใหยอมเปนท่ีรัก เม่ือผูปกครองหม่ันใหทานแก
พสกนิกรอยูเสมอ ก็จะเปนท่ีรักของปวงชน เม่ือเปนท่ีรักแลวก็จะงานตอการปกครอง ๒) ปยวาจา 
แปลวา เจรจาถอยคํานารัก ไพเราะเสนาะโสต เปนท่ีดึงดูดใจ เหนี่ยวรั้งใจเปนท่ีสมัครสมานในกัน
และกัน ไมเปนท่ีกระทบกระเทือนในกันและกัน ผูฟงฟงแลวอยากฟงอีกอยูร่ําไป ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญ
มากสําหรับผูปกครอง เพราะจะสามารถโนมนาวจิตใจใหประชาชนสมัครสมานสามัคคีเปนหนึ่ง
เดียวกันได ๓) อัตถจริยา แปลวา ประพฤติประโยชน สําหรับผูปกครองหมายถึงการประพฤติตนให
เปนประโยชนแกประชาชนพลเมือง ไมเอาแตความสุขสวนตนผูเดียว ใหความสุขแกราษฎรโดยท่ัว
หนากัน ๔) สมานัตตตา แปลวา ความเปนผูมีตนเสมอในธรรมนั้นๆ ในบุคคลนั้นๆ กลาวคือ เม่ือเรา
เขาไปในหมูไหน พวกไหนก็เปนหมูนั้นพวกนั้นไปหมด ไมแตกแยกจากกัน นี้คือความเปนผูมีตน
เสมอเขา พอเหมาะพอดีกับเขา เขาใกลใครคนนั้นก็บอกวาเปนพวกเขา สําหรับผูปกครอง หมายถึง
การไมวางตนสูงสงเกินไปจนประชาชนเขาไมถึง แตใหวางตนเหมือนเปนพอปกครองลูกทําให
ประชาชนมีความรูสึกอบอุนเหมือนไดอยูในครอบครัวท่ีมีพอใจดีมีเมตตาคอยดูแลสุขทุกขของลูกๆ 
เปนอยางดี  
  ๒. อคติ ๔ อคติ ๔หมายถึง ความลําเอียง เปนหลักสําคัญท่ีผูปกครองจะตอง “ละ
เวน” ไมวาจะเปนการปกครองในระบอบใดก็ตาม เพราะหากไมละเวนความลําเอียงแลวจะเกิดการ
แตกแยกความสามัคคีกันอยางรุนแรง จนผูปกครองไมอาจจะควบคุมได เนื่องจากผูท่ีรูสึกวาตนไมได
รับความเปนธรรมจะไมเชื่อฟง อคตินั้นมี ๔ ประการดังนี้ ๑) ฉันทาคติ แปลวา ลําเอียงเพราะรัก 
หรือเพราะชอบพอกัน ๒) โทสาคติ แปลวา ลําเอียงเพราะโกรธ หรือเพราะเกลียดชัง ๓) โมหาคติ 
แปลวา ลําเอียงเพราะหลง หรือเพราะความไมรู ๔) ภยาคติ แปลวา ลําเอียงเพราะกลัว ไดแก กลัว
อิทธิพล กลัวอํานาจ เปนตน พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา “ภิกษุท้ังหลาย บุคคลใดละเมิด
ความชอบธรรม เพราะฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ ยศของบุคคลนั้นยอมเสื่อม ดุจดวง
จันทรขางแรมฉันนั้น สวนบุคคลใดไมละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ 
ภยาคติ ยศของบุคคลนั้นยอมบริบูรณ ดุจดวงจันทรขางข้ึนฉันนั้น”๑๒ 
  ๓. กุศลกรรมบถ ๑๐ กุศลกรรมบถ ๑๐ นอกจากจะใชเปนหลักในการปกครองตนของ
พระราชาและพระเจาจักรพรรดิแลว ยังใชเปนหลักในการปกครองคนดวย กลาวคือ เปนกฎระเบียบ
ใหประชาชนในยุคนั้นๆ ปฏิบัติตาม เชนในสมัยของพระเจามหาวิชิตราช ซ่ึงพระสัมมาสัมพุทธเจา

                                                           
๑๑ ปรมัตถทีปนี, อรรถกถาขุททกนิกาย จริยาปฎก, มก. เลม ๗๔ ขอ ๓๔ หนา ๕๓๕. 
๑๒ ปฐมอคติสูตรและทุติยอคติสูตร, อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต, มจร. เลม ๒๑ ขอ ๑๗-๑๘ หนา ๒๙-

๓๐. 
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ตรัสไวในกูฏทันตสูตร และในราชสูตรก็มีบันทึกไววา พระเจาจักรพรรดิบางพระองคก็ใชกุศล
กรรมบถ ๑๐ เปนหลักในการปกครองคนเชนกัน 
  ๔. ศีล ๕ ศีล แปลวา ปกติ หมายถึง ความเปนปกติของมนุษย ๕ ประการ เชน ปกติ
มนุษยจะไมฆาสัตวเปนตน ศีล ๕ ก็เปนธรรมท่ีมีมากอนยุคพุทธกาลเชนกัน โดยเฉพาะในยุคท่ีมีพระ
เจาจักรพรรดิมาบังเกิดข้ึน พระองคจะใชศีล ๕ เปนธรรมสําหรับใหประชาชนประพฤติปฏิบัติ เชน  
ในจักกวัตติสูตรเปนตนพระชัยณรงค วิทิโต (รองมะรุด)๑๓ กลาววา ศีล ๕ เปนหลักมนุษยธรรม  
เปนขอปฏิบัติใหถึงความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ คือ การไมฆาสัตว การไมลักทรัพย การไมประพฤติผิด
ในกาม การไมพูดเท็จ และการไมด่ืมสุราเมรัย ศีลเปนท่ีต้ังแหงกุศลธรรมเปนลักษณะ มีความปรกติ
ทางกายวาจาเปนท่ีต้ัง โดยมีองคประกอบของศีล ๕ แตละขอ คือ เจตนาเปนความไมกาวลวงทาง
กายและวาจา ใหพนจากความชั่วท้ังปวง ยอมมีความสงบสันติสุขในชีวิตปจจุบันและอนาคตเปน
อานิสงส และในตรงกันขาม โทษของการละเมิดศีลเปนเหตุใหประมาทเปนบอเกิดแหงภัยเวรโดย
ประการตางๆ ยอมประสบทุกขท้ังในปจจุบัน และสัมปรายภพ บั่นทอนความกาวหนาความเจริญ
และความสงบสันติสุขในการดําเนินชีวิต 
 
 

๔. บทสรุป 
  หลักธรรมในการปกครองประเทศมีหลักสูงสุดในการปกครองอยูวาควรมีการ 
“ปกครองโดยธรรม” ดังมีพระกระแสพระบรมราชโองการท่ีตรัสวา “เราจะปกครองแผนดินโดย
ธรรม” การมีหลักธรรมและศีลธรรมของผูปกครองหรือผูนําจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะเหนี่ยวรั้งคนเรา
ไมใหมีพฤติกรรมเปนไปในฝายตํ่า ฝายอกุศลอีกท้ังจะชวยทําใหคนเรามีความเหมาะสมแกฐานะ
ตําแหนงดวย ท้ังนี้ไมพิจารณาถึงการปกครองบังคับบัญชาของคนในสมัยกอนๆ ท่ีผูปกครองจะใช
อํานาจประกอบกับหลักธรรมของผูปกครอง กฎหมายและจารีตประเพณีเปนท่ีต้ัง หรือจะพิจารณา
ถึงการปกครองในสมัยปจจุบันท่ีมีความเจริญในดานตางๆ เกิดข้ึนเปนอันมาก  
 ดังนั้น ผูเขียนเห็นวาพระพุทธศาสนาจึงเปนกระบวนทัศนใหมท่ีจะสามารถนําหลักการ
สําคัญท่ีมีอยูในพระไตรปฎกมาประยุกตใชในการแกปญหาแบบองครวม เพ่ือจะทําใหการแกปญหา
เปนไปอยางครบวงจร อันจะสงผลดีกับการแกไขปญหาวิกฤติตางๆ ของสังคมไทยตอไป เพราะ
วิกฤติตางๆ ท่ีเกิดข้ึนลวนโยงใยถึงกันเปนลูกโซ เปนปจจัยเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน เม่ือเกิดวิกฤติข้ึนใน
ดานใดดานหนึ่งของสังคมนั้นหมายถึงวา ผลพวงจากวิกฤตินั้นยอมกระทบตอระบบในสังคมนั้นดวย 
เชน บานเมืองปจจุบันเกิดภาวะวิกฤติ เพราะเปนผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจทรุดตัว 
นักการเมืองและบุคคลในสังคมหวังแตจะกอบโกยผลประโยชนเพ่ือสวนตัวมากข้ึน ประชาชนอด
อยากมากข้ึน จึงเปนภาวะวิกฤติทางสังคมเม่ือบุคคลในสังคมมีมากข้ึนความเห็นแกตัวมากข้ึน ดังนั้น 
                                                           

๑๓ พระชัยณรงค วิทิโต (รองมะรุด), การประยุกตหลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
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ถึงเวลาแลวท่ีสังคมไทยจะตองนํากระบวนทัศนทางพระพุทธศาสนามาปรับใชตามความเหมาะสม
กับสถานการณตางๆ ในขณะนี้โดยเฉพาะวิกฤติทางการเมือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ  แสดงองคความรูแนวคิดในการนําหลักธรรมมาใชในการปกครองประเทศ 

 
 ดังนั้น การบริหารประเทศชาติใหอยูเย็นเปนสุข โดยยึดหลักการท่ีวา “ความสุขของ
ประชาชนคือ ยอดปรารถนาของตน” และในทีฆนิกายปาฏิกวรรคก็ไดแสดงไววา ผูบริหารหรือ 
นักปกครองท่ีดีนั้น เม่ือปฏิบัติหนาท่ี พึงเวนความลําเอียง (อคติ) หรือความประพฤติท่ีคลาดเคลื่อน
จากธรรม ๔ ประการ คือ ๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ ๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง ๓. 
โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา ๔. ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัวนอกจากนี้ การมีความ
ประพฤติดีเปนแบบฉบับในการดํารงชีวิตของนักปกครองเพราะการปกครองท่ีดีคือ การใหแบบอยาง
ท่ีดี ความตรงความคดของนักปกครองมีอิทธิพลตอความประพฤติของประชาชน ความซ่ือตรงของ
ประชาชน ข้ึนอยูกับความซ่ือตรงของนักปกครอง การแกความคิดของคนสวนใหญจึงตองเริ่มมาจาก
ฝายปกครอง ความสัมพันธระหวางบุคคล ๒ ประเภทนี้ พระพุทธเจาตรัสยกตัวอยางไวในโพธิราช
ชาดก ขุททกนิกาย๑๔ วา“เม่ือฝูงโคกําลังขามแมน้ํา ถาโคจาฝูงไปคด โคนอกนั้นก็คดตาม ในหมู
มนุษยก็เชนเดียวกันถาผูไดรับสมมติใหเปนหัวหนาเปนผูปกครองไมเปนธรรม คนนอกนั้นก็ประพฤติ

                                                           
๑๔ อง.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๐/๙๘. 

ผูนําประเทศในทุกระดับเกิดความเขาใจและสามารถนําไป 
ปรับใชไดอยางถูกตอง 

หลักธรรมท่ีนํามาใช 
๑.  สังคหวัตถุ ๔ 
๒.  อคติ ๔ 
๓.  กุศลกรรมบถ ๑๐ 
๔.  ศีล ๕ 

หลักในการปกครองคนหลักในการปกครองตน 

การปกครองประเทศ 

หลักธรรมท่ีนํามาใช 
๑.  ทศพิธราชธรรม 
๒.  กุศลกรรมบถ ๑๐ 
๓.  จักรวรรดิวัตร 
๔.  อปริหานิยธรรม  
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ไมเปนธรรม ดังนั้นเม่ือผูปกครองประพฤติไมเปนธรรม ชาวเมืองก็พลอยทุกขกันไปท่ัว โดยนัย
ตรงกันขาม เม่ือผูปกครองทรงไวซึ่งธรรมชาวเมืองก็เปนสุขกันไปท่ัว” 

 
 
 

บรรณานุกรม 
 

 (๑) หนังสือ: 
โครงการสัมมนาเรื่อง "ศาสนธรรมนําการพัฒนาแกปญหาสังคม" เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป ๒๕๔๕.  งานสัปดาหสงเสริมศาสนา
และจริยธรรมเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ประจําป ๒๕๔๕, วันท่ี ๒-๘ ธันวาคม ๒๕๔๕. 

พระครูโสภณปริยัติสุธี. รัฐศาสตรในพระไตรปฎก.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. มปป. 

พระเทพโสภณ (ประยูร มีฤกษ). โลกทัศนของชาวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. คูมือสวดมนตทําวัตรเชา-เย็นแปล. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.   

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 
 (๒) วิทยานิพนธ/รายงานการวิจัย 
ประยงค พรมมา. การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน. 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระชัยณรงค วิทิโต (รองมะรุด). การประยุกตหลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม. 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา , บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พุทธศักราช ๒๕๕๕. 

พระมหาพรสวรรค กิตฺติวโร (จันโปรด).  ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักกุศลกรรมบถ 
๑๐ ประการ. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พุทธศักราช ๒๕๕๔. 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธบูรณาการในองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค 

Human Resource Cevelopment Buddhist integration  
in Local Organization Nakhon Sawan Provincial 

พระครูสิริคีรีรักษ∗            
          

บทคัดยอ 
 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลักธรรมท่ี
เหมาะสมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธบูรณาการ ๒. เพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธบูรณาการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๓. เพ่ือเสนอแนวทางการ
ประยุกตใชการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธบูรณาการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด
นครสวรรค   

ผลการวิจัยพบวา ผูนําหรือผูบริหารสามรถนําหลักธรรมไปปฏิบัติไดจริงในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธบูรณาการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑. หลักภาวนา ๔ ๑) กายภาวนา 
คือการพัฒนาฝกฝนอบรมกาย ๒) สีลภาวนา คือการพัฒนาดานความประพฤติเรียบรอยดีงาม มี
ระเบียบวินัย ๓) จิตตภาวนา คือการฝกฝนอบรมจิตใหมีความม่ันคง เขมแข็ง มีความไพบูลยดวย
คุณธรรม ๔) ปญญาภาวนา คือ การพัฒนาฝกฝนอบรมตน จากการไดศึกษาเลาเรียน และลงมือ
ปฏิบัติตามท่ีไดศึกษามา ๒. พรหมวิหารธรรม ๔  ๑) เมตตา ความรักใคร ความปรารถนาดี ๒) 
กรุณา ความสงสาร อยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข ๓) มุทิตา ความรูสึกยินดีดวยเม่ือผูอ่ืนไดดีมี
ความสุข ๔) อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง รักษาความยุติธรรมและถูกตอง 

สภาพปญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธบูรณาการในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา ๑. ความไมเขมแข็งในการบริหารองคกรไดแก ขาด
โอกาส ขาดการรับทราบปญหา การตัดสินใจ ระบบการศึกษาดูงานขาดประสิทธิภาพ ๒. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยขาดความรวมมือ การประสานงานยุงยาก งบประมาณนอย และการสื่อสาร  

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธบูรณาการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารหรือผูนําองคกรจะตองเปนตนแบบท่ีดีในบทบาท
หนาท่ีของตน ท้ังในดานการศึกษาเพ่ิมเติมความรูอยูตลอดเวลา มีความประพฤติเรียบรอยดีงาม มี
ระเบียบวินัย จิตใจม่ันคงเขมแข็ง ประกอบไปดวยความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา มีความ
รับผิดชอบในองคกรอยางเต็มท่ี 

 
                                                           

 ∗อาจารย ดร., อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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คําสําคัญ : การพัฒนา, ทรัพยากรมนุษย, บูรณาการ 
   

ABSTRACT 
The objectives of this study were: 1) to study the theory and Dhamma 

principles that suitable for human resource development Buddhist integration, 2) to 
analyze the problems of Human Resource Development Buddhist integration in Local 
Administrative and 3) to propose the ways for applying the Human Resource 
Development Buddhist Integration in Local Administrative Organization, Nakhon Sawan 
Provincial 
 Results of the Research were found as follows: The Leaders or the 
Administrators applied the Dhamma principles for the Human Resource Development 
Buddhist intergration in Local Administrative Organization. There were two Dhamma 
principles that they used as follows: bhāvanā 4: training; 1) kaya-bhāvanā :physical 
development 2) Silā-bhāvanā :Moral development 3) Citta-bhāvanā: Cultivation of 
the Heart and 4) Panna-bhāvanā Wisdom development and Brahmavihara: Holy 
abidings 4: 1) Metta: goodwill 2) Karuna: compassion 3) Mudita: sympathetic joy 4) 
Upekkha: neutrality. 
 The problems for the Human Resource Development Buddhist Integration in 
Local Administrative Organization, Nakhon Sawan Provincial found that 1) Lack of strength 
in Local Admimistrative Organization which missed the opportunities, lack of 
information and problems from local, too slow in making decision and insufficiency of 
Education system. 2) Development of Human Resource: lack of cooperation, too 
complicating in coordinate, inadequate in budget and communications. 
 The Human Resource Development Buddhist integration in Local 
Administrative Organization, Nakhon Sawan Provincial revealad that leaders and 
administrators such a good role model in their duty; moreover, improving and gaining 
their khowledge and education all the time. Therefore, They well behave, discipline, 
be strong mind because of having Metta, Karuna, Mudita, Upekha and being fully 
responsible in Local Administrative Organization, Nakhon Sawan Provincial. 
Keywords: Development, Human resource, Integration 
 
 
 



221วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

๑. บทนํา 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานของ

องคการ เพราะมนุษยเปนเปนกลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนใหองคการไปสูความสําเร็จ หรือความ
ลมเหลวไดและถาองคการใดมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ องคการนั้นก็จะประสบกับความสําเร็จ หรือเปน
กระบวนการวางแผนลวงหนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ความสามารถ การเพ่ิมพูนทุนมนุษย และ
การลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การดําเนินความพยายามใดๆ ท่ีจะทําให
สมรรถภาพเชิงสรางสรรคของแตละคนสอดคลองกับงานในหนาท่ีท่ีบุคคลนั้นกระทําอยู และเปน
กรรมวิธีในอันท่ีจะเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงานแตละคน ท้ังในดานความคิด 
การกระทํา ความสามารถ ความรูความชํานาญและทัศนคติ ตลอดถึงเพ่ิมทักษะดวยการฝกอบรม
เพ่ือใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และเพ่ือเปนการศึกษาของบุคคลท่ีตองการพัฒนาตนเองใหมี
ความรูในเร่ืองเทคนิคและวิชาชีพ เพ่ือยกระดับความสามารถใหทันตอความกาวหนาของวิชาการ
เพ่ือสนองความพึงพอใจในเรื่องความอยากรู อยากเห็นของบุคคลนั้น๑ ซ่ึงองคการหรือหนวยงาน
ตางๆ จะตองมีความสามารถในการสรรหา พัฒนา และธํารงกําลังคนท่ีมีคุณภาพสูง (High – 
Quality Workforce) ซ่ึงจะเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาองคการใหสามารถ
ปฏิบัติไดผลดียิ่ง (High – Performing Organization)๒ หรืออาจกลาวไดวา “การใชทรัพยากร
มนุษยใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ” และกลาวเพ่ิมเติมวา “ผูบริหารทุกระดับตองเก่ียวของกับ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยอาศัยพลังความสามารถของคนปฏิบัติงานใหสําเร็จ”๓  
และสามารถสรางกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางดีซ่ึงกิจกรรมท่ีจัดเพ่ือ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการในสังคม ตอบสนองความตองการของการพัฒนาคนในองคการ
และสังคม๔ 

คําวา “การพัฒนา” คืออยางไร กอนอ่ืนเราตองทราบวา “พัฒนา คือ มุงใหเกิดความ
เจริญกาวหนา มุงใหทุกคนมีความสุขสบาย” ดังนั้นทุกคนจึงมุงท่ีจะพัฒนา แตเพราะการท่ีทุกคนมุง

                                                           
๑ Megginson, Leon C. Personnel : A Behavioral Approach to Administration. 

Homewood: Richard D lrwin, 1969 , p. 145. 
๒ Harry & Bowin. Human Resources and Technology. Manchester University, UK. 

Human Resources, Employment and Development [volume 2], p. 6. 
๓ Mondy & Noe. Human Resources Development. Lts Technological Dimension. 

[1986], p. 12. 
๔ Nadler, Leonard. Designing training program : The critical events model. 

Reading, Mass. Addison – Wesley , 1982: p. 12. 
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ท่ีจะพัฒนานี้จึงมีทางทําใหเสียได เพราะวามีผูท่ีไมไดมุงใหเกิดความกาวหนาแทจริงรวมอยูดวย หรือ
อาจเปนวาฝายตรงขามนําเอาคําวา “พัฒนา” ไปใชดวยก็ได ผูท่ีฉลาดมีไหวพริบดีจึงจะแยกไดวา 
ใครจะมาพัฒนาใหและใครจะมามุง พัฒนาเ พ่ือประโยชนของฝายพวกตัว”๕ การพัฒนา 
(Development) เปนกระบวนการท่ีนํามาปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีมีการ
วางแผนและกําหนดเปาหมายไว การพัฒนาเปนการเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่ง ซ่ึงกําหนดใหมีคุณคา
และเปนไปตามข้ันตอน เพราะฉะนั้นการพัฒนาเปนกระบวนการทําใหเจริญกาวหนาหรือการ
เปลี่ยนแปลงไปสูทิศทางท่ีพึงปรารถนาการพัฒนาเปนท้ังสื่อ (Means) และจุดหมายปลายทาง 
(End)๖ การพัฒนา (Development) ความพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงและแปลงรูปสภาพแวดลอม 
โครงสรางกระบวนการและพฤติกรรมของระบบ และปจเจกบุคคล ท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม เพ่ือตอบสนองขอเรียกรองและความตองการของมวลมนุษยชาติท้ังในแงของความ
ยากจน ความเขลาหรือไม รู  ความเจ็บไขไดปวยและความหิวโหย๗  การพัฒนา หมายถึง 
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของกลุมบุคคลเปาหมาย มุงใหเกิดความเสมอภาค และการ
กระจายอยางเปนธรรม ท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใหเกิดชองวางระหวางคนจนกับคนรวย
ใหนอยท่ีสุด ท้ังนี้กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้สามารถท่ีจะกําหนดทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงมีโครงสรางและระบบท่ีเหมาะสมตลอดจนการควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
บังเกิดผล 

การพัฒนาบุคลากรหมายถึง “การพัฒนาตัวของบุคลากรใหมีคุณภาพประสิทธิภาพใน
การทํางาน มีความสุจริตในการทํางาน มีความขยันในการทํางาน มีความรับผิดชอบพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองและสามารถผานการประเมินการทํางาน”๘ การพัฒนา (Development) 
คือ กระบวนการเปลี่ยนสภาพจากเดิมไปสูสภาพใหมในทิศทางที่ ดี ข้ึนกวาเดิม ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงใดท่ีทําใหเกิดสภาพท่ีแยลงกวาเดิมจึงไมถือวาเปนการ  พัฒนา๙ แตเปนทุนเปนปจจัย
ใน การท่ีจะนํามาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสวนการพัฒนามนุษยโดยมองคนในฐานะเปนมนุษย มี
ความหมายวา มนุษยมีความเปนมนุษยของเขาเอง ชีวิตมนุษยนั้นมีจุดหมาย จุดหมายของชีวิตคือ 

                                                           
๕ พระบรมราโชวาท พระราชทานแกผูนําเยาวชนและเจาหนาท่ี ณ สํานักจิตรลดารโหฐาน, ๑๔

ตุลาคม ๒๕๑๒. 
๖ จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๑๖๑. 
๗ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพทรัฐประศาสนศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๑๑๖. 
๘ จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร, หนา ๑๖๖. 
๙ อมรเทพ แกลวกสิกรรม, น.ท.,ผ.ศ., การพัฒนาบุคคล, วารสารโรงเรียนนายเรือ, มค.–มีค.๒๕๔๙. 

(อัดสําเนา). 
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ความสุข อิสรภาพ ความดี ความงามของชีวิต ซ่ึงเปนเรื่องเฉพาะตัวบุคคล๑๐ โดยหลักการ
เปลี่ยนแปลงเขาเชื่อวา การผสมผสานระหวางสิ่งท่ีขัดแยงหรือตรงกันขามทําใหเกิดความกลมกลืน
ในท่ีสุด และความชั่วรายเปนเพียงข้ันหรือระดับหนึ่งในความกลมกลืน ไมมีความชั่วรายอันแทจริง
เลย เปนเพียงชนิดแหงความดีอีกชนิดหนึ่งเทานั้น กลาวคือ ความชั่วเปนสวนอันจําเปนของความดีท่ี
สมบูรณ๑๑ 

สรุปไดวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นหมายถึง บุคลากรที่มีการจัดการทรัพยากร
มนุษยหรือการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีดีเพ่ือท่ีจะนํามาใชในเรื่องการพัฒนาท่ีดีขององคการ คือ 
การใชกลยุทธเชิงรุกท่ีมีความสัมพันธกันอยางตอเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีคุณคามาก
ท่ีสุดในองคการ นั่นคือบุคคลท่ีทํางานท้ังกรณีท่ีทํางานรวมกันและกรณีท่ีทํางานคนเดียวเพ่ือบรรลุ
เปาหมาย 

  
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเชิงพุทธบูรณาการในการองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธบูรณาการใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค 
 ๒.๓ เพ่ือประยุกตใชการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธบูรณาการในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค 
 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธบูรณาการใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค หลักพุทธธรรม คือคําสอนของพระพุทธเจาเก่ียวกับ
ความจริงตามธรรมชาติของทุกข และวิธีการดับทุกข ในท่ีนี้หมายถึง หลักธรรมสําหรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธบูรณาการท่ีปรากฎตามคัมภีรในพระพุทธศาสนา ไดแก หลักภาวนา ๔ 
พรหมวิหารธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔ 
 ๓.๒ ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลหลัก 

                                                           
๑๐ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศนพระปฎก หมวดศึกษาศาสตร,  

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓ ), หนา ๕๑. 
๑๑ เฮอแรคลิตุส (Heraclitus) เปนปรัชญาเมธีกรีก เกิดเมื่อ พ.ศ. ๓ – ๖๔ ท่ีเมืองเอเฟซุส เมือง

หลวงของเอเชียไมเนอร, อางใน จํานงค ทองประเสริฐ, ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๓๓), หนา ๑๒๒ - ๑๒๓. 
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  ๑) ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย ไดแก เจาหนาท่ี พนักงานองคกร ลูกจางใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค  
 ๓.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
  ๑) พ้ืนท่ีท่ีใชในการวิจัย ไดแก องคการบริหารสวนตําบล ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จํานวน ๑๗ ตําบล 
 ๓.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยต้ังแต เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง เดือนกันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมระยะเวลาทําการวิจัย ๗ เดือน 
 
๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธบูรณาการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดนครสวรรค  เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหวางการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมี
แบบสอบถาม (Qucstionraire) และการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview)  ผูวิจัยไดใช
เครื่องมือในการวิจัยแบงออกเปน ๒ ประเภท ประกอบดวย ๑) แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  ๒) แบบ
การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ท่ีไมมีโครงสราง 
 
๕. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีผูวิจัยไดดําเนินการจากการแจก
แบบสอบถามและสัมภาษณเพ่ือหาคําตอบทําใหผูวิจัยตอบคําถามวิจัยได คือ การบูรณาการแนวคิด 
ทฤษฎี การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของลักษณะภาวะผูบริหารเชิงพุทธบูรณาการในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัย พบวา หลักธรรมท่ีผูบริหารหรือผูนําสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค ไดแก ๑) 
ภาวนา ๔ ประกอบดวย (๑) กายภาวนา คือการพัฒนาฝกฝนอบรมกายใหรูจักติดตอเก่ียวของ กับ
สิ่งท้ังหลายภายนอกทางอินทรียท้ังหาดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางท่ีเปนคุณ มิใหเกิดโทษ
ใหกุศลงอกงาม ใหอกุศลเสื่อมสูญ พัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (๒) สีลภาวนา 
คือการพัฒนาดานศีลทําใหมีความประพฤติเรียบรอยดีงาม มีระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรืออกอ
ความเดือดรอนเสียหายอยูกับผูอ่ืนไดดวยดี เก้ือกูลกัน (๓) จิตตภาวนา คือการฝกฝนอบรมจิตใหมี
ความม่ันคง เขมแข็ง เจริญงอกงามไพบูลยดวยคุณธรรมท้ังหลาย สดชื่นเบิกบาน (๔) ปญญาภาวนา 
คือ การพัฒนาฝกฝนอบรมตนจากการศึกษาเลาเรียน และสามารถลงมือปฏิบัติตามท่ีไดศึกษามา ๒) 
พรหมวิหารธรรม ๔ เปนหลักประจําใจท่ีประเสริฐท่ีจะเปนตัวชวยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ทางดานจิตใจเปนอยางดี ซ่ึงเหมาะสมกับผูบริหารหรือผูนําเปนอยางดี ประกอบดวย (๑) เมตตา 
ความรักใคร ปรารถนาดีดวยการแสดงออกซ่ึงมิตรภาพไมตรี ของสังคมมนุษย โดยการแผเมตตาจิต 
(๒) กรุณา คือ ความสงสาร อยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข (๓) มุทิตา คือความรูสึกยินดีดวยเม่ือ
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เห็นบุคคลอ่ืนไดดีมีความสุข ตัวเองก็มีจิตใจแชมชื่นเบิกบาน พลอยยินดีปราบปลื้มไปดวย เม่ือเห็น
เขาเหลานั้นประสบความสําเร็จในการทํางานและตําแหนงหนาท่ี (๔) อุเบกขา คือความมีใจเปน
กลาง รักษาความยุติธรรม ความถูกตองและปฏิบัติดวยความเท่ียงธรรม โดยไมเห็นแกหมูพวกพอง 
๓) สังคหวัตถุ ๔ คือหลักธรรมท่ียึดเหนี่ยวจิตใจคน ประสานหมูชนไวใหสามัคคี ประกอบดวย (๒) 
ทาน การให เอ้ือเฟอเผื่อแผเสียสละแบงปน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันใหโอกาสแกผูท่ีทําความดีมี
ความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานเปนการสงเสริมคนดี (๒) ปยวาจา วาจาเปนท่ีรักกลาวคําสุภาพ 
ไพเราะ ออนหวาน สมานฉันทสามัคคี สรางความเขาใจท่ีดีคนท่ีพูดดีจะชวยใหการทํางานสําเร็จ
เพราะมีการสรางสัมพันธอันดีตอกันเนื่องจากเปนคําพูดท่ีออกจากใจและจริงใจ (๓) อัตถจริยา การ
ประพฤติประโยชนขวนขวายชวยเหลือกิจการบําเพ็ญสาธารณะเต็มตามความสามารถท่ีจะชวยได 
(๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือทําตนเสมอตนเสมอปลาย วางตนเหมาะสมแกฐานนะ ภาวะ
บุคคล เหตุการณและสิ่งแวดลอม การวางตนเหมาะสมสามารถสรางความผูกพันความสามัคคีใน
องคกรไดเปนอยางดี 
 สภาพปญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
นครสวรรค ผลการวิจัยพบวา ๑) ความไมเขมแข็งในองคกรในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไม
ชัดเจนในบทบาท ขาดความโอกาส ขาดทุน ขาดการรับทราบปญหา มีความขัดแยงในองคกร การ
ตัดสินใจ และระบบการศึกษาดูงานขาดประสิทธิภาพ ๒) วัฒนธรรมองคกร ไดแกทัศนคติ คานิยม
การปฏิบัติงานของผูบริหารและผูนําองคกรไมแนนอน ๓) การพัฒนาองคกรไดแก ขาดความรวมมือ 
การประสานงานยุงยาก การปบริหารเวลา งบประมาณนอยและการประชาสัมพันธ 
 สําหรับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด
นครสวรรค ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารหรือผูนําจะตองสรางตนแบบท่ีดีในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย รวมท้ังผูบริหารหรือผูนําในองคกรตองเปนตนแบบท่ีดี เพราะสังคมยอมจับตามองท้ัง
พฤติกรรมทุกอิริยาบถของผูบริหาร ดังนั้นการกําหนดนโยบาย การกําหนดแผนงานและการกําหนด
โครงการตาง ๆใหเชื่อมโยงกับภารกิจ ๓ ดาน ไดแก งานดานบริการ ดานการบริการและดานการ
พัฒนาทําใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีอยางสมบูรณท่ีสุดดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในลักษณะ ๔ 
ประการ ไดแก ๑) การพัฒนากาย คือการฝกฝนอบรมกาย ๒) การพัฒนาดานศีล คือพัฒนาความ
ประพฤติใหมีความประพฤติเรียบรอยดีงาม มีระเบียบวินัย ๓) จิตตภาวนา การพัฒนาจิต คือการ
ฝกฝนอบรมจิตใจใหมีความม่ันคง เขมแข็ง เจริญดวยคุณธรรมท้ังปวง ๔) ปญญาภาวนา การเจริญ
ปญญา คือ การฝกฝนอบรมปญญาใหรูเขาใจสิงท้ังหายตามความเปนจริง รูเทาทันโลกและชีวิตตาม
สภาวะแกปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยปญญา 
 
๖. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารรวมท้ังขอมูล จากการแจกแบบสอบถาม
และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญท่ีมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองและแตกตางกัน ซ่ึงทําใหผูวิจัยไดขอคิดพบ
ประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค 
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เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ไดแก  ๑) การพัฒนาทางดาน
รางกาย การพัฒนาทางดานศีลความประพฤติ การพัฒนาทางดานจิตใจ และการพัฒนาทางดาน
ปญญา ๒) พรหมวิหารธรรม ไดแก เมตตาความรักใครปรารถนาดี กรุณา ความสงสารชวยเหลือ
ผูอ่ืนใหพนทุกข มุทิตา ความพลอยยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดีมีความสุข และอุเบกขา ความมีใจเปนกลาง
รักษาความยุติธรรม ดังนี้ 
 ๑. ภาวนา ๔ เปนหลักธรรมสําหรับพัฒนาฝกฝน อบรมมนุษยท่ีมีชีวิตระคนอยูดวย 
ความอยากได อยากมี อยากเปน ใหมีความสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข มีสัมมาชีพ 
รูจักดําเนินชีวิตตามมรรควิธีก็ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา ซ่ึง
เหมาะสมกับการพัฒนาทรัพยกรมนุษย ประกอบดวย (๑) กายภาวนา คือการพัฒนาฝกฝนอบรม
กาย (๒) สีลภาวนา คือการพัฒนาดานศีลเปนการพัฒนากายและวาจาทําใหมีความประพฤติ
เรียบรอยดีงาม มีระเบียบวินัย รูกฎเกณฑกติกา (๓) จิตตภาวนา คือการฝกฝนอบรมจิตใหมีความ
ม่ันคง เขมแข็ง เจริญดวยคุณท้ังปวง (๔) ปญญาภาวนา คือ การพัฒนาจากการไดศึกษาเลาเรียน 
และการลงมือปฏิบัติตามทฤษฎีท่ีไดศึกษามาแลวนั้นทําใหเกิดตอตนเองและคนอ่ืน 
 ๒. พรหมวิหารธรรม ๔ ไดแก ๑) เมตตา ความรัก ความปรารถนาดีดวยการแสดงออก
ซ่ึงมิตรภาพไมตรี ของสังคมมนุษย โดยการแผเมตตาจิต ใหทุกคนมีความสุขกายสบายใจ ๒) กรุณา 
คือ ความสงสาร อยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข ปญหาหรืออุปสรรคท้ังหลายจะหมดไป ๓) มุทิตา 
คือความรูสึกยินดีดวยเม่ือเห็นบุคคลอ่ืนไดดีมีความสุข ตัวเองก็มีจิตใจแชมชื่นเบิกบาน พลอยยินดี
ปราบปลื้มไปดวย เม่ือเห็นเขาเหลานั้นประสบความสําเร็จในการทํางานและตําแหนงหนาท่ี ๔) 
อุเบกขา ควรมีใจเปนกลาง รักษาความถูกตอง ยุติธรรม ปฏิบัติดวยความเท่ียงธรรม โดยไมเห็นแก
หมูพวกพองมากเกินไป 
 
๗. ขอเสนอแนะ 
 ๑. จัดต้ังงบประมาณเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรดวยการสงเสริมใหมี
การศึกษาเพ่ิมเติมในระดับท่ีสูงข้ึนรวมท้ังจัดอบรมดูงานท้ังในและตางประเทศ เพราะทุกวันนี้มี
วิวัฒนาการเทคโนโลยีใหม  ๆ เกิดข้ึนมากมาย เพราะฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร 
คือ การพัฒนาในทุกดาน 
 ๒. ผูบริหารหรือผูนําในองคกรตองสงเสริมบุคลากรในองคกรท่ีมีความรูความสามารถ 
ต้ังใจทํางาน ขยันอดทน ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ ในหนาท่ีของตน ไดรับโอกาสในการเลื่อนข้ัน
หรือตําแหนงท่ีสูงข้ึน เพ่ือใหเขามีกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีและผูบริหารหรือผูนําจะตองเปนผูท่ีมี
ความยุติธรรม ความเสมอภาคในองคกรของตนดวย 
 ๓. สงเสริมการสรางเครือขายบุคลากรในองคกรกับชุมชน ใหเปนรูปธรรม การบริหาร
จัดการนั้นจําเปนตองปฏิสัมพันธกับองคกรอ่ืน ๆ ท้ังท่ีเปนมิตรและคูแขง ประสานงานกับชุมชนหรือ
กลุมบุคคลท่ีมีผลตอองคกรดวยการเขาถึง เขาใจ และพัฒนา เอ้ือเฟอเผื่อแผตอชุมชน 
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 ๔. ผูบริหารหรือผูนํา ควรเรงเสริมสรางศักยภาพใหแกองคกรดวยการนําเทคโนโลยีใหม 
ๆ มาใชในองคกร เพ่ือใหทันตอเหตุการณและโลกในยุคดิจิตอล 
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ศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษยตามความคาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Potentiality in Human Resources Management as  Expected  By 
The Executive of Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
 

  เติมศักด์ิ ทองอินทร∗ 
บทคัดยอ 

 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (๑) เพ่ือศึกษาศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย
ตามความคาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ (๒ )เพ่ือศึกษา
ปญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษยของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ผูบริหารระดับท่ัวไป 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) มาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) และแบบสอบถามแบบปลายเปด (open-end questions) เปนการ
เปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ แลววิเคราะหขอมูลโดยตอนท่ี ๑ 
ใชความถ่ี (Frequencies), รอยละ (%) ตอนท่ี ๒ ของแบบสอบถามใชคาเฉลี่ย (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ผลการวิจัยพบวา  
 ทัศนะตอศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษยตามความคาดหวังของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุมตัวอยางมีทัศนะตอศักยภาพในการบริหารทรัพยากร
มนุษยอยูในระดับมากทุกดาน ดานคุณลักษณะทางจิตวิทยามากท่ีสุด ( x  = ๔.๒๐, SD = ๐.๔๔๑) 
รองลงมาดานทักษะและความสามารถ ( x  = ๔.๐๙, SD = ๐.๔๖๗) และดานความรู ( x  = ๔.๐๙, 
SD = ๐.๘๑๖)  รองลงมา ดานผูเชี่ยวชาญการบริหาร ( x  = ๔.๐๘, SD = ๐.๕๙๐) และดาน
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๔.๐๒, SD = ๐.๓๗๑)  และสุดทายคือดานการวางแผนเชิงกลยุทธ ( x  = ๓.๙๗, SD = ๐.๕๔๘)  
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Mahachulalongkornrajavidyalaya University and (2) study problems and obstacles in 
human resource management of the executive of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University. This research is a quantitative research, the sampling used are all the 
levels of the executive of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, the 
questionnaires were used as a tool to collect data in check-list, rating scale and 
open-end questions. All questions are free to opine. Analysis of data in Part One 
was made by frequency and percentage. In Part Two analysis was made by using 
the mean and Standard Deviation.  

Findings were as follows : 
The viewpoint toward the Potentiality in Human Resources Management as 

Expected by the Executive of Mahachulalongkornrajavidyalaya University are high in 
every aspect, especially in psychology’s characteristic ( x  = 4.20, SD = 0.441), with 
lower levels in skill and capability ( x  = 4.09, SD = 0.467). Next to the higher level of 
knowledge is indicated( x  = 4.09, SD = 0.816), while lower in executive( x  = 4.08, SD 
= 0.590)  and personnel experts ( x  = 4.08, SD = 0.493). At the same time, lower 
level is indicated in the fields of Transformational leadership ( x  = 4.02, SD = 0.371)   
and strategic planning respectively ( x  = 3.97, SD = 0.548) .  
Keywords : Potential, Human Resource, Expectation. 

 
๑. บทนํา 

สังคมปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและมีการแขงขันในดานตางๆ อยางมากมาย ซ่ึง
ความแตกตางท่ีเกิดข้ึนในสังคมท้ังความคิดความเห็น พฤติกรรรมการแสดงออก ไดกลายเปน
ปรากฏการณรูปแบบใหมของสังคมไทย ปรากฏการณเหลานี้บางก็วาสืบเน่ืองมาจากความเจริญท่ีได
พัฒนาไปอยางรวดเร็ว และยิ่งสังคมมีความเจริญไปมากเทาใด คนในสังคมนั้นก็จะตองพยายาม
ปรับตัวใหเทาทันสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปใหมากเทานั้น สวนความจําเปนพ้ืนฐานท่ีจะชวยสงเสริมการ
พัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาก็ถือวาเปนมาตรฐานของชีวิตทุกชีวิต เพราะเปนแนวทางท่ี
พยายามใหมีความเสมอภาคกันตามระบบการปกครองท่ีทุกฝายตองการใหมีความสมบูรณเหมาะสม
เขากับยุคสมัยนิยม ท้ังยังเปนการปฏิวัติวิทยาศาสตรทางสังคมใหเอ้ือตอการแกปญหาวิกฤตสังคมท่ี
นับวันจะมีความหลายหลายซับซอนมากยิ่งข้ึน ขณะเดียวกันการขับเคลื่อนสังคมท่ีตองอาศัยมนุษย
เปนตัวจักรท่ีสําคัญ ดังนั้นจึงถือวามนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคายิ่งและเปนทรัพยากรท่ีสามารถ
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ปฏิบัติงานจนกอใหเกิดผลงานสรางสรรคตอสังคมไดมากมาย ถาหากรูจักใชใหเกิดประโยชนหรือ
บริหารไดถูกตอง๑ 
 การดําเนินชีวิตอยูดวยกันนั้นเม่ือมีการปรองดองกันดวยความจริงใจ เห็นใจ และเขาใจ 
โดยมุงหวังผลสําเร็จรวมกันเปนสําคัญกวาสิ่งอ่ืนๆ ดังนั้นเปนท่ีทราบกันดีวาท้ังในปจจุบันและ
อนาคตนักบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองสามารถปรับตัวหรือมีความคลองตัว ตามสภาวะแวดลอม
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว๒ และผูเปนหัวหนา
หรือของผูบริหารจะตองกระจายความรับผิดชอบอยางเปนธรรมไปสูผูใตบังคับบัญชาในหนวยงาน
ของตน ถึงแมวาไมมีปจจัยใดท่ีสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงภายในหนวยงานก็ตาม แตสิ่งหนึ่งท่ี
จะปรับปรุงและพัฒนาไดตลอดเวลาก็คือ แนวคิดความสามารถของผูบริหารในองคกร๓ บนพ้ืนฐาน
ท่ีวาไมมีรูปแบบการบริหารใด ท่ีเหมาะสมกับทุกสภาพการณ ในทํานองเดียวกันยอมไมมีผูนําคนใดท่ี
จะเหมาะสมกับการบริหารงานในทุกองคการและทุกสถานการณและมนุษยยังมีภารกิจหลักท่ีตอง
ดําเนินการ๔ 

 ดังนั้นผูบริหารหนวยงานจึงตองมีความสามารถในการใชบทบาทแนวคิดใหเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ๕ ท้ังนี้ผูบริหารจะตองใชปจจัยพ้ืนฐานท่ีเรียกวา 3M มาบริหารอยางเต็มท่ี ซ่ึง
เก่ียวของกับหลักการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการดวย เพราะมีสวนสําคัญตอความมี
ประสิทธิภาพและความสําเร็จขององคกร ปจจัยทางดานคุณภาพของทรัพยากรมนุษยจึงเปนสวน
หนึ่งในการกําหนดโอกาสการเจริญเติบโตขององคกรได ๖ ผูบริหารจึงตองสามารถปรับตัวให
เหมาะสมกับทุกสถานการณไดและใชความรูความสามารถของตนใหเกิดประโยชนตอการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิผลดวย  

ทิศทางการจัดการศึกษาของชาติเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการพัฒนาประเทศ หาก
ประเทศใดมีประชากรไดรับการศึกษาสูงสุดและท่ัวถึง ประเทศนั้นก็จะประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาประเทศไดอยางรวดเร็ ว ทุกด าน จากแผนพัฒนาการศึกษาแห งชาติ การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเปนการพัฒนาคุณภาพ กําลังคนในระดับตํ่ากวาปริญญา และระดับปริญญา ทําให
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ผูเรียนเปนผูท่ีมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรมและทักษะความสามารถในสาขาวิชาชีพตางๆ มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีวิจารณญาณและมีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพอยู ในสังคมไดอยางเปนสุข และองคการศึกษาท่ีมีหนา ท่ีจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และหนาท่ีหลักของมหาวิทยาลัยแสดงใหเห็นวาการผลิตกําลังคนเปนหนาท่ีท่ี
สําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะกระทําหนาท่ีนี้ไดสมบูรณก็ตอเม่ือสามารถ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพพรอมในทุกดาน ท้ังดานรางกาย สติปญญา สังคมและจิตใจ๗  และการ
พัฒนาท่ีสําคัญยิ่งไปกวานั้นคือ บุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสมดีงาม สามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามความเจริญทางเศรษฐกิจ และ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ยิ่งกวานั้น มหาวิทยาลัยจะตองผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความ
ตองการกําลังคนของประเทศ เพ่ือปองกันการสูญเปลาทางการศึกษาและยังเปนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหกับประชากรในสังคม๘  
 มหาวิทยาลัยสงฆ เปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวามี ๒ แหงคือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย และและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีบทบาท
สําคัญยิ่งตอการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทัศนคติ ของคนในสังคมไทย ท่ีพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ ไดทรงสถาปนาข้ึน ท้ังนี้ในสวนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นเปนสถาบันการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง 
สําหรับพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ ๙ มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยทุกระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการชักนําใหเกิดความเจริญ และการหลีกเลี่ยง
ภาวะชะงักงันของการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสังคม ความเจริญงอกงามดาน
จริยธรรมของคนในสังคมไทย  
 ในสถานการณปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีภารกิจตอง
รับผิดชอบมาก ต้ังแตงานบริการวิชาการและการบริการสังคม โดยเฉพาะงานดานการบริหารถือวา
เปนหัวใจหลักท่ีจะเปนตัวจักรเปนพลังขับเคลื่อนในการพัฒนา หรือขัดขวางความเจริญ ในภารกิจ
เหลานี้ ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะตองบริหารงานท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค มีวิทยาเขตในการกํากับ
ดูแล รวมท้ังหมด ๑๗ แหงท่ัวประเทศ และในตางประเทศอีกหนึ่งแหงคือ ประเทศไตหวัน จนถึงงาน
ระดับนานาชาติท่ีผานมา เชน การประชุมผูนําศาสนาโลก (The World Council of Religious 
Leaders, June 12-14, 2012) ซ่ึงจัดข้ึนในประเทศไทย งานวันวิสาขบูชาโลกท่ีประเทศไทยเปน
                                                 

๗วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะ. รายงานผลการวิจัยเร่ืองนิสิตนักศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗),  หนา ๒๙-๓๐. 

๘ ประกอบ คุปรัตน,  ความเปนผูนําเปาหมายและอํานาจในสถาบันอุดมศึกษา,  (กรงุเทพมหานคร :  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๓๐), หนา ๑๘๗. 

  ๙ ดู ประมูล สารพันธ และคณะ. รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงฆในกํากับของรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔). 
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เจาภาพจัดงานมาหลายปตอเนื่อง เม่ือมีความรับผิดชอบในภาระหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน การบริหาร
จัดการเก่ียวกับทรัพยากรมนุษยในหลายๆดานก็ตองรีบดําเนินการอยางเต็มท่ี ท้ังนี้ก็เพ่ือทําให
บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางานอยางเต็มท่ีเพ่ือกอใหเกิดผลสําเร็จและความเจริญกาวหนา
ในการดําเนินงานขององคการ๑๐ อันจะสงผลทําใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และคง
ความสามารถในการจูงใจใหบุคลากรท่ีมีคุณภาพมารวมงานกับองคการและคงความสามารถในการ
รักษาบุคลากรเหลานี้ไว ๑๑ 

การวิจัยครั้งนี้ถือวามีความสอดคลองกับแผนปฏิรูประบบราชการและการศึกษาครั้งนี้ไดรับ
แนวคิดตามแผนวิจัยแหงชาติ ท่ีไดวางนโยบายและวางทิศทางการศึกษาวิจัยท่ีวา ความจําเปน
เรงดวนจะตองวิจัยคือ ดานประชากร สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม อีกประเด็นคือดานการศึกษา
และรูปแบบของการบริการจัดการ กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี (Good governance) ใน
สังคมไทย ตลอดถึงการสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ีถูกตองดีงาม มีคุณธรรมใหกับสังคม ประชาชน
ชาวไทย ทุกระดับและทุกอาชีพ การวิจัยครั้งนี้เปนเรื่องที่เก่ียวของกับเรื่องของทรัพยากรมนุษย
ภายในองคการ๑๒ ซ่ึงถือวามีความสอดคลองกับแผนพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ถือวา
เปนสิ่งจําเปนเรงดวน ดวยเหตุผลดังกลาวคือ มหาวิทยาลัยรับภารกิจงานบริหารมากเกินไป และ
สถานการณท่ีกําลังเชื่อมตอกับระบบการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยสงฆตองทบทวนบทบาท
ตนเองดานงานบริหาร ท่ีเปนปญหาตอการพัฒนาองคการ และปญหาอ่ืนๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึง
เปนปญหาเรงดวนดวย ท้ังนี้สวนหนึ่งก็เก่ียวกับทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยท่ีตองดําเนินการ
องคการใหสามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็ว และจําเปนตองสราง รักษา กระตุน จูงใจและพัฒนา
ความรู ความสามารถของพนักงานในองคการใหสูงข้ึนตลอดเวลา รวมท้ังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ทัศนคติของพนักงานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงขององคการ๑๓ 

ซ่ึงสืบเนื่องมาจากการปฏิรูปองคกรในมหาวิทยาลัยโดยการกํากับของรัฐ และจะถูก
ตรวจสอบแบบประเมินคุณภาพการบริหารองคการ โดยการต้ังคาวัดตามเกณฑมาตรฐาน นับวาเปน
การทาทายกับปญหาหลักท่ีจะเกิดข้ึนคือ ปญหาการบริหารงานในองคกร ปญหาดานประสิทธิภาพ
การบริหารวิชาการ ปญหาดานการเรียนการสอน ปญหาการพัฒนาอาจารย ปญหางานดานการ
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกสังคม และงานสงเสริมวิชาการ ซ่ึงจะทําการวัดระดับภาวะความ
เปนผูนํา ของผูบริหารในมหาวิทยาลัยสงฆ วัดพฤติกรรมองคกร พฤติกรรมมุงงาน พฤติกรรมมุง

                                                 
๑๐ อํานวย  แสงสวาง,  การจัดการทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอักษราพิพัฒน จํากัด, 

๒๕๔๐), หนา ๑๙. 
๑๑ จิระจิตต  บุนนาค , แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคลในภูมิภาคเอเชีย-แป

ซิฟค , (กรุงเทพมหานคร : วารสารบริหารธุรกิจ, ๒๕๔๐), หนา ๗๘. 
๑๒ W.L. French, Human Resource Management , (Boston : Houghton Mifflin, 1998) , P 

79.  
๑๓ ภูศิษ นอยแสง, บทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษยของบริษัทในเครือซีเมนตไทย,  

(กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๕), หนา ๑. 
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ความสัมพันธ ความเชื่อม่ันอํานาจในตน ลักษณะมุงอนาคต ความมีคุณคาในตัวเอง เพ่ือจะแกไข
ปญหาและพัฒนาองคกรใหมีทิศทางท่ีถูกตอง แลวสรางความเจริญเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development) เพ่ืออนาคตท่ีดีตอไป   
 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือศึกษาศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษยตามความคาดหวังของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.๒ เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษยของผูบริหารมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ คือศึกษาศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษยตามความคาดหวัง
ของผูบริหารในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในสวนกลางและสวนภูมิภาค ต้ังแต
อธิการบดี รองอธิการบดี ผูบริหารระดับตางๆ ซ่ึงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในสวนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ จํานวน ๑๖ แหงท่ัวประเทศ เปนการศึกษา
ศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษยตามความคาดหวังของผูบริหารในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ซ่ึงประกอบดวยปจจัยชีวสังคมและภูมิหลังของบุคลากร และสภาพการณ
หนวยงานในมหาวิทยาลัย  

 
๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง "ศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษยตามความคาดหวังของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" เปนการดําเนินการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-
Methods Research) คือ การวิจัยท่ีใชเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมกันเพ่ือสรางความนาเชื่อถือท่ีสามารถตอบ
คําถามการวิจัยไดอยางสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
 กลุมประชากร คือ ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในสวนกลาง 
วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ ท่ีตอบแบบสอบถาม ๗๐ ชุด และผูบริหารใหขอมูลสําคัญดานการ
สัมภาษณ ๕ รูป/คน 
 
๕. ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง "ศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษยตามความคาดหวังของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" ไดขอสรุปท่ีมีประเด็นท่ีสําคัญและนาสนใจสมควรนํามา
อภิปรายผล ดังนี้ 
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 ๑) ความคาดหวังของผูบริหาร  
 ดานการวางแผนเชิงกลยุทธ : ตามทัศนคติตอศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย

ตามความคาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  คือ การคํานึงถึง
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายหลักของมหาวิทยาลัย สรางภาพลักษณของหนวยงานและมอง
การณไกล กําหนดกลยุทธในการสรางความพึงพอใจใหกับบุคลากรท่ีมีความหลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 ดานผูนําการเปล่ียนแปลง : ตามทัศนคติตอศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย
ตามความคาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  คือ เนนทําในสิ่งท่ี
ถูกตอง ความซ่ือตรง และความซ่ือสัตยเปนไปตามครรลองของหลักการและมโนธรรม  ต้ังใจรับฟง
เพ่ือใหไดขอมูล ประกอบการคิด การตัดสินใจ การสรางการยอมรับ ความเคารพจากการฉลาดรับรู-
ลวงรู และจากการเรียนรู  เพ่ิมความต่ืนเตน ความทาทาย กลาทดลอง ชอบความยาก  

 ดานผูเช่ียวชาญทางบุคลากร : ตามทัศนคติตอศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย
ตามความคาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  คือ เพ่ิมพูนทักษะความ
เปนผูนําของบุคลากร  การเปนแบบอยางและตัวแทนท่ีดี และสราง รักษา และใชประโยชนจาก
ตนเองและผูอ่ืนได และ สรางชัยชนะ พึงพอใจดวยกันท้ังสองฝาย  

 ดานผูเช่ียวชาญการบริหาร : ตามทัศนคติตอศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย
ตามความคาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  คือ เปนแบบอยางและ
ตัวแทนท่ีดี การวางเสนทางพัฒนาอาชีพแกบุคลากร และทําใหผูอ่ืนแสดงพฤติกรรมตามท่ีประสงค
ไดอยางเต็มใจ  

๒) ศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 ดานความรู : ตามทัศนคติตอศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษยตามความคาดหวัง
ของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  คือ ความรูดานพฤติกรรมองคการ ความรู
ดานการเงิน  และความรูดานกฎหมายแรงงาน 
 ดานทักษะและความสามารถ : ตามทัศนคติตอศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย
ตามความคาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  คือ ทักษะทางสังคม 
ทักษะดานการบริหาร และทักษะการคิดเชิงกลยุทธ  
 ดานคุณลักษณะทางจิตวิทยา : ตามทัศนคติตอศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย
ตามความคาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  คือ มีความยุติธรรมและ
วางตนเปนกลาง  มีความเชื่อม่ันในตนเอง และการเปดตัวทางสังคม 
 ผูวิจัยสรุปวาเม่ือสถาบันการศึกษามีภาระหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบกิจกรรมดานตางๆ มาก
ยิ่งข้ึน จําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดคาดหวังเก่ียวกับ
ศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีเปนอยู ท้ังในปจจุบันและในอนคต โดยท่ีนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเองก็จําเปนตองมีศักยภาพในดานตางๆ เพ่ิมมากข้ึนจากเดิมท้ังในดานความรู 
ทักษะและความสามารถ คุณลักษณะ เพ่ือใหงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนไปอยางมี
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ประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผูบริหารและเปาหมายขององคการ และสอดคลองกับทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของงานดานนี้ในอนาคต๑๔ 

ผลการศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษยตามความ
คาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  
๗. ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและอุปสรรค ในเรื่องศักยภาพใน
การบริหารทรัพยากรมนุษยตามความคาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยภาพรวมพบวาในหลายๆ ดานเชน คณาจารยมีผลงานวิจัยนอยเกินไป ปญหาการ
ติดตอสื่อสารไมไดมาตรฐาน งบประมาณท่ีไมเพียงพอในการบริหารจัดการองคกร การไมนํากฎ
ขอบังคับมาปฏิบัติใหเปนจริง เปนตนและจากการรวบรวมขอเสนอแนะ เรื่องความรูเก่ียวกับ
ศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษยตามความคาดหวังของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย โดยภาพรวมดังนี้ ควรมีการใหกําลังใจแกผูบริหารอยางตอเนื่อง ควรมีการดูแลให
เทาเทียมกัน ควรปรับปรุงในดานการติดตอสื่อสาร สงเสริมสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการให
ปฏิบัติงานดานวิชาการใหมากข้ึน และ เรงรัด สงเสริม แนะนํา สนับสนุนใหมีการนําขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอยางเครงครัดและเปนธรรม เปนตน 
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การพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของชุมชนในจังหวัดลําปาง 

Community Development by Multi-Network Co-operation 
under the Sufficiency Economy Philosophy  

in Lampang Province  
 

พระครูสังวรสุตกิจ∗ 
บทคัดยอ 

บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม และ
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง ๒. เพ่ือเสนอรูปแบบการมีสวนรวมและการพัฒนา
ชุมชนแบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง   โดยดําเนินการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) คือ การวิจัยท่ีใชเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มาผสมผสาน
กันในการทําวิจัยเรื่องเดียวกันเพ่ือท่ีจะสามารถตอบคําถามการวิจัยไดสมบูรณข้ึน จากกลุมประชากร
ตัวอยางท่ีเปนกลุมประชากรผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ไดแก การพัฒนาชุมชนแบบพหุ
ภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางพระพุทธศาสนา นักวิชาการ ผูนําชุมชน  ผูรับผิดชอบงาน
ดานพัฒนาชุมชน และพระสงฆ  จํานวน ๑๕ รูป/คน ดวยการทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก        
(In-depth Interview) วิเคราะหขอมูลดวยการพรรณนาความ ดวยการจับกลุมคําตอบวิเคราะห
รายขอ วิเคราะหโดยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา นําเสนอขอมูลโดยเขียนเปนความเรียงประกอบ
ตาราง และประชากรท่ีอาศัยอยูในจังหวัดลําปาง ดวยการแจกแบบสอบถาม  (Questionnaire) 
๒๑๐ ชุด โดยแบงเปน ๗ กลุม ไดแกกลุมท่ี ๑ ตัวแทนจากกลุมครอบครัว, กลุมท่ี ๒ ตัวแทนจาก
สถาบันการศึกษา, กลุมท่ี ๓ ตัวแทนจากสถาบันศาสนา, กลุมท่ี ๔ ตัวแทนจากองคกรพัฒนาเอกชน
,กลุมท่ี ๕ ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน, กลุมท่ี ๖ ตัวแทนจากองคกรธุรกิจ และกลุมท่ี ๗ 
ตัวแทนจากหนวยงานอ่ืนวิเคราะหขอมูลดวย   ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง และ
วิเคราะหโดยหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :  S.D.) 

 ผลการวิจัยพบวา   
 ๑) แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม และเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง 

พบวากลุมตัวอยางจากกลุมท่ี ๑ ตัวแทนจากกลุมครอบครัว กลุมท่ี ๒ ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา
กลุมท่ี ๓ ตัวแทนจากสถาบันศาสนา กลุมท่ี ๔ ตัวแทนจากองคกรพัฒนาเอกชนกลุมท่ี ๕ ตัวแทน

                                                
∗ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจํา และรก.ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครลําปาง 
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จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกลุมท่ี ๗ ตัวแทนจากหนวยงานอ่ืน  พบวาการมีสวนรวม/การ
มีความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนใน
จังหวัดลําปาง ในภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย ๓.๗๒ , ๓.๖๗ , ๓.๖๕, ๓.๗๘ , ๓.๗๗ และ
๓.๖๓ ตามลําดับ และเม่ือจําแนกเปนรายดานแลวพบวาการพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง อยูในระดับมากทุกดาน ในขณะท่ีกลุมท่ี ๖ 
ตัวแทนจากองคกรธุรกิจ พบวาการมีสวนรวม/การมีความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนแบบพหุ
ภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ย๓.๒๕ และเม่ือจําแนกเปนรายดานแลวพบวาการพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง อยูในระดับปานกลางทุกดาน 

๒) รูปแบบการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง พบวา ควรมีการมีการวางแผนการพัฒนาชุมชนดวยหลักพุทธ
ธรรม อันไดแกหลักอปริหานิยธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติที่จะกอใหเกิดการรวมมือกันพัฒนาชุมชน
แบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดวยวิธีการหม่ันประชุมกันเนืองนิจ มีการพรอมเพรียง
กันประชุม โดยไมบัญญัติสิ่งท่ียังไมไดบัญญัติ และไมเลิกลมสิ่งท่ีบัญญัติไวแลว และรับฟงคําสั่งสอน
ของผูใหญถือวาเปนสิ่งท่ีดี โดยใชเครื่องมือท่ีนํามาพัฒนาตัวบุคคลเปนสําคัญดวยหลักสาราณียธรรม 
เนื่องจากตัวบุคคลเปนเครื่องมือ กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนใหไดมาเพ่ือการสรางการพัฒนาชุมชน 
โดยในการพัฒนาตัวบุคคลจึงตองอาศัย ธรรมท่ีสําคัญท่ีหลอหลอมใหพุทธศาสนิกชนเปนคนรักชุมชน 
รักอิสระเสรี มีนิสัยโอบออมอารี มีเมตตากรุณาตอกัน และควรกําหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมเปนกิจกรรม
ท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของพหุภาคี ท้ังดานการประชาสัมพันธ การใหความรู การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ การศึกษาดูงาน การติดตามความกาวหนา เพ่ือใหพหุภาคีมีความรูความเขาใจ และมี
สวนรวมดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง โดยมีกิจกรรมตาง ๆ อาทิเชนการเรียนรู ซ่ึงการพัฒนาชุมชน
ใหความสําคัญตอการสรางกระบวนการเรียนรูใหแกคนในชุมชนทองถ่ิน จึงเปนการพัฒนา ท่ีเนน
กระบวนการมากกวารูปแบบ และตองการความตอเน่ืองในการปฏิบัติรวมท้ังใหความสําคัญตอการ
พัฒนาท่ีเริ่มจาก ฐานทรัพยากรในทองถ่ิน ตลอดจนการมีสวนรวมของพหุภาคี ไดแก ภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ เปนตน 
คําสําคัญ : พัฒนาชุมชน, พหุภาคี, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ABTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study the concept of participation 

and the Sufficiency Economy Philosophy for the community in Lampang province. 
2) to purpose the model of the community development with multi network co-
operation according to  the sufficiency economy philosophy in Lampang Province. 
The research used the mixed research method both quantitative research and 
qualitative research to study samples consisting of the 15 Key Informants such as 
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monks, executives, experts, community elite and knowledgeable people by  In-
depth Interview. The data were analyzed by using content analysis.  and using a 
210 questionnaires with 7 groups each group were 30 samplings as follows: family, 
academic, religion, private organization development, local government, private 
company and others group  by Purposive Sampling. Data analysis used the 
following statistics: percentage, average, standard deviation. 

 The research findings were as follows: 
 1) The concept of participation and the Sufficiency Economy Philosophy 

for the community in Lampang province found that the sampling in each group 
family, academic, religion,  local government, private company and others group  
had participated and understood about the community development with multi 
network co-operation according to the sufficiency economy philosophy in Lampang 
Province in high level that average as 3.72, 3.67, 3.65, 3.78 and 3.63, when classified 
each aspect found that the community development with multi network co-
operation according to  the sufficiency economy philosophy in Lampang Province 
were in high level. While private organization development group had participated 
and understood about the community development with multi network co-
operation according to  the sufficiency economy philosophy in Lampang Province in 
middle level that average as 3.25 and when classified each aspect found that the 
community development with multi network co-operation according to the 
sufficiency economy philosophy in Lampang Province were in middle level. 

     2) The model of the community development with multi network co-
operation according to  the sufficiency economy philosophy in Lampang Province 
found that the community development should be plan according to Buddhist way 
as condition of welfare  for management go together with the sufficiency economy 
philosophy by the regularly meeting  and listen to the seniors, while individual 
development with the states of conciliation that thought with metta or kindness, in 
addition should be set activities for the community participation such as to give 
knowledge, experience exchange, educational trip, the project follow up  and 
continuous run the projects for community learning with  multi network co-
operation. 
Keywords: Community Development, Multi-Network Co-operation,  Sufficiency  
                Economy Philosophy 
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๑. บทนํา  
 นับต้ังแตรัฐบาลไทยไดทําการพัฒนาประเทศโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติตามแนวทางการพัฒนาประเทศแบบเศรษฐกิจทุนนิยมประชาธิปไตย โดยเนนการพัฒนาทุน
ทางวัตถุมาอยางตอเนื่อง เพ่ือมุงหวังใหประชาชนคนไทยไดอยูดีกินดี มีสาธารณูปโภคท่ีครบครัน
ดวยความสะดวกสบายมาตลอดก่ึงศตวรรษ ซ่ึงก็สามารถพบไดวาความมุงหวังดังกลาวไดประสบ
ความสําเร็จมาแลวระดับหนึ่งทําใหประชาชนคนไทยไดรับการบริการน้ําประปา ไฟฟา รวมถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกจํานวนมากท่ีพัฒนามากข้ึนตามเทคโนโลยีของโลกตะวันตก ไดแก รถยนต 
เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เครื่องซักผา โทรศัพทมือถือ โทรทัศน ท่ีมีอยูประจําทุกครอบครัว หรือ
มีหลายๆ เครื่องในแตละบุคคล และแตละครอบครัว  ในทางกลับกัน ความคุนเคยกันของคนใน
สังคมไดหายไปจากชุมชน และในขณะเดียวกันความสงบสุขของสังคมก็หายไปพรอมๆ กับคนรุน
หนุมสาว  อันเนื่องมาจากความตองการในการแสวงหาปจจัยคือเงิน เพ่ือตอบสนองตอความตองการ
อุปกรณเทคโนโลยีดังท่ีไดกลาวมา ดังจะเห็นไดจากดัชนีความม่ันคงของมนุษยท่ีตกตํ่ามากท่ีสุด คือ 
ดานมิติครอบครัว และสิทธิและความเปนธรรมซ่ึงมีคานอยท่ีสุด ซ่ึงกอใหสังคมเห็นเชิงประจักษไดวา
“ความเจริญไมใชสิ่งท่ีดีเสมอไป เพราะถาเจริญแบบไมมีปญญาก็จะมีปญหามากข้ึนอยางเมืองไทย
เจริญข้ึน แตความสุขกับนอยลงตลอด”๑ จากการรายงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย พบวา คาเฉลี่ยมิติความม่ันคงของมนุษยท้ังหมด ๙ ดาน ไดแก  ท่ีอยูอาศัย สุขภาพ
อนามัย การศึกษา การมีงานทําและรายได ความม่ันคงสวนบุคคล ครอบครัว การสนับสนุนทาง
สังคม สิทธิและความเปนธรรม และการเมืองและธรรมาภิบาล ซ่ึงจังหวัดลําปางมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
และตํ่ากวาคาเฉลี่ยระดับภาคในดานครอบครัว กับสิทธิและความเปนธรรมดังท่ีกลาวมา 
 จากสภาพปญหาของตอความม่ันคงของมนุษยทางดานสังคมในมิติดานครอบครัวและ
สิทธิท่ีดัชนีของจังหวัดลําปางมีตํ่ากวาระดับคาเฉลี่ยของภาคเหนือ ซ่ึงในขณะเดียวกันก็ไดพบวา
จํานวนวัดท่ีมีพระสงฆอยูประจํา ๐–๒ รูป มีเปนจํานวนมาก ทําใหบริบทของคุณธรรมจริยธรรมของ
ชุมชนอยูในสภาวะสุมเสี่ยงมากยิ่งข้ึน จากเง่ือนไขสําคัญสําหรับสังคมท่ีมีความสงบสุขท้ังสอง
ประการท่ีอยูในระดับท่ีตกตํ่าดังกลาวนาจะเปนสัญญาณเตือนใหผูท่ีเก่ียวของไดใหความระมัดระวัง
ในการจัดระบบสังคมเพ่ือใหมีภูมิตานทานตอสภาวะความสุมเสี่ยงท่ีจะดูแลบุคคลและครอบครัวท่ี
เปนหนวยสําคัญของสังคมท่ีจะตองหาสิ่งทดแทน หรือการรวมมือกันในการแสดงบทบาทรวมเพ่ือ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกประชาชนในชุมชนท่ีจะสามารถดํารงความสงบสุขใหแกสังคมได
ดังเดิม 

 จากการประมวลผลขางตนผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาในประเด็นของรูปแบบการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในชุมชนจังหวัดลําปางโดยบทบาทรวมกันของพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้ังนี้เพ่ือเปนการเสริมสรางแนวทางตนแบบของรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน

                                                
๑หลวงพอชา สุภทฺโท, “ธรรมลีลา”, นิตรสารธรรมลีลา, ปท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๑๗๒ (เม.ย. ๒๕๕๘) : ๕๔. 
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ชุมชนจังหวัดลําปาง โดยผูวิจัยมีความเห็นวาผลการวิจัยน้ีจะเปนประโยชนในการชี้ใหเห็นถึง
แนวความคิดและวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเปนแนวทางใหพระสงฆ นักพัฒนา
ชุมชนในสังคมไทยสามารถใชเปนตนแบบ (Role Model) ในการพัฒนาบทบาทการมีสวนรวม
รวมกันของพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนําไปสูการสรางเปนนโยบายพัฒนา
ประเทศใหเกิดความม่ันคงอยางยั่งยืน โดยเนนการศึกษาไปยังหลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือ
ไปสรางวัฒนธรรมชุมชน สังคมไทยใหมีประสิทธิผลสูง เกิดความม่ันคง เนื่องจากมีการพัฒนาออกไป
จากตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ โลกรวมสรางศรัทธาท่ีมีแนวทางทางดี รวมท้ังการพัฒนา
จิตใจของตนเอง การอยูรวมกันในสังคม และการกอใหเกิดสังคมท่ีเปนรูปธรรมของสังคมท่ีมีลักษณะ
ของสังคมแบบพอเพียง โดยสามารถสรุปเปนประเด็นปญหาท่ีสําคัญในการวิจัย 
 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม และเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัด
ลําปาง 

 ๒.๒ เพ่ือเสนอรูปแบบการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง 

      
๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา  

   ศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตอยางมีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ๓ ดาน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลการสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว  และระดับของ
ภัยทางสังคมตามมิติความม่ันคงของมนุษย ๙ ดาน ตามนิยามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย  
 ๓.๒ ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิทางการพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคี
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง ไดแกนักพัฒนาชุมชน นักวิชาการ 
ผูบริหารองคการ  และผูรับผิดชอบงานดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจํานวน ๑๕ ทาน และกลุม
ตัวแทนตาง ๆ  ๗ กลุม ไดแก ตัวแทนจากกลุมครอบครัว, ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา, ตัวแทน
จากสถาบันศาสนา, ตัวแทนจากองคกรพัฒนาเอกชน, ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน, 
ตัวแทนจากองคกรธุรกิจ และตัวแทนจากหนวยงานอ่ืน กลุมละ ๓๐ ทาน รวมจํานวน ๒๑๐ ทาน  

   ๓.๓ ขอบเขตดานสถานท่ี 
 พ้ืนท่ีท่ีใชในการวิจัย ไดแก  จังหวัดลําปาง 

 ๓.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิจัยต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันท่ี  ๓๐

กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๘  รวมเปนระยะเวลา ๘  เดือน 
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๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนในจังหวัดลําปาง” ใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) โดยสวนแรกจะ
ทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือใหทราบถึงประเด็นของการศึกษาใน
รายละเอียดท่ีสําคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระสําคัญท่ีทํา การศึกษาอยางครบถวน จะ
ทําใหไดทราบถึงขอมูลเชิงลึก  (In-Depth)  ท่ีมีรายละเอียดชัดเจนสามารถนํามาวิเคราะหในเชิง
ตรรกะ (Analytic Induction) สวนท่ีสองจะศึกษาเชิงปริมาณ (Empirical Analysis) เพ่ือใหเกิด
ความนาเชื่อถือในเชิงประจักษขอมูล และวิเคราะหใหทราบถึงเหตุผลท่ีมีสวนสัมพันธกันกับขอมูลใน
ประเด็นปจจัยสวนบุคคลในการสนับสนุนรายละเอียดของขอมูล และนําขอมูลการศึกษาเชิงปริมาณ
และการศึกษาเชิงคุณภาพมาอธิบายผลการวิจัยรวมกัน 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured interview) มีลักษณะเปน
คําถามแบบปลายเปด เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยสัมภาษณกลุม
ประชากรผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดแก ผูทรงคุณวุฒิทางการพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคี
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง ไดแกนักพัฒนาชุมชน นักวิชาการ 
ผูบริหารองคการ  และผูรับผิดชอบงานดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจํานวน ๑๕ ทาน 
 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนใน 
จังหวัดลําปาง  ๗ กลุม ไดแก ตัวแทนจากกลุมครอบครัว, ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา, ตัวแทน
จากสถาบันศาสนา, ตัวแทนจากองคกรพัฒนาเอกชน, ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน, 
ตัวแทนจากองคกรธุรกิจ และตัวแทนจากหนวยงานอ่ืน กลุมละ ๓๐ ทาน จํานวน ๒๑๐ คน กลุม
ตัวอยาง การเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการเลือกออกแบบสอบถามประชาชนในตําบลนายาง 
อําเภอสบปราบ จังหวัด ซ่ึงเปนกลุมประชากรท่ีใชสําหรับแจกแบบสอบถาม 

 
๕. ผลการวิจัย 
 ๑) แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม และเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง 

พบวากลุมตัวอยางจากกลุมท่ี ๑ ตัวแทนจากกลุมครอบครัว กลุมท่ี ๒ ตัวแทนจาก
สถาบันการศึกษากลุมท่ี ๓ ตัวแทนจากสถาบันศาสนา กลุมท่ี ๔ ตัวแทนจากองคกรพัฒนาเอกชน
กลุมท่ี ๕ ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกลุมท่ี ๗ ตัวแทนจากหนวยงานอ่ืน  พบวา
การมีสวนรวม/การมีความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง ในภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย ๓.๗๒, ๓.๖๗, ๓.๖๕, 
๓.๗๘, ๓.๗๗ และ๓.๖๓ ตามลําดับ และเม่ือจําแนกเปนรายดานแลวพบวาการพัฒนาชุมชนแบบพหุ
ภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง อยูในระดับมากทุกดาน ในขณะท่ี
กลุมท่ี ๖ ตัวแทนจากองคกรธุรกิจ พบวาการมีสวนรวม/การมีความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน
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แบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลางโดยมีคาเฉลี่ย๓.๒๕ และเม่ือจําแนกเปนรายดานแลวพบวาการพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคี
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง อยูในระดับปานกลางทุกดาน โยมี
รายละเอียดของระดับการมีสวนรวมดังนี้ 

กลุมท่ี ๑ ตัวแทนจากกลุมครอบครัว พบวาการมีสวนรวม/การมีความเขาใจเก่ียวกับ
การพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย๓.๗๒และเม่ือจําแนกเปนรายดานแลวพบวาการพัฒนาชุมชน
แบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง อยูในระดับมากทุกดาน 

กลุมท่ี ๒ ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา พบวาการมีสวนรวม/การมีความเขาใจ
เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง 
ในภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย๓.๖๗และเม่ือจําแนกเปนรายดานแลวพบวาการพัฒนา
ชุมชนแบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง อยูในระดับมากทุก
ดาน 

กลุมท่ี ๓ ตัวแทนจากสถาบันศาสนา พบวาการมีสวนรวม/การมีความเขาใจเก่ียวกับ
การพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย๓.๖๕และเม่ือจําแนกเปนรายดานแลวพบวาการพัฒนาชุมชน
แบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง อยูในระดับมากทุกดาน 

กลุมท่ี ๔ ตัวแทนจากองคกรพัฒนาเอกชน การมีสวนรวม/การมีความเขาใจเก่ียวกับ
การพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย๓.๗๘และเม่ือจําแนกเปนรายดานแลวพบวาการพัฒนาชุมชน
แบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง อยูในระดับมากทุกดาน  

กลุมท่ี ๕ ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การมีสวนรวม/การมีความเขาใจ
เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง 
ในภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย๓.๗๗และเม่ือจําแนกเปนรายดานแลวพบวาการพัฒนา
ชุมชนแบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง อยูในระดับมากทุก
ดาน 

กลุมท่ี ๖ ตัวแทนจากองคกรธุรกิจ การมีสวนรวม/การมีความเขาใจเก่ียวกับการ
พัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง ในภาพรวม
อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ย๓.๒๕และเม่ือจําแนกเปนรายดานแลวพบวาการพัฒนาชุมชน
แบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง อยูในระดับปานกลางทุก
ดาน 

กลุมท่ี ๗ ตัวแทนจากหนวยงานอ่ืน การมีสวนรวม/การมีความเขาใจเก่ียวกับการ
พัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง ในภาพรวม
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อยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย๓.๖๓และเม่ือจําแนกเปนรายดานแลวพบวาการพัฒนาชุมชนแบบพหุ
ภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง อยูในระดับมากทุกดาน 
 นอกจากการพิจารณาแบบสอบถามดวยวิธีการเชิงปริมาณ  เพ่ือเปนประโยชนในเชิง
วิชาการผูวิจัยจึงทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)ผูใหขอมูลสําคัญ  จํานวน ๑๕ รูป/
คน เพ่ือใหไดขอมูลวิจัยท่ีกอใหเกิดประโยชนตองานวิจัย และการพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง ซ่ึงจะมีการแบงเปนกลุม ๆ ตามประเภทของ
เครือขายพหุภาคีดวยการวิเคราะหขอมูลโดย (๑) ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก การจัดขอมูลจาก
การศึกษาเอกสาร ใชวิธีการวิเคราะหเอกสารเนื้อหา (Content Analysis) ขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณ (Interview) ใชวิธีการวิเคราะหอุปนัย (Analytic Induction) 

     ๒) รูปแบบการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง   พบวาควรกําหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมการมี
สวนรวมของพหุภาคี ท้ังดานการประชาสัมพันธ การใหความรู การแลกเปลี่ยนประสบการณ 
การศึกษาดูงาน การติดตามความกาวหนา เพ่ือใหพหุภาคีมีความรูความเขาใจ และมีสวนรวมดําเนิน
โครงการอยางตอเนื่อง โดยมีกิจกรรมตาง ๆ อาทิเชนการเรียนรู ซ่ึงการพัฒนาชุมชนใหความสําคัญ
ตอการสรางกระบวนการเรียนรูใหแกคนในชุมชนทองถ่ิน จึงเปนการพัฒนา ท่ีเนนกระบวนการ
มากกวารูปแบบ และตองการความตอเนื่องในการปฏิบัติรวมท้ังใหความสําคัญตอการพัฒนาท่ีเริ่ม
จาก ฐานทรัพยากรในทองถ่ิน ตลอดจนการมีสวนรวมของพหุภาคี ไดแก ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องคกร
พัฒนาเอกชน นักวิชาการ เปนตน 

 จากการสัมภาษณและการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดคนพบรูปแบบการมี
สวนรวมและการพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัด
ลําปางซ่ึงจะเปนแนวทางในรูปแบบการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปางดังนั้นเพ่ือใหเห็นภาพอยางชัดเจน ผูวิจัยจึงขอสรุปเปน
องคความรูท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยในครั้งนี้ และแสดงใหเห็นเปนรูปแบบ (Synthesis Model) ของท่ี
ไดผลการวิจัย และการอธิบายดังแผนภาพตอไปนี้ 
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จากภาพสรุปไดวานอกเหนือจากการวิเคราะหสภาพการพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคี
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปางควรมีกําหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมเปน
กิจกรรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของพหุภาคี ท้ังดานการประชาสัมพันธ การใหความรู การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ การศึกษาดูงาน การติดตามความกาวหนา เพ่ือใหพหุภาคีมีความรูความ
เขาใจ และมีสวนรวมดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง โดยมีกิจกรรมตาง ๆ อาทิเชนการเรียนรู เชน 
เวทีประชาคมตําบล/อําเภอ รานคาชุมชน ตลาดนัดชุมชน รวมถึงการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน 
การวางแผนพัฒนา “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” ดวยการสงเสริมการรวมกลุม กลุมอาชีพ กลุมออม
ทรัพย)และการสรางเครือขายองคกรชุมชน การพัฒนากิจกรรมทางดานการศึกษา สังคม วัฒนธรรม 
สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมรวมท้ังการวิจัยเพ่ือสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน โดยจัดต้ังสรางศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจชุมชนแบบเบ็ดเสร็จระดับอําเภอ/จังหวัด โดยเนนการมีสวนรวมขององคกรชุมชน
ทองถ่ิน ดวยการสรางหลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาสถานท่ีศึกษาดูงาน. รวมท้ัง
เผยแพรขอมูลขาวสารการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสูสังคมในวงกวาง  ซ่ึงการพัฒนาชุมชนให

เศรษฐกิจพอพียง 

กิจกรรมสานสัมพันธ 

การวางแผนพัฒนา : 
หลักอปริหานิยธรรม 

 

หลักสาราณียธรรม 
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ความสําคัญตอการสรางกระบวนการเรียนรูใหแกคนในชุมชนทองถ่ิน จึงเปนการพัฒนา ท่ีเนน
กระบวนการมากกวารูปแบบ และตองการความตอเน่ืองในการปฏิบัติรวมท้ังใหความสําคัญตอการ
พัฒนาท่ีเริ่มจาก ฐานทรัพยากรในทองถ่ิน ตลอดจนการมีสวนรวมของพหุภาคี ไดแก ภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ เปนตน 
 
๖. อภิปรายผล 

ประเด็นท่ี ๑ สภาพท่ัวไปไมวาจะเปนจุดดี จุดดอย และโอกาสตาง ๆ ของการพัฒนาชุมชน
ในจังหวัดลําปาง 

จุดเดนสําหรับการพัฒนาชุมชนในจังหวัดลําปาง ผูนําใหความรวมมือในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ และยินดีท่ีจะพัฒนาตนเองในการนําองคความรูเพ่ือไปสูการพัฒนาชุมชน   เปนจังหวัดท่ียัง
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีโดยไดข้ึนชื่อเปนเมืองท่ีตองหามพลาด มีแหลงทองเท่ียวท้ังทาง
ธรรมชาติและโบราณสถานท่ีสําคัญ  มีเครื่องปนดินเผาท่ีทําจากดินขาวข้ึนชื่อกับถวยชามตราไกท่ี
เห็นกันจนคุนชิน  สวนจุดดอยพบวาการปฏิบัติงานเนนการทํางานในเชิงวิชาการมากกวาจะลงพ้ืนท่ี
จริง เนนดานรายงานเอกสารจนเกินไป และผูปฏิบัติไมไดลงในพ้ืนท่ี  การรายงานในระดับนโยบาย
ตองการรายงานแบบดวน จนไมไดนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง  ยังขาดการพัฒนาระบบโครงสราง
พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีนอกเมือง ระบบการเชื่อมโยงงานในหนวยงานไมวาท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเปนระบบ 
ในลักษณะตางคนตางทํากิจกรรมของตนเอง รวมท้ังการพัฒนาดานสังคมเกษตรกรรมของจังหวัด
ลําปาง ขาดความรูดานเทคโนโลยีท่ีนํามาควบคูกับการพัฒนาดาน 
 ประเด็นท่ี ๒ การมีสวนรวมของประชาชนในการการพัฒนาชุมชนในจังหวัดลําปาง 

ประชาชนเปนทุนสังคมท่ีมีอยู จึงมีความสําคัญมากในการพัฒนาชุมชน เพราะบทเรียน วิถี
ชีวิตตาง ๆ ของผูคนท้ังในอดีตและปจจุบัน  หากคนรุนหลังรูจักนํามาปรับใชใหเหมาะสมสอดคลอง
กับบริบท ความเปลี่ยนแปลงของสังคมจะกอเกิดการพัฒนาท่ีตอยอด ใหคุณประโยชนอยางยิ่งท้ังตอ
ตนเองและสังคมในภาพรวมกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมตองเกิดจากกระบวนการเรียนรูของ
นักคิด นักพัฒนาดวยกันเองและการเรียนรูรวมกันขององคกร/ชุมชนในจังหวัด ตองยึดหลักสําคัญใน
การปฏิบัติการท่ีประกอบดวย ความสัมพันธท่ีเสมอภาคเทาเทียมทุกฝายควรมีความตระหนักใน
ความเปนเจาของ ตองการคิดเอง ทําเอง กําหนดเอง กํากับกําหนดใหเกิดบทบาทการทํางานท่ี
เหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับณัฏฐวัฒน สุดประเสริฐ๒ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  “พฤติกรรมเชิงจริยธรรมใน
สังคมมนุษยในจักกวัตติสูตร และวิเคราะหพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในสังคมมนุษยท่ีมีผลกระทบตออายุ
และทรัพยากรธรรมชาติในจักกวัตติสูตร”พบวา    ผูบริหารควรเริ่มตนการวางแผนจากความคิดท่ีดีเพ่ือ
กําหนดเปาหมายกําไรท่ีเปนธรรมและทิศทางการบริหารงานท่ีไมมีโทษ  ขณะบริหารงานก็ควรมี
                                                

๒นายณัฏฐวัฒน  สุดประเสริฐ ,  “พฤติกรรมเ ชิงจริยธรรมในสังคมมนุษย ท่ีมีผลตออายุและ
ทรัพยากรธรรมชาติในจักกวัตติสูตร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
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ความสัมพันธท่ีดีกับพนักงาน  ในตอนทายจะมีการประเมินผลวาเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  
ไมวาผลจะเปนอยางไรผูบริหารตองทําความเขาใจตามความเปนจริงของสรรพสิ่งและดํารงสติใหม่ัน  
เพ่ือปองกันการละเมิดจริยธรรมในการบริหารงาน นอกจากนี้ผูบริหารควรมองและปฏิบัติตอพนักงานใน
ฐานะเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคามากท่ีสุดในองคกร  ซ่ึงมีศักด์ิศรีความเปนมนุษยท่ีเทาเทียมกัน  มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  มีสิทธิและหนาท่ีตามสมควรแกฐานะ  จึงไมควรดูหม่ินและไมใชเปน
เครื่องมือเพ่ือประโยชนตน  แตควรใหโอกาสฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหสูงข้ึน 
 ประเด็นท่ี ๓ ปจจัยและองคประกอบการมีสวนรวมของประชาชนในการการพัฒนาชุมชน
แบบพหุภาคี อาทิเชน สถาบันครอบครัว , สถาบันการศึกษา, สถาบันศาสนา, องคกรพัฒนาเอกชน 
,องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรธุรกิจในจังหวัดลําปาง  และมีหนวยงานใดท่ีเขาไปมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชน  โดยพิจารณาถึงปจจัยและองคประกอบการมีสวนรวมของประชาชนในการ
การพัฒนาชุมชนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง ๓.๑ ปจจัยท่ีมีผลตอ
การกอใหเกิดความพอประมาณในชุมชน ๓.๒ ปจจัยท่ีมีผลตอการกอใหเกิดความมีเหตุผลในชุมชน
๓.๓ ปจจัยท่ีมีผลตอการกอใหเกิดการสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัวในชุมชนดวยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแบบพหุภาคีในเขตจังหวัดลําปางยังถือวามี
จํานวนนอยมาก สวนมากจะเปนลักษณะตางคนตางทํา และข้ึนอยูกับผูนํา ผูบริหารของแตละคน
ดวย ไมไดคํานึงถึงยุทธศาสตรจังหวัด มีกรณีตัวอยางองคกรท่ีพัฒนาแบบพหุพาคีท่ีประสบ
ความสําเร็จในดานเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดลอม ขยะ ท่ี บานแมมอก อําเภอเภิน  สถาบัน
แสนผญาท่ีขับเคลื่อนลดเหลาในงานศพ   สวนการศึกษาก็ไมไดศึกษาเพ่ือเรียนรูทองถ่ิน แตเปน
การศึกษาเพ่ือแขงขันกันออกจากชุมชนมากกวา เปนการศึกษาเรื่องไกลจากตัวเอง  สถาบันศาสนาก็
ไมไดปรับตัวเพ่ือทํางานเชิงรุก ซ่ึงการพัฒนาชุมชน   ในจังหวัดลําปางมีจุดดอยอยูท่ีการขาดทํางาน
ขาดการบูรณาการ ท้ังในสวนของภาคประชาสังคม (NGO) ดวยกันเองตลอดจนถึงระหวางภาครัฐ
กับภาคประชาสังคม (NGO) ดังนั้น ปจจัยและองคประกอบการมีสวนรวมของประชาชนในการการ
พัฒนาชุมชนแบบพหุภาคี อาทิเชน สถาบันครอบครัว , สถาบันการศึกษา, สถาบันศาสนา, องคกร
พัฒนาเอกชน ,องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรธุรกิจในจังหวัดลําปาง  จึงมีอยูนอย ซ่ึงไม
สอดคลองกับกฤษฎากรณ ยูงทอง๓ ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนางัว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ : กรณีศึกษาระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนางัว มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 
๑) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนางัว อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบรูณ ๒) เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ของ
                                                

๓ กฤษฎากรณ ยูงทอง และคณะ, รายงานการวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลนางัว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ : กรณีศึกษาระดับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนางัว, (เพชรบุรี : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๕๕ ). 
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องคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ พบวาประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และประชาชน
ท่ีเขารวมประชุมท่ีเก่ียวของกับโครงการหรือกิจกรรมตางๆของเทศบาลตําบลนางัว โดยท่ีประชาชน
ไดเสนอความตองการของชุมชนใหไดรับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลตําบลนางัว 
เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาในปถัดไปแตถึงจะมีอยูนอยหรือมีอยูแบบกระจัด
กระจายการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีในจังหวัดลําปางก็พอท่ีจะเปน
พลังขับเคลื่อนใหจังหวัดลําปางเจริญกาวหนาในมิติตางๆ อยูมากหนวยงานท่ีเขาไปมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนการพัฒนาชุมชนแบบพหุภาคีในจังหวัดลําปางสวนมากจะมีองคกรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พัฒนาจังหวัดลําปาง    ผานการจัดทํากิจกรรมและ
โครงการตางๆ รวมกัน สวนสถาบันศาสนา องคกรธุรกิจ สถาบันครอบครัว ยังไมเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาดังกลาวเทาท่ีควร 
  ประเด็นท่ี ๔ แนวทางของการมีสวนรวมของประชาชนในการการพัฒนาชุมชนภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง และหนวยงานใดควรจะเขามารวมมือในการ
พัฒนา 
 การมีสวนรวมเปนการทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพ
ความคิด ความเชื่อ และความยึดม่ันของแตละบุคคล แตละหนวยงาน แตละองคกร อีกท้ังยังข้ึนอยู
กับกาลเวลาแตละยุคแตละสมัยอีกดวย การมีสวนรวมจึงเปนหัวใจของการเสริมสรางพลังการทํางาน
รวมกันเปนกลุมท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนา เพราะการมีสวนรวมทําใหผูเก่ียวของหรือผูมีสวนรวม
เขาใจสถานการณและอุทิศตนมากยิ่งข้ึนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ดังนั้นการมีสวนรวม
ของประชาชนในการการพัฒนาชุมชนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดลําปาง 
จึงควรเปนการเปดโอกาสใหบุคคลในชุมชนทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทุกกระบวนการ  
ต้ังแตการวางแผน  การตัดสินใจ  การปฏิบัติการและการแกไขปญหาของตนเองอยางเขมแข็ง  โดย
ใชศักยภาพของชุมชนรวมกับการใชวิทยาการท่ีเหมาะสม  และไดรับการสนับสนุนติดตามผลการ
ปฏิบัติงานจากหนวยงาน  องคกรท่ีเก่ียวของอยางจริงจัง  ซ่ึงผูเก่ียวของทุกคนตองยอมรับวาการ
เสริมสรางสภาพแวดลอมของสังคมท่ีพึงปรารถนานั้น  จะตองเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนท่ี
จําเปนจะตองคํานึงถึงระบบ  กลไก  โดยการสรางใหคนมีโอกาสเขาถึงศักยภาพของตนเอง  
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดควรพัฒนาสรางการเปลี่ยนแปลงท่ีเริ่มจากทัศนคติ-ความคิด-พฤติกรรม-
การกระทํา  ซ่ึงสอดคลองกับนิธินาถ เจริญโภคราช๔ การมีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนริมคลอง เพ่ืออนุรักษความหลากหลายของชนิดนกและพันธุไมริมคลอง ตําบลบางนางลี่ 
                                                

๔ นิธินาถ เจริญโภคราช, รายงานการวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชน   
ริมคลอง เพ่ืออนุรักษความหลากหลายของชนิดนกและพันธุไมริมคลอง ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม, ไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา, (สมุทรสงคราม :  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๔). 
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อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมท้ังในดานการตัดสินใจในการ
พัฒนาสิ่งแวดลอม การปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม  
 จากการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมสรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชนมีข้ันตอน
อยู ๔ ลักษณะ คือ ๑.การรวมคิด  ๒.การรวมวางแผน  ๓.การรวมปฏิบัติการ ๔.การรวมคิดตาม
ประเมินผล ดังนั้นการปฏิบัติงานดานสังคม  ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ  ดานสิ่งแวดลอม  และ
ดานจิตใจของชุมชน  จะเห็นไดวาการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามแนวทางของพุทธธรรมอยาง
แทจริงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือความพอประมาณ ซ่ือตรง ปราศจากความโลภ และไม
เบียดเบียนผูอ่ืนอันจะตรงตอปรัชญาท่ีวา " พอประมาณ ความมีเหตุผล ซ่ือตรง ไมโลภ และตองไม
เบียดเบียนผูอ่ืน ซ่ึงเปนการสรางภูมิคุมกันในตัวท่ีดี” ซ่ึงระบบเศรษฐกิจพอเพียง มุงประเด็นให
บุคคลสามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน และใชจายทรัพยสินใหไดมาอยางพอเพียงและประหยัด  

๖. ขอเสนอแนะ 
 ๖.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) รัฐบาลควรพิจารณาการพัฒนาศักยภาพในการเสริมสรางความเจริญทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมใหแกทองถ่ินชนบททุกแหงทุกสวนโดยการดําเนินการและการริเริ่มจาก
ประชาชนเองการพัฒนาชุมชนตองอาศัยความสามารถของรัฐบาลท่ีเปนผูแทนเขาไปบริหารในดาน
เครื่องมือเครื่องใชตลอดจนกระตุนและเรงเราใหประชาชนมองเห็นปญหาของตนเอง 
 ๒) องคการภาครัฐ ภาคเอกชนควรมีการสงเสริมการพัฒนาการเสริมสรางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมใหแกทองถ่ินชนบททุกแหงทุกสวนบนพ้ืนฐานของความรูคู
คุณธรรมดวยการสงเสริมระบบการจัดการความรู และการสรางองคกรแหงการเรียนรูเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
 ๖.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑) สงเสริมการรวมกลุม กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย)และการสรางเครือขายองคกร
ชุมชน การพัฒนากิจกรรมทางดานการศึกษา สังคม วัฒนธรรม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมเปน
ประจําอยางตอเนื่อง 
 ๒) การพัฒนากิจกรรมทางดานการศึกษา สังคม วัฒนธรรม สาธารณสุข และ
สิ่งแวดลอมรวมท้ังการวิจัยเพ่ือสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน โดยจัดต้ังสรางศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
ชุมชนแบบเบ็ดเสร็จระดับอําเภอ/จังหวัด 
 ๖.๓ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
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ชุมชนแบบเบ็ดเสร็จระดับอําเภอ/จังหวัด โดยเนนการมีสวนรวมขององคกรชุมชนทองถ่ิน ดวยการ
สรางหลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาสถานท่ีศึกษาดูงาน 
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 ๒) ควรวิจัยในประเด็นการสรางกระบวนการเรียนรูใหแกคนในชุมชนทองถ่ิน จึงเปน
การพัฒนา ท่ีเนนกระบวนการมากกวารูปแบบ และตองการความตอเนื่องในการปฏิบัติรวมท้ังให
ความสําคัญตอการพัฒนาท่ีเริ่มจาก ฐานทรัพยากรในทองถ่ิน ตลอดจนการมีสวนรวมของพหุภาคี 
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการตลาดนัดชุมชนอยาง
ยั่งยืนตามความคิดเห็นของผูขาย ลูกคา และเจาของ/ผูจัด รวมถึงการจัดทําแนวทางการจัดการ
ตลาดนัดชุมชนอยางยั่งยืน กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูขายและลูกคา จํานวนอยางละ ๒๐๐ คน 
และเจาของ/ผูจัดตลาดนัดชุมชนจํานวน ๑๒ คน เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามสําหรับ
ผูขายและลูกคา และแบบสัมภาษณสําหรับเจาของ/ผูจัดตลาดนัดชุมชน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล ประกอบดวย คาเฉลี่ย คารอยละ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา (๑) ผูขายมีความเห็นตอปจจัยในแตละดาน ไดแก ดานสวนประสม
การตลาด ๔ P’s ดานความตองการ และ ความพึงพอใจของผูขายตอเจาของและลูกคาตลาดนัด
ชุมชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (๒) ลูกคามีความเห็นตอปจจัยในแตละดาน ไดแก ดานการใช
บริการ ดานความตองการตลาดนัด และดานความพึงพอใจการใชบริการของลูกคาในบริการตลาด
นัด โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (๓) เจาของ/ผูจัดตลาดนัดชุมชนมีความคิดเห็นตอการดําเนินการ 
ควรจะคํานึงถึง การดําเนินงาน สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง กระบวนการจัดการ นโยบายและความ
ตองการการชวยเหลือจากรัฐบาล  

จากผลการวิจัยของท้ัง ๓ กลุมท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดเสนอแนวทางการจัดการตลาดนัด
ชุมชนอยางย่ังยืนใน ๗ ดาน คือ การจัดการดานการตลาด ดานสินคา ดานราคา ดานสถานท่ีและ
พ้ืนท่ี ดานสงเสริมการขาย ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ 
 

คําสําคัญ:  การจัดการอยางยั่งยืน, ตลาดนัดชุมชน, กรุงเทพมหานคร
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ABSTRACT 
This research aimed to study the opinion regardless on the factors that 

related to the community market sustainable management of venders, customers, 
owners/managers as well as to set up the community market sustainable 
management direction. The research samples were 1) venders, and 2) customers, 
200 each, of community market and 3) 12 owners/managers of it. The questionnaire 
for venders and customers and the interview question form for owners/managers 
had been used in this study. Moreover, the statistics that used in this study were 
mean percentage and stand division. 

The study had shown that 1) all of the opinions that related to the 
venders were found in high level; the marketing mix factor, the venders’ demand 
factor and the venders’ satisfaction factor 2) the opinion of customers to the 
factors that related to the community market had shown in high level were the 
service factor, the customer’s demand and the customers' satisfaction. 3) The pinon 
owner/managers had shown that the community market should be concerned on 
operation, situation changed, management process, and governance policy and 
support.   

According to the results of three related groups of the community market, 
the researcher purposed the community market sustainable management direction 
in seven sub directions are as following product and service, price, place, 
promotion, environment, social, and economy. 
 

Keywords:   Stainable Management,   Community Market,   Bangkok 
 
๑. บทนํา 

ตลาดนัดชุมชนถือวาเปนกิจกรรมท่ีทําหนาท่ีในการจัดหาปจจัยการผลิตและสินคาท่ี
ชุมชนตองการการขยายตัวของตลาดจึงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องและเปนไปอยางรวดเร็วซ่ึงการ
ดําเนินงานในรูปแบบดังกลาวกอใหเกิดปญหาการแขงขันกันมากข้ึน จนทําใหผูบริหารตลาดนัดและ
คนในชุมชนรวมหาแนวทางในการพัฒนาตลาดนัดชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาตลาดนัดชุมชน 
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๘) จะเห็นไดวาการดําเนิน
กิจกรรมของตลาดนัดชุมชนเปนกิจกรรมอยางหนึ่งท่ีอาศัยกระบวนการจัดการท้ังในการวางแผน 
การจัดการ การจูงใจ การควบคุมตางๆ เพ่ือใหผูจําหนายสินคาปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

การดําเนินกิจกรรมของตลาดนัดถือเปนกิจกรรมท่ีตองอาศัยกระบวนการในการวางแผน
จัดการ ต้ังแตการจัดหาสถานท่ีเปดตลาดนัด การรับผูท่ีจะเขามาจําหนายสินคาและบริการ การ
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จัดระบบสาธารณูปโภค จะเห็นไดวาการใหบริการตลาดนัด จะตองมีการจัดการตลาดนัดชุมชนให
เหมาะสมและสอดคลองตอความตองการของผูจําหนายสินคา และสรางความพึงพอใจแกผูจําหนาย
สินคาและผูบริโภค รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียกับตลาดนัด มีการพิจารณาในการเลือกท่ีจะนําเอา
ขอมูลพ้ืนฐานผสมผสานการนําปจจัยทางการตลาดบริการหรือสวนประสมการตลาดเครื่องมือทาง
การตลาดเขามาใชควบคุมใหสอดคลองกับปจจุบันใชเปนแนวทางการปรับปรุงท่ีคุมคาตอการเขามา
ใชบริการ รวมถึงมีการจัดหาสินคาและบริการท่ีจําเปนใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือหาสินคา
และบริการเพ่ือความสะดวกแกผูบริโภคท่ีจะเขามาใชบริการในตลาดนัด อีกท้ังยังคํานึงถึงเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอมตางๆ เปนการเพ่ิมคานิยมอันดี.ควรเปนคุณลักษณะเฉพาะตัวสืบสารวัฒนธรรม
ความเปนตลาดนัดชุมชนและเปนเครื่องมือท่ีเจาของตลาดนัดชุมชนควรคํานึงถึง๑   

อยางไรก็ตามผูวิจัยยังไมพบการศึกษาใดๆ ในดานการจัดการตลาดนัดใหเปนตลาดนัด
ชุมชนอยางแทจริง ซ่ึงจะทําใหเจาของตลาดนัดสามารถจัดการสินคาเขามาขายใหกับลูกคา ได
โดยตรงกับความตองการท่ีจะทําใหคนภายในชุมชนไดรับประโยชนจากตลาดชุมชนอยางเต็มท่ี จาก
เนื้อหาท่ีกลาวมาทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปญหาดานการจัดการท่ีเกิดข้ึนในตลาดนัด
ชุมชนตามความคิดเห็นของผูขาย ลูกคาและเจาของ/ผูจัด โดยผูวิจัยมีความสนใจศึกษาภาพรวมของ
การจัดการตลาดนัดชุมชน ตามความคิดของผูขาย ลูกคา และเจาของ/ผูจัดท่ีมีท่ีมีตอการจัดการ
ตลาดนัดชุมชนโดยนําขอมูลท่ีไดมาจัดทําแนวทางการจัดการตลาดนัดชุมชนอยางยั่งยืน 

 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการตลาดนัดชุมชนอยางยั่งยืนตามความ

คิดเห็นของผูขาย 
๒.๒ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการตลาดนัดชุมชนอยางยั่งยืนตามความ

คิดเห็นของลูกคา 
๒.๓ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการตลาดนัดชุมชนอยางยั่งยืนตามความ

คิดเห็นของเจาของ/ผูจัด 
๒.๔ เพ่ือจัดทําแนวทางการจัดการตลาดนัดชุมชนอยางยั่งยืน 
 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ มีวิธีดําเนินการวิจัยท่ีทําการศึกษานี้ผูศึกษาประชากร ไดแก เจาของตลาดนัดและผูขายท่ี
เขามาขายสินคาและผูท่ีเคยใชบริการในตลาดนัดชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร ลูกคาท่ีเขามาซ้ือ
สินคาและผูท่ีเคยใชบริการในตลาดนัดชุมชนในกรุงเทพมหานคร  เครื่องมือท่ีผูวิจัยใชในการเก็บ

                                                      
๑ กิริยา สุนนทวุฒิ. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูคาและลกูคาที่ใชบริการท่ีมีตอการบริหาร

ตลาดนัดชุมชนการเคหะทาทราย. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป), 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม, ๒๕๕๐. 
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รวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับการจัดการตลาดนัดชุมชนอยาง
ยั่งยืนเขตกรุงเทพมหานคร ๒ สวน สําหรับผูขายและลูกคา และแบบสัมภาษณสําหรับเจาของ/
ผูจัดการตลาดนัด ๑ ชุด 

 

๔. ผลการวิจัย  
๔.๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

(๑) กลุมตัวอยางท่ีเปนผูขาย 
กลุมตัวอยางท่ีเปนผูขายสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ ๖๕.๐๐ มีสถานภาพ สมรส/

อยูดวยกัน รอยละ ๖๔.๕๐ มีอายุระหวาง ๔๑ – ๕๐ ป รอยละ ๓๒.๐๐ รายไดจากการขายสินคา
ตอวันอยูระหวาง ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ บาท รอยละ ๓๒.๐๐ ระยะเวลาในการขายสินคา ๙ ปข้ึนไป
แตไมเกิน ๑๕ ป รอยละ ๒๒.๕๐ ขายสินคาทุกวัน รอยละ ๔๙.๕๐ หมวดของสินคาท่ีขาย คือ 
สินคาบริโภค รอยละ ๕๑.๐๐ มีประสบการณในการขายสินคา ๑๐ ปข้ึนไปแตไมเกิน ๑๕ ป รอยละ 
๒๓.๐๐  

(๒) กลุมตัวอยางท่ีเปนลูกคา  
กลุมตัวอยางท่ีเปนลูกคาสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน ๑๑๒ คน คิดเปนรอยละ 

๕๖.๐๐ และเพศชาย จํานวน ๘๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๔.๐๐ มีอายุระหวาง ๒๑ – ๓๐ ป จํานวน 
๔๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๔.๕๐ รองลงมา คือ อายุระหวาง ๓๑ - ๔๐ ป จํานวน ๓๙ คน คิดเปน
รอยละ ๑๙.๕๐ และอายุระหวาง ๔๑ - ๕๐ ป จํานวน ๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๙.๐๐ การศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๖๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๓.๐๐ รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
ปวช. จํานวน ๔๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๐๐ และมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๓๕ คน คิดเปนรอย
ละ ๑๗.๕๐ สถานภาพโสด จํานวน ๙๐ คน คิดเปนรอยละ ๔๕.๐๐ รองลงมือ คือ สมรส/อยูดวยกัน 
๗๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๘.๐๐ และหมาย/หยาราง/แยกกันอยู จํานวน ๓๔ คน คิดเปนรอยละ 
๑๗.๐๐ มีอาชีพรับจาง จํานวน ๓๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๘.๐๐ รองลงมา คือ ลูกจาง จํานวน ๓๔ 
คน คิดเปนรอยละ ๑๗.๐๐ และนักเรียน นักศึกษา จํานวน ๓๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๐ มีรายได
ระหวาง ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๔.๕๐ รองลงมา คือ ระหวาง 
๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๑.๕๐ และ ระหวาง ๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๔๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๑.๐๐ 

๔.๒ ปจจัยท่ีเก่ียวของกับผูขายท่ีมีความสําคัญตอการจัดการตลาดนัดชุมชนอยาง
ย่ังยืน 

จากผลการศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับผูขายท่ีมีความสําคัญตอการจัดการตลาดนัดชุมชน
อยางยั่งยืน สรุปไดวา ปจจัยสวนประสมการตลาดผูขายใหความสําคัญโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
(x  = ๔.๐๓, S.D. = .๔๕๖)  
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๔.๓ แนวทางการจัดการตลาดนัดชุมชนอยางย่ังยืน  
จากขอมูลท่ีรวบรวมไดจากผูขาย ลูกคาและเจาของ/ผูจัด ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห 

สังเคราะหและประมวลผล เพ่ือจัดทําแนวทางในการจัดการตลาดนัดชุมชนอยางยั่งยืนใน ๗ 
ประเด็น ดังนี้ ๑) การจัดการดานราคา ไดแก การลดตนทุนของผูขาย การลดตนทุนราคาสินคา และ
การสรางราคาท่ีเปนธรรมเพ่ือสรางความเหมาะสมใหกับสินคาและบริการ ๒) การจัดการดานสินคา 
ไดแก กลยุทธสรางความสมดุลของขนาดสินคาและปริมาณท่ีเหมาะสม การจัดหาสินคาท่ีทันสมัย
และแปลกใหมเพ่ิม และการกําหนดมาตรฐานสินคาใหเปนไปตามขอกําหนดของกระทรวงพาณิชย 
๓) การจัดการดานสถานท่ีและพ้ืนท่ี ไดแก การปรับภูมิทัศน และ พ้ืนท่ีใหบริการ การจัดหมวดหมู
สินคาและบริการ ไดแก การจัดรานคาใหเปนหมวดตาม และการจัดบริการข้ันพ้ืนฐาน ๔) การ
จัดการดานการประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย ไดแก การทําใบปลิวและแผนท่ีของตลาดนัดผาน
สื่อสังคมออนไลน การบริการสงสินคาถึงบาน ไดแก การจัดสงสินคาใหแกลูกคา และ การจัด ลด
ราคา และแนะนําสินคาตามเทศกาลตางๆ ๕) การจัดดานสิ่งแวดลอม ไดแก การสรางความสมดุล
ระหวางการใชประโยชนมวลรวมของชุมชน และ ความสมดุลตามธรรมธรรมชาติ การสงเสริมใหทุก
กลุมมีความรูเขาใจกิความใจในหลักการนํามาใชใหมและการเพ่ิมมาตรฐานสิ่งแวดลอม  ๖) การ
จัดการดานสังคม ไดแก การจัดการคุณภาพชีวิตและความม่ันคงในการดํารงชีพ การสรางชุมชน
สัมพันธ และการสรางเสถียรภาพและการมีสวนรวม ๗) การจัดการดานเศรษฐกิจ ไดแก การสราง
เสถียรภาพทางการเงิน ทางอาชีพ และทางเศรษฐกิจ 

  

๕. อภิปรายผล 
๕.๑ สวนประสมทางการตลาด  
จากผลการวิจัย พบวา ผูขายใหความสําคัญตอสวนประสมการตลาดโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สรรควร สัตยมงคล (๒๕๕๑)๒ ท่ีศึกษาเรื่อง การจัดการ
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒตามทัศนคติของผูขายและผูบริโภค และ ทัศนา หงษมา 
(๒๕๕๖)๓ ท่ีศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของผูซ้ือตลาดนัด : 
กรณีศึกษา ตลาดนัดในกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เม่ือศึกษารายดาน ผูวิจัยพบวา ผูขาย
ใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑมาเปนอันดับหนึ่ง คือในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานราคา 
ดานสถานท่ีจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ สอดคลองกับ งานวิจัยของ 

                                                      
๒ สรรควร สัตยมงคล. การจัดการตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามทัศนะของผูจําหนายสินคา

และผูบริโภค. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาธุรกิจศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
, ๒๕๕๑. 

๓ ทัศนา หงสมา. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา OTOP ท่ีผลิตโดย
กลุมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ : วิทยาลยัราชพฤกษ, ๒๕๕๖. 
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AmyPoh และ  Masao Mukaidono (๒๐๑๒)๔ ท่ีศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคา ในการซ้ือ
ขายสินคา ใน ๔ หางคาปลีกขนาดใหญ ในประเทศ มาเลเซีย ไดแก Tesco Mydin Carrefoue 
และ Giant พบวา ลูกคาท่ีใชบริการหาง Tesco Mydin Carrefoue ใหความสําคัญในระดับมาก
ท่ีสุดกับ ผลิตภัณฑ เปนอันดับหนึ่ง ในขณะท่ี และ ยังสอดคลองกับ งานวิจัยของ Anderson, 
Fornell และ Lehmann (๑๙๙๓)๕ และ Crosby, Philip (๑๙๗๙)๖ ท่ี กลาววา ผูประกอบการควร
ใหความสําคัญกับผลิตภัณฑ และ คุณภาพสินคาท่ีนําเสนอใหกับผูบริโภคเพราะจําใหลูกคาเกิดความ
ผูกพันกับสินคามากข้ึน ในขณะเดียวกัน Fornell (๑๙๙๒)๗ กลาววา การใหความสําคัญกับ
ผลิตภัณฑ และ คุณภาพสินคาทําใหผูบริโภค มีความสัมพันธกับสินคามากข้ึน และ ทําใหเกิดการ
แนะนําปากตอปากในทางบวกมากกวาทางลบ และ Fornell (๑๙๙๒) ยังไดกลาวเสริมอีกวา ความ
พึงพอใจของลูกคาโดยดูไดจาก คุณภาพสินคาท่ีพวกเคาไดรับจากการใชสินคานั้นๆ และ ยัง
สอดคลองกับ Garvin และ David A., (๑๙๘๘)๘ ท่ีกลาววา ลูกคายินดีท่ีจะจายคาสินคาในราคาท่ี
มากข้ึนในผลิตภัณฑ ท่ีเหมือนกัน แตใหผลประโยชนมากกวา ในทางตรงขาม  

๕.๒ ปจจัยการใชบริการของลูกคา  
จากผลการวิจัยพบวา ลูกคาใหความสําคัญตอปจจัยการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับ

มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ Subramanian และ Subramanyam (๒๐๑๒)๙ และ Shapiro 
(๑๙๘๓) ท่ีระบุวา ผูซ้ือสินคาจะทําการซ้ือสินคาโดยใหความสําคัญกับผูคาท่ีมีชื่อเสียงของผูขาย ซ่ึง
สอดคลองกับปจจัยดานสินคาและผูขาย นอกจากนี้ งานวิจัยของ Pavlou และ Dimoka (๒๐๐๘)๑๐ 
และ งานวิจัยของ Dewally และ Ederington (๒๐๐๖)๑๑ ระบุวา ผูซื้อใหความสําคัญเปนอยางมาก

                                                      
๔ Amy Poh Ai Ling, Masao Mukaidono, “Deriving Consensus Rankings via Multicriteria 

Decision Making Methodology”, Business Strategy Series, Volume 13 Issue 1, January 2012, pp.3 
– 12, 2012. 

๕ Anderson, Fornell and Lehmann. Economic Consequences of Proving Quality and 
Customer Satisfaction, Working paper 93-112. Cambridge, M.A. Marketing Science Institute, 1993. 

๖ Crosby, Philip. Quality is Free. New York: McGraw-Hill. ISBN 0-07-014512-1, 1979. 
๗ Fornell. A national customer satisfaction barometer: The Swedish experience. Journal 

of Marketing, Vol 56(1), Jan 1992, 6-21, 1992. 
๘ Garvin, David A. Managing Quality: The Strategic and Competitive Edge. Free Press, 

1988. 
๙ Subramanian, R., R. Subramanyam. Key Factors in the Market for Remanufactured 

Products. Manufacturing and Service Operations Management. 14(2) 315-326, 2012. 
๑๐ Pavlou, A Dimoka. Understanding and mitigating product uncertainty in online 

auction marketplaces, Industry Studies Conference Paper, 2008. 
๑๑ Dewally, M. and Ederington, L. Reputation, certification, warranties, and information 

as remedies for seller-buyer information asymmetries: Lessons from the online comic book 
market. Journal of Business, 79(2):693–729, 2006. 
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กับผูขายท่ีมีการประกันสินคา และ ไววางใจได ซ่ึงสอดคลองกับ ปจจัยดานการไววางใจผูขายและ
บริการ 

๕.๓ แนวทางการจัดการ  
จากผลการวิจัย ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีรวบรวมได มาทําการวิเคราะห สังเคราะห และ 

ประมวลผล เพ่ือจัดทําแนวทางการจัดการตลาดนัดชุมชรอยางยั่งยืน ประกอบ ดวย ๗ ประเด็น 
ไดแก การจัดการดานราคา ดานสินคา ดานสถานท่ีและพ้ืนท่ี ดานสงเสริมการขาย ดานสิ่งแวดลอม 
ดานสังคม และ ดานเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาตลาดนัดเกาะหมี อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา ควรมี ๓ ประเด็น คือ การพัฒนาเชิงโครงสรางทางกายภาพของตลาดนัด  
การพัฒนาระบบความสะอาด และ สุขอนามัย และ การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก ซ่ึงสอดคลอง
กับ แนวทางของผูวิจัยท่ีไดนําเสนอในดาน สถานท่ีและพ้ืนท่ี สิ่งแวดลอม และ สงเสริมการขาย 
ตามลําดับ และ สอดคลองกับ นพรัตน วงศวิทยาพาณิชย  (๒๕๕๔)๑๒ ไดระบุแนวทางพัฒนาตลาด
การคาชายแดนโรงเกลือใน ๔ ประการ คือ การจัดการขยะ การจัดการน้ําทวม การบริหารการ
จัดการ และ การจัดการความรวมมือ  ซ่ึงสอดคลองกับ แนวทางของผูวิจัยท่ีไดนําเสนอในท้ัง ๗ ดาน 
กลาว คือ การจัดการขยะ และ การจัดการน้ําทวม จะสอดคลองกับ ดานสถานท่ีและพ้ืนท่ี และ 
ดานสิ่งแวดลอม การจัดการดานการจัดการ จะสอดคลองกับ การจัดการดานราคา ดานสินคา ดาน
สงเสริมการขาย และ ดานเศรษฐกิจ และ การจัดการดานการมีสวนรวม จะสอดคลองกับ การ
จัดการดานสังคม  
 

๖. ขอเสนอแนะ  
๖๑ เจาของ/ผูจัด ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีจอดใหกับผูมาใชบริการตลาดนัดชุมชน  
๖.๒ เจาของ/ผูจัด ควรใหความสําคัญกับ เรื่อง สุขอนามัย ความสะอาด และระบบ

สาธารณูปโภค  
๖.๓ ผูเก่ียวของ กับตลาดนัดชุมชนท้ัง ๓ สวน ควรจัดทําตามแนวทางที่ไดทําไว และ ควร

มีการประชุม ประเมินผล การดําเนินงานในดานตางๆ ทุกไตรมาส เพ่ือนําขอมูลปรับแกตาม
สถานการณ ตางๆ เพ่ือใหกอเกิดการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดการจัดการตลาดนัด
ชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 

๖.๔ ควรนํา เรื่อง ปจจัยพฤติกรรม ของลูกคา และผูขายในการวิจัยครั้งตอไปดวย 
๖.๕ ควรเผยแพรแนวทางการจัดการตลาดนัดชุมชนท่ีไดจากการจัดทําแนวทางการ

จัดการตลาดนัดชุมชนใหแกตลาดนัดชุมชนท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดท่ีตองการการ
ขยายตัวและสรางความยั่งยืนใหกับตลาดนัดชุมชน 

                                                      
๑๒ นพรัตน  วงศวิทยาพาณิชย และคณะ, การพัฒนาตลาดการคาชายแดนไทยกรณีศึกษาตลาดโรง

เกลือ จังหวัดสระแกว, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, ๒๕๕๔), หนา ๖๕. 
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๖.๖ หนวยงานท่ีเก่ียวของกับตลาดนัดชุมชน ไดแก สํานักงานเขต คณะกรรมการชุมชน
และชาวชุมชน ควรใหการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในทุกดานและอํานวยความสะดวกใหแก
ตลาดนัดชุมชนอยางแทจริง 

๖.๗ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของในทุกกลุมควรสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการจัดการ
ตลาดนัดชุมชนกอใหเกิดความรักความสามัคคี สรางความเขมแข็งเปนภูมิคุมกันแกคนในชุมชน
สามารถดํารงชีพอยูไดดวยตนเอง 
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บูรณาการพุทธวิธีสูการรักษาพยาบาลโรคตามแนวเวชกรรมไทย 
An Integration of The Buddhist Approaches to Health Care 

According to Thai Tradition Medicine 
 

เทอดศักด์ิ  ปฏิภาณุวัฒน∗ 
พระครูภาวนาโพธิคุณ∗∗ 

อุดร  จันทวัน∗∗∗ 
 

บทคัดยอ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาการรักษาพยาบาลโรคตามแนวพุทธศาสนา    
เถรวาท ๒) เพ่ือศึกษาการรักษาพยาบาลโรคตามแนวเวชกรรมไทย และ ๓) เพ่ือบูรณาการพุทธวิธี 
สูการรักษาพยาบาลโรคตามแนวเวชกรรมไทย เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาท่ีผูเก่ียวของและดวยการใชแบบสอบถามกับ
ประชากรกลุมตัวอยางตามวิธีการของเครซชี่และมอรแกน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการ
วิเคราะหเนื้อหาจากเอกสารและวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติพ้ืนฐานดวยการแจกแจง
ความถ่ี หาคารอยละ คาเฉลี่ย (X )คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนตน ผลการวิจัยพบวา    
๑) พุทธวิธีการรักษาพยาบาลผูปวย คือ อาหาร ยา คนพยาบาล ในขณะเดียวกันยังแบงเปน ๓    
คือ การรักษาโรคโดยพุทธโอสถ การรักษาโรคโดยธรรมโอสถ และการรักษาโรคโดยสังฆโอสถ      
๒) การรักษาพยาบาลโรคตามแนวเวชกรรมไทย จําเปนตองรูสมุฏฐานของโรค มูลเหตุของโรค    
และทําการักษาดวยวิธี (๑) การใชยาสมุนไพรบําบัด (๒) การใชอาหารบําบัด (๓) การใชความรอน
บําบัด (๔) การพักผอนอิริยาบถ (๕) การเยี่ยมผูปวย ๓) การรักษาพยาบาลตามแนวพุทธวิธีมา
บูรณาการกับการรักษาพยาบาลตามแนวเวชกรรมไทย เปนการรักษาแบบองครวมท่ีทําใหผูปวย 
หายจากโรคไดท้ังสองดานคือ ท้ังทางรางกายและจิตใจไปพรอมๆ กัน โดยอาศัยการรักษาพยาบาล
ตามแนวพุทธวิธีเปนหลัก  ซ่ึงการรักษาโรคทางกายจําเปนตองใชอาหาร สมุนไพร ความรอน     
การพักผอนอิริยาบถ ทางดานจิตใจจําเปนตองรักษาโรคโดยใชธรรมะ พลังจิต และการใชธรรมชาติ  
 
                                                        
 ∗นิสิตปริญญาเอก, วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, 
thaiclinic1234@hotmail.com. 
 ∗∗ ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน. 
 

∗∗∗อาจารย ดร., อาจารยประจําศูนยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆเลย. 
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สวนดานสังคมตองอาศัยความรักความผูกพัน ความเปนญาติ พ่ีนอง ใหกําลังใจกันและกัน โดย   
การเยี่ยมเยือนผูปวย 
 

คําสําคัญ:  บูรณาการ, พุทธวิธี, เวชกรรมไทย, การรักษาโรค 
 

ABSTRACT 
  The objectives of this research were: 1)to study the health care 
according to the Theravada Buddhist tradition, 2) to study the health care according 
to Thai traditional medicine, 3) to integrate the Buddhist approaches to health care 
according to Thai traditional medicine. The research was mixed methodology 
between quantitative and qualitative research by using the method in-depth 
interviews relevant authorities and questionnaire sample according way of Krejcie   
& Morgan. The qualitative data analysis content of document, the quantitative   
data analysis basic statistics by frequency, percentage, mean, standard deviation. 
The result of the study found that: 1) the Buddhist approaches on health care  
were food, medicine, and doctor; on the other hand, it could be further divided 
into 3 strategies: the health care with Buddha medicine, the health care with 
Dhamma medicine, and the Sangha medicine; 2) the Thai traditional health care 
need to diagnose for the cause of illness and the proper methods to cure:  (1) 
herbal means, (2) proper food, (3) heating, (4) relaxing, (5) visiting the patient; 3)  
the health care with integrated Buddhist approaches to health care according to 
Thai traditional medicine, it was the holistic means of health care that could cure 
the patient to recover from both physical and mental problems. Nevertheless, 
food, heating, and relaxing were necessary for physical aspect; while, the Dhamma 
and mental cultivation were important for the mental aspect. Moreover, the 
members of the society also were the important factors to cure the patient in the 
case of mutual relationship, encouragement, and visiting on the proper occasion.  
 

Keyword:  Integration, Buddhist approaches, Thai traditional medicine, Health care 
 
๑.  บทนํา 
 พระพุทธศาสนาถือวาความเจ็บปวยเปนปญหาสําคัญของมนุษยเชนเดียวกับปญหา
เก่ียวกับความแกและความตาย ดังท่ีพระพุทธองคตรัสวา “เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพน
ความแกไปได เรามีความเจ็บเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไปได เรามีความตายเปนธรรมดา    
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ไมลวงพนความตายได”๑ อาการเจ็บปวยทางรางกายมีผลกระทบตอจิตใจโดยตรง เรียกวาปวยท้ัง
ทางกายและทางใจไปพรอม ๆ กัน ในสมัยโบราณมนุษยใชหลักการรักษาพยาบาลผูท่ีมีอาการ
เจ็บปวยดวยวิธีการทางธรรมชาติ กลาวคือใชยาสมุนไพรท่ีหาไดตามธรรมชาติไมวาจะเปนแบบ
รับประทาน แบบทา แบบพอกภายนอก๒  ในพระพุทธศาสนามีหลักในการรักษาโรคท่ีเกิดจากการ
เจ็บปวยมี ๒ แนวทางดวยกัน คือ การรักษาดวยยาสมุนไพรและการรักษาดวยธรรมโอสถ๓ ผูท่ีจะทํา
การรักษาพยาบาลไดตองเปนผูรูและเขาใจเก่ียวกับยาสมุนไพรท่ีมีอยูอยางหลากหลายในธรรมชาติ
เปนอยางดี จึงจะสามารถนํามาประกอบ หรือปรุงเปนยารักษาผูปวยไดตามอาการของโรคท่ีเกิดข้ึน 
ดังปรากฏในพระวินัยปฎก หมวดเภสัชชขันธกะ๔ ซ่ึงระบุถึงการรักษาพยาบาลโรคตาง ๆ ดวยเภสัช 
๕ ชนิด คือ เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออย พรอมท้ังยาสมุนไพรท่ีไดจากตนไมตาง ๆ     
แรธาตุตาง ๆ เปนตน พระพุทธเจาทรงเล็งเห็นความสําคัญในการรักษาพยาบาลภิกษุดวยหวังวา  
จะใหมีสุขภาพดี ปราศจากความเจ็บปวยเม่ือสุขภาพของภิกษุดีแลวก็เอ้ือตอการปฏิบัติธรรม     
เพ่ือการบรรลุมรรคผลนิพพานอันเปนเปาหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ดวยเหตุนี้เอง 
พระพุทธเจาจึงทรงอนุญาตใหภิกษุท่ีอาพาธ สามารถแสวงหาเภสัช (สมุนไพร) มาทําการรักษาโรค
และใหเปนไปตามอาการของโรค ดังปรากฏในพระวินัยปฎก มหาวรรควา “ภิกษุท้ังหลาย เรา
อนุญาตรากไมท่ีเปนยา คือ ขม้ิน ขิงสด ขา วานเปราะ วานน้ํา อุตพิด แฝก แหวหมู และรากไมท่ีใช
เปนยาชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูแตไมใชเปนของเค้ียวของฉัน เธอรับประเคนแลวเก็บไวฉันเม่ือมีเหตุจําเปน
จึงฉันได”๕ และทรงมีขอแนะนําเก่ียวกับการรักษาพยาบาลวา“ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูพยาบาล   
ภิกษุไขท่ีประกอบดวยองค ๕ ควรพยาบาลภิกษุไข คือ (๑) สามารถจัดยา (๒) รูจักของแสลง      
และไมแสลง คือ นําของแสลงออกไป นําของไมแสลง (๓) ไมพยาบาลคนไขเพราะเห็นแกอามิส มีจิต 

เมตตา (๔) ไมรังเกียจท่ีจะนําอุจจาระ ปสสาวะ น้ําลายหรือของท่ีอาเจียนออกมาไปเทท้ิง          
(๕) สามารถพูดใหคนไขเห็นชัด ชวนใหอยากรับไปปฏิบัติ เราใจใหอาจหาญแกลวกลา ปลอบชโลม
ใจใหสดชื่นราเริงดวยธรรมีกถาเปนบางครั้งบางคราว, ภิกษุท้ังหลาย ผูพยาบาลภิกษุไขท่ี
ประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรพยาบาลคนไข”๖ 

                                                        
 ๑ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๗/๙๙-๑๐๐. 
 

๒ ฐิติญาณ บริพันธ. สมุนไพรหญิงชายวัยทองชะลอความชราแกปญหาอาการผิดปกติ.
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพหอสมุดกลาง, ๒๕๐๙), หนา ๑๔-๑๕. 
 ๓ พระครูอินทสารวิจักษ อินฺทสโร (กิจไร), การรักษาดวยยาสมุนไพรและธรรมโอสถท่ีปรากฏใน
คัมภีรพระพุทธศาสนา. ปริญญานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑. 
 ๔ วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๐/๔๔.  
 ๕ วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๓/๔๖. 
 ๖ วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๖๖/๒๔๒. 
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 การรักษาพยาบาลโรคทางดานจิตใจ พระพุทธเจาทรงมีความเชี่ยวชาญในการ
รักษาพยาบาลโรคท่ีเกิดข้ึนทางใจโดยเฉพาะกลาวคือ ทรงเปนแพทยทางวิญญาณ ทานเปรียบเทียบ
โรคท่ีเกิดข้ึนทางรางกายบางโรค สามารถรักษาตามแนวทางของแพทยแผนปจจุบันก็หายได แตโรค
ทางวิญญาณ คือโรคทางความคิดหรือโรคทางกิเลสตัณหา ไดแก จิตหรือมโนสวนลึกท่ีเปนไป       
ในอํานาจของกิเลส โดยเฉพาะอวิชชาหรือมิจฉาทิฐิตองใชแพทยทางวิญญาณท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
เปนพิเศษ คือ “พระพุทธเจา” มารักษาดวยยาขนานเอกคือ “ธรรมโอสถ” เทานั้นจึงจะหายขาด
จากโรคทางวิญญาณนี้ได”๗ พระพุทธเจาทรงมีวิธีการรักษา โดยใชธรรมะบําบัดตามสมควรแก
อุปนิสัยของแตละคน เพ่ือเปนการสกัดก้ันตนตอของโรคท่ีนอนเนื่องในสันดาน ไดแก ความโลภ 
ความโกรธ ความหลง ไดอยางไมมีใครยิ่งกวา ธรรมะบางหมวด เม่ือฟงแลวพิจารณาตาม ทําให 
จิตใจสงบระงับ ผอนคลาย เปนสมาธิ สงผลไปถึงกายทําใหหายโรคทางกายและทางใจได พระองค
ทรงมีแนวทางในการแกปญหาสุขภาพและความเจ็บปวย ๒ แนวทางใหญ ๆ คือ การปองกันและ
การรักษาโรค วิธีปองกันทรงใชหลักปฏิบัติตางๆ ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยท้ังดานกายภาพ
และจิตภาพ วิธีการรักษาทรงใชกรรมวิธีตามแบบท่ัวไปและการใชพระธรรมโอสถ๘ ยังสอดคลอง  
กับการศึกษาของ ศศิธร เขมาภิรัตน๙ พบวา พระพุทธศาสนาแบงโรคเปน ๒ ประเภท คือ โรคทาง
กายและโรคทางใจ การแกปญหาสุขภาพและความเจ็บปวยมี ๒ แนวทาง คือ การปองกันและ    
การรักษา การเทศนาก็เหมือนการบอกยารักษาโรค กิเลสเปนเสมือนโรค แตเปนโรคท่ีเกิดข้ึนทางใจ 
แลวกําเริบไปทางรางกาย เชน มือชอบทํารายคนอ่ืน ประหารคนอ่ืน ปากชอบดาคนอ่ืน ถาไมรักษา
ศีลก็จะเปนมากข้ึน ธรรมะก็เหมือนยารักษาโรค คือมีศีล พระพุทธเจาเปนเสมือนนายแพทย
ผูชํานาญการทุกโรค  สามารถจัดยารักษาโรคไดถูกทุกโรค  พระสงฆสาวก เปรียบเสมือนศิษยหมอท่ี 
 
ไดรับตํารายาสืบตอมา การแสดงธรรม ก็เหมือนการบอกยารักษาโรค ตองบอกใหถูกตอง ถาบอก 
ยาผิดก็อาจเปนอันตรายแกผูใชได การบอกยาไดถูกตองนั้น ตองบอกใหครบบริบูรณทุกประการ 
อยาซอนเง่ือนวิชา คือบอกใหผูรับยาสามารถนําไปใชไดผล คือโรคหายจากการใชยาท่ีรับไป โดย    
ผูบอกตองเนนหลักการ ๓ อยาง ไดแก (๑) บอกตัวยาวา คือยาอะไร เทียบดวยหลักปริยัติ (๒)    

                                                        
 ๗ พุทธทาสภิกขุ, แกนพุทธศาสน, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๕๑), 
หนา คํานํา. 
 ๘ อุทัยวรรณ เลาประเสริฐสุข, “การศึกษาเชิงวิเคราะหพุทธวิธีบรรเทาทุกขยามเจ็บปวย”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), 
บทคัดยอ.   

 ๙
 ศริธร  เขมาภิรัตน, “การศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธีในการดูแลสุขภาพแบบองครวมกับการแพทย

แผนไทย”, ปริญญานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๘), บทคัดยอ. 
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บอกวิธีใช วาจะรับประทานกอน-หลังอาหาร วันละก่ีครั้ง เทียบดวยการปฏิบัติ และ (๓) บอก
สรรพคุณยาวาใชแลวไดผลอยางไร ยานั้นใชแกโรคอะไร เทียบดวยปฏิเวธ๑๐ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะหการ    
บูรณาการพุทธวิธีสูการรักษาพยาบาลโรคตามแนวเวชกรรมไทยเพ่ือนําผลท่ีไดจากการวิจัยมาเปน
แนวทางการรักษาเยียวยารักษาผูปวยตามแนวเวชกรรมไทยไดอยางมีประสิทธิผลตอไป 
 

๒.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

  ๒.๑ เพ่ือศึกษาการรักษาพยาบาลโรคตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท 
  ๒.๒ เพ่ือศึกษาการรักษาพยาบาลโรคตามแนวเวชกรรมไทย 
  ๒.๓ เพ่ือบูรณาการพุทธวิธีสูการรักษาพยาบาลโรคตามแนวเวชกรรมไทย 
 

๓.  ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงขอบเขตการศึกษาขอมูลออกเปน ๒ ดาน ดังนี้ คือ     
 ๓.๑  ขอบเขตดานเนื้อหา  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหาไดแก ๑) เนื้อหา    
ดานพระพุทธศาสนา ในสวนท่ีเก่ียวของกับการรักษาพยาบาลโรคตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท     
ในพระไตรปฎก และ ๒) เนื้อหาดานวิทยาการสมัยใหม ท่ีเก่ียวของกับการรักษาพยาบาลโรค     
ตามแนวเวชกรรมไทย 
 ๓.๒  ขอบเขตดานแหลงขอมูล ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเชิงเอกสารไดแก ๑) ศึกษาคนควา
เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) ไดแก ศึกษาขอมูลดานการรักษาพยาบาลโรคตามแนว  
พุทธศาสนาเถรวาทในพระไตรปฎก โดยศึกษาจากพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ ๒) ศึกษาเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ไดแก 
ศึกษาขอมูลดานการรักษาพยาบาลโรคตามแนวเวชกรรมไทย โดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ 
บทความ สิ่งพิมพ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีทําการวิจัย 

 
๔.  วิธีดําเนินการวิจัย 

 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methodology)  
 ๔.๒ กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ผูวิจัยไดแบงประชากรท่ีเปน
กลุมเปาหมายออกเปน ๒ กลุม ไดแก ๑) กลุมเปาหมายหลัก (เชิงคุณภาพ) จํานวน ๕ คน ไดมาโดย

                                                        
 ๑๐ พระครูอมรธรรมนิเทศ, แนวทางนักเทศน, (บุรีรัมย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หองเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง, ๒๕๔๓), เอกสารประกอบการเรียนการสอน. 
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การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สัมภาษณขอมูลเชิงลึก (In-depth Interview)  
จากเจาหนาท่ีศูนยท่ีเปนกลุมเปาหมายรอง (เชิงคุณภาพ) จํานวน ๕ คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  และ ๒) ประชากรท่ีมารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลการแพทย  
แผนไทยท่ีวัดโพธิ์โนนทัน จํานวน ๑๐๐ คน เลือกเปนกลุมตัวอยาง จํานวน ๘๐ คน โดยกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางตามตารางเครจชี่และมอรแกน และสุมอยางงาย (Sampling random) ตามเพศ
และสถานภาพดวยวิธีจับฉลาก๑๑

 
 ๔.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบประเมิน 
เครื่องบันทึกเสียง และกลองบันทึกภาพนิ่ง ผูวิจัยไดจัดใหมีการเสวนาเปนกลุมยอย (Focus group 
discussion) โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของในการการบูรณาการพุทธวิธีสูการรักษาพยาบาลโรค
ตามแนวเวชกรรมไทยซ่ึงบางสวนอยูในกลุมผูใหสัมภาษณขอมูลเชิงลึกท่ีเปนกลุมเปาหมาย จํานวน 
๑ กลุม จํานวน ๗-๘ คน เพ่ือระดมสมองและวิจารณ แลวเสนอผลการวิจัยตอคณะกรรมการและ   
ผูท่ีสนใจและรับฟงคําวิจารณ ซ่ึงอาจไดขอสังเกตอันจะเปนประเด็นท่ีนาสนใจเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุง
แกไขใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป  
 ๔.๔ การสรางเครื่องมือวิจัย ประกอบไปดวย๑) ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ  
จากเอกสาร หนังสือ บทความ สิ่งพิมพ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีทําการวิจัย ๒) การกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย ๓) ศึกษาคนควาเก่ียวกับวิธีสรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแลว  
รางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ๔) ผูวิจัยไดนําเสนอรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ      
ท่ีจัดทําข้ึนใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๕ ทานและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธไดตรวจสอบ     
เ พ่ือหาความเ ท่ียงตรงของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  (Fact Validity) และ                    
๕) นําแบบสอบถาม ท่ีไดรับการตรวจสอบ แกไข จากผูเชี่ยวชาญ มาตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข และ
เสนอใหคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธพิจารณาอีกครั้งแลวนําไปปรับปรุง แกไข ใหดียิ่งข้ึนพรอม
ท่ีจะจัดทําเปนแบบสอบถามเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
  ๔.๕ การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยไดขอหนังสือ
ราชการจากศูนยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน    
เพ่ือสงถึงศูนยการแพทยแผนไทยวัดโพธิ์โนนทัน ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล  
 ๔.๖ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวย ๑) การวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพ ใชการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะหขอมูล
จากการสัมภาษณเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ๒) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติ
พ้ืนฐานโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
                                                        
 ๑๑

 บุญชม  ศรีสะอาด,  การวิจัยเบ้ืองตน, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร:  สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๑), 
หนา ๔๗. 
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๕.  ผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง บูรณาการพุทธวิธีสูการรักษาพยาบาลโรคตามแนวเวชกรรมไทย 
ผูวิจัยสรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
 ๕.๑ การรักษาพยาบาลโรคตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท พระพุทธเจาทรงจําแนก
ชนิดของโรคออกเปน ๒ ชนิด คือ โรคทางกาย และโรคทางใจ โดยแบงการรักษาพยาบาลโรค       
ท่ีเกิดทางรายกาย พระองคทรงใชยาสมุนไพรบําบัด การใชอาหาร การใชความรอน การพักผอน
อิริยาบถ การเยี่ยมผูปวย สวนโรคทางจิตใจ พระองคทรงใชธรรมะบําบัด ในขณะเดียวกันพระองค
ทรงอนุญาตเภสัชท่ีใชในการรักษาพยาบาลภิกษุอาพาธ คือ เภสัช ๕ ไดแก เนยใส เนยขน น้ํามัน 
น้ําผึ้ง และน้ําออย สามารถฉันไดทุกเวลาภายใน ๗ วัน ท้ังนี้ท้ังนั้น พระพุทธองคทรงอนุญาต
สมุนไพรชนิดอ่ืนๆ เชน น้ํามันเหลว รากไม ใบไม ผลไม น้ําฝาด รวมท้ังยางไม เพ่ือใหภิกษุท่ีอาพาธ
ใชในการรักษาตามความจําเปนและเหมาะสมแกการรักษาโรคตาง ๆ โดยพุทธวิธีการรักษาพยาบาล
ผูปวยพระองคทรงใหความสําคัญกับปจจัยเหลานี้ คืออาหาร ยา คนพยาบาล ท้ังนี้ท้ังนั้นพุทธวิธี 
การรักษาผูปวย ยังแบงเปน ๓ คือ ๑) การรักษาโรคโดยพุทธโอสถ ๒) การรักษาโรคโดยธรรม และ 
๓) การรักษาโรคโดยสังฆโอสถ  
 ๕.๒ การรักษาพยาบาลโรคตามแนวเวชกรรมไทย การรักษาและการใหคําแนะนํา
ผูปวยดวยหลักเวชกรรมไทยจะตองทํา คือ ๑) การใชยาสมุนไพรในการรักษาผูปวย ๒) การนวด 
เปนการบีบนวดเพ่ือรักษาและบรรเทาอาการปวดเม่ือย ตลอดจนอาการเจ็บปวยท่ีเกิดจากเสนเอ็น 
๓) การบริหารรางกายดวยทาฤๅษีดัดตน เพ่ือปองกันและบรรเทาอาการเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึน ๔) การนั่ง
สมาธิให มีความสงบทางดานจิตใจ ใจท่ีสงบและจิตท่ีดียอมสงผลทางกายใหมีสุขภาพท่ีดี             
๕) การประคบสมุนไพร ๖) การอบสมุนไพร ๗) การอาบสมุนไพร ๘) การนั่งถาน ๙) การนั่งทับ  
หมอเกลือ และ ๑๐) การกวาดยาเด็กโดยเอานิ้วมือลวงเขาไปในลําคอเด็กเพ่ือรักษาโรคซาง เปนตน 
โดยท้ังนี้การรักษาโรคตามแนวเวชกรรมไทยอาจรักษาไดดวย ๑) การใชยาสมุนไพรบําบัด ๒) การใช
อาหารบําบัด ๓) การใชความรอนบําบัด ๔) การพักผอนอิริยาบถ ๕) การเยี่ยมผูปวย ซ่ึงการ
รักษาพยาบาลโรคตามแนวเวชกรรมไทยจําเปนตองรูสมุฏฐานของโรค ๔ ประการ คือ ๑) ธาตุ
สมุฏฐาน ๒) อุตุสมุฏฐาน ๓) อายุสมุฏฐาน ๔) กาลสมุฏฐาน นอกจากนี้ยังตองรูถึงประเทศสมุฏฐาน 
นอกจากสมุฏฐานของโรคซ่ึงเปนท่ีแรกเกิดของโรคแลว ยังจําเปนตองรูมูลเหตุของโรคในการ
รักษาพยาบาลโรคตามแนวเวชกรรมไทยอีกดวย ซ่ึงมี ๘ ประการ ไดแก ๑) อาหาร ๒) อิริยาบถ    
๓) อาการรอนและเย็น ๔) การอดนอน อดขาว อดน้ํา ๕) การกลั้นอุจจาระ ปสสาวะ ๖) การทํางาน
เกินกําลัง ๗) ความเศราโศกเสียใจ และ ๘) ความโกรธหรือมีโทสะมาก  
 ๕.๓ การบูรณาการพุทธวิธีสูการรักษาพยาบาลโรคตามแนวเวชกรรมไทย การ
รักษาพยาบาลตามแนวพุทธวิธีมาบูรณาการกับการรักษาพยาบาลตามแนวเวชกรรมไทย จึงถือไดวา
เปนการรักษาแบบองครวมท่ีทําใหผูปวยหายจากโรคไดท้ังสองดานคือ ท้ังทางรางกายและจิตใจ    
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ไปพรอมๆ กัน และการรักษาแบบองครวมซ่ึงเปนการรักษาท่ีคํานึงถึงท้ังดานรางกาย จิตใจ และ
สังคม โดยอาศัยการรักษาพยาบาลตามแนวพุทธวิธีเปนหลัก ด่ังคําวา “จิตเปนนาย กายเปนบาว” 
(Mind over matter) ซ่ึงการรักษาโรคทางจิตใจจําเปนตองรักษาโรคโดยใชธรรมะ พลังจิต และ 
การใชธรรมชาติในการบําบัดรักษาโรค การรักษาโรคทางกายจําเปนตองใชอาหาร สมุนไพร     
ความรอน การพักผอนอิริยาบถในการบําบัดรักษา สวนดานสังคมตองอาศัยความรักความผูกพัน 
ความเปนญาติ พ่ีนอง ใหกําลังใจกันและกัน โดยการเยี่ยมเยือนผูปวย  
 

๖.  อภิปรายผลการวิจัย 
 การรักษาพยาบาลในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น พระพุทธเจาทรงเนนไปท่ีการ
รักษาพยาบาลแบบองครวม คือ การรักษาทางดานรางกาย ไดแก การสรางความสมดุลทางรางกาย  
สวนการรักษาทางดานจิตใจ รักษาโดยการสกัดตนตอของการเกิดโรคอันไดแก กิเลสตัณหา จิตหรือ
มโนสวนลึกท่ีเปนไปในอํานาจของกิเลส โดยใชธรรมโอสถบําบัด เปนการชวยผูใหปวยสามารถ
ดําเนินชีวิตและพัฒนาตนเองใหปลอดจากการเผชิญกับความเจ็บไขไดปวยท้ังทางกายและจิตใจได 
อันจะเปนการเก้ือกูลตอการปฏิบัติธรรมใหบรรลุเปาหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได สวนการ
รักษาพยาบาลตามแนวเวชกรรมไทย แพทยท่ีทําการรักษาจะเนนไปท่ีการรักษาพยาบาลทางดาน
รางกายเปนหลักคืออาศัยแพทยท่ีมีความชํานาญในการรักษาโรค มีกิจท่ีจะตองทํา ๔ ประการ๑๒   
ในการรูจักสาเหตุของโรคตาม ๔ กองสมุฏฐาน๑๓ และพฤติกรรมของคน จึงจะทุเลาเบาบาง      
หรือ หายได การรักษาพยาบาลตามแนวเวชกรรมไทย มีหลักการตรวจวินิจฉัยโรคและการบําบัดโรค
ดวยแนวคิดพ้ืนฐานเรื่องธาตุท้ัง ๔ คือ ดิน น้ํา ลม และไฟ ท่ีประกอบกันข้ึนเปนรางกายของคน  
การเสียสมดุลของธาตุท้ัง ๔ จากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงตามวัย กาลเวลา ฤดูกาล ภูมิประเทศ 
และพฤติกรรมของคนตางเปนสาเหตุของการเกิดโรค  ซ่ึงมูลเหตุของโรคตามทฤษฎีการแพทยแผน
ไทย ไดแก อาหาร อิริยาบถ การอยูในท่ีอากาศรอนหรือเย็นเกินไป อากาศไมสะอาด การอดนอน       
การอดอาหาร การอดน้ํา การกลั้นอุจจาระ ปสสาวะ การทํางานเกินกําลัง ความเศราโศกเสียใจ                                                
และการมีโทสะมาก เปนตน ยังสอดคลองกับการศึกษาของ ศศิธร เขมาภิรัตน๑๔ ท่ีไดศึกษา
เปรียบเทียบพุทธวิธีในการดูแลสุขภาพแบบองครวมกับการแพทยไทย พบวา พุทธวิธีการแพทยแผน 
ไทยมีท้ังเหมือนกันและความตางกัน โดยความเหมือนกันท้ังพุทธวิธีกับแพทยแผนไทย คือ ๑) 
รางกายประกอบดวยธาตุสี่ ๒) ความไมสมดุลของธาตุสี่ทําใหเกิดโรค ๓) โรค การตรวจโรค   การ

                                                        
 ๑๒ กิจ ๔ ประการ ซ่ึงผูท่ีจะเปนแพทยตองเรียนรู ไดแก ๑) เรียนรูท่ีตั้งแรกเกิดของโรค ๒) รูจักช่ือของ
โรค ๓) รูจักยาสําหรับรักษาโรค และ ๔) รูวายาใดควรรักษาโรคใด.  
 ๑๓ กองสมุฏฐาน ไดแก กองธาตุสมุฏฐาน กองอุตุสมุฏฐาน กองอายุสมุฏฐาน และกองกาละสมุฏฐาน 
รวมถึงกองประเทศสมุฏฐาน 
 ๑๔ ศริธร  เขมาภิรัตน, “การศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธีในการดูแลสุขภาพแบบองครวมกับการแพทย
แผนไทย”. ปริญญานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๘), บทคัดยอ.  
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วินิจฉัยโรค ๔) การใชสมุนไพร ยา วิธีการรักษาสรางภูมิคุมกันโรค ปองกันโรค ๕) จรรยาแพทย 
สวนความตางของพุทธวิธีกับแพทยแผนไทย คือ พุทธวิธีกลาวถึงกิเลสเปนสาเหตุใหเกิดโรคทางใจ 
โรคเกิดจากกรรมในอดีตชาติ การบําบัดโรคดวยพระธรรมโอสถและการใช พุทธานุภาพ           
สวนการแพทยแผนไทยไมไดกลาวถึงเลย  
 เม่ือนําการรักษาพยาบาลตามแนวพุทธวิธีมาบูรณาการกับการรักษาพยาบาลตามแนว
เวชกรรมไทย จึงถือไดวาเปนการรักษาแบบองครวมท่ีทําใหผูปวยหายจากโรคไดท้ังสองดานคือ    
ท้ังทางรางกายและจิตใจไปพรอม ๆ กัน เหมือนดังขอความท่ีไดจากการสัมภาษณท่ีวา  

  “การรักษาแบบองครวมซ่ึงเปนการรักษาท่ีคํานึงถึงท้ังดานรางกาย               
จิตใจ และสังคม โดยอาศัยการรักษาพยาบาลตามแนวพุทธวิธีเปนหลัก                      
ซ่ึงการรักษาโรคทางกายจําเปนตองใชอาหาร สมุนไพร ความรอน การพักผอน           
อิริยาบถในการบําบัดรักษา ทางดานจิตใจจําเปนตองรักษาโรคโดยใชพุทธะ              
โอสถ ธรรมะโอสถ สังฆะโอสถ พลังจิต และการใชธรรมชาติในการบําบัด                
รักษาโรค สวนดานสังคมตองอาศัยความรักความผูกพัน ความเปนญาติ                      
พ่ีนอง ใหกําลังใจกันและกัน โดยการเยี่ยมเยือนผูปวย”๑๕ 

  และพระพุทธศาสนาจัดอยูในประเภทนี้ โดยการทําจิตบําบัดไดสองทาง คือ การศึกษา
ปฏิบัติธรรมโดยตรง มีเปาหมายคือการบรรลุธรรม เขาถึงภาวะท่ีจิตสงบ สิ้นทุกข และอีกทางหนึ่ง
นั้นเปนการนําหลักพระพุทธศาสนามาประยุกตใช ซ่ึงเปาหมายของการรักษาคือ การคนหาวามีอะไร
ตกคางอยูในใจบาง ขจัดสิ่งตกคางอันเปนสิ่งปนเปอนออกไปจากใจ  เม่ือใจสะอาดมี สิ่งปนเปอน
นอยลงเทาใดการรับรู โลกการรูจักชีวิตก็จะเปนจริงมากข้ึน สิ่งเราตางๆ ท่ีเคยทําใหจิตใจวาวุน     
ไมสงบ ก็ไมมีอิทธิพลอีกตอไป เปนใจท่ีสงบ เอิบอ่ิมรูจักโลก รูจักชีวิตตามท่ี เปนจริง และมี
สุขภาพจิตสมบูรณ หรือบางคร้ังเรียกวา พุทธวิธีจิตบําบัด๑๖  ยังสอดคลองกับ เสรี  พงศพิศ๑๗      
ไดอธิบายวา การรักษาแบบองครวมเปนการดูแลสุขภาพโดยคํานึงถึงคนในทุกดานไมวาจะเปนดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ ความรูสึก สิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคม เนื่องจากการรักษาคน   
ท่ีพิจารณาคนในฐานะเปนองคาพยพ เปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีเอกภาพหรือองครวม เปนระบบชีวิต     
ซ่ึงองคประกอบและปจจัยตาง ๆ สัมพันธกันท้ังหมด และลวนมีผลกระทบตอกัน คนไมใชเครื่องจักร 
ไมใชกลไก แตเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีอยูไดดวยความสัมพันธกับคนอ่ืน สิ่งอ่ืน มีความฝน ความใฝฝน 
ความหวัง ความรัก ความศรัทธา ความปรารถนาท่ีจะมีชีวิตอยูและใหชีวิตแกผูอ่ืน ไมใชเปนแตเพียง
ผูรับ เหลานี้ลวนเก่ียวของกับการปองกันและรักษาสุขภาพทําใหคนอยูดีมีสุข ดังนั้น การเวชกรรม

                                                        
 ๑๕ สัมภาษณ พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร., เจาอาวาสวัดโพธ์ิโนนทัน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน, ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘. 
 ๑๖ สมพร บุษราทิจ, พุทธวิธีจิตบําบัด, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพนันทพันธ, ๒๕๔๒), หนา ๒๗๒-
๒๗๓. 
 ๑๗ เสรี  พงศพิศ, รอยคําท่ีควรรู, (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทยการพิมพ, ๒๕๕๓), หนา ๓๔-๓๕. 
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แผนไทยจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการบําบัดรักษาโรค และมีความสําคัญในดานการสืบทอด      
ภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทย การธํารงเอกลักษณในการดูแลรักษาสุขภาพเฉพาะทองถ่ินของไทย 
การดูแลสุขภาพตามแนวคิดแบบ “พ่ึงพาตนเอง” เพ่ือลดปญหาดานเศรษฐกิจ เวชกรรมแผนไทย  
จึงเปนท่ีพ่ึงสุดทายท่ีรองรับการเจ็บปวย โดยเฉพาะผูปวยดวยโรคท่ีหมดหนทางในการรักษา 
 การบูรณาการการดูแลรักษาสุขภาพโดยใชภูมิปญญาแพทยแผนไทย รวมกับความเชื่อ 
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา สมุนไพรท่ีมีตามธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ฤดูกาล อุณหภูมิ  
และลักษณะทางกายภาพของคนไทย โดยใชกระบวนการดูแลรักษาท้ังทางรางกายและจิตใจ 
พระพุทธเจาตรัสรูธรรมท่ีเปนสิ่งธรรมชาติ กฎธรรมชาติ และปฏิบัติใหดูกอน สอดคลองกับ        
กฎธรรมชาติท้ังภายนอก (โลก) และภายใน (ชีวิต) โลกกับชีวิตจึงตองสัมพันธเก้ือกูลกันอยาง
เหมาะสมไมเกิดความขัดแยงกัน กระบวนการรักษาโรคตามแพทยแผนไทยก็คือ การท่ีคนเราเขาใจ
กฎธรรมชาติท้ังภายนอกคือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ท่ีอยูในรูปของพืช แร ดิน แลวเขาใจธรรมชาติของ   
ชีวิตวา เปนกระบวนการทางธรรมชาติเชนกัน ดังนั้น การรักษาโรคตามกระบวนการแพทยแผนไทย    
จึงเปนสิ่งท่ีเปนไปดวยความถูกตอง สอดคลอง กลมกลืนกับหลักพระพุทธศาสนา เชน พระพุทธองค 
ทรงตรัสอนุญาตใหภิกษุดูแลพยาบาลซ่ึงกันและกันได โดยอนุญาตพืชท่ีเปนยาใชในการรักษาบําบัด 
สวนสิ่งท่ีเติมเต็มเขาไป คือ ธรรมะ ใหเปนอยูดวยความไมประมาท มีสติสัมปชัญญะเปนการใชสอย 
เสพบริโภคปจจัย ๔ อยางรูเทากันก็จะมีสวนในการปองกัน รักษาโรคไปดวยในแนวเดียวกัน 
 

๗.  ขอเสนอแนะ 
 ๗.๑ ขอเสนอแนะในการนําไปใช คือ ๑) ควรมีการนําแนวทางในการพยาบาลรักษา
โรคตามพุทธวิธีไปประยุกตใชในศูนยแพทยแผนไทยท่ีมีอยูแตละแหงใหมีผลปรากฏชัดเจนในเรื่อง
การบูรณาการตามพุทธวิธีกับการรักษาตามแผนแพทยไทย และ ๒) ควรคัดกรองผูเจ็บไขไดปวย    
ท่ีสมัครใจเขารักษาตามการบูรณาการพุทธวิธีสูการพยาบาลรักษาโรคตามแนวเวชกรรมไทย โดยมี
การสังเกต วิเคราะห สรุปผลแลวพิมพเผยแพรผลงานวิจัยชิ้นนี้ใหกับผูท่ีสนใจไดทราบ ไดเรียนรู
ตอไป 
 ๗.๒ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ๑) ควรนําหลักการบูรณาการพุทธวิธีสูแนวการ
พยาบาลรักษาโรคตามแนวเวชกรรมไทยน้ีไปปรับเปนนโยบายโครงสรางของหนวยงานท่ีมีสวน
เก่ียวของ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการรักษาตามแนวทางดังกลาวใหเปนรูปธรรมในระดับนโยบาย และ  
๒) ควรใหหนวยงานท่ีเ ก่ียวของ ท้ังทางแพทยปจจุบัน แพทยแผนไทย และตัวแทนทาง
พระพุทธศาสนาท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการรักษาทางจิตใจ รวมกันดําเนินการรักษาแบบบูรณาการ
ใหเปนแนวทางปฏิบัติในระดับสูงตอไป 
 ๗.๓ ขอเสนอแนะในการวิจัย คือ ๑) ควรมีการนําเอาธรรมะโอสถตามแนวแหง
พระพุทธศาสนาไปทําการศึกษาวิจัยในภาคปฏิบัติเพ่ือวิจัยถึงการบําบัดเฉพาะโรค ๆ ไป หรือโรค   
ท่ีรายแรง เปนตน ๒) ควรศึกษาเปรียบเทียบการรักษาตามแนวพุทธวิธี แพทยแผนปจจุบัน แพทย
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แผนไทย และแพทยแผนจีน และ ๓) ควรศึกษาข้ันตอนในกระบวนการการบูรณาการการรักษา 
ตามแนวทางพระพุทธศาสนากับแพทยแผนตาง ๆ อยางละเอียด 
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วิเคราะหความเช่ือเร่ืองคุณคาของสุภาษิตพระรวงที่มีตอสังคมไทย 
An Analitical Study of The Significance of Suphasidphraraung  

Toward Thai 
 

ประพันธ  กุลวินิจฉัย∗ 
   

บทคัดยอ 
 บทความวิจัยเรื่อง ความเชื่อเรื่องคุณคาสุภาษิตพระรวงตอสังคมไทยนี้ มีวัตถุประสงค ๒ 
ประการไดแก (๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะหความเชื่อในสุภาษิตพระรวงของสังคมไทย (๒)  เพ่ือศึกษา
คุณคาของสุภาษิตพระรวงท่ีมีตอการดําเนินชีวิตของสังคมไทย 
 ผลการวิจัยพบวา การสืบคนของนักวิชาการผูเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ลงความเห็นกันวา เปน
สุภาษิตท่ีพระรวงเจาตรัสสอนพสกนิกรและขาราชการในพระองคตามศิลาจารึกหลักท่ี๑ของพอขุน
รามคําแหงสมัยสุโขทัยวา ทรงใหทําแทนหินคลายท่ีนั่งเพ่ือแสดงธรรมสําหรับพระสงฆเสร็จแลวทรง
ใหนําไปต้ังท่ีดงตาลแลวทรงใหนิมนตพระสงฆนั่งแสดงธรรมแกประชาชนในวันพระวันโกน สําหรับ
วันอ่ืนๆท่ีพระสงฆไมแสดงธรรม พระรวงเจาก็จะใหพสกนิกาท้ังบรรดาเสนามาตยเขาเฝาเพ่ือฟงพระ
โอวาทรับเอาขอปฏิบัติ ดังนั้นสุภาษิตพระรวงนาจะไดจากสถานท่ีนี้ แตไมมีหลักฐานเปนลายลักษณ
อักษรหรือจารึกใดๆในสมัยสุโขทัย  ตอมาปรากฏวามีโคลงประดิษฐพระรวงในสมัยอยุธยาตอน
ปลายซ่ึงเปนพระราชนิพนธในสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกษฐดวยทรงเห็นคุณคาในคําสอนจารึกไว
ใหรุนหลังไดรูกันตอไป จากโคลงประดิษฐ จนมาถึงสมัยรัชกาลท่ี ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทรจึงทรงให
จารึกสุภาษิตพระรวงไว ณ วัดโพธิ์ ทีผูรูสันนิษฐานวา สมเด็จพระมหาสมณะเจา กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรสทรงชําระรายสุภาษิตพระรวงโดยสังเกตจากความเครงครัดในการใชฉันทลักษณของรายท่ี
สวนมากวรรคละ ๕ คํา มีท้ังหมด ๑๕๘ สุภาษิต 
 ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหเพ่ือใหไดเกิดความรูใหมดวยการนํามาอุปมาเปรียบเทียบกับ
หลักธรรมในพระไตรปฎก พบวา เขากับหลักธรรมเชน   มีความสันโดษ   พอใจแตในสิ่งท่ีตนมีอยู 
ไมทําความเดือดรอนใหแกผูอ่ืน มีความระมัดระวังในกิจการตาง ๆไมโออวดตนเอง  เคารพนับถือ
ผูใหญ  มีความรักตนยิ่งกวารักทรัพยสมบัติ  มีเหตุผล มีอัธยาศัยตอผูอ่ืน เอ้ือเฟอญาติพ่ีนอง มีใจ
กลาหาญ มีเหตุผล  เปนคนประหยัด  ไมผูกพยาบาท  มีวาจาสัตย  มีใจหนักแนน ไมเชื่อถือสิ่งใด
งาย ๆ  ไมเปนคนเจาเลห  มีมารยาท  จดจําแตสิ่งท่ีเปนประโยชน  คิดกอนแลวจึงพูด  ไมอวดดีตอ
ผูอ่ืน  มีความเด็ดขาดจริงจังไมเหลาะแหละ  ดูตัวอยางท่ีดีเพ่ือประพฤติปฏิบัติตาม  ไมเปนคนมัก
งาย  ไมเห็นแกสิ่งท่ีมีคานอยยิ่งกวาสิ่งท่ีมีคามาก 

                                                           
∗ ผูชวยศาสตราจารย., อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 ท้ังนี้ผูวิจัยไดถอดความในสํานวนรายท้ังหมดเพ่ือใหเขาใจยิ่งข้ึนดวยภาษารวมสมัยและ
ภาษาทางพุทธศาสนาเปนการเพ่ิมคุณคาของสุภาษิตท่ีมีอิทธิพลในดานตางๆ เชน  คุณคาทางสังคม  
ทางเศรษฐกิจ  ทางสิ่งแวดลอม และทางวัฒนธรรม เปนตน 

คําสําคัญ: สุภาษิตพระรวง 
 

ABSTRACT 
This  research  entitled  “An Analytical Study of the Significance of 

Suphasidphrarauang Toward the Thai Societies” consists of  two objectives as 
follows (1) to study and  analyze the belief in Subhasidphraruang of Thai societies,  
(2) to study  the significance of  Subhasidphraruang on  living the  lives of Thai 
societies. 

Subhasidphraruang on  living the  lives of Thai societies The monks were 
invited to be seated on it to give sermons to the people on Buddhist holidays (Wan 
Phra) and shaving day of monks (Wan Kon).  On ordinary days, he granted audience 
with his subjects and ministers to listen to his instructions. So the advice in 
Subhasidphraruang may been spoken at this time, but there is no written evidence 
or any inscription in the Sukhothai period. Later on, it appeared there were poems 
of Praditphraruang at the end of the Ayutthaya period which was assumed to be 
the royal literary work of King Borommakot who saw that their value was suitable 
for the study by posterity. During the reign of King Rama III of the Rattanakosin 
period, the writings of  Subhasidphraruang were inscribed at Wat Pho. Some 
scholars assumed that Somdet Phramaha Samanachao 
Kromphraparamanuchidnorot had revised   the Subhsidpraruang because of the 
strictness of the prosody by limiting each verse to five words in  each of the 158 
episodes.   

The researcher analyzed it to obtain new knowledge by comparison with 
the principle of Dhamma in the Tipitaka. It was found that the poem can go 
together with  the  principles of  Dhamma, such as being satisfied in solitude with 
what belongs to one’s  own, staying away from doing harmful things to others, 
being careful about general activities, not boasting, paying respects to adults, loving 
oneself more than property, being reasonable, courteous, polite to others  and 
generous to relatives, courageous, economical, not vindictive, being honest, 
steadfast, neither credulous nor cunning, keeping in mind only useful things, always 
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thinking before speaking, not showing off,  being decisive and  serious, focusing on 
only good examples for practice, neither negligent nor selfish about things of little 
value.  

Researcher has interpreted all verses and  expressions in the poem so that 
they will  be more easy to understand using   contemporary language and Buddhist 
terms which increases the value of the proverbs for influencing various aspects and 
values of modern society.   
Keyword: Suphasidphraraung  

       
 
๑. บทนํา  
 ในโลกยุคใหมท่ีนับวันจะลืมของเกาตามหลักการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงเขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันทําใหคนในปจจุบันไมสนใจคําสุภาษิต คําพังเพย หรือคําสอนของผูใหญในสกุล ดังนั้น
ในการสํารวจตางๆจากโพลก็ดี วิจัยก็ดีบางครั้งอาจผิดบางถูกบางแตก็เปนวิธีการท่ียอมรับกันตาม
หลักวิชาดังตัวอยางการสํารวจเรื่องสุภาษิตดังนี้ “เชื่อหลักวิทยาศาสตร ตามกระแสวัฒนธรรมใหม ก็ 
เปนไปตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเรื่องกาลามสูตร แตทางวิทยาศาสตรมีการทดลองกันตาม
หลักวิชาการอยางเชนความเชื่อ สุภาษิต ของ ธุรกิจบัณฑิตยโพลเรื่องของความเชื่อของชาว
กรุงเทพฯท่ีมีตอสุภาษิตท่ีสะทอนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สรุปวา “ธุรกิจบัณฑิตยโพล 
ศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทําการสํารวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯท่ีมีตอความเชื่อใน
สุภาษิตท่ีสะทอนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเม่ือเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๒ โดยสอบถามชาว
กรุงเทพฯ จํานวน ๑๒๘๓คนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางๆกัน สรุปผลท่ีสําคัญได
ดังนี้ 
 ปจจุบันความเชื่อในสุภาษิตไทยโดยรวมของชาวกรุงเทพฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนอยรอยละ ๐.๕๓ 
เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา ( มกราคม ๒๕๕๑ ) สะทอนใหเห็นวาในปจจุบันสังคมไทยยังมีความเชื่อใน
หลักการปฏิบัติในชีวิตท่ีดีพอๆกับปท่ีผานมาความเชื่อเรื่อง “ ซ่ือกินไมหมด คดกินไมนาน ” “ เดิน
ตามหลังผูใหญ หมาไมกัด ” “ รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา ” “ อดเปรียวไวกินหวาน ” “ ชาๆไดพรา
เลมงาม ” “ อยาจับปลาสองมือ ” “ รูไวใชวา ใสบาแบกหาม ” “ กันไวดีกวาแก ” และ “ คนรัก
เทาผืนหนัง คนชังเทาผืนเสื่อ ” ของชาวกรุงเทพฯเพ่ิมข้ึนมากกวาปท่ีผานมาโดยความเชื่อตอสุภาษิต 
“ อยาจับปลาสองมือ ” เพ่ิมข้ึนถึงรอยละ ๓.๘๙ และ “ รูไวใชวา ใสบาแบกหาม ” เพ่ิมข้ึน
รองลงมาท่ีรอยละ ๑.๙๘ ในขณะท่ีความเชื่อเรื่อง “ มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท ” “ ตนเปนท่ีพ่ึง
แหงตน ” “ ไมออนดัดงาย ไมแกดัดยาก ” “ อยาหวังน้ําบอหนา ” “ คับท่ีอยูได คับใจอยูยาก ” 
และ “ แขงเรือแขงพายแขงได แขงบุญแขงวาสนาแขงไมได ” ลดลงกวาท่ีผานมาโดยความเชื่อตอ
สุภาษิต “ มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท ” ลดลงถึงรอยละ ๐.๕๔ และ “ คับท่ีอยูได คับใจอยูยาก ” 
ลดลงรองลงมาท่ี รอยละ ๐.๔๙ ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาสังคมคนกรุงเทพฯใหความสําคัญกับการไมโลภ 
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มากท่ีสุด และใหความสําคัญกับการออมนอยท่ีสุด เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันไม
เอ้ืออํานวยเทาไรนัก 
 สุภาษิตพระรวงเปนวรรณคดีเลมแรกท่ีแตงเปนคําประพันธประเภทรายโบราณ แบบราย
สุภาพ นั่นคือจบดวยโคลงสองสุภาพ และมีโคลงกระทูลงทายตอนจบอีก ๑ บท บางทานเรียกวา 
รายลิลิต เพราะมีรายแลวมีโคลงตอนจบ ๑ บท เปนภาษิตไทยแท ใชถอยคําอยางพ้ืนๆ ยังไมมีภาษิต
ตางประเทศเขามาปะปน แสดงวาเปนภาษิตไทยเกาแกท่ีติดปากคนไทยสืบมา 
 ปญหา 
 สุภาษิตพระรวง เปนวรรณคดีเรื่องท่ีใชเรียนวิชา วรรณคดีเก่ียวกับลัทธิประเพณีของนิสิต
ชั้นปท่ี ๔ สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคเรียนที ๑ จากการ
สํารวจความรูเรื่องสุภาษิตพระรวงท้ัง ๑๕๔ขอของพระนิสิตท่ีมีภูมิลําเนาตางๆ ของประเทศไทยเชน 
สระบุรี  สุรินทร อุดรธานี เลย มุกดาหาร นครพนม  เชียงใหม ยโสธร นครปฐม นครราชสีมา 
บุรีรัมย ชุมพรสกลนคร ศรีสะเกศ ระนอง ขอนแกน ชุมพร พบวา เคยไดยินหรือคุนหูมากเกิน ๕๐%
มีเพียง ๑๐ ขอ สวนขอท่ีไมเคยไดยินเกิน ๕๐% มีมากถึง ๗๓ ขอของพระนิสิตท้ังหมด ๑๘ รูปดัง
ตัวอยางบางขอท่ียกมาดังนี้ 
 

A๑ เม่ือนอยเรียนวิชา 
 

Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 
ไมเคยไดยิน ๓ ๑๖.๗ ๑๖.๗ ๑๖.๗ 
เคยไดยิน ๑๑ ๖๑.๑ ๖๑.๑ ๗๗.๘ 

ไมออกความเห็น ๔ ๒๒.๒ ๒๒.๒ ๑๐๐.๐ 
Total ๑๘ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐  

A๑๙ เข็นเรือทอดกลางถนน 
 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
ไมเคยไดยิน ๑๖ ๘๘.๙ ๘๘.๙ ๘๘.๙ 

ไมออกความเห็น ๒ ๑๑.๑ ๑๑.๑ ๑๐๐.๐ 
Total ๑๘ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐  
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สาเหตุของปญหา 
 ๑.  เปนภาษาโบราณท่ีเลิกใชแลว 
 ๒. ไมเขาใจความหมายของสุภาษิต 
 ดังนั้น งานวิจัยนี้มุงศึกษาคนควาเรื่องความเชื่อของสังคมไทยในสุภาษิตพระรวง  อัน
สงผลในแงมุมตาง ๆ ในสมัยเริ่มตนจากอิทธิพลของหลักธรรมท่ีแทรกอยูในสุภาษิตคําสอน ทําให
พระพุทธศาสนาม่ันคงสืบมาจนปจจุบัน เพราะประชาชนสวนใหญมีความเชื่อในผูนําคือพระรวงเจา
วาทรงมีวาจาสิทธิ์  เม่ือพระรวงเจาตรัสสอนเรื่องใดๆ ก็ตามมักรับมาปฏิบัติ  ทําใหเปนประโยชนตอ
การปกครอง  เศรษฐกิจและสังคม ท่ีมีรากฐานจากคําสอนทางพระพุทธศาสนาและไดกอตัวข้ึนในรูป
ของวัฒนธรรมไทยมาจนทุกวันนี้และจะสืบทอดตอไปในอนาคตตามพลวรรษของการเปลี่ยนแปลง  
ผูวิจัยจึงไดนําเรื่องนี้มาเพ่ือฟนความจําในฐานะท่ีเปนสุภาษิตของพระรวงเจาท่ีทรงสั่งสอนพสกนิกร
ไทยยุคแรกท่ีนับวันจะเลือนหายไปและนํากลับมาเปนแบบอยางของสังคมไทย ดวยเห็นคุณคา
ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
 ๑)  เปนปฐมสุภาษิต เปนคําสอนท่ีดีงามพึงปฏิบัติ เปนภาษิตประจําชาติ เปนตนเคา
ความคิดและสติปญญาของคนไทย เปนสิ่งแสดงถึงอุดมคติและคานิยมของคนไทย กวีรุนหลังๆ ได
นําไปกลาวอางในวรรณคดีเรื่องอ่ืนๆ 
 ๒)  เปนหนังสือสั่งสอนท่ีสอนอยางตรงไปตรงมา ใชคําสอนท้ังในเชิงหามและเชิงแนะ
โดยตรง สวนใหญเปนเชิงหามดวยถอยคําท่ีกะทัดรัดถาอานสุภาษิตพระรวงไปทีละวรรคดวยความ
สังเกตจะทราบทันทีวา คําสอนท้ังหลายท่ีเรียกวาสุภาษิตพระรวงนั้น คือ “หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา” นั่นเอง เปนคําสอนท่ีดียิ่ง มีใจความลึกซ้ึงกินใจและเปนคติธรรมท่ีคนไทยเรายึดถือปฏิบัติ
และสั่งสอนกันตอๆ มา   จากนั้นก็ไดกลายรูปไปตามลักษณะของกวีนิพนธแบบตางๆ แทรกอยูใน
วรรณคดีไทย ถาพิจารณาตามรูปของวลีจะเห็นวาคลายคลึงและใกลเคียงกับศิลาจารึกของพอขุน
รามคําแหง จึงอาจกลาวไดวา สุภาษิตพระรวงเดิมเปนพระบรมราโชวาท ซ่ึงพอขุนรามคําแหงทรง
แสดงสั่งสอนประชาชนชาวไทยดังท่ีกลาวไวในศิลาจารึกวา “๑๒๑๔ ศก ปมะโรง พอขุนรามคําแหง 
เจาเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยนี้ ปลูกไมตาลนี้ไดสิบสี่เขา จึงใหชางฟนขะดารหินต้ัง    หวางกลางไม
ตาลนี้ วันเดือนดับ เดือนโอกแปดวัน วันเดือนเต็มเดือนบาง แปดวัน ฝูงปูครู เถร มหาเถร ข้ึนนั่ง
เหนือขะดารหินสวดธรรมแกอุบาสกฝูงทวยจําศีลผิใชวันสวดธรรม พอขุนรามคําแหง เจาเมืองศรีสัช
นาลัยสุโขทัยข้ึนนั่งเหนือขะดารหิน ใหฝูงทวยลูกเจาลูกขุน ฝูงทวยถือบานถือเมือง ” และ “พอขุน
รามคําแหงนั้น หาเปนทาวเปนพระยาแกไทยท้ังหลาย หาเปนครูอาจารยสั่งสอนไทยท้ังหลาย ใหรู
บุญรูธรรมแท ” จากขอความในศิลาจารึกนี้ แสดงวาพอขุนรามคําแหงทรงวางพระองคอยางครู
อาจารยของประชาชน และทรงพอพระทัยในการสั่งสอนประชาชนชาวไทยใหรูบุญรูธรรม เม่ือ
พระองคเสด็จข้ึนประทับนั่งเหนือกระดานหิน ทรงอบรมรัฏฐาภิปาโลบายแตงต้ังเจาบานผานเมือง 
และคงจะโปรดพระราชทานพระบรมราโชวาทดวยคติพจนงายๆ ณ ท่ีนั้นดวย จึงทําใหคิดวา พระ
บรมราโชวาทเหลานั้นกระมัง ท่ีตอมามีผูแกไขแตงเติมเพ่ือใหเขาแบบกวีนิพนธแลวกลายมาเปน
สุภาษิตพระรวงเนื่องดวยสุภาษิตพระรวงเปนสุภาษิตไทยแท และเก่ียวของดวยหลักธรรมทางพุทธ
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ศาสนาเปนสวนมาก เชน เก่ียวกับ กรรมดี กรรมชั่ว ความเมตตากรุณา ความประมาท ความเพียร 
ความโลภ สันโดษ ความริษยา ความโกรธ มุสาวาท ปญญา ฯลฯ จึงพิจารณาตามสํานวนภาษา แบง
สุภาษิตพระรวงเปน ๒ ประเภท คือ สุภาษิตไทยแท และพุทธศาสนสุภาษิต๑ 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือศึกษาวิเคราะหความเชื่อในสุภาษิตพระรวงของสังคมไทย  
 ๒. เพ่ือศึกษาคุณคาของสุภาษิตพระรวงท่ีมีตอการดําเนินชีวิตของสังคมไทย 

๓. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(qualitative research)ผูวิจัยไดมีข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑. ข้ันตอนการคนควาเชิงประวัติศาสตรคือ การวิจัยเชิงประวัติศาสตรเปนวิธีแสวงหา
ขอเท็จจริงของสิ่งตาง ๆ รวมท้ังเหตุการณตาง ๆ ท่ีผานมาแลวในอดีต โดยอาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตรเพ่ือใหการรวบรวมขอมูล การสืบเสาะหาขอเท็จจริง การตรวจสอบขอเท็จจริง การ
วิเคราะหสิ่งตาง ๆ หรือเหตุการณตาง ๆ ตลอดจนการสรุปผลเปนไปอยางถูกตอง สมเหตุสมผล และ
สามารถนําผลท่ีไดมาใชในการอธิบายสภาพความเปนจริงในอดีต หรือบันทึกเหตุการณในอดีตในรูป
ใหมท่ีมีระบบและมีความเปนปรนัยยิ่งข้ึน 
 ๒. ข้ันตอนการสืบคน สุภาษิตพระรวง คือ สุภาษิตพระรวง เปนวรรณกรรมลายลักษณ
จารึกลงในแผนศิลารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสติดไวกับผนังดานในศาลาหนาพระมหาเจดียหลังเหนือ วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร และจดไวในสมุดไทยอีกหลายเลม และมีการจําจารึก
ไวหลายสํานวนในสมัยตอมา พรอมท้ังไดรับอิทธิพลจากบาลีและสันสกฤต 
 ๓. ข้ันตอนการนํามาวิเคราะหกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือบุรณาการในการเรียน
การสอนในวิชาวรรณคดีเก่ียวกับลัทธิประเพณี ของพระนิสิตชั้นปท่ี๔ภาควิชาภาไทย มจร.เพ่ือเพ่ิม
คุณคาแกคําสอนโบราณของไทยในอิทธิพลของพระพุทธศาสนา 
 ๔. ข้ันตอนการประเมินคุณคาสุภาษิตพระรวงท่ีสังคมไทยไดรับ และขอเสนอแนะวิธีการ
ตางๆในการปรับปรุงแกไขในโอกาสทําวิจัย 

๔. ผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาวิเคราะหความเชื่อเรื่องคุณคาของสุภาษิตพระรวงท่ีมีตอสังคมไทยซ่ึงผูวิจัย
วางไวท้ังหมด ๕ บทรวมท้ังภาคผนวกอีก ๑ บท  เพ่ือใหเห็นผลการศึกษาวิจัยถึงคุณคาของสุภาษิต
พระรวง ๑๕๘ บทท่ีผูวิจัยไดนําหลักธรรมในพระไตรปฎกมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับสุภาษิตพระ
รวงก็จะเห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยไทยในการปกครองบานเมืองโดยอิงอาศัย
พระพุทธศาสนาอันเปนพระกุสโลบายไดชัดเจน ผูวิจัยไดวางไวในบทท่ี ๔ ซ่ึงจะยกตัวอยางบางงขอ
มาสรุปไวในบทความนี้ ดังนี้ 
                                                           

๑ จารึกพอขุนรามคําแหงหลักท่ี ๑ 
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  ๑) เม่ือนอยเรียนวิชชา 
 ความหมาย  ทําอะไรทําใหเหมาะสมกับวัย  จึงจะสําเร็จประโยชนมีความเจริญรุงเรือง 
เม่ือยังอยูในวัยเด็ก ซ่ึงไมมีภาระตองรับผิดชอบอะไร  มีเวลามากกวาวัยอ่ืน เหมาะท่ีจะแสวงหา
ความรูใสตนเอาไวใชเปนเครื่องมือ      ในการดําเนินชีวิตประกอบกิจการงาน ซ่ึงสําคัญมากเม่ืออยู
ในวัยทํางาน  
 สํานวน สุภาษิตคําโคลง ร.๖ 
  เม่ือตนอายุนอย  พรรษา 
  จงมุงหาวิชา  มากไว 
  ตอใหญจึงใฝ  หาสินทรัพย 
  สวนทรัพยผูอ่ืนไซร อยาไดใฝเอา๒ 

 เปรียบเทียบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเชน 
 - วิชฺชา อุปตฺตํ เสฏฐา   บรรดาสิ่งท่ีงอกงามข้ึนมาวิชาประเสริฐสุด๓ 
 -ทนฺโต เสฏโฐ มนุเสสุ   ในหมูมนุษย คนประเสริฐคือคนท่ีฝกดีแลว๔ 

 ในพระไตรปฎกระบุไวมีมากเรื่องวิชาถามีในคนใดเปนผูประเสริฐเชน “ในอัมพัฏฐสูตร  
พระผูมีพระภาคเจาเม่ือตรัสวา  “ดูกอนอัมพัฏฐะ  ถึงเราก็ กลาวอยางนี้วาในหมูชนท่ียังยึดถือใน
เรื่องโคตรกษัตริยเปนผูประเสริฐสุด  คนท่ีสมบูรณดวยวิชชาและจรณะเปนผูประเสริฐสุดในหมู
เทวดาและมนุษย”๕ ดังนี้  
 ขอนี้วิเคราะหจะเห็นวา อิทธิพลคําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีเขามาในสมัยสุโขทัยเปนท่ี
ยอมรับของชนทุกระดับช้ัน ผูนําตั้งแตระดับสูงสุดและพระสงฆตางชวยกันเผยแผธรรมจนกลายมาเปนแบบแผน
ของสังคมท่ัวไป 
 และ วิเคราะหวา คลายโคลงโกนิติบทนี้ 
 “ความรูผูปราชญนั้น    นักเรียน   
 ฝนท่ังเทาเข็มเพียร    ผายหนา   
 คนเกียจเกลียดหนายเวียน   วนจิต  
 กลอุทกในตะกรา    เปยมลนฤามี”   คนท่ีมีความหยันหม่ันเพียรแมทํากิจการใดท่ียากก็
ยอมสําเร็จ 
 สํานวนรายถอดความไดดังนี้ “วัยตนคนหาวิชา” 
                                                           

๒กรมศิลปากร.สุภาษิตพระรวง  สุภาษิตพระรวงคําโคลงและโคลงสุภาษิตเร่ืองพระรวง ศิลาจารึกพอ
ขุนรามคําแหง.หนา ๑๕ กรมศิลปากร  อนุญาตใหพมพเปนบรรณาการ.โรงพิมพรวมมิตรไทย พระนคร พ.ศ.
๒๕๑๑ 

๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). อมฤตพจนา. หนา ๓๕ สํานักพิมพเพชรกะรัต พ.ศ.๒๕๔๘    
๔ อางแลว เรื่องเดียวกัน. อมฤตพจนา. หนา ๓๖ 
๕ม.ม.อ.(ไทย )๒๐/๗๑   
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 ๒) ใหหาสินมาเม่ือใหญ 
 ความหมาย  เม่ือเจริญวัยเปนผูใหญอยูในภาระท่ีมีความรับผิดชอบไดแลว  ก็ตองรูจักทํา
การงานประกอบอาชีพ เพ่ือรับผิดชอบตัวตัวเองและครอบครัว พอแม และหมูคณะญาติ  โดยอาศัย
ความรูไดศึกษาเลาเรียนในระหวางท่ีอยูในวัยเด็กนั่นแหละ วิชาความรูตาง ๆ ท่ีไดเลาเรียนมา  จะ
ถูกนํามาใชมากในตอนทําการทํางานนี่เอง๖  
 สํานวน สุภาษิตคําโคลง ร.๖ 
 รวมสารประเสริฐไว อนุศาสน 
 สอนจิตประชาราฎร ผองแผว 
 ใหกอบกิจท่ีปราศ จากโทษ 
 ปวงกิจท่ีผิดแลว  ละเวนเปนดี๗ 
 เปรียบเทียบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเชน 
 ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฐาตา วินฺทเต ธนํ.  ขยัน เอาธุระ ทําเหมาะจังหวะยอมหาทรัพยได๘

สํานวนถอดความไดดังนี้  “โตมาหาทรัพยไว” 
 ๓) อยาใฝเอาทรัพยทาน 
 ความหมาย อยาคิดอยากไดทรัพยสินของผูอ่ืน  อยาละโมบโลภอยากไดสมบัติของใคร ๆ 
ธรรมดาวาของของใคร  ยอมเปนท่ีรักและหวงแหนของผูนั้น  ไมอยากใหคนอ่ืนเอาไป๙ 
 ขอความในอรรถกถามีวา “พึงประกอบความในวาระท้ังหมดอยางนี้วา  ปฏิบัติเพ่ือ
ประโยชนแกการละ  เพ่ือประ-โยชนแกการตัดขาด  ดวยศีลสังวรทางกายกลาวคือ  อทินนาทาน  
(ไมลักทรัพย)ดวยศีลสังวรทางวาจา  กลาวคือสัจวาจา  (พูดคําจริง)  ดวยศีลสังวรทางวาจา
กลาวคือปสุณาวาจา  (ไมพูดสอเสียด)  ดวยศีลสังวรทางใจ  กลาวคืออคิทธโลภะ(ไมหมกมุนและ
ละโมบ)  ดวยศีลสังวรทางกายและทางวาจา  กลาวคือ  อนินทา-โรสะ  (ไมนินทาและไม
กระทบกระท่ัง)  ดวยศีลสังวรทางใจ  กลาวคือ  ความไมโกรธและคับแคนใจดวยศีลสังวรทางใจ  
กลาวคือ  ความไมดูหม่ิน๑๐ 
 สํานวนรายถอดความไดดังนี้ “ขมใจไมละโมบ” 
 ๔) อยาริรานแกความ 
 ความหมาย:อยาไดใครดวนหาเรื่องราว  อยาหาเหตุกอการวิวาท อยาแสเขาไปหาเรื่อง
เดือดรอนใสตัวโดยไมจําเปน จงนําชีวิตหลีกออกจากเสนทางท่ีนําไปสูคดีความหรือภัยอันตรายตาง 
ๆ๑๑  
                                                           

๖ อุทัย ไชยานนท. สุภาษิตพระรวง หนา ๑๔หนา๑๕ 
๗ อางแลว. กรมศิลปากร.สภุาษิตพระรวง หนา๑๕    
๘ อางแลว เรื่องเดียวกัน. อมฤตพจนา. หนา ๕๓ 
๙  อางแลว  อุทัย ไชยานนท. หนา ๑๖ 
๑๐ ม.ม.อ.(ไทย)๒๐/๔๙    
๑๑ อางแลว  อุทัย ไชยานนท. หนา ๑๖หนา ๑๗ 
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 ในพระสูตรตอนหนึ่งวา “ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตน
เคา มีกามเปนตัวบังคับ เพราะเหตุแหงกามท้ังหลายนั้นแล แมพระราชาท้ังหลายก็วิวาทกันกับพวก
พระราชา แมพวกกษัตริยก็วิวาทกันกับพวกกษัตริย แมพวกพราหมณก็วิวาทกันกับพวกพราหมณ 
แมคฤหบดีก็วิวาทกันกับพวกคฤหบดี แมมารดาก็วิวาทกับบุตร แมบุตรก็วิวาทกับมารดา แมบิดาก็
วิวาทกับบุตร แมบุตรก็วิวาทกับบิดา แมพ่ีชายนองชายก็วิวาทกันกับพ่ีชายนองชาย แมพ่ีชายก็วิวาท
กับนองสาว แมนองสาวก็วิวาทกับพ่ีชาย แมสหายก็วิวาทกับสหาย ชนเหลานั้นตางถึงการทะเลาะ
แกงแยง วิวาทกันในท่ีนั้นๆ ทํารายซ่ึงกันและกัน ดวยฝามือบาง ดวยกอนดินบาง ดวยทอนไมบาง 
ดวยศาตราบาง ถึงความตายไปตรงนั้นบาง ถึงทุกขปางตายบาง ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมนี้ก็เปนโทษ
ของกามท้ังหลาย ... เกิดเพราะเหตุแหงกามท้ังหลายท้ังนั้น๑๒ 
 วิเคราะหตามความในพุทธศาสนาสุภาษิต “อตฺตานฺเจ  ปยํ  ชฺญา  น  นํ  ปาเปน  สํ
ยุเช” ถารูวาตนเปนท่ีรัก  ก็ไมควรเอาตนนั้นไปพัวพันกับความชั่ว ๑๓ 
 สํานวนรายถอดความไดดังนี้  “หลบเลี่ยงอันตราย” 

๕. วิจารณผล 
 ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยตองการเนนใหเปนวาพระมหากษัตริยไทยทุกพระองคทรงเปนพุทธ
มามกะและทรงพระปรีชาสามารถในการปกครองโดยใชหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพราะตอนตน
นั้นไดตกอยูภายใตการปกครองของขอมมาชานานซ่ึงใชหลักศาสนาพราหมณปกครองประเทศดังนั้น
เม่ือไทยไดเปนอิสระแลวจึงควรแยกใหหมดโดยใชหลักพระพุทธศาสนามาเปนธรรมนูญการปกครอง
แทนการใชแบบขอมท่ีมีศาสนาพราหมณเปนธรรมนูญ ดังนั้นในข้ันวิจารณน้ีขอตัดเอาบางตอนใน
ภาคผนวกมานําเสนอดังนี้ 
 ขอความในพระไตรปฎกท่ีใชประกอบการเปรียบในการวิจัยบางขอท่ีเห็นวาเปน
ประโยชนในการศึกษา 
 ๑)  ธรรมราชา (พระรวง กษัตริยในอาณาจักรสุโขทัย)  เปนภาษาทางศาสนาท่ีมาจาก
บาลีสันสกฤตใชอางในเร่ืองตางๆเชน ระบอบการปกครองหมายถึงแบบธรรมราชาพอปกครองลูก  
และพระนามาภิไธยหมายถึงชื่อของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจา ดังตัวอยางในพระไตรปฎกท่ี
อางถึงคําวาธรรมราชาวา “ภิกษุท้ังหลาย พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรมราชา ทรงยังจักร
มิใชของพระราชาอ่ืนใหเปนไป เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อะไรเลา เปนราชาของพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรมเปนธรรมราชา พระ
ผูมีพระภาคตรัสตอบวาดูกรภิกษุ ธรรมเปนราชาของพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรมราชาด่ัง
นี้ แลวไดตรัสตอไปวา ดูกรภิกษุ พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรมเปนธรรมราชาในโลกนี้ทรงอาศัยธรรม

                                                           
๑๒ ที.มู.(ไทย) ๑๒/๑๘๙/๑๑๖ 
๑๓ พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตโฺต):อมฤตพจนา. สํานักพิมพเพชรกะรัด ถ.บรมราชชนนี ตะลิ่งชัน 

กทม. พ.ศ.๒๕๔๘  
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นั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรมมีธรรมเปนธงมีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ทรง
จัดการรักษา ปองกันและคุมครองท่ีประกอบดวยธรรมไวในอันโตชน ฯ 
 ดูกรภิกษุ อีกประการหนึ่ง พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรมราชา  ทรงอาศัยธรรม
นั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธงมีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญทรง
จัดการรักษา ปองกัน และคุมครองท่ีประกอบดวยธรรมไวในพวกกษัตริย ผูท่ีตามเสด็จในหมูพล ใน
พราหมณและคฤหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบท ในสมณะและพราหมณ ในเนื้อและนกดูกรภิกษุ 
พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรมราชา พระองคนั้นแล ซ่ึงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม 
เคารพธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธง มีธรรมเปนตรา มีธรรมเปนใหญ ครั้นทรงจัดการรักษา 
ปองกัน และคุมครองท่ีประกอบ ดวยธรรมไวในอันโตชน ในพวกกษัตริยผูตามเสด็จ ในหมูพล ใน
พราหมณและคฤหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ ในเนื้อและนกแลว ยอม
ทรงใชจักรใหเปนไปโดยธรรมเทานั้น จักเปนอันมนุษย ขาศึกหรือสัตวไรๆ ใหเปนไปไมได ฉันใด ฯ 
 ดูกรภิกษุ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงธรรม เปนธรรมราชา  ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธงมีธรรมเปน
ตรา มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรักษาปองกัน และคุมครองท่ีประกอบดวยธรรมไวในกายกรรม วา
กายกรรมเชนนี้ควรเสพ กายกรรมเชนนี้ไมควรเสพ ฯ๑๔ 
 ๒)  สุภาษิต เปนคําท่ีมาจากบาลีสันสกฤตหมายถึงคําพูดท่ีกรองแลวในกลักธรรมถือเปน
ฉันทลักษณดังนั้นคําพูดนี้จึง ไพเราะ นาฟง ละเอียดออน หรือบางครั้นคนนําไปใชในทางท่ีผิดเชน
ศักด์ิสิทธิ์ ขลัง แตถาใชคุมครองใหแคลวคลาดยึดถือวาเปนพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ใชได สุภาษิต
พระรวงถือเปนคําสั่งสอนของพระรวงเจากษัตริยไทยในอาณาจักรสุโขทัย ในวิจัยนี้มีคําวา สุภาษิตจึง
ไดอางอิงหลักธรรมตามท่ีคนหาไดในพระไตรปฎกดังนี้ “เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เวรัญช
พราหมณไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดมเปนผูเจริญท่ีสุด ทานพระโคดมเปนผู
ประเสริฐท่ีสุด ขาแตทานพระโคดมภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองคไพเราะนัก 
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ี
ปด บอกทางแกคนหลงทางหรือสองประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้๑๕  
 ดังนั้น คําท่ีเปนภาษิต นั้นพระพุทธเจาทรงใชในการเผยแผพระสัทธรรมระหวาง ๔๕ 
พรรษาท่ีไดผลแมในชนทุกชั้นเม่ือไดฟงตางก็ชื่นชมยินดี ภาษิตของงพระพุทธองคนั้นแมเทวดายังมา
รับฟงโดยเคารพอยางเชนเรื่องรัตนสูตร ในขุททกปาฐะภูตเหลาใด ประชุมกันแลวในประเทศนี้ก็ดี 
หรือภุมมเทวดา เหลาใดประชุมกันแลวในอากาศก็ดี ขอหมูภูตท้ังปวงจงเปนผูมีใจดีและจงฟงภาษิต
โดยเคารพ๑๖   

                                                           
๑๔ องฺ.เอก.๒๐/๔๕๓/๑๐๔ 
๑๕ วิ.มหา.๑/๔/๗  
๑๖ ขุ.ธ.๒๕/๗/๓ 
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 ๓)  สรุปขอธรรมทางพระพุทธศาสนาบางขอของสุภาษิตพระรวง๑๕๔บทดังจะ
ยกตัวอยางบางขอมาดูดังนี้ 
 ๓.๑  สันโดษ คือความพอใจในสิ่งท่ีตนมีตัวอยางเชน “อยาใฝตนใหเกิน,   อยาใฝสูง
เกินศักดิ์ฯจะมีขอเปรียบเทียบในหลักธรรมใน สันตุฏฐิสูตรดังนี้ “เม่ือภิกษุสันโดษดวยปจจัยอันหา
โทษมิได ท้ังนอยและหาไดงาย ปรารภเสนาสนะ จีวร ปานะ และโภชนะ จิตของเธอก็ไมคับแคนไม
กระทบกระเทือนทุกทิศ และธรรมเหลาใดอันภิกษุนั้นกลาวแลว อนุโลมแกสมณะธรรมธรรม
เหลานั้นอันภิกษุผูไมประมาท มีความสันโดษถือเอาโดยยิ่ง ฯ๑๗ ขอธรรมชี้ใหเห็นบุคคลท่ีอยูเปนสุข
ไมวาบรรพชิตหรือคฤหัสถตองรูจักความพอดี รูประมาณในการบริโภคใชสอยปจจัยสี ่
 ๓.๒  วาจาสัตย ในสุภาษิตพระรวงเชน “เจรจาตามคดี   ”มีขอธรรมเปรียบเทียบให
เห็นในธรรม ๘ ประการท่ีพระพุทธเจาตรัสกับโปตลิยคฤหบดีตัวอยางเรื่องคําพูดดังนี้ “มุสาวาท พึง
ละไดเพราะอาศัยวาจาสัตย ปสุณาวาจา พึงละไดเพราะอาศัยวาจาไมสอเสียดฯ”๑๘การพูดจาดีมีคน
รักและไวใจในวงการ กิจการทุกอยางยอมไดรับความรวมมืออยางดีถามีความจริงใจตอกันเรียกวามี
เครดิตคือความเชื่อใจกัน 
 ๓.๓  ริษยา เปนขอหนึ่งในอุปกิเลสทําใหใจเศราหมองถามีในตน สุภาษิตพระรวงขอวา 
“อยากอปรจิตริษยา” จึงเปนคําสอนโบราณท่ีอิงหลักธรรมดังท่ีพระพุทธเจาตรัสกับพระสาวกดังนี้ 
“ดูกรภิกษุท้ังหลาย จิตนี้ผุดผอง แตวาจิตนั้นแล เศราหมองแลว ดวยอุปกิเลสท่ีจรมา ปุถุชนผูมิได
สดับ ยอมจะไมทราบจิตนั้นตามความเปนจริงฉะนั้น เราจึงกลาววาปุถุชนผูมิไดสดับ ยอมไมมีการ
อบรมจิต ฯ๑๙ ทรงสอนใหอบรมจิตไวเพ่ือสะดวกในการบําเพ็ญเพียรใหพนจากทุกข 
 ๓.๔  เมตตา เปนธรรมของผูใหญหรือพอปกครองลูกเรียกวาพรหมวิหารธรรม  ในขอวา 
“ โอบออมเอาใจคน”ขอนี้พระรวงเจาตรัสสอนพสกนิกรใหเปนผู ใหญ ท่ีเปนกลาง อยางท่ี
พระพุทธเจาตรัสกับพระอานนทเรื่องพระเจามหาสุทัสสนะวา “  ดูกรอานนท ครั้งนั้นแล พระเจา
มหาสุทัสสนะเสด็จออกจาก กุฏาคารหลังใหญเสด็จเขาไปยังกุฏาคารแลวดวยทอง ประทับบน
บัลลังกแลวดวย   เงิน ทรงมีพระทัยประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ีสองท่ีสามท่ีสี่   
ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ท้ังเบื้องบน เบื้องลางเบื้องขวาง แผไปตลอดโลกท่ัว   สัตวทุกเหลา ในท่ีทุก
สถาน ดวยพระทัยอันประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึง  ความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร 
ไมมีความเบียดเบียนอยู มีพระทัยประกอบดวยกรุณา ... มีพระทัยประกอบดวยมุทิตา ... มีพระทัย
ประกอบดวยอุเบกขา   แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ีสองท่ีสามท่ีสี่ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ท้ังเบื้องบน 
เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลกท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยพระทัย   อันประกอบดวย
อุเบกขาอันไพบูลยถึงความเปนใหญหาประมาณมิได ไมมีเวร   ไมมีความเบียดเบียนอยู ฯ๒๐ในพระ
สูตรกลาวถึงพระเจาสุทัสสนะทรงเขาฌานแลวแผเมตตาครอบจักรวาลถึงอุเบกขาอันไพบูลยหา
                                                           

๑๗ องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๑/๒๗    
๑๘ ม.ม.๑๓/๓๘/๓๑ 
๑๙ องฺ.เอก.๒๐/๕๑/๘ 
๒๐ ที.ม.๑๐/๑๗๙/๑๔๖ 
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ประมาณไมได  พระรวงเจาในครั้งสุโขทัยทรงปกครองดวนระบอบธรรมราชานาจะทรงมีพระทัย
พยายามปกครองประเทศใหใกลหลักการทางพระพุทธศาสนาโดยแท 
 ๓.๕  โลภะ  เปนกิเสสอยาหาบท่ีมีในคน  สุภาษิตพระรวงขอวา “อยายินคําคนโลภ” 
ขอนี้สอนใหอยาคลุกคลีกับคนท่ีไมรูจักพอจะทําใหตนกลายเปนคนท่ีไมรูจักสงเคราะหคนท่ีดอย
โอกาสกวาตน  หลักธรรมท่ีปรากฏมียืนยันคือ “ความโลภเปนอาการหยาบ เปนเหตุใหเท่ียวปลนขู
เอาสิ่งของแสดงของปลอมเปลี่ยนเอาของคนอ่ืน ทําอุบายลอลวง บาปธรรมท้ังหลายนี้ มีปรากฏอยู
เพราะโลภธรรม เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงไมชอบใจโลภะ”๒๑ สอนไมใหคบหาสมาคม หรือไมเขา
ไปติดตอทําธุรกิจการงาน เพราะคนโลภมักเอาเปรียบฝายเดียว ตรงขอความวาปลอมเปลี่ยนเอาของ
คนอ่ืน ทําอุบายลอลวง ดูคลากับขาวท่ีเห็นในหนาสื่อบอยเชนเรื่องตกทอง คือการเขาไปตีสนิทแลว
ถือโอกาสพูดท่ีนาเชื่อถือแลวนําของเทียมเปลี่ยนกับของจริง เพราะความโลภอยากไดมากจึงสุภาษิต
เตือน” 

๖. ขอเสนอแนะและการแกไข 
ในการวิจัยคร้ังใหมใครเสนอแนะใหผูมีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญในบทรอยกรองไดตอ

ยอดในเรื่องคําประพันธหรือกวีนิพนธ เชนกลอนบทละครพระรวงเจา ในลักษณะ บทละครรวมสมัย 
ท่ีทําใหสถานศึกษานําไปแสดงละครเก่ียวกับวีรบุรุษผูกอบกูแผนดินเพ่ือชาติ คลายกับวรรณกรรม
ตะวันตกท่ีเขามามีบทบาทในไทยเชน โรมิโอกับจูเลียดส  สโนไวทเปนตน  ในเรื่องมีหลากรสและ
ลีลา ท้ัง รัก โศก ตลก ในเรื่องของรอยกรองท่ีทันสมัยและขอเสนอแนะหนวยงานท่ีเก่ียวของคือ 
รัฐบาลเชนกระทรวงศึกษาธิการควรเพ่ิมงบประมาณในเรื่อง การอนุรักษแลสงเสริมในเรื่อง 
วรรณกรรมท่ีเห็นวามีคุณคาตอสังคม ควรคนหาประเด็นปญหามาต้ังวาง เพ่ือสงเสริมใหทําการ
วิจัยคนควา และนําผลจากการวิจัยนั้นมาใชเปนประโยชนจรรโลงสังคมไทยสืบไปท้ังนี้รวมถึง
หนวยงานองคกรท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนรวมมือกันเพ่ือเผยแพรงานวรรณกรรมของชาติท้ัง
เกาและใหมใหปรากเดนตอสาธารณะ  

วรรณคดีนั้นถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมบของชาติท่ีควรอนุรักษเพราะเปนสิ่งแสดงใหเห็น
ความเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตร การสรางสรรคงานดานวรรณกรรมแตละเรื่องนั้นยองหนีไมพน
การพูดถึงเรื่องราวของพ้ืนท่ีนั้นๆและบุคคลตางๆ เปนหนาตางใหมองเห็นภาพวัฒนธรรมประเพณี
ของสังคมในวรรณคดี เชน วรรณคดี สุภาษิตพระรวง ท่ีผูวิจัยไดหยิบข้ึนมาศึกษาวิเคราะหนี้หวังวา
คงไดรับประโยชนและเห็นคุณคาในการจรรโลงใจและสังคมสืบไป 

 
 
 

 

                                                           
๒๑ ขุ.ชา.๒๗/๑๓๓๖/๒๕๔ 
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ความคิดเห็นของพระสงฆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มีตอการชุมนุมทางการเมืองของพระสงฆ 

The Opinion of the Buddhist Monks in Northeast Thailand 
toward Their Political Demonstration 

ปรีชา บุญทวี∗ 
 

บทคัดยอ 
บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ี

มีตอการชุมนุมทางการเมืองของพระสงฆ” มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาปรากฏการณทางการเมืองท่ี
ปรากฏในพระไตรปฎก ๒) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆเก่ียวกับการชุมนุมทางการเมืองของ
พระสงฆ ๓) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ เก่ียวกับการชุมนุมทางการเมืองของ
พระสงฆ โดยใชกลุมตัวอยางจากพระสงฆท่ีอยูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๓๙๘ รูป 
ผลการวิจัยพบวา ปรากฏการณทางการเมืองน้ันมีปรากฏในพระไตรปฏกมากมายหลากหลาย
สถานการณและชวงเวลาท้ังในรูปแบบของพระสูตร ตาง ๆ เชน อัคคัญสูตร มหาสีหนาทสูตร จักก
วัตติสูตร เปนตน หรือปรากฏเปนหลักธรรมท่ีใชประกอบในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง เชน
หลัก พรหมวิหารธรรม ทศพิธราชธรรม อปริหานิยธรรม เปนตน 

สวนความคิดเห็นของพระสงฆเก่ียวกับการชุมนุมทางการเมืองของพระสงฆดวยกันเองน้ัน 
พระสงฆสวนใหญ ไมวาจะเปนผูมีพรรษานอยหรือพรรษามาก ท้ังผูมีอายุนอยหรืออายุมาก ท้ังผูมี
การศึกษาในทุกระดับ และพระสงฆผูอยูในฐานะผูปกครอง ไมวาอยูในภูมิลําเนาใด ตางก็มีความเห็น
เปนไปในทิศทางเดียวกันคือ ไมเห็นดวยในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ในลักษณะของการ
ชุมนุมเรียกรอง ตอตานหรือกดดันรัฐบาลเพราะถือวา ไมเหมาะสมและไมใชกิจของสงฆท่ีพึงกระทํา 
แตควรเปนไปเพ่ือการชี้แนะหรือการใหความรูดานการเมืองการปกครองท่ีถูกตอง และเปนผูนํา
ทางดานความคิด ดานสติปญหามากกวา 

คําสําคัญ : ความคิดเห็น, พระสงฆ, การชุมนุมทางการเมืองของพระสงฆ  
   

ABSTRACT 
There are 3 objectives in this research “The Opinion of the Buddhist Monks 

in Northeast Thailand toward Their Political Demonstration”.  1) To study the 
political phenomenon in The Three Baskets (Buddhist Scriptures).  2) To study the 

                                                           
 ∗อาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตร วิทยาลัยสงฆนครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
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monks’ opinions about their political demonstration.  3) To compare the monks’ 
attitudes about their political demonstration. This research the amounts of 398 
samples of monks in the Northeast Thailand. The research result has found that:- 
The political phenomenon appear  in many situations in the Three Baskets 
(Buddhist Scriptures) such as in term of “Sutra” for example Akkanyasutra,  Maha 
Srihanathasutra  Chakravarti etc. or in term of Dharma Teaching of the Buddha in 
the file of the political phenomenon e.g. Brahmaviharadhamma  
Dasapitrajadhamma  Aparihaniyadhama etc. 

For the monks’ opinions about their political demonstration, have no 
difference in their attitudes toward the political demonstration  between all of 
them event in the different status, age, range of monk-being (Phunsa), education 
level, monk rank and domicile. Their opinions are disagree the way of political 
demonstration of monks to against or pressure the government. Because it is not 
the behavior of Buddhist monk. But monks ought to suggest the people to know 
the right way of the political activities and to be the leader of the wisdom better 
than the leader of the political demonstration.  

Keywords: The Opinion, Buddhist Monks, Political Demonstration 
 
 
๑. บทนํา 
 พระพุทธศาสนากับสังคมไทยนั้นเปนสิ่งท่ีคูกันและมีความสัมพันธกันทางดานแนวคิด ความ
เชื่อประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตมาอยางยาวนาน ถือไดวาเปนรากเหงาหรือเอกลักษณของชน
ชาติไทย พระสงฆซ่ึงเปนผูสืบทอดพระพุทธศาสนาจึงเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอสังคมไทย 
โดยเฉพาะในบริบทของการเมืองการปกครองน้ันพระสงฆก็ถือวามีบทบาท และมีสวนเก่ียวของกับ
การเมืองไทยในทุกยุคทุกสมัยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  แนวความคิดทางการเมืองในทาง
พระพุทธศาสนานั้น เปนการเสนอกุศโลบายทางการปกครองและหลักการบริหารประเทศใหมีความ
ม่ันคงและใหเกิดสันติสุขแกสังคม ดังปรากฏในพระไตรปฎกอยางหลากหลาย โดยเฉพาะในคัมภีร
ทีฆนิกายนั้น มีเนื้อหาเก่ียวกับรัฐรูปแบบและการปกครองรัฐอยางมากมาย ไมวาจะเปนดาน
เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง๑   พระพุทธเจาในฐานะท่ีพระองคเปนศาสดาเอกของโลก 
พระองคมิไดทรงมุงหวังท่ีจะสรางระบบปรัชญาการเมืองข้ึนมาแตอยางใด แตทรงใหคําชี้แนะ
เก่ียวกับขอปฏิบัติตางๆ ในการปกครองแกรัฐนั้นๆ พระพุทธเจามิไดทรงสอนปรัชญาการเมือง
                                                           
 ๑ ที.สี. (ไทย) ๙/๓๒๓/๑๒๕. 
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โดยตรง ดังจะเห็นไดวาในพระไตรปฎกกลาวถึงเรื่องนี้เปนสวนนอยแตดูเหมือนจะเปนการสอนให
แกปญหาเฉพาะของรัฐบางรัฐในสมัยพุทธกาลมากกวา เพราะคําสอนท่ีสอนสําหรับรัฐหนึ่งตางกันกับ
ท่ีสอนกับอีกรัฐหนึ่ง๒ 
 การเมืองการปกครองไมสามารถท่ีจะแยกออกจากศาสนาไดการเมืองท่ีถูกตองจะตอง
เก่ียวของกับคนทุกคนไมวาจะอยูในเพศใดก็ตาม เพ่ือใหคนในสังคมสามารถท่ีจะอยูรวมกันอยาง
ปกติสุขได การเมืองนั้นคือระบบของการจัดหรือการกระทําเพ่ือใหคนจํานวนมากอยูดวยกันโดย
ปราศจากปญหาโดยไมตองใชอาชญา แตความสําคัญมันอยูที่วามันเปนระบบท่ีตองจัดทําข้ึนก็เพ่ือ
คนท้ังหมดจะอยูรวมกันโดยปราศจากปญหา๓  บทบาทของพระสงฆทางการเมืองก็มีปรากฏใน
หลายสถานการณ และในปจจุบันนั้นสถานการณทางการเมืองก็เปลี่ยนไป และการแสดงออกทาง
การเมืองนั้นไดเปดกวางกับคนทุกกลุมคน พระสงฆนั้นก็เปนประชาชนคนหนึ่งท่ีมีสิทธิและเสรีภาพ
ดุจประชาชนท่ัวไป แตการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองนั้นพระสงฆยังถูกจํากัดบทบาทในดานการ
เขาไปดํารงตําแหนงทางการเมืองและการเขาไปใชสิทธิ์เลือกต้ัง แตการท่ีพระสงฆนั้นเปนท่ีเคารพนับ
ถือของประชาชน จึงมีอิทธิพลตอประชาชน ทําใหนักการเมืองนั้นใชชองทางศาสนานั้นสรางคะแนน
หาเสียงดวยการบริจาคปจจัยสี่ใหกับทางวัด เปนตน ทําใหพระสงฆตองมีความเก่ียวของกับการเมือง 
พระสงฆท่ีอยูในวัดนั้นก็ตองมีบทบาทท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณทางการเมืองดวย การมีสวน
รวมทางการเมือง เปนองคประกอบอันสําคัญยิ่งของระบบการเมือง การปกครองท่ีพัฒนาแลว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม (Liberal Democracy) ท่ีถือ
วาประชาชนท้ังปวงในสังคมมีอิสระท่ีจะรวมในกระบวนการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย การ
บริหารและการปกครองประเทศพระสงฆก็ถือวา เปนสมาชิกของสังคมอีกกลุมหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอวิถี
ชีวิตของมนุษยในสังคม๔  

ผูท่ีใหการสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองของพระสงฆ ก็ไดอางถึงสิทธิในการชุมนุมทาง
การเมืองไว โดยอางรัฐธรรมนูญท่ีวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของ
ศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ 
หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เม่ือไมเปนปฏิปกษตอหนาท่ีพลเมืองและไมเปนการขัด
ตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”และ “...บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิให
รัฐกระทําการใดๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะเหตุท่ีถือศาสนา 

                                                           
 ๒ปรีชา ชางขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สามัคคีสาสน, 
๒๕๔๐), หนา ๕๕. 
 ๓ พุทธทาสภิกขุ, ธรรมะกับการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๔๖), หนา 
๔๗. 
 ๔ วิสุทธ์ิ โพธิแทน, “ความคิดเกี่ยวกับการใหความรูทางการเมืองเพ่ือการมีสวนรวมทางการเมือง 
อยางมีประสิทธิภาพในประเทศไทย”, (รัฐศาสตรสาร ๓, สิงหาคม ๒๕๑๙), หนา ๓๒–๓๔. 
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นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตาม ศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเชื่อถือ แตกตางจากบุคคลอ่ืน”๕ 
 สําหรับกลุมบุคคลท่ีไมเห็นดวย ก็มักอางถึงความเหมาะสม แมไมมีบทบัญญัติไวในพระ
ธรรมวินัย แตก็ถือวาเปนโลกวัชชะ คือ เปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ชาวบานติเตียน ไมพึงกระทํา 
และทางฝายมหาเถรสมาคมก็ไดออกคําสั่งของมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๓๘ เรื่อง 
"หามพระภิกษุเก่ียวของกับการเมือง" โดยมีสาระสําคัญในขอ ๔ ท่ีวา “หามพระภิกษุสามเณร เขาไป
ในท่ีชุมนุมหรือในบริเวณสภาเทศบาล หรือสภาการเมืองอ่ืนใด หรือในท่ีชุมนุมทางการเมืองไมวา
กรณีใดๆ” กับขอ ๖ ท่ีวา "หามพระภิกษุสามเณรรวมชุมนุมในการเรียกรองสิทธิของบุคคลหรือคณะ
บุคคลใด" และขอ ๗ ท่ีวา “หามพระภิกษุสามเณรรวมอภิปรายหรือบรรยายเก่ียวกับการเมือง ซ่ึงจัด
ข้ึนท้ังในวัดและนอกวัด”๖  

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เกิดจากความสนใจในการศึกษาถึงพฤติกรรมทางการเมืองของ
พระสงฆท่ีไดออกมามีสวนรวมทางการเมือง โดยการรวมชุนนุมทางการเมือง การปราศรัยทาง
การเมือง การสนับสนุนกลุมการเมืองท้ังท่ีเปนกลุมผลประโยชนทางการเมืองและกลุมกดดันทาง
การเมือง ตลอดถึงการแสดงออกในเชิงสัญลักษณทางการเมืองตาง ๆ ท่ีปรากฏเห็นตอสาธารณชน 
ในยุคแหงความขัดแยงทางการเมืองของไทย ท่ีมีการแตกแยกอยางชัดเจน เพ่ือนําผลการวิจัยเปนตัว
บงชี้ในการแสดงออกทางการเมืองท่ีเหมาะสมกับสถานภาพของพระสงฆ และขอบเขตในการมีสวน
รวมทางการเมืองของไทย ท่ีมีวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีมีลักษณะเฉพาะ อันเชื่อมโยงกับความ
ศรัทธาเลื่อมใสท่ีมีตอพระพุทธศาสนา อีกท้ังจะเปนแนวทางท่ีองคกร หรือผูปกครองคณะสงฆจะไดมี
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติตอพระสงฆกับการมีสวนรวมทางการเมือง ท่ีเปนบรรทัดฐานของ
พระสงฆไทยในอนาคตตอไป 
 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือศึกษาปรากฏการณทางการเมืองท่ีปรากฏในพระไตรปฎก  
๒.๒ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆเก่ียวกับการชุมนุมทางการเมืองของพระสงฆ  
๒.๓ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ เก่ียวกับการชุมนุมทางการเมืองของ

พระสงฆ  โดยจําแนกตาม สถานภาพ อายุ พรรษา ระดับการศึกษา ตําแหนงปกครองทางคณะสงฆ
และภูมิลําเนา 

 
 

                                                           
 ๕สมชาย พงษพัฒนาศิลป และคณะ,รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, 

(กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด เจริญรัฐการพิมพ, ๒๕๕๔), หนา ๑๔ – ๑๕  
         ๖คณาจารย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , การปกครองคณะสงฆไทย , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๑๙๙. 



297วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

๓. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสานท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษา ความคิดเห็นของพระสงฆ ท่ีมีตอการ
ชุมนุมทางการเมืองของพระสงฆดวยกันเอง โดยใชเครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  และการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)   

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม(Questionnaire) ใช เก็บรวบรวมขอมูล 
เก่ียวกับการแบบสอบถามในการสํารวจความคิดเห็นของพระสงฆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ท่ีมีตอการชุมนุมทางการเมืองของพระสงฆ มีท้ังคําถามตรงและคําถามออม เปนคําถามปลายปด
และปลายเปดในตอนทาย และจัดเรียงประเด็นคําถาม ในเชิงจิตวิทยา เนนถึงความรูสึก วิธีคิด 
ความเขาใจ เพ่ือศึกษาวิเคราะห  
 สวนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ผูศึกษาเลือก
สัมภาษณ ความคิดเห็นของพระสงฆ เก่ียวกับการเมืองท่ีปรากฏในพระไตรปฎกเปนอยางไรบาง, 
ความคิดเห็นของพระสงฆเก่ียวกับพระสงฆกับการเมือง เปนอยางไรบาง, ความคิดเห็นของพระสงฆ
เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมือง เปนอยางไรบาง, ความคิดเห็นของพระสงฆเก่ียวกับการชุมนุม
ทางการเมือง เปนอยางไรบาง, ขอเสนอแนะความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการชุมนุมทางการเมือง
ของพระสงฆ 
 
๔. ผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษา พบวา พระสงฆมีความคิดเห็นตอการชุมนุมทางการเมืองของพระสงฆ
โดยรวมเห็นวา เปนพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมกับสมณภาวะ สุมเสี่ยงตอโลกวัชชะ และไมใชวิสัยของ
พระสงฆในพระพุทธศาสนา แตพระสงฆควรเปนผูแนะนํา สั่งสอน ใหแนวคิดทางดานการเมืองการ
ปกครองท่ีควรมีหลักธรรมเพ่ือใหสังคมเกิดสันติสุข พระสงฆก็มีบทบาทสําคัญในการมีสวนรวม
ทางการเมืองในทุกยุคทุกสมัย สังคมสามารถนําเอาหลักธรรมท่ีเปนจุดเดนของระบบสามัคคีธรรมคือ 
อปริหานิยธรรมมาใชในกระบวนการทางการเมือง โดยเนนใหบุคคลไดรูจักสิทธิและหนาท่ี มีการ
พัฒนากาย จิตใจและสติปญญาไปพรอมกัน โดยพระสงฆเปนผูนําในการขัดเกลาสังคม และให
แนวคิดทางดานการเมืองการปกครองตามหลักคุณธรรมทางพระพุทธศาสนา และเชื่อม่ันวา 
พระสงฆจะเปนผูนําทางสังคมท่ีมีบทบาทสําคัญในการแนะนํา ตักเตือน และใหความรูดานการเมือง
การปกครองท่ีเหมาะสมและถูกตอง   
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๕. อภิปรายผล 
 ๕.๑ ความคิดเห็นของความคิดเห็นของพระสงฆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมีตอ
การชุมนุมทางการเมืองของพระสงฆ 
 จากผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของพระสงฆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมี
ตอการชุมนุมทางการเมืองของพระสงฆ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับความเปนจริง 
ท้ังนี้เนื่องจาก พระสงฆเห็นดวยการปกครองทางการเมืองควรมีหลักธรรมะเพ่ือใหเกิดสังคม ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวไววา พระพุทธศาสนาได
กลาวจุดเดนของระบบราชาธิปไตยวา อํานาจและความยิ่งใหญท่ีไดมา คือ ความสงบสุขของ
ประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชน ไดสรุปพลัง หรืออํานาจของพระมหากษัตริยตาม
แนวคิดทางพระพุทธศาสนาไว ๕ ประการ๗ ไดแก ๑) กําลังแขน หรือกําลังกาย คือ มีพลานามัย
รางกายแข็งแรง ไมเจ็บปวยมีความสามารถและความชํานาญในการใชอาวุธตาง ๆ ไดดี ๒) มีราช
สมบัติเพียงพอ หรือมีทุนทรัพยในทองพระคลังสมบูรณ ไวบํารุงเลี้ยงดูขาราชบริวาร และใหความ
ชวยเหลือประชาชน ๓) กําลังคือขาราชการท่ีปรึกษาราชการแผนดิน เปนผูทรงความรูความสามารถ 
และจงรักภักดี ซ่ือสัตยตอแผนดิน ๔) กําลังคือชาติกําเนิดสูงสง เปนขัตติยชาติตองดวยความนิยม
เชิดชูของมหาชน และไดรับการฝกอบรมมาแลวเปนอยางดี ตามประเพณีแหงชาติตระกูล ๕) กําลัง
แหงปญญา คือ ทรงปรีชาญาณ เปนผูมีเหตุความรับผิดชอบ ประโยชนมิใชประโยชน สามารถ
วินิจฉัยเรื่องราวตาง ๆ ใหไดผลเปนอยางดี 
 ๕.๒ เม่ือพิจารณาผลการวิจัยในแตละดาน สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 ๑) ดานพระสงฆกับการเมืองท่ีปรากฏในพระไตรปฎก จากผลการวิจัยพบวา ความ
คิดเห็นของพระสงฆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมีตอการชุมนุมทางการเมืองของพระสงฆ
โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ เนียมเล็ก๘  ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
แนวคิดทางการเมืองของพุทธทาสภิกขุโดยเฉพาะการกลาวถึงขอความการเกิดโลก สังคมมนุษย 
วิวัฒนาการของโลกและการเกิดข้ึนของสถาบันการปกครองสอดคลองกับเรื่องราวในอัคคัญญสูตร 
ในสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคแสดงถึงการเกิดข้ึนของผูปกครองคนแรกท่ีเรียกวา “มหาชน
สมบัติ” คือ คนกลุมหนึ่งซ่ึงคนสวนใหญเลือกใหเปน โดยมอบหนาท่ีในการตัดสินใจ ลงโทษผูกระทํา
ความผิดใหพันธะสัญญาระหวางผูปกครองกับผูใตปกครองอยูท่ีวาผูอยูใตปกครองยินยอมมอบ
อํานาจสวนท่ีเปนของตนใหกับผูปกครองและยอมสูญเสียสิทธิและเสรีภาพบางประการ เพ่ือสงวน
รักษาไวซ่ึงสิทธิและการคุมครองจากผูปกครอง ทานพุทธทาส กลาววา การเมืองยุคแรกนั้นเกิดข้ึน
เพราะคนเห็นแกตัว การกระทําลวงละเมิดสิ่งของท่ีมิใชของตน จึงเกิดผูปกครองข้ึนมาเพ่ือตัดสิน

                                                           
 ๗ พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๒๙), หนา ๒๐๐–๒๐๑. 
 ๘ สมศักดิ์ เนียมเล็ก, วิเคราะหความคิดทางการเมืองของพุทธทาสภิกขุ, รายงานวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๔), หนา ๗๘-๗๙.  
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ลงโทษผูกระทําผิด แตตอมามนุษยมีความคิดท่ีวาการใชอาชญาลงโทษเปนสิ่งท่ีไมสมควร มนุษยจึง
พยายามแสวงหาแนวทางหรือนโยบายบางประการเพ่ือนํามาใชในการจัดใหคนจํานวนมากอยูกัน
เปนผาสุก โดยปราศจากการใชอาชญา สิ่งน้ี คือ ระบบการเมืองในทัศนะของทานพุทธทาสภิกขุ 
ทานมีความเห็นวาระบบการเมืองท่ีเกิดข้ึนในยุคแรกเริ่มนั้นเปนสิ่งท่ีถูกตองในความหมายของ
การเมือง ตอมามนุษยเกิดกิเลส ความโลภทางวัตถุครอบงําจิตใจ เปนผลใหการเมืองมีความหมาย
เปลี่ยนไป เปนการแกงแยงเบียดเบียนตอกัน เพ่ือผลประโยชนของตนหรือพวกของตน การเมืองใน
ยุคหลังจากท่ีมนุษยอยูใตอํานาจของวัตถุนิยม จึงเปนการเมืองท่ีไมถูกตองไมใชอุดมคติสําหรับ
การเมือง โดยเฉพาะพุทธทาสภิกขุมีความเชื่อพ้ืนฐานท่ีวา ความเห็นแกตัวเปนสาเหตุท่ีสําคัญของ
ปญหาตาง ๆ รวมท้ังปญหาและขอบกพรองของระบบการเมืองดวย 
   ๒) ดานพระสงฆกับการเมือง จากผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของพระสงฆ ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมีตอการชุมนุมทางการเมืองของพระสงฆโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาอํานาจ พรมศรี๙ ไดศึกษาเรื่อง วิสัยทัศนทางการเมืองของ
พระสงฆเก่ียวกับการกาวสูภาพลักษณของรัฐบาลธรรมรัฐภายใตกลไก และกติกาการเลือกต้ังตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง พุทธศักราช ๒๕๔๐ : ศึกษากรณี พระนิสิตนักศึกษาชั้นปท่ี ๓,๔ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สรุปความไดวา 
วิสัยทัศนทางการเมืองของกลุมพระนิสิตนักศึกษา สวนใหญเปนผูมีวิสัยทัศนทางการเมืองระดับ
กวางไกลและแคบสั้นตามลําดับ กลาวคือ สวนใหญมีความรูเก่ียวกับรัฐบาลธรรมรัฐ ตามเน้ือหาใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ัง แตก็ยังมีบางสวนท่ีไม
มีวิสัยทัศนเชนกัน สําหรับทิศทางของวิสัยทัศนทางการเมืองสวนใหญมีวิสัยทัศนในแงดี กลาวคือ มี
ความเห็นวารัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่เก่ียวกับการเลือกต้ัง จะมีสวน
ชวยในการสราง 

  ๓) ดานพระสงฆกับการมีสวนรวมทางการเมือง จากผลการวิจัยพบวา ความ
คิดเห็นของพระสงฆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมีตอการชุมนุมทางการเมืองของพระสงฆ
โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ผศ.คนึงนิตย จันทบุตร๑๐ งานวิจัยเรื่อง
พระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาวิกฤตสังคม : กรณีพระสงฆนักพัฒนาอุบลราชธานี – 
อํานาจเจริญ มีวัตถุประสงคจะศึกษาถึงความเปนมา กระบวนการรวมกลุมขององคการพระผูนํา
พัฒนาแผนดินธรรม แผนดินทอง อุบลราชธานี – อํานาจเจริญ การดําเนินงานดานสวัสดิการชุมชน 
                                                           
 ๙ พระมหาอํานาจ พรมศรี, “วิสัยทัศนทางการเมืองของพระสงฆเกี่ยวกับการกาวสูภาพลักษณ
ของรัฐบาลธรรมรัฐ ภายใตกลไกและกติกาการเลือกต้ัง”, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๔๔), หนา
บทคัดยอ. 
 ๑๐ คนึงนิตย จันทบุตร, พระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาวิกฤตสังคม : กรณีพระสงฆ
นักพัฒนาอุบลราชธานี – อํานาจเจริญ, งานวิจัยวัฒนธรรมของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 
๒๕๔๒), หนาบทคัดยอ. 
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การแกไขปญหายาเสพติดและเอดส ของภิกษุซ่ึงเปนสมาชิกองคการพระผูนํา จํานวน ๔ รูป ไดแก 
พระอาจารยถวิล  สุญญธาตุ ดานการเผยแพรธรรมะดวยหนังกระดาษและการแกไขปญหายาเสพ
ติดพระครูมงคลวรวัฒน ดานสวัสดิการชุมชนและการใชสมุนไพรรักษาโรคเอดส พระครูโสภณวิริยะ
กิจ ดานการเกษตรผสมผสาน สวัสดิการชุมชน พระครูรังษีนวกิจ ดานการศึกษาพระปริยัติธรรมและ
การทํามาหากินของชุมชน ศึกษาถึงปญหาอุปสรรค และวิธีการแกไขปญหา เพ่ือนําตัวอยาง 
ความสําเร็จของแตละรูปมาเปนแผนการพัฒนาชุมชนโดยมีศาสนาเปนแกนนํา การวิจัยใชวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ สังเกต แลวนําเสนอในรูปของพรรณนาวิเคราะห 

 ผลการวิจัยสรุปวา พระพุทธศาสนา มีคุณปการตอสังคมไทยหลายประการ พระสงฆซ่ึง
เปนบุคลากรของสถาบัน มีฐานะเปนศูนยรวมทางจิตใจและพิธีการของชุมชน บทบาทของพระสงฆ
ซ่ึงลดนอยลงไดถูกรื้อฟนใหมาเปนท่ีพ่ึงของชุมชนอีกครั้งหนึ่ง หลังจากพบวาผลพวงของการพัฒนา
สมัยใหมกอใหเกิดความเสียหายโดยสวนรวมแกสังคม เพราะมุงพัฒนาแควัตถุ แตหากการพัฒนา
จิตใจ การพัฒนาชนบทโดยสังฆพัฒนาจึงไดกอรางเปนรูปแบบท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตนและ
ดําเนินการมาเปนเวลาชานาน 
 ๔) ดานพระสงฆกับการชุมนุมทางการเมือง จากผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของ
พระสงฆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมีตอการชุมนุมทางการเมืองของพระสงฆโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ และคณะ๑๑ พบวา บทบาทของ
พระสงฆในยุคโลกาภิวัฒน พระสงฆควรไดรับการพัฒนาดานยุทธวิธีเผยแผพระพุทธศาสนา ควรจัด
หลักสูตรฝกอบรม จัดสัมมนาในเรื่องท่ีตองชวยกันหาทางแกปญหา หรือแนวทางเพ่ือนํา มาพัฒนา
วัดและชุมชน บทบาทดานการพัฒนาวัดและสิ่งแวดลอม พระสงฆมีความเห็นวาควรพัฒนาวัดใหเปน
แหลงสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยสรางสิ่งกอสรางท่ีจํา เปน สรางดวยความสวยงาม รักษา
เอกลักษณของศิลปะ ทองถ่ิน อนุรักษโบราณวัตถุเกาแกท้ังพระพุทธรูป สิ่งของเครื่องใชเก็บรวบรวม
ไวใหคนรุนหลังไดศึกษาและเห็นวาบทบาทของพระสงฆในยุคโลกาภิวัฒน คือ บทบาทดานการ
อบรมคน ทํา วิปสสนากรรมฐาน การอบรมสั่งสอนใหประชาชนฝกปฏิบัติวิปสสนาการอบรมสั่งสอน
จริยธรรม แนวทางการดํา รงชีวิตท่ีดีงาม การอบรมสั่งสอนและใหการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร 
การแตงหนังสือทางพุทธศาสนา การประกอบพิธีกรรมตาง ๆ การอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมไทย 
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การพัฒนาวัดและพระภิกษุสามเณรใหทันสมัย การ
สงเคราะหประชาชน และพระสงฆไมควรทํา บทบาทในการทํา นายโชคชะตาและการใหโชคลาภ
(หวย) แกประชาชน สวนการปลุกเสกวัตถุมงคลนั้น พุทธศาสนิกชน บางสวน 
 
 

 

                                                           
 ๑๑ มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ, บทบาทพระสงฆในยุคโลกาภิวัฒน กรณีศึกษาในภาคกลาง และ ภาค
ตะวันออก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๑), หนา บทคัดยอ. 
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๖. ขอเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงมีขอเสนอแนะเก่ียวกับความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการชุมนุม
ทางการเมืองของพระสงฆ ท่ีควรปรับปรุงจากผลการวิจัย ซ่ึงสรุปเปนประเด็นไดดังนี้ 
 ๑) พระสงฆควรแสดงออกดวยการรวมชุมนุมทางการเมืองตามกรอบของรัฐธรรมนูญ 
 ๒) การท่ีพระสงฆแสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรือการรวมชุมนุมทางการเมือง จะตอง
หาความเหมาะสมใหได 
 ๓) พระสงฆยังมีศีลเปนขอหามอีกชั้นหนึ่ง ขณะเดียวกันก็มีกฎระเบียบของคณะสงฆดวย 
ตองทําอะไรใหเหมาะสม 
 ๔) ในสมัยพุทธกาล มีพระพุทธเจาคอยเปนสติของสังคม แตในปจจุบันนี้แมไม มี
พระพุทธเจาแตหากเรามีสติ สิ่งนี้ก็คือพระพุทธเจา เราจะตองรวมกันเปนสติของสังคม แลวสง
สัญญาณวาไมตองการความรุนแรง 
 ๕) พระสงฆไมควรมายุงเก่ียวทางการเมือง เพราะไมใชกิจของสงฆ ผิดหลักพระธรรมวินัย  
 ๖) พระสงฆตองยึดม่ันในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนเรื่องของคุณธรรม 
จริยธรรม การมีความเมตตา เอ้ืออาทรตอเพ่ือนมนุษย รวมท้ังการมีความเชื่อวาคําสอนของ
พระพุทธศาสนาหามมิใหพระสงฆเขาไปยุงเก่ียวกับเรื่องทางโลกซ่ึงเปนโลกีวิสัย 
 ๗) พุทธศาสนาท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกับความเปนไทยสามารถชี้นําแนวทางสันติวิธี เพ่ือ
ระงับยับยั้งไมใหความขัดแยงในสังคมบานปลายไปสูความรุนแรงได 
 ๘) พระสงฆเปนบุคคลประเภทหนึ่งซ่ึงมีบทบาทและหนาท่ีจําเพาะในทางการเมือง บทบาท
และหนาท่ีทางการเมืองของพระสงฆท่ีสําคัญก็คือ การแนะนําสั่งสอนธรรมเก่ียวกับการเมือง 
โดยเฉพาะการแสดงหลักการปกครองท่ีดีงามชอบธรรมและเปนธรรม 
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การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมทีม่ีประสิทธิผลในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๒ 

The Effective Administration Participation Model of Schools in  
The Office of Primary Administration Lampang Area 2 

 
มานพ  ภัคเนียรนาท∗ 

 
บทคัดยอ 

 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือ ๑) ศึกษาองคประกอบของการบริหาร
โรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต ๒ และ ๒) นําเสนอรูปแบบและองคประกอบการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมี
ประสิทธิผล โดยมีวิธีการศึกษาวิจัย คือ ข้ันตอนท่ี ๑ การศึกษาวิเคราะหและกําหนดองคประกอบ 
ข้ันตอนท่ี ๒  การวิเคราะหความเปนไปไดการบริหารแบบมีสวนรวมและประสิทธิผลการบริหาร 
ข้ันตอนท่ี ๓  การวิเคราะหและตรวจสอบการสรางรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๒ พบวา มี
องคประกอบท่ีสําคัญ ๕ องคประกอบ ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบยอย ๑๕ องคประกอบและ
ตัวชี้วัด ท้ังหมด ๖๕ ตัวชี้วัด ดังนี้  
 องคประกอบท่ี ๑ ดานการวางแผน ประกอบดวย ๔ องคประกอบยอยคือ ๑) การ
วางแผนงาน  ๒) การวางแผนหลักสูตร  ๓) การวิเคราะหเชื่อมโยงขอมูล ๔) การจัดระบบ
สารสนเทศ  องคประกอบท่ี ๒  ดานการลงมือปฏิบัติจริง เนนสัมฤทธิผล  ประกอบดวย ๕ 
องคประกอบยอยคือ   ๑) เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ๒) การดําเนินงานท่ีเนนสัมฤทธิผล  ๓)  การ
จัดการเรียนรู  ๔) การจัดสภาพแวดลอม/แหลงเรียนรู  ๕) การนําแผนสูการปฏิบัติ  องคประกอบท่ี 
๓  ดานการบริหารการมีสวนรวมในโรงเรียนและเครือขาย  ประกอบดวย ๒ องคประกอบยอยคือ 
๑) การกําหนดบทบาท/หนาท่ี  ๒) บรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ  องคประกอบท่ี  ๔  ดานการ
นิเทศ กํากับ และติดตาม  ประกอบดวย ๒ องคประกอบยอยคือ ๑) การนิเทศติดตาม  ๒) ความ
เปนผูนํา  องคประกอบท่ี  ๕  การประเมินผลและรายงานผลเชิงสรางสรรค  ประกอบดวย ๒ 
องคประกอบยอยคือ ๑) กระบวนการประเมินผล  ๒) การนําผลการประเมินไปใช 
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบ, ประสิทธิผลของการบริหาร, รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 
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ABSTRACT 
 This research aims to 1) study the elements of participatory school 
management effectiveness of the primary schools in the office of Primary 
Educational Service Area Lampang 2. 2) present the model and configuration 
management with the effective participation. Methodologies of the research are 1) 
to analyze and determine the elements 2) analyze the possible participation of 
administration and effectiveness of management 3) analyze and monitor the 
creation of a participatory management effectiveness. Found there are five key 
elements which consists of fifteen sub-elements and sixty-five indicators that are 
 The first element is planning which consists of four sub-elements: 1) 
school planning 2) curriculum planning 3) analysis of the data link 4) management 
Information System. The second element is real action that focused on 
achievement  which consists of five sub-elements: 1) Innovation, 2) operations 
focused on achievement 3) learning management 4) the environment/resources 
management   5) Implementation of the plan. The third element is participation 
administration in school and networking which consists of two sub-elements: 1) 
defining the role/function 2) atmosphere and culture. The fourth elements is 
supervision and follow-up consists of two elements: 1) supervision, 2) leadership. 
The fifth element is evaluation and reporting creative contains two elements: 1) the 
evaluation process, 2) the assessment using 
Keywords: Model, Administration, Participation, Effectiveness 
 
๑. บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ ไดใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาในดานตาง ๆ อาทิ การเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา หรือมีสวนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากร การมีสวนรวมในการใหความชวยเหลือท้ังทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
นอกจากนี้ยังไดสงเสริมใหองคกรตาง ๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษามีความเขมแข็งมาก
ยิ่งข้ึน สงผลใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป จากการจัดการศึกษา
โดยลําพัง เปนการศึกษาแบบมีสวนรวมท้ังจากองคกรภายในชุมชนและนอกชุมชน โดยตางมี
เปาหมายท่ีสอดคลองกันคือเพ่ือพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย ผูเรียนเองสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู
ดวยตนเองไดอยางหลากหลาย ท้ังจากโรงเรียน สื่อสิ่งพิมพ อินเตอรเน็ต หรือแหลงความรูตาง ๆ ใน
ยุคโลกาภิวัตน ดังนั้นระบบการบริหารหรือการจัดการศึกษาในปจจุบันจึงตองมีการปฏิรูปใหม 
เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระราชบัญญัติการศึกษา
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แหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๙ การจัดระบบ
โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา ไดใหแนวทางการบริหารจัดการศึกษาไว คือใหจัด
การศึกษาโดยการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน๑  
 การจัดการศึกษาในปจจุบัน สถานศึกษามีหนาท่ีสําคัญท่ีจะตองจัดการศึกษาใหมีเอกภาพ 
ในขณะเดียวกันรัฐใหมีการกระจายอํานาจสูทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ 
รวมท้ังเปดโอกาสและสนับสนุนใหชุมชนเขามีสวนรวมในการจัดการศึกษาท้ังกระบวนการวางแผน 
การตัดสินใจ รวมกําหนดทิศทางและเปาหมายของการจัดการศึกษา ซ่ึงบทบาทหนาท่ีในความ
รวมมือดังกลาว ไดกําหนดใหมีคณะบุคคลข้ึนมาคณะหนึ่งจากชุมชนคือคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงจะเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนโดยคณะครูและผูบริหาร ดังนั้น กระบวนการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียน ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐาน ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และ
เติบโตเปนพลเมืองท่ีดี มีความรู ความสามารถไดในอนาคต จะตองกําหนดกรอบคิด ทิศทาง ให
สอดคลองกับวิทยาการสมัยใหม ท่ีเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีโอกาส
ไดแสดงทัศนะทางการศึกษา และรวมกับขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาไดอยางเต็มศักยภาพ
สอดคลองกับบริบทของแตละชุมชน 
 จะเห็นไดวา การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาน้ัน มิไดเปน
เพียงขอกําหนดท่ีกําหนดไวท้ังในสวนของกฎหมาย ระเบียบ หรือนโยบายของผูบริหารในแตละ
ระดับเทานั้น แตยังตองมีความต้ังใจท่ีจะทําใหการสวนรวมของชุมชนนั้นเปนรูปธรรมท้ังดาน
กระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ของความรวมมือนั้น สวนรูปแบบของการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือผูมีสวนเก่ียวของจะเปนอยางไร มีองคประกอบอยางไร จึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจ 
เพ่ือใหสามารถนําแนวคิดและขอสรุปท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้ไปใชใหเกิดประโยชน ตอการพัฒนา
การศึกษาของประเทศตอไป 
 โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๒ ใน
ปจจุบันมีจํานวนสถานศึกษาในสังกัด ๑๖๑ แหง จําแนกเปนขนาดเล็ก(นักเรียน ๑๒๐ คนลงมา) 
จํานวน ๑๐๙ แหง และโรงเรียนขนาดกลาง(นักเรียน ๑๒๑-๕๐๐ คน) จํานวน ๔๔ แหง โรงเรียน
ขนาดใหญ(นักเรียน ๕๐๑ คนข้ึนไป) จํานวน ๓ แหง โรงเรียนสาขา จํานวน ๑ แหง และโรงเรียนมี
นํานักเรียนไปเรียนรวม จํานวน ๔ แหง ซ่ึงสถานศึกษาทุกแหง ไดมีการสงเสริมใหองคกรชุมชนในรูป
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาในชุมชนในหลายๆ ดาน ท้ังดานวิชาการ บุคลากร แผนงาน/งบประมาณ และบริหาร
ท่ัวไป โดยกําหนดใหมีการเลือกตัวแทนเขารวมเปนกรรมการดําเนินงานรวมกับคณะครูและผูบริหาร
โรงเรียน แมในแนวทางการมีสวนรวมจะมีความคลายคลึงกันในสวนขององคประกอบดานบุคคล

                                              
๑ กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพคุรุสภา, ๒๕๕๔), หนา ๕๙. 
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หรือคณะกรรมการ แตในองคประกอบอ่ืน ๆ มีความแตกตางกันตามบริบทของโรงเรียนแตละแหง 
เชน บางแหงไดมีการดําเนินงานขยายโอกาสใหองคคณะบุคคลในลักษณะอ่ืนเขามามีสวนรวมดวย 
เชน คณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง หรือคณะผูอุปถัมภโรงเรียน เปนตน 
ในความแตกตางกันท้ังบริบท และกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน สงผลใหผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนแตละแหงนั้นมีความแตกตางกัน จึงเปน
ประเด็นท่ีนาสนใจในการศึกษาวิจัย องคประกอบของความรวมมือของการมีสวนรวมใด หรือ
กระบวนการของความรวมมือเปนอยางไรท่ีจะเปนปจจัยตอความสําเร็จของการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนได เพ่ือนํามาพัฒนารูปแบบของการมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลตอการบริหารจัดการโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๒ ตอไป 
 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 

๒.๑ เพ่ือศึกษาองคประกอบของการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล ใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๒ 

๒.๒ เพ่ือนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๒ 
 
๓. วิธีดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี ๑ การศึกษาวิเคราะหและกําหนดองคประกอบ 
การศึกษาวิ เคราะหและกําหนดองคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิผลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 
๒ ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหและกําหนดองคประกอบเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือเปนแนวทางในการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ 

ข้ันตอนท่ี ๒  การวิเคราะหความเปนไปได การบริหารแบบมีสวนรวมและดาน
ประสิทธิผลการบริหาร ผูวิจัยไดดําเนินการ โดยการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรท่ี
เปนองคประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลและการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ ดวยวิธีการสกัดปจจัย (Principlal Component Analysis) เพ่ือใหไดตัว
แปรท่ีสําคัญในการจัดทําแบบสอบถาม แลวนําแบบสอบถามท่ีไดไปตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
โดยการหาคา IOC (Index of Item-objective Congruence) จากผูทรงคุณวุฒิ โดยมีเกณฑการ
คัดเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ต้ังแต ๐.๕๐ – ๑.๐๐ จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีผานปรับปรุงแลว ไป
เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งท่ี ๑ กับกลุมประชากร โดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูอํานวยการ
โรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนหรือครู และประธานกรรมการสถานศึกษาหรือผูแทนชุมชน 
เพ่ือใหไดขอมูลองคประกอบของรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงทําการ
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วิเคราะหองคประกอบของขอมูลโดยใชคาความถ่ี คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ข้ันตอนท่ี ๓  สรางรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๒ จากจากการวิเคราะห  
สังเคราะหในข้ันท่ี  ๑-๒  ดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) และสังเคราะหเปน
รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลในโรงเรียน 

ข้ันตอนท่ี ๔ ประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต ๒ โดยการสัมมนากลุม (Focus Group) เพ่ือ
นําเสนอรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๒ และรับฟงความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีมีตอรูปแบบการ
บริหารแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล แลวนําขอมูลท่ีไดในดานความถูกตอง เหมาะสมและเปนไป
ไดมาปรับปรุงรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลท่ีพัฒนาข้ึน 
 

๔. ผลการวิจัย 
 องคประกอบของการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล ในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๒ 
 องคประกอบท่ี ๑ ดานการวางแผน มีองคประกอบยอยและตัวชี้วัด คือ 
 องคประกอบยอยท่ี ๑ การวางแผนงาน  ประกอบดวย ๕ ตัวชี้วัด  คือ มีการจัดทํา
แผนการพัฒนาทุกระยะท้ังระยะสั้นและระยะยาว  มีการจัดทําแผนครบท้ัง ๔ งาน  มีสวนรวมจาก
คณะครูและบุคลากรในการวางแผน  มีการจัดทําแผนเก่ียวกับการดําเนินการหารายไดและระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โรงเรียนใหความรูความเขาใจในแผน การปฏิบัติและประเมินผล  
 องคประกอบยอยท่ี ๒ การวางแผนหลักสูตร  ประกอบดวย  ๓ ตัวชี้วัด คือ มีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ มีการเรียนรูเก่ียวกับความ
จําเปนและความตองการของตนเองและผูอ่ืน โรงเรียนมีวัตถุประสงคเฉพาะท่ีแสดงถึงความเปน
เอกภาพ 
 องคประกอบยอยท่ี ๓ ดานการวิเคราะหเชื่อมโยงขอมูล  ประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัด  คือ มี
การวิเคราะหปญหาและรวบรวมขอมูลสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการและนํามาวิเคราะหอยาง
เปนระบบ  มีการระบุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดเจนในการบริหาร 
 องคประกอบยอยท่ี ๔ ดานการจัดระบบสารสนเทศ  ประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัด  คือ มีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรทางการศึกษาอยางครบถวน โรงเรียนมีการใชระบบขอมูล
สารสนเทศเพ่ือประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 
 องคประกอบท่ี ๒  ดานการลงมือปฏิบัติจริง เนนสัมฤทธิผล  มีองคประกอบยอยและ
ตัวชี้วัด คือ 
 องคประกอบยอยท่ี ๑  ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัด  คือ นํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยหลากหลายมาใชในการบริหารและจัดการเรียนรู มีการจัดหาและพัฒนาสื่อ 
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 องคประกอบยอยท่ี ๒ ดานการดําเนินงานท่ีเนนสัมฤทธิผล  ประกอบดวย ๓ ตัวชี้วัด  คือ 
มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมี
การพัฒนาบุคลากรท่ีมุงพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียน 
 องคประกอบยอยท่ี ๓  ดานการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย ๕ ตัวชี้วัด  คือ มีการ
พัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนสามารถเชื่อมโยงแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียนและภูมิปญญาทองถ่ินได มีการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญคํานึงถึงความ
แตงตางของผูเรียน(Student-center Learning) มีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integration) 
และครูมีความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตรอยางชัดเจน 
 องคประกอบยอยท่ี ๔ ดานการจัดสภาพแวดลอม/แหลงเรียนรู  ประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัด  
คือ สภาพแวดลอมของโรงเรียนเอ้ือและเปนประโยชนตอการเรียนรูของนักเรียน  และมีการพัฒนา
แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 องคประกอบยอยท่ี ๕ ดานการนําแผนสูการปฏิบัติ  ประกอบดวย ๖ ตัวชี้วัด  คือ ครู
และบุคลากรมีสวนรวมในการนําแผนสูการปฏิบัติ กระบวนการทํางานมีความชัดเจน สอดคลองกัน
อยางเปนระบบ  โรงเรียนมีการปฏิบัติท่ีทาทายตอความคาดหวังของนักเรียน โรงเรียนมีระบบการ
พัฒนางานดานวิชาการเพ่ือความกาวหนาของนักเรียนอยางตอเนื่อง โรงเรียนจัดระบบการบริหาร
จัดการความรู และมีการพัฒนาท้ังองคการและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา 
 องคประกอบท่ี ๓  ดานการบริหารการมีสวนรวมในโรงเรียนและเครือขาย  มี
องคประกอบยอยและตัวชี้วัด คือ 
 องคประกอบยอยท่ี ๑  ดานการกําหนดบทบาท/หนาท่ี  ประกอบดวย ๔ ตัวชี้วัด  คือ 
ครูและบุคลากรรูบทบาทหนาท่ี/ภาระหนาท่ี ครูและบุคลากรไดใชความรูและความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ มีการกําหนดโครงสรางบทบาทหนาท่ี/ภาระหนาท่ีอยางชัดเจน และการกําหนดบทบาท
หนาท่ีมีความสอดคลองกับความรู ความสามารถของครูและบุคลากร 
 องคประกอบยอยท่ี ๒ ดานบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ  ประกอบดวย ๘ ตัวชี้วัด  
คือ ครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานดวยความเคารพซ่ึงกันและกัน มีความผูกพันดวย
ความรูสึกของความเปนเจาของโรงเรียน บรรยากาศแบบพลังเก้ือกูล สามัคคี ชวยเหลือซ่ึงกัน 
โรงเรียนมีการเสริมสรางกิจกรรมสาธารณะและเวทีแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการกระจายอํานาจ
ไปสูคณะครูและบุคลากรใหมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องการแกปญหาและการเปลี่ยนแปลง มีการ
ติดตอสื่อสารท่ีทําใหครูและบุคลากรมีโอกาสรับรูเก่ียวกับขอมูลขาวสารไดท่ัวถึง รวดเร็วและทันสมัย 
มีการจัดองคการแบบเครือขายโรงเรียน และบุคลากรมีอิสระในการทํางาน 
 องคประกอบท่ี  ๔  ดานการนิเทศ กํากับและติดตาม มีองคประกอบยอยและตัวชี้วัด คือ 
 องคประกอบยอยท่ี ๑   ดานการนิเทศติดตาม  ประกอบดวย ๖ ตัวชี้วัด  คือ สงเสริมให
ครูและบุคลากรนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมมาใชในพัฒนางาน มีการไววางใจกันเปดใจรับฟง
ความคิดเห็นของครูและบุคลากร ใหเกียรติไววางใจและยอมรับความสามารถของครูและบุคลากร มี
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เชิงแลกเปลี่ยนรวมแกปญหาพัฒนางานดวยกัน  ครูและบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบ
และเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และมีเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายในการพัฒนาครูและ
บุคลากรโรงเรียนและเครือขาย 
 องคประกอบยอยท่ี ๒  ดานความเปนผูนํา  ประกอบดวย ๖ ตัวชี้วัด  คือ ผูนําใชหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารโรงเรียนและเครือขาย ผูบริหารเปนผูสรางวัฒนธรรมองคกรรวมกัน ผูบริหาร
เปนแบบอยางและเปนท่ีศรัทธา ผูนํามีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถในการสื่อความคิด 
ผูนํามีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการงานของโรงเรียนและเครือขายอยางเปนระบบ และ
ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาโรงเรียน 
 องคประกอบท่ี  ๕  การประเมินผลและรายงานผลเชิงสรางสรรค  มีองคประกอบยอย
และตัวชี้วัด คือ 
 องคประกอบยอยท่ี ๑   ดานกระบวนการประเมินผล  ประกอบดวย  ๗ ตัวชี้วัด  คือมี
มาตรฐานระบบการประเมินผลท่ีชัดเจน มีการเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) มีการพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง 
ประเมินสถานศึกษาและรายงาน AR ตามสภาพจริง มีการรายงานผลอยางเปนระบบตอผูมีสวน
เก่ียวของทุกระดับ และมีความเขาใจในเปาหมายทางการศึกษาระหวางผู มีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholder) 
 องคประกอบยอยท่ี ๒ ดานการนําผลการประเมินไปใช  ประกอบดวย  ๖ ตัวชี้วัด  คือ 
สงเสริมใหบุคลากรครูมีวิทยฐานะสูงข้ึน มีการยกยองชมเชยและใหความดีความชอบท่ีเหมาะสม 
ขยายผลสิ่งท่ีไดรับจากการประเมินใหครูและบุคลากรทุกคนรับรูรวมกัน มีระบบการใหรางวัลและ
การลงโทษท่ีมีคุณภาพ  ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีนําเอาการพัฒนาวิชาชีพมามีสวนเก่ียวของ และ
มีวิธีการปฏิบัติท่ีดีเดน (Best Practice)  
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ภาพท่ี ๑  รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๒ 

 

๕. อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญท่ีคนพบจากรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมี
สวนรวมท่ีมีประสิทธิผล และสามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้ 

จากขอคนพบเก่ียวกับองคประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมี
ประสิทธิผล มีองคประกอบท่ีสําคัญ ๕ องคประกอบ คือ ๑) การวางแผน(Mapping) ๒) การลงมือ
ปฏิบัติจริง เนนสัมฤทธิผล(Approaching) ๓) การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม(Net-working) ๔) 
การนิเทศ กํากับ และติดตาม(Observing) และ ๕) การประเมินผลและรายงานผลเชิงสรางสรรค
(Pleasing)  ท้ังนี้ จะเห็นไดวา กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมดังกลาว ศิริพร ตันติยมาศ๒ ซ่ึงได
กลาวถึง การบริหารแบบมีสวนรวม คือ การเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของไดมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจ ท้ังการวางแผนงาน การดําเนินงาน การกํากับติดตามใหความชวยเหลือและ
การประเมินผลงานวางานไดบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวหรือไม สอดคลองกับพจนีย ม่ังค่ัง๓  ท่ี
กลาวถึง การมีสวนรวมในการพัฒนานั้น ผูมีสวนเก่ียวของตองมีสวนรวมในการตัดสินใจวางแผนงาน

                                              
๒ ศิริพร ตันติยมาศ,  “รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล สังกัด

กรุงเทพมหานคร”,  วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต, (สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร), ๒๕๕๐. 

๓ พจนีย มังค่ัง, “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมยุทธศาสตรการสรางการมีสวนรวมกับชุมชนสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”, 
วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต, (สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๔๙. 

เครือขายและ 
การมีสวนรวม 

การวางแผน 

การประเมินผลเชิง
สรางสรรค 
(Pleasing) 

การลงมือปฏิบัติจริง 
(Approaching) 

การนิเทศและติดตาม 
(Observing) 

(Mapping) 

(Net-working) 

ขอมูล/สารสนเทศ บุคลากร 

งบประมาณ/ส่ือ เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 
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โครงการ การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน มีสวนรวมในการประเมินผล  
การนิเทศ กํากับ และติดตาม เปนอีกกระบวนการหนึ่งในการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิผล ซ่ึงถือไดวาเปนสวนสําคัญมากท่ีจะชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับเปาหมายและความตองการ เนื่องจากความเขาใจ สอดคลองกับ การศึกษาเรื่องการ
พัฒนารูปแบบเครือขายความรวมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานขนาดเล็กของ สุวิมล โพธิ์กลิ่น๔  โดยมีจุดมุงหมายของการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก ซ่ึง
พบวา ผลการสรางรูปแบบเครือขายความรวมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กนั้น สถานศึกษาท่ีเปนเครือขายความรวมมือ มีลักษณะท่ีเปน
โครงสรางท่ีแสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบของรูปแบบท่ีสําคัญ คือ การมีสวนรวมของ
สมาชิก การมีวิสัยทัศนรวมกัน และการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เชนเดียวกับ ศิ
ริกาญจน โกสุมภ๕ ท่ีไดกลาวไววา การมีสวนรวมมีหลายมิติและมีความแตกตางกัน การมีสวนรวมท่ี
มีประสิทธิผลตองมีในทุกข้ันตอนของกระบวนการพัฒนา โดยเฉพาะข้ันตอนของการติดตามและ
ประเมินผล  

การประเมินผลและการรายงานผลเชิงสรางสรรค เปนกระบวนการท่ีจะชวยให
กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล บรรลุเปาหมายและความตองการไดสูงสุด ซ่ึง
โดยสวนใหญของการประเมินในระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาท่ัวไป จะเปนการ
ประเมินผลเพ่ือรับทราบผลของการดําเนินงานในแตละข้ันตอน ประเมินเพ่ือตัดสินใจ และประเมิน
เพ่ือพัฒนางาน นอกจากจะตองการเปาหมายท่ีผลของการประเมินแลว ยังตองใหความสําคัญกับ
ความรูสึก การยอมรับ และความตระหนักรวมท่ีจะทําใหผลของการประเมินนั้นไดรับการนําไปขยาย
ผล นําไปใช กอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและผูรับการประเมินไมมีความรูสึกวา การประเมิน
เปนการจับผิด เกิดความกดดัน ไมกลาท่ีจะใหหรือรับขอมูลจากการประเมิน อันจะสงผลให ไมมีการ
นําผลการประเมินไปพัฒนางานเทาท่ีควร ประเด็นสําคัญหน่ึงในการประเมินผลและรายงานผลเชิง
สร า งสรรคนี้  คือ  กระบวนการประเ มิน เ พ่ือให เ กิ ด คุณลักษณะการ เสริมพลั ง อํ านาจ 
(Empowerment)  
 

๖. ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยท่ีพบวา 
๑. องคประกอบดานการวางแผน ในสวนตัวชี้วัดท่ีวา โรงเรียนควรไดมีการวิเคราะห

                                              
๔ สุวิมล โพธ์ิกลิ่น, “การพัฒนารูปแบบเครือขายความรวมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก”,  วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต, (สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร), ๒๕๔๙. 

๕ ศิริกาญจน โกสุม, “การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเพ่ือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, 
วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต, (สาขาพัฒนศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๔๒. 
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ปญหา รวบรวมขอมูลสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการและนํามาวิเคราะหอยางเปนระบบ ใน
รูปแบบของการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศเปนลักษณะสารสนเทศเชิงสัมพันธ(Mapping) จึงจะ
กอใหเกิดประสิทธิผลตอการบริหารมากยิ่งข้ึน 

๒. ดานการลงมือปฏิบัติจริง เนนสัมฤทธิผล มีตัวชี้วัดสําคัญท่ีโรงเรียนตองใหความสําคัญ
มากข้ึน เพ่ือเนนใหเกิดผลเชิงบวกเม่ือไดนําแผนไปปฏิบัติคือ มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
นอกจากนี้ การสงเสริมใหครูไดจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดหลักสูตรเปนฐาน (Curriculum-based 
Instruction) ก็เปนสิ่งท่ีควรมุงเนนใหดําเนินการอยางจริงจังมากข้ึนในทุกโรงเรียน  

๓. ดานการบริหารการมีสวนรวมในโรงเรียนและเครือขาย มีตัวชี้วัดสําคัญท่ีทุกโรงเรียน
ควรใหความสําคัญเปนอันดับแรกคือ การเสริมสรางบรรยากาศของความรวมมือในลักษณะเก้ือกูล 
สามัคคี ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มิใหเกิดความรูสึกโดดเด่ียว การกระจายงาน ความรับผิดชอบ และ
การกําหนดบทบาทหนาท่ีของครู จึงตองใหเหมาะสม จึงจะชวยใหเกิดบรรยากาศท่ีเปยมไปดวย
มิตรภาพ เกิดพลังเก้ือกูล สิ่งเหลานี้เปนสิ่งสําคัญท่ีจะไมกอใหเกิดความขัดแยงข้ึนในโรงเรียน  
นอกจากจะตองอาศัยความรวมมือในโรงเรียนแลว ยังควรตองอาศัยความรวมมือในลักษณะ
เครือขายโรงเรียนรวมดวย ซ่ึงท้ังโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี จะตองมีการจัดระบบ ความ
รวมมือท่ีชัดเจน ในลักษณะของการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และสนับสนุนชวยเหลือใหกับทุก
โรงเรียนในเครือขายอยางปองกันมิใหความขัดแยงในความรวมมือในลักษณะเครือขายนี้ได 

๔. ดานการนิเทศ กํากับและติดตามมีองคประกอบสําคัญ คือ  ความเปนผูนํา  ใชหลัก
ธรรมาภิบาล ความคิดริเริ่มสรางสรรค นําการเปลี่ยนแปลง เปนแบบอยางและเปนท่ีศรัทธา ท่ีจะทํา
ใหการนิเทศ กํากับและติดตาม เปนไปเพ่ือสรางสรรคและพัฒนางาน ไมกอใหเกิดความรูสึกคับของ
ใจในการเปนผูถูกนิเทศ 

๕. การประเมินผลและรายงานผลเชิงสรางสรรค มีตัวชี้วัดสําคัญคือ การเสริมพลังอํานาจ 
(Empowerment) ไมใชการประเมินผลเพ่ือสรางความกดดันใหกับคณะครูและบุคลากร แตให
บุคลากรทุกคนรับรูวา ตนเองและคนอ่ืน ๆ ทุกคน ลวนมีสวนสําคัญท่ีจะกอใหเกิดความสําเร็จของ
งานไดในระดับนั้น ๆ และสรางพลังใหเกิดแรงขับเคลื่อนงานคุณภาพใหสูงข้ึน 
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การพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการ 
ระดับเจาคณะอําเภอในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ 

The development of the Sangha administration 
competency of the District Sangha Administrators  

in The Area of Region 14 
 

พระวิสุทธิพงษเมธี (วีระ ดวงปลี)∗ 
สุรพล  สุยะพรหม∗∗ 

ธัชชนันท  อิศรเดช∗∗∗  
 

บทคัดยอ 
 บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปและปญหาอุปสรรคของ
การพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอ ๒) เพ่ือศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของ       
พระสังฆาธิการ และ ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของ        
พระสังฆาธิการระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบผสานวิธี ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ กับการวิจัยเชิง
ปริมาณ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย ๑) แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณใชสัมภาษณ
ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๘ รูป/คน ๒) แบบบันทึกการสนทนากลุมเฉพาะ จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 
๑๔ รูป/คน และ ๓) แบบสอบถาม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชกลุมประชากร จํานวน ๒๖๒ รูป
วิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา ขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห
โดยใชคาเฉลี่ย คารอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบวา 
 ๑. สภาพท่ัวไปและปญหาอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของ
พระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอ ขอมูลจากจากผูเชี่ยวชาญท่ีเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ เปน
ราย บุคคล พบวา มีการประชุมกันเนืองนิตยทุกระดับ สวนใหญบริหารงานแบบปฏิบัติสืบตอกันมา 
ปญหาอุปสรรคของการพัฒนา พบวา พระสังฆาธิการสวนใหญมีการศึกษาพระธรรมวินัยเพียงอยาง
เดียว ทําใหความรูความเขาใจพฤติกรรมทางโลกมีนอย ขอมูลจากการศึกษาเชิงปริมาณ พบวา การ
พัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอ มีคาระดับความ
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คิดเห็นโดยภาพรวม อยูในระดับมาก (µ = ๓.๕๖) และกิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพทุกๆ ดาน มีคาระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกกิจกรรม แตกิจกรรมดานการศึกษา มี
คาเฉลี่ยความคิดเห็น นอยกวากิจกรรมอ่ืน ๆ (µ= ๓.๕๑) 
  การพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอ ตาม
หลักธรรม โดยภาพรวม มีคาระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (µ = ๓.๕๙) เม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแตละดานของกิจกรรมการพัฒนา พบวา ทุก ๆ ดาน อยูในระดับมากเชนเดียวกัน แต
ดานวิธูโร มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับปานกลาง (µ = ๓.๔๕) 
 ๒) แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะ
สงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอพบวา กระบวนการพัฒนาบุคลากรใชทฤษฎีของ 
Leonard Nadler ใน ๓ ดาน คือ ๑) การฝกอบรม๒) การศึกษาและ ๓) การพัฒนา บูรณาการกับ
หลักธรรม คือ ๑) จักขุมา ๒) วิธูโร และ ๓) นิสสยสัมปนโน สําหรับการพัฒนาศักยภาพใชทฤษฎี
ของ David C. McClelland ใน ๓ ดาน คือ ๑) ดานความรู ๒) ดานทักษะ และ ๓) ดานพฤตินิสัย   

 ๓) แนวทางการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะ
อําเภอ พบวา 

๓.๑) การฝกอบรม จัดโครงการฝกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ และ
ทักษะตามความแตกตางของแตละบุคคล การฝกอบรมจักขุมา คือ ควรมีสถาบันฝกอบรมพระ           
สังฆาธิการแตละระดับ การฝกอบรมวิธูโร คือ ควรไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีมาใช
ในการบริหารจัดการ และการฝกอบรมนิสสยสัมปนโน คือ การอบรมจิตใจใหมีมนุษยสัมพันธ  

๓.๒) การศึกษา ไดสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน การศึกษา      
จักขุมา คือ ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนดวยระบบการศึกษา การศึกษาวิธูโร คือ พัฒนาการบริหารงาน
ทํางานเปนระบบงาน และการศึกษานิสสยสัมปนโน คือ มีการศึกษาเพ่ิมเติมทักษะในการสื่อสาร 
ติดตอประสานงาน 

๓.๓) การพัฒนา การพัฒนาจักขุมา คือ การพัฒนาดานความคิด สติปญญา การพัฒนา 
วิธูโร คือ การพัฒนาระบบบริหารงาน และการพัฒนานิสสยสัมปนโน คือ การพัฒนาพฤติกรรม     
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา  

คําสําคัญ: ศักยภาพ, พระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอ, เขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to 1) study the general condition and problems of the  

the development of the Sangha administration competency of the District Sangha 
Administrators,  2) study concept, theories and Buddhadhamma regarding the  
development of the Sangha administration competency of the District Sangha 
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Administrators, and 3) present the possible plans for the development of the 
Sangha administration competency of the District Sangha Administrators.  
 The research was conducted with Mixed Method comprising the 
qualitative and quantitative research methodologies. The research tools included 1) 
the in-depth interview with 18 monks/people, 2) the focus-group discussion with 14 
monks/ people, and 3) the questionnaires, which was the quantitative research 
survey with 262 populations. The data obtained through qualitative research was 
studied with Content Analysis while the data from the quantitative research was 
analyzed with Percentage, Mean and Standard Deviation.    
 The findings were:  
 1. Upon the general condition and problems of the development of the 
Sangha administration competency of the District Sangha Administrators, it was 
found that there were regular meeting at all levels. Most administrative practice 
was conducted as a tradition since the past. Upon the problems, it was found that 
most Sangha Administrators have only Dhammavinaya studies. They have limited 
knowledge on secular education. The data on quantitative research found that the 
development of the Sangha administration competency of the District Sangha 
Administrators was, by average, at high level (µ = 3.56).   
 The activities for the development of Sangha administration competency 
at all aspects were found to be at high level. The activities on education was found 
to have least level (µ = 3.51). 
 The development of the Sangha administration competency of the District 
Sangha Administrators according to the Dhamma doctrines was found, by average, 
at high level (µ = 3.59). When looking into details of each aspect of the 
development, it was found that all aspects were at high level. However, Vithuro 
doctrine was found to be at intermediate level (µ = 3.45).  
 2) Concept, theories and Buddhadhamma regarding the development of 
the Sangha administration competency of the District Sangha Administrators, were 
studied by using the theory of Leonard Nadler in 3 aspects: 1) training 2) education 
3) development, which were integrated with the Buddhadhamma doctrines of  
Jakkhuma, Vithuro and Nissayasampanno. For the competency development, the 
researcher used the theory of David C. McClelland on 3 aspects: 1) knowledge 2) 
skills and 3) behavior. 
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 3) the possible plans for the development of the Sangha administration 
competency of the District Sangha Administrators were found as follow:  
  1. The Training:  there was a need to organize a training for developing 
knowledge, capacity and skills that answered the demands of individual monks. 
With the integration of Jakkhuma, the researcher found that there should be an 
institution that provides the training to the senior monks at all level. Upon the 
Vithuro, it was found that new technology should be brought in for enhancing the 
competency of the Sangha administration. For Nissayasampanno, it was found that 
the training should focus on human relation building. 
  2. The Education:  it is necessary to support monks to study higher. 
Upon Jakkhuma, there is a need to enhance one’s vision with education. Upon 
Vithuro, the systematic administration is highly needed. Upon Nissayasampanno, it 
showed that more training on communication and coordination are highly needed. 
  3. The Development: the Jakkhuma aspect is to develop ideas and 
wisdom. Upon the Vithuro, it is to develop the administrative system. Upon 
Nissayasampanno, it is to develop one’s behavior according to Sanghahavatthu 4 
which are Dhana, Piyavaja, Attajariya and Samanattata.  
 
๑. บทนํา 

 พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๓๕ เปนฉบับท่ีใชในปจจุบัน ไดออกกฎมหาเถรสมาคมใหใชนามตําแหนงผูปกครองคณะ
สงฆตางๆ วา “พระสังฆาธิการ”๑เปนคํารวมตําแหนงพระภิกษุผูปกครองคณะสงฆ ซ่ึงแปลตามรูป
ศัพทวา “พระภิกษุผูทํางานคณะสงฆโดยมีอํานาจเต็มตามตําแหนง” หรือหมายถึง “พระภิกษุผู
ดํารงตําแหนงปกครองคณะสงฆ” ไดแกตําแหนงเจาคณะใหญเจาคณะภาครองเจาคณะภาคเจา
คณะจังหวัด  รองเจาคณะจังหวัดเจาคณะอําเภอรองเจาคณะอําเภอเจาคณะตําบลรองเจาคณะ
ตําบลเจาอาวาส รองเจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาสมีหนาท่ีในการบริหารกิจการคณะสงฆ๖ ดาน 
คือ ๑) ดานการปกครองคณะสงฆ ๒) ดานการศาสนศึกษา ๓) ดานการศึกษาสงเคราะห ๔) ดาน
การเผยแผ ๕) ดานการสาธารณูปการ และ ๖) ดานการสาธารณสงเคราะห 

 พระสังฆาธิการทุกตําแหนง จึงถือวามีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการบริหารกิจการ
งานของพระศาสนาใหเจริญรุงเรือง และเรียบรอยดีงาม โดยมีการจัดลําดับชั้นการปกครอง แตละ
ชั้นมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการโดยไมซํ้ากัน ต้ังแตลางสุดไปจนถึงสูงสุด จนเปนเหตุทําให
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยดํารงเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ 
                                                 

  ๑พระพรหมกวี (วรวิทยคงฺคปฺโญ), วิทยาพระสังฆาธิการ เลม ๒,พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๕), หนา ๑๙. 
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 เจาคณะอําเภอ ไดชื่อวาเปนพระสังฆาธิการผูปกครองท่ีสําคัญระดับทองถ่ินท่ีปกครอง           
เจาอาวาสและเจาคณะตําบลในเขตอําเภอนั้นๆ และเปนผูชวยใกลชิดกับเจาคณะจังหวัด ซ่ึงเปน
ผูรับนโยบายจากเบื้องสูง จึงถือวาเปนพระสังฆาธิการระดับปฏิบัติการ และเปนผูนําคณะสงฆระดับ
ทองถ่ิน หรือสวนภูมิภาคท่ีมีความสําคัญมากการปฏิบัติงานของเจาคณะอําเภอจึงมีการรับนโยบาย
จากเบื้องบนเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติเบื้องลาง ถือวาเปนศูนยกลางท่ีสําคัญของการบริหารงานคณะ
สงฆ เปนผูนําระดับลาง หรือระดับชั้นปฏิบัติการ อาจกลาวไดวา งานคณะสงฆชาหรือเร็วข้ึนอยูท่ีเจา
คณะอําเภอเปนหลักก็ได 

 เจาคณะอําเภอในฐานะผูนําท่ีสําคัญในทองถ่ินของแตละจังหวัด จะตองมีศักยภาพในการ
ปกครองคณะสงฆทุกๆ ดานใหเปนไปดวยความเรียบรอย และเจริญรุงเรือง มีการศึกษาเรียนรู           
พระธรรมวินัย กฎหมายคณะสงฆ มีความรูศาสตรสมัยใหม เพ่ือใหทันกับยุคการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ของสังคม และเทคโนโลยี เปนผูปกครองท่ีมีวิสัยทัศน (Vision) กวางไกล มีจิตท่ีดีในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชา และบริหารกิจการคณะสงฆ  

 ดังนั้น เพ่ือใหการพัฒนางานของคณะสงฆบรรลุตามเปาหมายและเปนการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพโดย
การใหการศึกษา อบรม ซ่ึงเปนการพัฒนาภายนอก สวนการพัฒนาภายใน ไดแก การพัฒนาจิตใจ
ดวยการอบรม สงเสริม ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในตัวพระสังฆาธิการใหสามารถดําเนินชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางสันติ โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในทุติยปาปณิกสูตร๒ วา เจาคณะอําเภอ
จะตองประกอบดวยลักษณะดังนี้ คือ ๑) จักขุมา คือ เปนผูมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล มองภาพ
เหตุการณออก และจะวางแผนเตรียมรับและรุกไดอยางไร ๒) วธูโรคือ เปนผูมีความรูความชํานาญ
ในงานในหนาท่ี ๓) นิสสยสัมปนโน คือ เปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธดี และไดรับความเชื่อถือจากผูอ่ืน ซ่ึง
เปนคุณสมบัติท่ีสําคัญของบุคคลท่ีจะเปนผูนํา  

 อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวาการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอ
ยังขาดหลักการพัฒนาศักยภาพในการปกครองคณะสงฆท่ีถูกตองเหมาะสม ตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา ซ่ึงมีเปาหมายสําคัญในการฝกอบรมกาย จิต และปญญา ของพระสังฆาธิการตามท่ี
ปรากฏใน ทุติยปาปณิกสูตร ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา แนวทางการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะ
สงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ 

 

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไป และปญหาอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพการปกครอง

คณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ 
 ๒.๒เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพการ

ปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ 

                                                 
 ๒องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๐๓. 
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 ๒.๓ เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการ
ระดับเจาคณะอําเภอในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจา

คณะอําเภอในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ จะทําการศึกษา แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา
ศักยภาพการปกครองแนวคิดเก่ียวกับการปกครองคณะสงฆแนวคิดเก่ียวกับพระสังฆาธิการระดับ
เจาคณะอําเภอและหลักพุทธธรรมในการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆ 

 ๓.๒ ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา 
 การพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ Nadler ๓ ดาน 

ไดแก ดานการศึกษา ดานการอบรม และดานการพัฒนา สําหรับการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิ
การตามแนวคิดของ David C. McClelland ๓ ดาน ไดแก ดานความรู (Knowledge) ดานทักษะ 
(Skills) และดานพฤติกรรมท่ีพึงประสงค หรือพฤตินิสัย (Attributes) และหลักธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาศักยภาพการปกครองของพระสังฆาธิการ ๓ ดาน คือ จักขุมา วธูโร 
และนิสสยสัมปนโน  

 ๓.๓ ขอบเขตดานประชากร / ผูใหขอมูลหลัก (KeyInformants) 
 ก.  ขอบเขตดานประชากร 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานประชากร คือเจาคณะตําบล สังกัด

มหานิกาย ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ มี ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
นครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาครจํานวน ๒๖๒ รูป๓ ดังนี้ 

๑.  จังหวัดกาญจนบุรี    จํานวน  ๑๐๒  รูป 
๒.  จังหวัดนครปฐม    จํานวน    ๓๖  รูป 
๓.  จังหวัดสุพรรณบุรี    จํานวน  ๑๐๗  รูป 
๔.  จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน    ๑๗  รูป 

 ข.  ขอบเขตดานผูใหขอมูลหลัก 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตผูใหขอหลักสําหรับการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ        

ในการ พัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆ  จํ านวน ๑๘ รูป/คน และสนทนากลุ ม 
(FocusGroupDiscussion) จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๔ รูป/คน  

 ๓.๔ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  
 การวิจัยนี้ทําการศึกษาในพ้ืนท่ี ๔ จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดนครปฐม 

จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร 
 

                                                 
๓สถิติขอมูลพระสังฆาธิการคณะสงฆภาค ๑๔, (กรุงเทพมหานคร: วัดนิมมานรดี, อัดสําเนา) หนา ๘.     
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 ๓.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา  
ในการวิจัยครั้งนี้ กําหนดเวลาศึกษาวิจัย ต้ังแต กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงตุลาคม๒๕๕๘ รวมเปน

ระยะเวลา ๑๖ เดือน 
 
๔.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบวิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้ เปนการวิจัยท่ีใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ระหวาง การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) และตามดวยการวิจัยเชิง 
ปริมาณ (Quantitative Research) 
 ๔.๒ ประชากรท่ีศึกษาและผูใหขอมูลหลัก 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานประชากร คือ เจาคณะตําบล สังกัด
มหานิกาย ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ มี ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
นครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาครจํานวน๒๖๒ รูป และผูใหขอมูลหลักสําหรับการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆ จํานวน ๑๘ รูป/คน และสนทนา
กลุม (FocusGroupDiscussion) จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๔ รูป/คน  
 ๔.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

๔.๓.๑ เคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก แบบสัมภาษณเจาะลึกแบบมี
โครงสราง และการสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญแบบไมมีโครงสราง 

๔.๓.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม ซ่ึงแจกใหแกเจา
คณะตําบล ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ 
 ๔.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณและดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามกลับคืนดวย
ตนเองซ่ึงมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

๔.๔.๑ ผูวิจัยเสนอขอหนังสือจากคณะสังคมศาสตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือแจงตอเจาคณะตําบลสําหรับขอ
อนุญาตแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางภายในเขตอําเภอ และขอสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของตาม
รายนามผูใหขอมูลสําคัญ 

๔.๔.๒ นําหนังสือจากคณะสังคมศาสตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พรอมท้ังแบบสอบถามไปแจกใหกับเจาคณะ
ตําบลและดําเนินการสัมภาษณเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

๔.๔.๓ รวบรวมขอมูลแบบสอบถามท้ังหมดเพ่ือนํามาประมวลผลตามวิธีการทาง
สถิติตอไป 
 ๔.๕ การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ดังนี้ 
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 ๔.๕.๑ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ   
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) การสังเคราะหเนื้อหา 

(Synthesis) ขอมูลท่ีสอดคลองกัน สรุปผลการวิจัย นําเสนอขอมูลเปนความเรียง และรายงาน
ผลการวิจัย 

 ๔.๕.๒ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ

การวิจัยทางสังคมศาสตรสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics) สําหรับขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถ่ี 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage)และความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพใชสถิติการวิเคราะห คือ คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด ผูวิจัยทําการรวบรวมจาก
แบบสอบถามแลวจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนดไว จากนั้นจึงทําการวิเคราะหโดยใชการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)นําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมมาวิเคราะหและ
สังเคราะหสรุปผล และนําเสนอเขียนเปนความเรียง หรือตาราง 

 
๕. ผลการวิจัย 

๑. เซิงคุณภาพ 
ขอมูลเชิงคุณภาพนี้ ไดมาจากการสัมภาษณเชิงลึก วิธีการพัฒนาศักยภาพการปกครอง

คณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอพบวา วิธีการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ
ระดับเจาคณะอําเภอสามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การฝกอบรม เพ่ือรับความรูใหมๆนํามาใชในการ
พัฒนางาน เชนการพัฒนาดานเทคโนโลยี การศึกษาเพ่ิมเติม การสงเสริมสนับสนุนใหมีโรงเรียนหรือ
สถาบันสําหรับฝกอบรมพระสังฆาธิการแตละระดับการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยเฉพาะจากพระท่ีประสบความสําเร็จในการบริหาร การประชุมกันเนืองนิตยทุกระดับ การใหทุก
คนมีสวนรวม การมีเทคนิคการปกครองท่ีเหมาะสมกับสภาวการณท่ีเกิดข้ึนไมมีหลักตายตัว สิ่งท่ีเปน
ปญหาและควรพัฒนาอยางยิ่ง คือ การใหพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอไดรับการศึกษาไดรับ
ความรูท้ังทางโลกและทางธรรม การศึกษาพระธรรมวินัยเพียงอยางเดียวไมเพียงพอสําหรับพระ
สังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอ ตองศึกษากฎระเบียบตางๆ ของมหาเถรสมาคม กฎระเบียบตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับคณะสงฆ ตลอดจนกฎระเบียบทางโลกเพ่ือชวยพุทธศาสนิกชนในยามทุกขรอนได มี
ทักษะในการบริหารงานเชิงกลยุทธ มองเห็นอนาคต มีทักษะในการสื่อสาร ทํางานเชิงรุก เปดตัว
ออกสูสังคม มีทิศทางการบริหารท่ีสอดคลองกับนโยบายและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มี
ทักษะในการแกปญหา ซ่ึงถือวาเปนเรื่องสําคัญเพราะการแกปญหาตองอาศัยความรอบรูรอบคอบ 
นอกจากเจาคณะอําเภอควรมีการศึกษา มีความรูความสามารถในทักษะตาง ๆ แลว ยังตองเปนผูมี
คุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศนกวางไกล คือ จักขุมา มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ คือ วิธูโร มี
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มนุษยสัมพันธดี คือ นิสสยสัมปนโนท่ีสําคัญคือ สังคหวัตถุ ๔ ประการ คือ ทาน หมายถึง การ
เอ้ือเฟอกัน ปยวาจา หมายถึง การพูดดีตอกัน อัตถจริยา หมายถึง การชวยเหลืองานซ่ึงกันและกัน
และสมานัตตตา หมายถึง การวางตนเสมอตนเสมอปลาย เปนการสรางสายสัมพันธระหวางผูนํากับ
ผูใตบังคับบัญชามีการประสานงาน พบปะกันใหมากสรางความคุนเคย ใหมีการทํางานรวมกันกับ
พระสังฆาธิการระดับสูง กระตือรือรนในการทํางาน การใชภาษาท่ีเหมาะสม สามารถโนมนาวจิตใจ
ใหการปฏิบัติงานสําเร็จทุกฝายจึงตองประสานสัมพันธสรางเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือจะ
กอใหเกิดความรวมมืออยางมีประสิทธิภาพมนุษยสัมพันธจึงมีความสําคัญมาก๔ 

๒. เชิงปริมาณ 
ขอมูลเชิงปริมาณไดมาจากการตอบแบบสอบถามของกลุมประชากร มีรายละเอียด ดังนี้  
 ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอใน

เขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเม่ือพิจารณารายละเอียดใน
แตละดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ดานการฝกอบรม มี
คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ดานการพัฒนา 
และการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ดานการศึกษา  
  การพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ดานการศึกษาเม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา ขอท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ สงเสริมใหมีการศึกษาเก่ียวกับระเบียบของมหาเถรสมาคม อยูในระดับ
มาก รองลงมา คือ มีระเบียบแนวทางปฏิบัติสําหรับการศึกษาตอท่ีชัดเจนอยูในระดับมาก และ
ศึกษาตอในหลักสูตรท่ีนํามาปรับใชในงานท่ีปฏิบัติได มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับปานกลาง 

 การพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ดานการฝกอบรม โดยภาพรวมอยู ในระดับมากเม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแตละขอ พบวา ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดมีเทากันสองขอ คือ สนับสนุน
งบประมาณใหผู ใตบังคับบัญชาไดเขารับการอบรมกับมีการอบรมจากผู เชี่ยวชาญหรือผู มี
ประสบการณเฉพาะดานอยูในระดับมากรองลงมา คือ มีการอบรมเก่ียวกับระเบียบแนวทางปฏิบัติ
สําหรับคณะสงฆอยูในระดับมาก และ สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาไดเขารับการอบรม มีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด อยูในระดับปานกลาง 
 การพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ดานการพัฒนาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดใน
แตละขอ พบวา ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนา
องคกรอยูในระดับมากรองลงมามีเทากันสองขอ คือ มีการมอบหมายงานพิเศษเพ่ือใหทํางานใน
                                                 

๔ธงชัย สิงอุดม, “การพัฒนาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๘”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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รูปแบบใหมๆ และมีการสอนงานเพ่ือใหรูและเขาใจการทํางานรูปแบบใหมๆอยูในระดับมาก และ มี
การใหคําปรึกษาเพ่ือใหเกิดความกระจางในการทํางานมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดอยูในระดับปานกลาง 
  จากการวิจัยสรุปไดวา การพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการ
ระดับเจาคณะอําเภอในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔อยูในระดับมาก 
 ๒.๒ การพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอ
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ตามหลักธรรมในทุติยปาปณิกสูตร สรุปไดดังนี้ 
 การพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอ ใน
เขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ตามหลักธรรม โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแตละดาน พบวา การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ตามหลักธรรม ดานจักขุมา มี
คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการตามหลักธรรม 
ดานนิสสยสัมปนโนอยูในระดับมาก และการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ตามหลักธรรม ดานวิธู
โร มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับปานกลาง 
 การพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ตามหลักธรรมดานจักขุมา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ
รายขออยูในระดับมากทุกขอ เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด คือ สงเสริมใหพระสงฆปฏิบัติตามวินัยอยางเครงครัดอยูในระดับมาก รองลงมา คือ มีการ
กําหนดวิสัยทัศนรวมกันอยูในระดับมากและมีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดอยูใน
ระดับมาก 

การพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ตามหลักธรรมดานวิธูโร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ตรวจงานและติดตาม
งานคณะสงฆอยางสมํ่าเสมอ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ มีการประชุมระดับเจาคณะตําบลอยาง
สมํ่าเสมออยูในระดับมาก และ สรางแรงจูงใจใหคณะสงฆเขารวมกิจกรรมและพิธีกรรมอยาง
เหมาะสม มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับปานกลาง 
 การพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอ ใน
เขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ตามหลักธรรมดานนิสสยสัมปนโนโดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณารายละเอียดในแตละขอ พบวา ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ใชภาวะผูนําในการ
ปฏิบัติงานกับผูใตปกครองอยางเปนกัลยาณมิตรอยูในระดับมาก รองลงมา คือ เสียสละในการ
บริหารงานคณะสงฆอยูในระดับมาก และ มีการปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานอยาง
เทาเทียมกัน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับปานกลาง 

จากการวิจัยสรุปไดวา การพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับ
เจาคณะอําเภอในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ตามหลักธรรมในทุติยปาปณิกสูตร อยูในระดับ
มาก 

๒.๓ แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะ
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สงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอสรุปผลไดดังนี้ 
 กระบวนการพัฒนาบุคลากรใชทฤษฎีของ Leonard Nadlerใน ๓ ดาน คือ ๑) การฝก 

อบรม (Training) ๒) การศึกษา (Education) และ ๓) การพัฒนา (Development) บูรณาการกับ
หลักธรรม คือ จักขุมา วิธูโร และนิสสยสัมปนโน มีดังนี้ 

 ดานการฝกอบรม จัดโครงการฝกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ และ
ทักษะ ตามความแตกตางของแตละบุคคล การฝกอบรมจักขุมา คือ ควรมีสถาบันฝกอบรมพระ
สังฆาธิการแตละระดับเพ่ือมองการณไกลถึงประโยชนของพระพุทธศาสนาตอชาวโลก การฝกอบรม
วิธูโร คือ ควรไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว การฝกอบรมนิสสยสัมปนโน คือการอบรมจิตใจใหมีมนุษยสัมพันธ การพูดจา 
และพฤติกรรมท่ีพึงกระทํา 

 ดานการศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนเพ่ือพัฒนา
ความรู ความสามารถ การศึกษาจักขุมา คือ ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนดวยระบบการศึกษา การศึกษาวิธู
โร คือ การบริหารงานอยางเปนระบบ การทํางานเปนทีม และ การศึกษานิสสยสัมปนโน คือ มี
การศึกษาทักษะในการสื่อสาร การติดตอประสานงาน 

 ดานการพัฒนาการพัฒนาจักขุมา คือ การพัฒนาดานความคิด สติปญญา การพัฒนาวิธู
โร คือ การพัฒนาระบบบริหารงาน และ การพัฒนานิสสยสัมปนโน คือ การพัฒนาพฤติกรรมตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา  

 สําหรับการพัฒนาศักยภาพใชทฤษฎีของ David C. McClelland คือ ดานความรู 
(Knowledge) ดานทักษะ(Skills) และ ดานพฤตินิสัย(Attributes) ท่ีเก่ียวของกันมีผลกระทบตอ
ศักยภาพการปกครองของพระสังฆาธิการโดยมีความสัมพันธกับผลงานของตําแหนงพระสังฆาธิการ 
และเปนสิ่งท่ีสามารถเสริมสรางข้ึนได โดยผานการฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา 

๒.๔ แนวทางการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจา
คณะอําเภอ ตองปฏิบัติเปนกระบวนการ ๓ กระบวนการ คือ 

๒.๔.๑ การฝกอบรม  จัดโครงการฝกอบรมบุคลากรเ พ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ และทักษะ ตามความแตกตางของแตละบุคคล การฝกอบรมกับจักขุมา คือ ควรมี
สถาบันฝกอบรมพระสังฆาธิการแตละระดับเพ่ือมองการณไกลถึงประโยชนของพระพุทธศาสนาตอ
ชาวโลก การฝกอบรมกับวิธูโร คือ ควรไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
บริหารจัดการเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว และการฝกอบรมกับนิสสยสัมปนโน คือ การอบรม
จิตใจใหมีมนุษยสัมพันธ การพูดจา และพฤติกรรมท่ีควรกระทําหรือไมควรกระทํา 

๒.๔.๒ การศึกษา ไดสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนเพ่ือ
พัฒนา ความรู ความสามารถ การศึกษากับจักขุมา คือ ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนดวยระบบการศึกษา 
การศึกษากับวิธูโร คือ พัฒนาการบริหารงานทํางานเปนระบบงาน การทํางานเปนทีม และ
การศึกษากับนิสสยสัมปนโน คือ มีการศึกษาเพ่ิมเติมทักษะในการสื่อสาร ติดตอประสานงาน 

๒.๔.๓ การพัฒนา การพัฒนากับจักขุมา คือ การพัฒนาดานความคิด สติปญญา 
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การพัฒนากับวิธูโร คือ การพัฒนาระบบบริหารงาน และการพัฒนากับนิสสยสัมปนโน คือ การ
พัฒนาพฤติกรรมตามหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา  

 สําหรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจา
คณะอําเภอตามหลักธรรมในทุติยปาปณิกสูตร สรุปไดดังนี้ 

 ๑.แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการดานความรู(Knowledge) จะตองเริ่มจาก
กระบวนการหรือวิธีการพัฒนาบุคคลตามแนวคิดทฤษฎีของ Leonard Nadler ใน ๓ ดานคือ การ
ฝกอบรม (T=Training) การศึกษา (E=Education) และ การพัฒนา (D=Development) นํามา
บูรณาการกับหลักธรรมในทุติยปาปณิกสูตร คือ จักขุมา วิธูโร และนิสสยสัมปนโน จะกอใหเกิด
ศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอ ในดานความรู 
(Knowledge) 

 ๒.  แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการดานทักษะ (Skills)จะตองเริ่มจาก
กระบวนการหรือวิธีการพัฒนาบุคคลตามแนวคิดทฤษฎีของ Leonard Nadler ใน ๓ ดาน คือ การ
ฝกอบรม (T=Training) การศึกษา (E=Education) และ การพัฒนา (D=Development) นํามา
บูรณาการกับหลักธรรมในทุติยปาปณิกสูตร คือ จักขุมา วิธูโร และนิสสยสัมปนโน จะกอใหเกิด
ศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอ ในดานทักษะ (Skills) 

 ๓.  แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการดานพฤตินิสัย(Attributes) จะตองเริ่ม
จากกระบวนการหรือวิธีการพัฒนาบุคคลตามแนวคิดทฤษฎีของ Leonard Nadler ใน ๓ ดาน คือ 
การฝกอบรม (T=Training) การศึกษา (E=Education) และ การพัฒนา (D=Development) 
นํามาบูรณาการกับหลักธรรมในทุติยปาปณิกสูตรคือ จักขุมา วิธูโร และนิสสยสัมปนโน จะกอใหเกิด
ศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอในดานพฤตินิสัย 
(Attributes) 

 
๖. ขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัย เร่ือง การพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจา
คณะอําเภอในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๖.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ 

๑) ควรมีสถาบันของสงฆท่ีใหการฝกอบรมกอนแตงต้ังใหเปนพระสังฆาธิการทุกระดับ 
ท้ังนี้ จึงควรมีการกําหนดหลักสูตรท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมกับระดับของพระสังฆาธิการ 

๒) ควรสรางแรงจูงใจใหพระสังฆาธิการมีความพรอมในการเขารับการพัฒนาเพ่ือให
การทํางานของพระสังฆาธิการเกิดประสิทธิภาพ 

๓) ควรจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอในการพัฒนาพระสังฆาธิการ และควรพัฒนา
อยางตอเนื่อง จะทําใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

๔) ควรมีการติดตามและประเมินผล แลวนําผลมาปรับปรุงพัฒนางานของพระสังฆาธิ



327วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 
 

การทุกระดับ 
 ๖.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะบางประการท่ีสมควรนําไปปฏิบัติดังนี้ 

๑) ควรมีการพัฒนาตอยอดสงเสริมใหพระสังฆาธิการมีความรูมากกวาเดิมเพ่ือสงเสริม
ศักยภาพทางดานการศึกษาของพระสังฆาธิการ 

๒) ควรมีการเขียนแผนพัฒนาบุคลากรใหชัดเจนและจัดทําเปนแผนพัฒนาระยะสั้น 
หรือเปนแผนปฏิบัติการประจําป หรือแผนระยะกลาง ๓ ป เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมี
การติดตามการทํางานตามแผนเปนระยะๆ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและสรางขวัญและ
กําลังใจสําหรับวัดท่ีอยูหางไกล 

๓) ควรมีการสงเสริมใหพระสังฆาธิการไดเรียนรูระบบเทคโนโลยีใหมากกวานี้เพราะจะ
ชวยใหการบริหารงานประหยัดรวดเร็วสนองตองานไดเปนอยางดี 

๔) ควรจะมีการมุงเนนสงเสริมสนับสนุนการศึกษาอยางจริงจังสรรหาหนวยงานหรือ
องคกรท่ีจะใหการสนับสนุนในเรื่องทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรพรอมท้ัง
พัฒนาระบบงาน 

๖.๓ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
สําหรับผูท่ีจะทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพการปกครองของพระสังฆาธิการ

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไปดังนี้ 
๑) ควรศึกษาการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในดานอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลองกับการ

ปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ เพ่ือนําเสนอเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลของการทํางาน
ของพระสังฆาธิการในแตละระดับ 

๒) ควรศึกษาบทบาทในการบริหารงานขององคกรท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาการปกครองของพระสังฆาธิการแตละระดับ 

๓) ควรศึกษาการบริหารงานของพระสังฆาธิการโดยมีการสัมภาษณเพ่ิมเติมเพ่ือจะได
เปรียบเทียบความคิดเห็นพระภิกษุสามเณรกับประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานของพระสังฆาธิการ
เพ่ือความชัดเจนและหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

๔) ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการปกครองหรือการบริหารงานของพระสังฆาธิการ
ระหวางภูมิภาคตางๆคือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตเพ่ือจะได
ทราบความแตกตางของวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินวาสงผลตอการปกครองหรือการบริหารงานของ
พระสังฆาธิการหรือไมอยางไร 
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ABSTRACT 
The aims of this research are: (1) studying the occupational competencies of 

Thai Graduates towards cross-cultural working environment, (2) studying the factors 
advantage to the development of occupational competencies towards 
crosscultural working of Thai graduates, and (3) comparing random of 1,000 
samplings on the occupational competencies of Thai graduates towards cross-
cultural working in ASEAN Community. Data collection was conducted through the 
use of ‘Five-Scale  Questionnaire’ tool whilst Percentage, Mean, Standard Deviation, 
t-test, one-way ANOVA and Pair Difference Test Scheffé were used to analyze the 
collected data.  

The findings of this research are as follow: 
1. The graduates from Higher Educational Level, overall; agreed to the 

occupational competencies towards cross-cultural working in ASEAN Community at 
‘Strongly Agreed’ level. At individual perspective, they agreed at ‘Strongly Agreed’ 
level to all aspects in following order: responsibilities, knowledge under the field of 
study, social skills, operational skills, technological skills and language and 
communication skills.  

2. Pertaining to the factors advantage to the development of occupational 
competencies towards cross-cultural working of Thai graduates, the result revealed 
that Thai graduates from Higher Educational Level, overall; agreed to the factors 
that would advantage them in working in cross-cultural environment at ‘Strongly 
Agreed’ level. At individual perspective, they agreed at ‘Strongly Agreed’ level to 
all aspects in following order: economy, society, culture, education and politic. 

3. In terms of the comparison of the occupational competencies of Thai 
graduates (Higher Education) towards cross-cultural working in ASEAN Community, 
below was a conclusion: 
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3.1 The difference in genders had no different opinion in the occupational 
competencies towards cross-cultural working in ASEAN Community in overall and 
individual aspects. Those were: knowledge in the field of study, operational skills, 
language and communication skills, responsibilities, technological skills and social 
skill. The statistical significance was at level of 0.05. 

3.2 The difference in ages had no different opinions in the occupational 
competencies towards cross-cultural working in ASEAN Community in overall, and 
individual 5 aspects including operational skills, language and communication skills, 
responsibilities, technological skills and social skill with statistical significance level 
of 0.05. However, for knowledge; there was different opinion at statistical 
significance level of 0.05. 

3.3 The difference in careers had no different opinions in the occupational 
competencies towards cross-cultural working in ASEAN Community in overall, and 
individual 5 aspects including operational skills, language and communication skills, 
responsibilities, technological skills and social skill with statistical significance level 
of 0.05. However, for knowledge in the field of study; there was different opinion at 
statistical significance level of 0.05. 

3.4 The difference in regions had different opinions in the occupational 
competencies towards cross-cultural working in ASEAN Community in overall, and 
individual 4 aspects including knowledge in the field of study, operational skills, 
responsibilities and social skill with statistical significance level of 0.05. However, for 
language and communication skills and the use technological skills; there was no 
different opinion at statistical significance level of 0.05. 
Keywords: Competencies, Thai Graduates, working in ASEAN Community 
 
Background and Importance of the Issues. 

Globalization and advanced technologies have changed the world and 
society. The dynamic of changes could be observed from the development of 
economy, social, culture, politic and technological those are interrelated to one 
other inevitably, as well as the impacts. The society has been ruled by information 
technologies, the access to and awareness of information could be done quickly. It 
has become an ‘Opened Society’ that all are linked to one another with the 
benefits of building-up awareness and understanding to drive society, economic 
and political dimensions together, and building-up a strong foundation. 
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At present and future to come, society must rely on each other more and 
more. There is a need to adapt and prepare to reach agreement on all sides which 
could be observed from the three pillars: (1) ASEAN Political-Security Community: 
APSC (2) ASEAN Economic Community: AEC and (3) Socio-Cultural Community 
ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC.  When all those come to the 
integration, clear objectives that would be related in all aspects must be defined. 
Hence, Thailand has a direction to develop the country to prepare for ASEAN 
Community. Thailand has defined a clear target in emerging to ASEAN Community 
in 2015 which consists of 2 parts (ASEAN, 2555) (1) ASEAN aims to emerge to the 
ASEAN Community in 2015. The shared vision of ASEAN leaders is to create 
competitive capabilities, set clear rules & regulations, and be people-centered. In 
2008, ASEAN Charter or ASEAN Constitution has been issued outlining legal 
framework and organizational structure, and (2) the ASEAN Community comprises of 
three pillars, namely; ASEAN Political-Security Community (APSC) (Ministry of 
Foreign Affairs is a main coordinator),  ASEAN Economic Community (AEC). (Ministry 
of Commerce as the main coordinator) and ASEAN Socio-Cultural Community 
(ASCC) (Ministry of Social Development and Human Security is the main 
coordinator). ASEAN has issued a blueprint to establish ASEAN Community in each 
pillars detailed in creating readiness and strengths for economy, social and culture, 
including politic and security (ASEAN Community, 2012). 

In regards to the challenging situation to produce graduates with the 
required occupational competencies towards cross-cultural working in ASEAN 
Community, the researcher is interested in studying the preparation of Thai 
graduates for occupational competencies and cross-cultural working matters. The 
results of this study will be presented to the designated agency(ies) to consider and 
develop Thai graduates’ characteristics to be able to work under the constantly 
changing environment. Furthermore, the conclusions of this study would allow the 
government to outline the policy pertaining to developing the graduates in 
according to the required competencies of the markets so that they would be able 
to work in cross-cultural environment. 
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The purposes of this study are: 
1. To study the occupational competencies of Thai Graduates towards cross-

cultural working environment 
2. To study the factors advantage to the development of occupational 

competencies towards cross-cultural working of Thai graduates 
3. To compare the occupational competencies of Thai graduates towards 

cross-cultural working in ASEAN Community. 
 
Scope of Research and Study 

The scopes of this research have been pre-determined into three different 
parts i.e. demographic and sampling groups, contents and timeline. 

1. Demographic and Sampling groups. 
1.1 The research was conducted through 12.89 million of Thai tertiary 

graduates in Thailand, served as Population. 
1.2 The Samplings were drawn from the population disproportionately 

based on the calculation of ‘Infinity (∞)’ tool, this was due to the population factor 
could be changed. Working through the ready-to-use Yamané ‘s table (1960, p. 
1088-1089) and applied the acceptable Infinity (∞) value i.e. 200 people from each 
region, total of 5 regions at the confident level of 95%; 1,000 samplings were drawn 
out. 

2. The Scope of Contents: Academic papers – ideas, theories, including; the 
policies in regards to the preparations for emerging to ASEAN were carefully 
studied. The concluded contents were the theories/idea about the 
performance/capabilities, capabilities of trainers or facilitators in enhancing 
performance, the concept of occupational effectiveness, the concept of working 
across cultures, policies regarding to the preparation for ASEAN community and 
strategies of Higher Education Institutions - in preparation for emerging to ASEAN 
Community. 

3. Timeline: The duration of this research and study was 1 year, counting 
from the approval date of the proposal. 

Terminology 
Preparation refers to: planning, defining strategies, policies or setting-up 

guidelines in various areas to accommodate the changes which will lead to stability 
and competitiveness in all aspects for emerging to ASEAN. 
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Occupational competencies and cross-cultural working refer to: the 
desired abilities or the characteristics for careers and working across cultures 
consisted of 6 aspects (1) Knowledge Capability (2) Operational Capability (3) 
Language and Communication Proficiency (4) Responsibility (5) Social Capability (6) 
Technological Capability. 

Graduates refer to: the persons who completed their Bachelor Degree from 
Higher Education Institutions of Thailand. 

Factors advantaging to the development of occupational competencies 
and cross-cultural working refer to: components contributed to the capabilities for 
graduates to prepare themselves for careers and working across cultures which 
consisted of the development of four capabilities (1) Education (2), Economy (3) 
Social and Culture (4) Politic. 

ASEAN refers to: the integration of member countries in Southeast Asia, 
which currently has 10 member countries i.e. Thailand, the Philippines, Malaysia, 
Singapore, Indonesia, Brunei, Laos, Cambodia, Vietnam and Myanmar. The three 
main goals of being the Community are (1) ASEAN Political Security Community 
(APSC) (2) ASEAN Economic Community (AEC) and (3) the ASEAN Socio-Cultural 
Community (ASCC). 
 
The Results 

1. The findings on the occupational competencies of Thai Graduates 
towards cross-cultural working in ASEAN Community revealed that the graduates 
agreed to the occupational competencies towards cross-cultural working in ASEAN 
Community at High Level (  = 4.16). After considering each aspects, the result also 
turned up at High Level in the following order: responsibilities, knowledge in the 
field of study, social skills, operational skills, technological skills and language and 
communication proficiency ( = 4.30, 4.25, 4.20, 4.16, 4.12 and 3.94) 

2. The findings on the factors advantaging to occupational competencies of 
Thai Graduates towards cross-cultural working in ASEAN Community revealed that 
the graduates agreed upon those, overall; at High Level (  = 4.02). After considering 
each aspect, the result also turned up at High Level in the following order: 
economy, social and culture, education and politic ( = 4.12, 4.06, 4.03, and 3.88). 
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3. The findings on the factors advantaging to occupational competencies of 
Thai Graduates towards cross-cultural working in ASEAN Community could be 
summarized as below: 

3.1 The difference in genders, the graduates shared the opinions on 
occupational competencies of Thai Graduates towards cross-cultural working in 
ASEAN Community, overall and every aspect; i.e. knowledge in the field of study, 
operational skills, language and communication proficiencies, responsibilities, 
technological skills and social skills with no statistical significance at level of 0.05. 

3.2 The difference in ages, the graduates shared the opinions on 
occupational competencies of Thai Graduates towards cross-cultural working in 
ASEAN Community, overall and 5 aspects i.e. operational skills, language and 
communication proficiencies, responsibilities, technological skills and social skills 
with no statistical significant difference at level of 0.05. In regards to knowledge in 
the field of study, there was different opinion with statistical significance at level of 
0.05. 

3.3 The difference in occupations, the graduates shared the opinions on 
occupational competencies of Thai Graduates towards cross-cultural working in 
ASEAN Community, overall and 5 aspects i.e. operational skills, language and 
communication proficiencies, responsibilities, technological skills and social skills 
with no statistical significant difference at level of 0.05. In regards to knowledge in 
the field of study, there was different opinion with statistical significance at level of 
0.05. 

3.4 The difference in regions, the graduates shared the opinions on 
occupational competencies of Thai Graduates towards cross-cultural working in 
ASEAN Community, overall and 4 aspects i.e. knowledge in the field of study, 
operational skills, responsibilities, and social skills with statistical significant 
difference at level of 0.05. In regards to language and communication proficiencies 
and technological skills, there was no different opinion with statistical significance 
at level of 0.05. 
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Conclusions and Critiques 
Regarding to the occupational competencies of Thai graduates towards 

cross-cultural working in ASEAN Community, the core competencies required in 
producing the graduates to fit in cross-cultural working environment are: 1) 
Responsibilities to create consciousness for the graduates to be prepared for work. 
2) Knowledge in the field of study that could be applied effectively. 3) Social skills 
that would, later; create interpersonal skill to work with others, especially; 
international colleagues. 4) Operational skills that would develop the capabilities of 
the graduates to accommodate the changes in every aspect. 5) Technological skills 
that would create operational effectiveness and efficiency since, at present and the 
future to come, we reply on advanced technologies. 6) Language and 
Communication proficiencies are critical factors to build-up business networks and 
effective business negotiations that would yield the benefits in terms of staying 
competitive in businesses.   

 

Picture 1 The Preparation of Thai Graduates on Occupational Competencies of Thai 
towards Cross-Cultural working in ASEAN Community 

 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙336
 

 

Suggestions for further Research. 
1. The research and study should be extended the coverage to ‘Capabilities 

in each levels’ i.e. management, core and specific occupational competencies, in 
order to work at full capacity across the cultures. 

2. The study should be extended to cover the development of Human 
Resource in accommodating ‘International Capabilities’ to work in cross-cultural 
environment. 

3. The study should include government policy(ies) pertaining to Human 
Resource Development and Applications to increase the capabilities of the citizen. 
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การศึกษาองคประกอบคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

A STUDY OF THE COMPONENTS COMPRISING THE MORAL PRINCIPLES 
AND ETHICAL VALUES OF UNDERGRADUATE STUDENTS  

AT RAMKHAMHAENG UNIVERSITY 
 

วไลพรรณ อาจารีวัฒนา∗ 

สุวิมล ติรกานันท∗∗ 

 

บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาองคประกอบคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีมีสถานภาพการเปนนักศึกษา ประจําภาค ๒ ป
การศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๑,๓๐๐ คน ทําการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage sampling) 
ประกอบดวยการสุมแบบชวงชั้น (stratified random sampling) และการสุมแบบงาย (simple 
random sampling) เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
(exploratory factor analysis--EFA) ในการวิเคราะหขอมูล สกัดองคประกอบดวยเทคนิค             
แกนสําคัญ PC (principal component analysis-PC) และใชการหมุนแกนแบบออธอกอนอล 
(orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (varimax method)  

ผลการวิจัยพบวา องคประกอบคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามีจํานวน ๑๖ องคประกอบ 
ประกอบดวย ความสุภาพ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตนใหเหมาะสม ความเมตตา
กรุณา ความกตัญูกตเวที ความสามัคคี ความมีน้ําใจ ความประหยัด ความมีระเบียบวินัย ความ
ขยันหม่ันเพียร การพ่ึงตนเอง ความเปนกัลยาณมิตร การรูจักใชเงิน การรูจักประมาณตน และความ
มีสัมมาคารวะ ท้ัง ๑๖ องคประกอบนี้ อธิบายความแปรปรวนในเรื่องท่ีศึกษาไดรอยละ 59.81  
คําสําคัญ: องคประกอบ, คุณธรรม, จริยธรรม  

ABSTRACT 
The aim of this research is to study of the components comprising the 

moral principles and ethical values of undergraduate students at Ramkhamhaeng 
University. The sample population consisted of 1,300 undergraduate students who    
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have a student status in the second semester of academic year 2014. Using the 
multi-stage random sampling method include Stratified random sampling and 
simple random sampling. Data were collected using a questionnaire. Using 
exploratory actor analysis the components were analyzed using the principal 
component method orthogonal Rotation and the varimax method  

The research finding the components comprising the moral principle and 
ethical values of undergraduate students involve 16 components, i.e. civility, self-
sacrifice, responsibility, appropriateness, kindness, gratefulness, unity, hospitality, 
thrift, discipline, diligence, self-reliance, a true friend, appreciate use of money, self-
evaluation and respect these 16 components could explain the variance at 59.81. 
Keywords: components, moral, ethical          

๑. บทนํา 
ปจจุบันมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสูง การติดตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็ว กวางไกล         

มากข้ึน สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีลักษณะของความนิยมในวัตถุ มีวัฒนธรรมของ                
การบริโภคมากข้ึน ทําใหมีผลกระทบอยางยิ่งตอระดับคุณธรรมจริยธรรม สังคมไทยจึงเริ่มมีลักษณะ
ของการเปนสังคมท่ีมีระดับของศีลธรรมถดถอยนอยลงเรื่อย ๆ สําหรับมหาวิทยาลัยรามคําแหงนั้น
ใหความสําคัญคุณธรรมจริยธรรมเปนอยางมาก และเพ่ือใหนักศึกษาเปนบุคคลท่ีมีความรูคูคุณธรรม 
ดังท่ีรังสรรค แสงสุข ไดกลาววา บัณฑิตรามคําแหงท่ีมหาวิทยาลัยมุงหวังใหมีความรูคูคุณธรรม 
หมายถึง บุคคลท่ีเรียนรูสรรพวิทยาตามสาขาวิชาท่ีตนศึกษาไดอยางดี คือ รูดี เกงวิชาการ และ
สามารถปรับใชความรูในการประกอบอาชีพดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ มีความสํานึก
นําความเปนบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม มีคุณธรรมในการดํารงชีวิต เปนคนดีศรีสังคม ไมเปน
บุคคลท่ีใชความรูเพ่ือความไดเปรียบหรือฉกฉวยโอกาสหาประโยชนตน โดยไมคํานึงถึงผลกระทบท่ี
มีตอสังคมโดยรวม และเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจดังกลาว จึงไดกําหนดใหมหาวิทยาลัย
รามคําแหงจัดกระบวนวิชา RAM 1000 “ความรูคูคุณธรรม” ใหนักศึกษาทุกหลักสูตรและทุกระดับ
การศึกษาตองเรียนทุกคน ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนตนมา หากแตยังไมมีการศึกษาอยางชัดเจนวา
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงมีองคประกอบอยางไร ผูวิจัยจึงใหความ
สนใจท่ีจะศึกษาในเรื่องนี้ เพ่ือใหเห็นภาพสรุปท่ีชัดเจนของคุณธรรมจริยธรรม  
 
๒. วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาองคประกอบคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
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๓. ขอบเขตการวิจัย 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (สวนกลาง) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีมีสถานภาพการเปน

นักศึกษา ประจําภาค ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๒๐๖,๖๗๙ คน กลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 
๑,๓๐๐ คน   
 
๔. วิธีดําเนินการวิจัย 

ใชแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม แบบมาตรประเมินคา (rating scale) ๔ ระดับ จํานวนท้ังสิ้น 
๖๕ ขอ โดยครอบคลุมคุณธรรมจริยธรรมใน ๑๕ ดาน ซ่ึงไดจากการทบทวนทฤษฎี และวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวของ ไดแก ความขยัน ความประหยัด ความซ่ือสัตย ความมีระเบียบวินัย ความสุภาพ ความ
สะอาดทางจิตใจ ความสามัคคี ความมีน้ําใจ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความกตัญูกตเวที 
ความอดทน ความเมตตากรุณา การพ่ึงตนเอง และการรูจักประมาณตน  

ในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมแบบชวงชั้น (stratified random 
sampling) และการสุมแบบงาย (simple random sampling) จําแนกตาม ๑๒ คณะ ท่ีมีการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคล              
โดยการแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด และคาตํ่าสุด และ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis--EFA) เพ่ือหาจํานวน
องคประกอบคุณธรรมจริยธรรม สกัดองคประกอบดวยเทคนิคแกนสําคัญ PC (principal 
component analysis--PC) และใชการหมุนแกนแบบออธอกอนอล (orthogonal rotation)     
ดวยวิธีแวริแมกซ (varimax method) 
 
๕. ผลการวิจัย 

จากกลุมตัวอยางจํานวน ๑,๓๐๐ คน พบวา เปนเพศหญิง จํานวน ๙๑๖ คน เพศชาย 
จํานวน  ๓๘๔ คน คิดเปนรอยละ ๗๐.๕๐ และ ๒๙.๕๐ ตามลําดับ มีอายุโดยเฉลี่ยอยูท่ี ๒๓ ป            
นักศึกษาท่ีมีอายุมากท่ีสุดคือ ๖๘ ป และนักศึกษาท่ีมีอายุนอยท่ีสุดคือ ๑๗ ป 

การทดสอบขอตกลงเบื้องตนความเหมาะสมของเมตริกซสหสัมพันธ พบวาคา MSA ตามวิธี 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) มีคาเทากับ .๙๓๐ และผลการทดสอบดวย Bartlett’s Test พบวา                   
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี α เทากับ .000 แสดงวา ขอมูลจากตัวแปรชุดน้ีมี
ความสัมพันธระหวางตัวแปรเหมาะสมท่ีจะทําการวิเคราะหองคประกอบ 

จากการสกัดองคประกอบ พบวา องคประกอบท่ีมีคาไอเกนมากกวา ๑ มีจํานวน ๑๖ 
องคประกอบ  โดยท้ัง ๑๖ องคประกอบ อธิบายความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนไดรอยละ ๕๙.๘๑                 
ซ่ึงหมายความวาชุดตัวแปรดังกลาวสามารถนํามาอธิบายเรื่องท่ีศึกษาได  

องคประกอบคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประกอบดวย ๑๖ องคประกอบ ไดแก ความสุภาพ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตนให
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เหมาะสม ความเมตตากรุณา ความกตัญูกตเวที ความสามัคคี ความมีน้ําใจ ความประหยัด            
ความมีระเบียบวินัย ความขยันหม่ันเพียร การพ่ึงตนเอง ความเปนกัลยาณมิตร การรูจักใชเงิน             
การรูจักประมาณตน และความมีสัมมาคารวะ 
 
๖. อภิปรายผล 

ความสุภาพ การปฏิบัติตนใหเหมาะสม และความมีสัมมาคารวะ 
ความสุภาพ ถือเปนองคประกอบท่ีสอดคลองกับ ๘ คุณธรรมพ้ืนฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

กําหนดไว องคประกอบความมีสัมมาคารวะ สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมเชิงคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดสงขลา พบวา ความมีสัมมาคารวะเปน
องคประกอบพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดสงขลา ท้ังนี้
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนมหาวิทยาลัยเปด มีนักศึกษาเปนจํานวนมาก ประกอบดวย
บุคคลหลากหลายอาชีพ หลากหลายกลุมอายุ ซ่ึงจะแตกตางจากมหาวิทยาลัยปดท่ัวไป ท่ีนักศึกษา
สวนใหญจะมีอาชีพเปนนักศึกษา และมีอายุใกลเคียงกัน ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจึงตองปฏิบัติตนให
เหมาะสมท้ังกิริยา วาจา การแตงกาย  รวมท้ังความมีสัมมาคารวะท่ีมีความเดนชัดทําใหถูกแยกออก
จากความสุภาพเปนอีก ๑ องคประกอบ ท้ังนี้เพราะความมีสัมมาคารวะสําหรับมหาวิทยาลัย
รามคําแหงไมไดเกิดข้ึนระหวางนักศึกษากับอาจารยเทานั้น แตยังมีสัมมาคารวะระหวางนักศึกษา
ดวยกัน 

ความเสียสละ 
การเขารวมกิจกรรมถือเปนสวนหนึ่งในการใชชีวิตของนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัย

รามคําแหง เพ่ือใหประสบความสําเร็จในการเรียนและการทํากิจกรรม นักศึกษาตองบริหารจัดการ
เวลาของตนเองใหเหมาะสมท้ังสองอยาง  

ความรับผิดชอบ ความขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย และการพ่ึงตนเอง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนมหาวิทยาลัยเปด ไมมีการสอบคัดเลือกในการเขาศึกษา                

มีชั้นเรียนสําหรับนักเรียนท่ีมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ สําหรับ
นักเรียนท่ีไมสามารถมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยได นอกจากปจจัยเหลานี้แลว ปจจัยหลักอีกหนึ่งสิ่งท่ีจะ
ทําใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จได คือ ตัวของนักศึกษาเอง เพราะเปนท่ีทราบกันดีวา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไมบังคับการเขาชั้นเรียน การท่ีนักศึกษาจะไดรับความรูนั้น จําเปนจะตอง
ไขวควาดวยตนเอง  

ความเมตตากรุณา ความมีน้ําใจ และความเปนกัลยาณมิตร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีนักศึกษาเขามาเรียนเปนจํานวนมาก การท่ีบุคคลจากตางท่ี          

ตางความคิด ตางคานิยม มาอยูรวมกัน สิ่งหนึ่งท่ีจะทําใหทุกคนอยูรวมกันได คือความเมตตา ความ
มีน้ําใจ และความเปนกัลยาณมิตรท่ีดีตอกัน เปนท่ีทราบกันดีวาการเรียนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไมบังคับการเขาชั้นเรียน ไมมีคะแนนการเขาชั้นเรียน มีเพียงคะแนนการสงงาน และคะแนนสอบ
เทานั้นท่ีใชในการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา นักศึกษาจึงจําเปนตองพ่ึงพาตนเอง และมี
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เพ่ือนคอยชวยเหลือ ตักเตือน และใหคําแนะนําในการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย              
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ - 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ โรงเรียนบานวังบูรพา อําเภอวังน้ําเย็น สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแกว เขต ๑๖ พบวา ความเมตตากรุณา ถือเปนคุณธรรมจริยธรรมหนึ่งในแปดดาน
ของนักเรียน 

ความกตัญูกตเวที 
ความกตัญูกตเวทีถือเปนสิ่งท่ีคนไทยยึดถือและอบรมสั่งสอนกันมายาวนาน เปรียบด่ังราก

ท่ีฝงลึกอยูในจิตใจของคนไทย การต้ังใจศึกษาเลาเรียน เปนคนดี เปนบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม  
ก็ถือเปนการแทนคุณบิดามารดา ครูอาจารย และประเทศชาติอยางหนึ่ง ดังนั้นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงทุกคนจึงถือความกตัญูกตเวทีเปนหลักหนึ่งในคุณธรรมท่ีควรยึดถือไว  

ความสามัคคี 
ความสามัคคีถือเปนหนึ่งใน ๘ คุณธรรมพ้ืนฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให ซ่ึง

สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมของโคลเบอรก๗ โดยเชื่อวาพัฒนาการทางการ
ใชเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมของมนุษยเปนไปตามลําดับข้ัน สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงถือเปนบุคคลท่ีอยูในชวงอายุ ๑๖ ปข้ึนไป จะอยูในระดับเหนือกฎเกณฑ ประพฤติปฏิบัติ
ตนเพ่ือความสงบสุขของสวนรวม มีความละอายตอการทําความชั่ว ยอมรับคุณคาของมนุษย จาก
ทฤษฎีดังกลาวจะเห็นไดวาการท่ีสังคมจะสงบสุขไดนั้นตองอาศัยพฤติกรรมของคนในสังคมเปนหลัก  
โดยเนนไปท่ีการบังคับใจตนเอง รับฟงความคิดเห็นและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน ดังนิยามศัพท
ของความสามัคคี อันเปนองคประกอบคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ความประหยัด การรูจักใชเงิน และการรูจักประมาณตน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงถือเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีคาหนวยกิตถูกท่ีสุด คือ หนวยกิตละ ๒๕ 

บาท จึงเปนทางเลือกทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีมีขอจํากัดในเรื่องของคาใชจาย นอกจาก          
คาหนวยกิตท่ีถูกท่ีสุดแลว มหาวิทยาลัยยังคํานึงถึงคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีผูปกครองและนักศึกษาตอง
แบกรับ จึงไดแบงเบาในสวนของคาตํารา ซ่ึงตําราของมหาวิทยาลัยรามคําแหงเนนการผลิตท่ีได
จํานวนมากและราคาถูกเพ่ือใหเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา นโยบายดังกลาวเปนเปนสิ่งท่ี
สอนใหนักศึกษาไดเห็นและรูถึงคุณคาของเงิน  
 
๗. ขอเสนอแนะ  

๑. สามารถนําเครื่องมือไปใชในการวัดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

๒. สามารถนําขอมูลการวิเคราะหองคประกอบคุณธรรมจริยธรรมไปใชเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน และการเขียนแผนสําหรับการจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เพ่ือเปนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษา  
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๓. ควรศึกษาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอคุณธรรมจริยธรรมแตละองคประกอบ และศึกษาใน
ประชากรกลุมอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางขององคประกอบ 
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โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารคน ควบคูกับการจัดการองคการ  ๓) รูปแบบการจัดการทุนมนุษยของ
มหาวิทยาลัยสงฆเพ่ือการเสริมสรางคนเกงในยุคโลกาภิวัตนพบวา มหาวิทยาลัยควรจะตองมี
กระบวนงานท่ีมีประสิทธิภาพรองรับในทุกข้ันตอน เริ่มต้ังแตการสรรหาคนเกง การจัดการและ
ฝกอบรมคนเกง การจายคาตอบแทนและใหรางวัลคนเกง  และการธํารงรักษาคนเกง ใหอยูกับ
องคการในระยะยาว 
คําสําคัญ : ทุนมนุษย, โลกาภิวัตน, มหาวิทยาลัยสงฆ 
 

ABSTRACT 
 Objectives of this research were 1. To study the composition and 
Buddhadhamma related to human capital management, 2. To study the general 
context of human capital management of the Buddhist university and 3. To 
propose a model of human capital management of the Sangha University to create 
the talented people in the age of globalization. Methodology was the qualitative 
research collected data through from 13 key informants, purposefully selected, 
with structured in-depth-interview script by face-to-face in-depth interviewing and 
analyzed data by descriptive interpretation.   
 Findings were as follows. 1) The composition and Buddhadhamma 
related to human capital management were (1) Western human capital 
management theories consisted of theory of basic human needs and the necessity 
and the expectancy theory, psychology. Enterprise culture and human 
development theory.  (2) The human capital management according to Buddhism 
was similar to the Western process of human capital management. Work 
assignment should be appropriately assigned to these characteristics. Human 
capitals must be trained according to Tisikkha, threefold training; Sila, precept, 
Samadhi, concentration and Panna, wisdom.  2) Human capital management of 
Sangha University at present consisted of 3 categories; (1) intellectual capital 
management that was to train personnel relating to work environment . (2) The 
social capital management was the social factors that supported better 
management to create value and value adding. (3) Emotional capital management 
emphasized emotional quotient development based on the concept that one must 
have emotional quotient in order to be the successfully great leader in three 
components of management; self, people and work management. 3) A model of 
the human capital management of Sangha University to create talented human 
resources in the globalization age was that the management must be in line with 
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the dynamic globalization change which is the only way to gain sustainable 
competitive advantages. They are both talented, good and capital of the 
organization. Many organizations have different procedure to gain talented human 
resource into the organizations. Sangha University should have the effective steps 
of selecting process; beginning from talent identification, recruitment, training, 
rewarding and maintaining the talented human resources in the organizations.  
Keywords: Human capital, Sangha University, Globalization. 

 
๑. บทนํา 

 “มนุษย” (Human) จัดวาเปน “ทุน” (Capital) ท่ีสําคัญท่ีสุดในการขับเคลื่อน
องคกร เนื่องจากมนุษยเปนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในโลกท่ีสามารถสรางสรรคสิ่งอันเปนประโยชนอเนก
อนันตใหกับองคการได อนึ่ง ประโยชนท่ีมนุษยสรางใหกับองคกรนั้นหาใชมาจากกําลังกายแตเพียง
อยางเดียวไม สิ่งท่ีสําคัญยิ่งกวานั้นก็คือกําลังสมองท่ีมีอยูในตัวมนุษยนั่นเอง ซ่ึงถือวาเปนทรัพย
ภายในอันจะกอใหเกิดประโยชนตอองคกรมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันซ่ึงถือวาเปนยุค
แหงการเปลี่ยนแปลงท่ีเรียกกันวา“กระแสโลกาภิวัตน” (Globalization) ตองยอมรับวา “ทุนทาง
ปญญา” (Intellectual Capital) ซ่ึงเปนสินทรัพยท่ีจับตองไมได (Intangible Asset) มีความสําคัญ
มากข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมและเศรษฐกิจปจจุบันกําลังมุงเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู 
(Knowledge-based Economy) ทุกองคกรไมวาภาครัฐ เอกชน องคกรรัฐวิสาหกิจ ตางลวนให
ความสําคัญเรื่องการบริหาร “คน” อันเปนเรื่องท่ีทุกองคกรไมสามารถหลีกเลี่ยงไดอีกตอไป เฉก
เชนเดียวกับรถท่ีตองการนํามันในการการขับเคลื่อน องคกรตองการบุคลากรท่ีมีความรู ความคิด 
ผลงาน เพ่ือใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค หรือวิสัยทัศนขององคกรได ดังนั้นทุกองคกรจึงตองพ่ึงพิง
ทุนมนุษย (Human Capital) เพ่ือจะทําใหองคกรสามารถประสบความสําเร็จไดในสภาพเศรษฐกิจ
ปจจุบัน๑  มหาวิทยาลัยสงฆเปนองคการทางการศึกษาของคณะสงฆไทยเปนองคการทางการศึกษา 
ซ่ึงเปรียบเสมือนองคการทางการเรียนรูหรือแหลงภูมิปญญาท่ีจําเปนตองถายทอดความรูแก
บรรพชิตและประชาชนท่ัวไป ในการใหการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง เปนหนวยงานทาง
การศึกษาท่ีจําเปนตองมีทุนมนุษยท่ีมีคุณภาพเปนทรัพยากรที่ขาดมิได หากขาดทุนมนุษยท่ีมีคุณคา
แลวการดําเนินงานขององคการไมสามารถดําเนินไปจนสําเร็จตามเปาหมายได องคการจึงมีความ
จําเปนท่ีตองพ่ึงพาและอาศัยกําลังคนท่ีเปนทุนมนุษย การพัฒนากําลังคนและควบคูกับการธํารง
รักษาไว ซ่ึงกําลังคนท่ีดีและมีประสิทธิภาพ จึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะนําไปสูการพัฒนาองคการใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดหรือเรียกไดวาสถาบันอุดมศึกษาก็จะขาดเสียผูท่ีมีความรู ความสามารถทักษะ
และความเชี่ยวชาญดานตางๆ  

                                                 
๑จิรประภา  อัครบวร, คุณคาคนคุณคางาน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ เตา (๒๐๐๐), ๒๕๕๒), 

หนา ๒๖. 
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ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยในเรื่องการพัฒนาทุนมนุษยของมหาวิทยาลัยสงฆ โดยศึกษาถึงสภาพ
ปจจุบันในการพัฒนาทุนมนุษยของมหาวิทยาลัยสงฆ เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศในการกําหนดกล
ยุทธในการบริหารมหาวิทยาลัย เนื่องจากผูวิจัยไดเล็งเห็นคุณประโยชนอยางยิ่งวาจะสามารถแกไข
ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากข้ึน กลยุทธนี้สามารถปรับใชกับ
มหาวิทยาลัยสงฆ อันจะสงผลอันจะสงผลตอบุคลากรใหมีกําลังใจท่ีดีในการทํางานและงานท่ีออกมา
ก็มีคุณภาพตามมาตรฐานอันเปนเครื่องสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสามารถกาวสูความเปนเลิศไดอยาง
มีประสิทธิภาพจนเกิดเสถียรภาพของการจัดการทุนมนุษยเพ่ือพัฒนาไปสูอนาคตได 
 

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาองคประกอบและหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการทุนมนุษย  
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการทุนมนุษยของมหาวิทยาลัยสงฆในปจจุบัน 
 ๒.๓ เพ่ือนําเสนอแนวทางการจัดการทุนมนุษยของมหาวิทยาลัยสงฆเพ่ือการบริหาร
จัดการคนเกงในยุคโลกาภิวัตน  
 
 

๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาคนควาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้ 
 ๓.๑ ดานขอบเขตดานเนื้อหา ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดาน
เนื้อหาเก่ียวกับการจัดการทุนมนุษย อันไดแก ๑) ขอบเขตเนื้อหาเก่ียวกับองคประกอบของทุน
มนุษย ตามแนวคิดของ Lynda Gratton และ Sumantra Ghoshal๒  ๒) หลักพุทธธรรมท่ี
เก่ียวของและนําบูรณาการกับการพัฒนาทุนมนุษยตามบริบทขององคกรไดอยางเหมาะสม     

  ๓.๒ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  
 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๓.๓ ขอบเขตดานผูใหขอมูลหลัก 
 ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน ๒๕ รูป/คน 
 ๓.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ดําเนินการศึกษาวิจัยต้ังแตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕–มกราคม 

๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๒ ป ๖ เดือน 
 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย 

                                                 
๒นิสดารก  เวชยานนท, มิติใหมในการบริหารทุนมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๑), หนา ๒. 



347วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 

 การวิจัยเรื่อง “การจัดการทุนมนุษยของมหาวิทยาลัยสงฆเพ่ือการเสริมสรางคนเกงใน
ยุคโลกาภิวัตน”  ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ใชการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)   
 ๔.๒  ผูใหขอมูลหลักในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  ไดกําหนดขอบเขตของผูใหขอมูล
หลัก ไดแก ผูบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน ๒๕ ทาน โดยการเลือก
ผูใหขอมูลแบบเจาะจง (Purposive Selection)   
 ๔.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนเครื่องมือสําหรับการศึกษาคุณภาพ มี
รายละเอียด ดังนี้ ๑) แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) สําหรับกลุมผูบริหารระดับสูงท่ีมี
บทบาทในการกําหนดนโยบายและทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัยสงฆ   ๒) แนวคําถามสําหรับ
การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) การสนทนากลุมเปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิง
คุณภาพโดยการกระตุนใหสมาชิกในกลุมขนาดเล็ก ๘ คน อภิปรายโตตอบแสดงความเห็น/เลาเรื่อง
ประสบการณ ตามประเด็นท่ีผูดําเนินการสนทนา (Moderator) กําหนดข้ึนมาอยางเจาะจงตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย  
  ๔.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการเก็บรวมขอมูลในการวิจัยเรื่องนี้ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมี
วิธีการและข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลหลักไดแก สําหรับกลุมผูบริหารระดับสูงท่ีมีบทบาทใน
การกําหนดนโยบายและทิศทางการจัดการมนุษยของมหาวิทยาลัยสงฆ กลุมผูทรงคุณวุฒิท่ีเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยในปจจุบันโดยการแตงต้ังหรือเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหนง  และกลุมผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในการบริหารองคกรทางการศึกษา มีข้ันตอน ดังนี้  
   ๑. ขอหนังสือจากภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราวิทยาลัย ลงนามโดยผูอํานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร สงไปถึงผูใหขอมูลหลัก พรอมท้ังแนบคําถามในการสัมภาษณไปดวย เพ่ือใหผูให
ขอมูลหลัก เขาใจประเด็นของขอคําถาม และเพ่ือใชเปนขอมูลในการเตรียมความพรอมในการให
สัมภาษณ 
   ๒. ดําเนินการสัมภาษณ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
จากผูใหขอมูลหลักไดแก ๑) กลุมผูบริหารท่ีมีบทบาทในการกําหนดนโยบายและทิศทางการบริหาร
ของมหาวิทยาลัยสงฆ ศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒) กลุมผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในปจจุบันหรือเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง และ 
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๓) กลุมผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในการจัดการทุนมนุษยในองคการทางการศึกษา มีการบันทึก
เทปและจดบันทึกโดยใชเวลาการสัมภาษณแตละทานไมนอยกวา ๓๐ นาที  
 ๑) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
สําหรับผูใหขอมูลหลักกลุมผูบริหารระดับกลางและระดับตนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีข้ันตอนดังนี้   
 ๑. ขอหนังสือจากภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรา
วิทยาลัย ลงนามโดยผูอํานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตรเพ่ือเชิญผูบริหารระดับกลางและระดับตนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
กลุมขนาดเล็ก ๖ รูป/คน โดยการเลือกผูใหขอมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive SamplIng)      
 ๒. ดําเนินการการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  จากผูใหขอมูลหลักคือ
ผูบริหารระดับกลางและระดับตนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการใชหอง
ประชุมประจําคณะคณะสังคมศาสตร หรือหองประชุมประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย หรือสถานท่ีท่ีพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมแกการจัดการสนทนากลุม มีการบันทึกเทป
และจดบันทึก ในการใชเวลาดําเนินการการสนทนากลุมนั้นใชเวลาแตละครั้งไมเกิน ๑ ชั่วโมง ๓๐ 
นาที 
 ๔.๕ การวิเคราะหขอมูล  
 ในการวิจัยเรื่องนี้ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากเอกสาร การสัมภาษณเชิง
ลึก    (In-depth Interview) และการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion)  โดยใช
วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) เพ่ือจัดหมวดหมูของเนื้อหา (Category) แลวนํามา
สังเคราะหเชิงระบบ (Systematic synthesis) เพ่ือหาประเด็นรวมหรือประเด็นหลักและอธิบาย
เนื้อหา  
 

๕. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวา   
 ๑) องคประกอบและหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการทุนมนุษยไดแก (๑) ทฤษฎี
การจัดการทุนมนุษยตามแนวทางตะวันตก ประกอบดวย ทฤษฎีความตองการและความจําเปนข้ัน
พ้ืนฐานของมนุษยและทฤษฎีความคาดหวัง ทฤษฎีจิตวิทยา ทฤษฎีจูงใจและทฤษฎีเสริมแรง ทฤษฎีมนุษย
นิยม ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีมุงสูอนาคต ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพ กระบวนการเรียนรูวัฒนธรรมองคกร 
และทฤษฎีพัฒนาทุนมนุษย  (๒) การจัดการทุนมนุษยตามหลักพระพุทธธรรม มีเนื้อหาสาระท่ีเปน
หลักของพระพุทธศาสนา ไดแก  หลักบัว ๔ เหลา หลักการนี้ก็กลายเปนบรรทัดฐานในการสรรหา
ทุนมนุษยเขามาในองคกรพระพุทธศาสนา หลักจริต ๖ หลักในการคัดเลือกความสามารถในการ
ทํางานใดๆ ของแตละบุคคล  หลักไตรสิกขา คือศีล สมาธิ และปญญา เปนหลักท่ีทุนมนุษยตอง
ฝกฝนและพัฒนา   
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 ๒) การจัดการทุนมนุษยของมหาวิทยาลัยสงฆในปจจุบันมี ๓ ประเด็นหลักไดแก (๑) 
การจัดการทุนมนุษยในดานทุนทางปญญา  (๒) การจัดการทุนมนุษยในดานทุนทางสังคม  ปจจัย
ทางสังคมท่ีชวยสงเสริมใหเกิดการจัดการท่ีดีข้ึนมีสวนสนับสนุนการจัดการท้ังในเรื่ององคความรู 
ความเชี่ยวชาญในงาน ความเขาใจและทักษะในการปฏิบั ติงานเพ่ือใหทุนมนุษย ท่ีมีอยู ใน
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  (๓) รูปแบบการจัดการทุนมนุษยของมหาวิทยาลัยสงฆเพ่ือการ
เสริมสรางคนเกงในยุคโลกาภิวัตน พบวา การจัดการทุนมนุษยใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพลวัต (Dynamic) เปนสิ่งเดียวท่ีสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันได
อยางยั่งยืน 
 

๖. อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเรื่อง “การจัดการทุนมนุษยของมหาวิทยาลัยสงฆในยุคโลกาภิวัตน” นี้ ผูวิจัย
สรุปอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นสําคัญตามวัตถุประสงค ๓ ขอ ดังนี้ 
 ๑) ทฤษฎีการจัดการทุนมนุษยตามรูปแบบตะวันตก ไดแก ทฤษฎีความตองการและความ
จําเปนข้ันพ้ืนฐานของมนุษยและทฤษฎีความคาดหวัง ซ่ึงเปนหนาท่ีของฝาย HR ท่ีตองทําความเขาใจเปน
อยางดี  ทฤษฎีจูงใจและทฤษฎีเสริมแรง เปนกลุมทฤษฎีเก่ียวกับการสรรหาบุคคลเขามาทํางานในองคกรซ่ึง
เปนหนาท่ีของฝายสรรหาคัดเลือกและโนมนาวชักจูงใหบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเขามาทํางานใน
องคกร  สวนการจัดการทุนมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนา มีหลักการก็คือ หลักบัว ๔ เหลา  หลัก
จริต ๖ หลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ บุษกร วัฒนบุตร๓ ใน
งานวิจัยเรื่อง “การนําพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบการบริหารจัดการความรูและทักษะ 
(KSM) เพ่ือสรางและพัฒนาทุนมนุษยในองคกรมหาชน” ผลการวิจัย พบวา การสรางและพัฒนาทุน
มนุษยตามหลักพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบ KSM เปนวิธีการจัดการคนตามรูปแบบของ
พระพุทธศาสนา ซ่ึงมี ๒ วิธีคือ วิธีการไตรสิกขา และวิธีการภาวนา ท่ีจะกอใหเกิดการสรางและ
พัฒนาทุนมนุษยของแตละองคกร 
 ๒) การจัดการทุนมนุษยของมหาวิทยาลัยสงฆในปจจุบัน มี ๓ ประเด็นหลักไดแก   
 ๒.๑) การจัดการทุนมนุษยในดานทุนทางปญญา (Intellectual Capital) การฝกอบรม
เปนการฝกฝนและเรียนรูท่ีมีความสัมพันธกับสภาพการทํางานปจจุบัน ถือเปนการจัดเตรียมความรู 
ทักษะท่ีจะเปนใหบุคลากรในการปฏิบัติงานและเปนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่ีดีให
เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานกับบุคลากรโดยการเนนดานพุทธิพิสัยซ่ึงเปนการเนนใหเกิดองคความรู จาก
ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัยในบริบทของการฝกอบรมและพัฒนาสมรรถนะของ 
กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ ในงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะนักฝกอบรมเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
สมรรถนะอาชีพ ผลการวิจัยพบวา  สมรรถนะนักฝกอบรมตามรูปแบบการจัดการมาตรฐาน
                                                 
 ๓บุษกร วัฒนบุตร, การนําพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบการบริหารจัดการความรูและ
ทักษะ (KSM) เพ่ือสรางและพัฒนาทุนมนุษยในองคกรมหาชน, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(กรุงเทพมหานคร : หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ,๒๕๕๖). 
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สมรรถนะอาชีพ ประกอบดวย ๘ หนวยสมรรถนะ ไดแก วางแผนการฝกอบรม ดําเนินการจัด
ฝกอบรม บูรณาการเทคโนโลยีเขารวมกับการจัดฝกอบรม จัดฝกอบรมใหสอดคลองกับสภาพการ
ทํางานจริง พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม พัฒนาสื่อในการฝกอบรม ดําเนินการประเมินตามรูปแบบ
สมรรถนะ และกําหนดรูปแบบการฝกอบรมตามความตองการ๔   
 ๒.๒) การจัดการทุนมนุษยในดานทุนทางสังคม (Social Capital) กระบวนการจัดการ
ทุนมนุษยในมหาวิทยาลัยมุงเนนในกลยุทธท่ีจะมีสวนสนับสนุนการจัดการท้ังในเรื่ององคความรู 
ความเชี่ยวชาญในงาน ความเขาใจและทักษะในการปฏิบั ติงานเพ่ือใหทุนมนุษย ท่ีมีอยู ใน
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ขณะเดียวกันการจัดการศึกษาถือเปนรูปแบบการจัดการท่ีมาจาก
การวางแผนอยางเปนระบบและจัดทําข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังน้ีเพ่ือสรางความรูความเขาใจเชิงลึกใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร สอดคลองกับงานวิจัยของ เขมภัทท เย็นเปยม ในงานวิจัยเรื่อง “การ
จัดการทุนมนุษยของวิสาหกิจชุมชนในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง เขตปฏิรูปท่ีดิน”  ผลการศึกษาพบวา 
การจัดการทุนมนุษยของวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและ
หนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ประธานวิสาหกิจชุมชนหรือผูนํากลุมรวมท้ังระบบการจัดการท่ีดี  สวนท่ี
ยังไมประสบความสําเร็จเพราะปจจัยภายในท่ีสงผลตอการจัดการทุนมนุษย คือ การสงเสริม
สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ขาดความตอเน่ือง ขาดระบบการ
จัดการท่ีดี การสรางเครือขายภายนอกชุมชนและการจัดเวทีการเรียนรูยังไมปรากฏใหเห็นเดนชัด๕    
 ๒.๓) การจัดการทุนมนุษยดานทุนทางอารมณ (Emotional Capital) มุงเนนการ
จัดการความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient)  ผูบริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับจึง
จําเปนท่ีตองเรงสรางใหเกิดข้ึนควบคูกับการจัดการองคการ  ควรจะตองใช ศาสตร และศิลป ในการ
จัดการความฉลาดทางอารมณของบุคลากร ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ ชอลัดดา 
ขวัญเมือง ในงานวิจัยเรื่อง ผลการจัดโปรแกรมฝกอบรมตามแนวพระพุทธศาสนาและจิตวิทยา
เกสตัลทท่ีมีตอความฉลาดทางอารมณของอาจารยท่ีปรึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการวิจัย
พบวา อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดรับโปรแกรมฝกอบรมตามแนวพระพุทธศาสนา มีความฉลาดทาง
อารมณรวม และความฉลาดทางอารมณในตนเองเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .๐๑ 
สวนอาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดรับโปรแกรมฝกอบรมตามแนวจิตวิทยาเกสตัลท มีความฉลาดทางอารมณ 
รวมความฉลาดในตนเอง และความฉลาด เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .๐๑ อาจารยท่ี
ปรึกษาไดรับโปรแกรมฝกอบรมตามแนวพุทธศาสนา มีความฉลาดทางอารมณรวมและ ความฉลาด

                                                 
 ๔กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ,การศึกษาสมรรถนะนักฝกอบรมเพ่ือพัฒนามาตรฐานสมรรถนะอาชีพ,

วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ, ๒๕๕๕). 
 ๕เขมภัทท  เย็นเปยม, การพัฒนาทุนมนุษยของวิสาหกิจชุมชนในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง เขตปฏิรูป
ท่ีดิน, รายงานการวิจัย, (สํานักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๕๖).  
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ทางอารมณในตนเองสูงกวาอาจารยท่ีปรึกษาท่ีไมไดรับโปรแกรมฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .๐๑๖ 

  ๓) รูปแบบการจัดการทุนมนุษยของมหาวิทยาลัยสงฆเพ่ือการเสริมสรางคนเกงใน
ยุคโลกาภิวัตน เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัต (Dynamic) เปนสิ่ง
เดียวท่ีสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดอยางยั่งยืน (Sustainable comparative 
advantage) ซ่ึงบุคลากรกลุมท่ีเปนอนาคตขององคการ เปนกลุมคนท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดนหรือ
เปนกลุมบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงเปนท้ังคนเกงและคนดี เปนทุนมนุษยขององคการ ซ่ึงการท่ีจะไดคน
เกงเปนทุนมนุษยขององคการนั้น มหาวิทยาลัยควรจะตองมีกระบวนงานท่ีมีประสิทธิภาพรองรับใน
ทุกข้ันตอน เพราะปจจุบันคนเกงมีการเปลี่ยนงานบอย มีแนวโนมการลาออกจากงานเพ่ิมสูงข้ึนสอด 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ๗ ในงานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความ
ผูกพันตอองคการของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา  ปจจัย
ดานคุณลักษณะงาน มีตัวพยากรณท่ีดีในการพยากรณระดับความผูกพันตอองคการ ๔ ตัว ไดแก 
ลักษณะงานท่ีทาทาย ลักษณะงานท่ีมีโอกาสกาวหนา ลักษณะงานท่ีมีความเปนอิสระในงาน ซ่ึงการ
บริการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยในปจจุบันจึงตองใหความสําคัญกับการจัดการกลยุทธการ
เสริมสรางคนเกง (Talent Management) มากยิ่งข้ึนในฐานะท่ีเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพใน
การสรรหาและรักษาทุนมนุษยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารองคการ  

 
 

 

๗. ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยจึงเสนอแนะรูปแบบเพ่ือเปนรูปแบบในการเลือกนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการ
จัดการทุนมนุษยของมหาวิทยาลัยสงฆ ดังนี้  
           ๑) ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 ๑. มหาวิทยาลัยสงฆควรมีการวางแผนในการจัดการทุนมนุษยท่ีตอบสนองตอกลยุทธ 
ทิศทาง และเปาหมายขององคการเปนหลัก 
 ๒. มหาวิทยาลัยสงฆควรมีแผนเชิงรุกในการธํารงรักษาทุนมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ 
ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการธํารงรักษาทรัพยากรท่ีมีคานี้ไว 

                                                 
๖ชอลัดดา ขวัญเมือง,ผลการจัดโปรแกรมฝกอบรมตามแนวพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาเกสตัลทท่ี

มีตอความฉลาดทางอารมณของอาจารยท่ีปรึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม,รายงานการวิจัย,(มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม, ๒๕๔๕). 
 ๗นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ,ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รายงานการวิจัย (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๒). 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙352

 

 ๓. มหาวิทยาลัยสงฆควรนําแนวคิดเรื่องการจัดการทุนมนุษยของมหาวิทยาลัยมาเปน
รูปแบบในการสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย อันเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
ทรัพยากรบุคคลและเติมเต็มในสวนท่ีขาดไป 
  ๒) ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
 ๑. มหาวิทยาลัยสงฆควรจัดทําแผนพัฒนาทุนมนุษยของมหาวิทยาลัยใหสอดรับกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ี
เก่ียวของ โดยนํามาเปนกลยุทธในการจัดการทุนมนุษยของมหาวิทยาลัย 
 ๒. มหาวิทยาลัยสงฆควรบูรณาการหลักการจัดการทุนมนุษยตามแนวตะวันตกและการ
จัดการทุนมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ “การจัดการทุนมนุษย
เชิงพุทธ” เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคการอันนําไปสูการจัดการท่ียั่งยืนตอไป 
  ๓) ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 หากมีการวิจัยเก่ียวกับ “การจัดการทุนมนุษย” ในครั้งตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะการ
ดําเนินการวิจัยในลักษณะตอไปนี้ 
 ๑.ควรดําเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research) ซ่ึงเปนแกปญหาโดยใชวิธีการปฏิบัติ กระบวนการจัดการ ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง  การเรียนรูจากการปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาการจัดการทุนมนุษยขององคกรเปนการ
เฉพาะ  
 ๒.ควรเพ่ิมกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆในกํากับของรัฐแหงอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมบริบทของ
การวิจัยใหไดองคความรูและรูปแบบการจัดการทุนมนุษยท่ีหลากหลาย 
 ๓.ควรศึกษาวิเคราะหการนําหลักทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการเขากับหลักการ
จัดการทุนมนุษยเพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับ “การจัดการทุนมนุษยเชิงพุทธ” 
 

 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ  
จิรประภา  อัครบวร. คุณคาคนคุณคางาน.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ เตา (๒๐๐๐), ๒๕๕๒.  
นิสดารก  เวชยานนท. มิติใหมในการบริหารทุนมนุษย. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตรสถาบัน

บัณฑิตพัฒน  บริหารศาสตร. ๒๕๕๑. 
 (๒) วิทยานิพนธ/รายงานการวิจัย 
กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ.การศึกษาสมรรถนะนักฝกอบรมเพ่ือพัฒนามาตรฐานสมรรถนะอาชีพ.

วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ๒๕๕๕. 



353วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 

เขมภัทท  เย็นเปยม. การพัฒนาทุนมนุษยของวิสาหกิจชุมชนในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง เขตปฏิรูป
ท่ีดิน. รายงานการวิจัย .  สํานักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๕๖. 
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จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

ชอลัดดา ขวัญเมือง. ผลการจัดโปรแกรมฝกอบรมตามแนวพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาเกสตัลทท่ีมี
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พุทธวิธีการจัดการความรูสูการพัฒนาวิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน 
Buddhist Approach to knowledge Management for 

Development the Sangha College in upper Northern Thailand 
 

 สุทธิพร สายทอง∗ 
 พระครูสังวรสุตกิจ∗∗ 

บทคัดยอ 
 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการจัดการความรูของ
วิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน ๒) เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค ในการจัดการความรูของ
วิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน ๓)เพ่ือนําเสนอรูปแบบพุทธวิธีการจัดการความรูเชิงบูรณาการ
สูการพัฒนาวิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชวิธีวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methodology) ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ในเชิงปริมาณเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูบริหาร และเจาหนาท่ี 
วิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน ๖๘ รูป/คน แบบสอบถามเปนเครื่องมือและนํามา
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไดแกคารอยละ (Frequency) คาเฉลี่ย (mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviations) สวนเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-
depth-Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน ๒๐ รูป/คน ซ่ึงเปน
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาฝาย หัวหนาสาขา จากวิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน 
๔ แหง และนํามาวิเคราะหขอมูลดวยวิธีอุปนัย และการพรรณนาความ  
 ผลการศึกษาวิจัยพบวา สภาพการจัดการความรูของวิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือ
ตอนบน เปนการจัดการความรูในลักษณะของการบริหาร และเชิงการเรียนรู ดานพัฒนาคน พบวา
การจัดการความรูในองคการจําเปนอยางยิ่งในการปรับเปลี่ยนตําแหนงเพ่ือเรียนรูงานตางสายงาน 
สวนดานพัฒนางานพบวามีการประชุมเพ่ือสรางการเรียนรูรวมกัน และทํางานเปนทีม  ในดาน
พัฒนาองคกร พบวาหนวยงาน ระเบียบ และขอบังคับ ของการบริหารราชการ โดยภาพรวม การ
จัดการความรูของวิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน หนวยงานมีการสื่อสารใหบุคลากรรับทราบ
ถึงวิสัยทัศน และความมุงม่ันขององคกร พุทธวิธีการจัดการความรูสําหรับการพัฒนาวิทยาลัยสงฆใน
เขตภาคเหนือตอนบน พบวามีการจัดการความรูโดยการนําหลักอปริหานิยธรรม ๗ มาบูรณาการ
การจัดการความรูในองคกร เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร ใหเปนองคกร
                                                           

∗อาจารย ดร., อาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัย
สงฆนครลําปาง 

∗∗ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาลัยสงฆนครลําปาง. 
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แหงการเรียนรู เชนมีการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย พรอมเพียงกันประชุม พรอมเพียงกันเลิกประชุม 
เปนตน ในขณะเดียวกันการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับองคการจะคํานึงถึงหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมในการพัฒนางานองคการ เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอการพัฒนางาน พัฒนาคน 
และพัฒนาองคกร อยางยั่งยืนม่ันคง พุทธวิธีการจัดการความรู สําหรับการพัฒนาวิทยาลัยสงฆใน
เขตภาคเหนือตอนบน พบวาควรมีการบูรณาการนําหลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เปนแนวทางใน
การบริหารจัดการความรู และควรมีการวางแผนเก่ียวกับการบริหารจัดการความรูดวยการกําหนด
แผนกลยุทธอยางมีมาตรฐาน มีการสรางกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีการสรางคลังความรู 
ในการจัดระบบอยางเปนหมวดหมูเพ่ือใหสามารถเขาถึงไดงายอยางเปนรูปธรรมมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานดานการจัดการความรู ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ๓ ประการ ไดแกการพัฒนางาน 
พัฒนาคน และการพัฒนาองคกร ไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
คําหลัก : พุทธวิธีการจัดการความรู, การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ, ภาคเหนือตอนบน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study Buddhist Approach to 
knowledge Management for Development the Sangha College in upper Northern 
Thailand., 2) to study the appropriate Buddhist approaches to knowledge 
management of the local administrative organizations in upper Northern region, and 
3) to present the Buddhist approaches to Buddhist Approach to knowledge 
Management for Development the Sangha College in upper Northern Thailand., 
Research methodology used the mixed methodology, the quantitative and the 
Qualitative Research. The quantitative method is collected data from 20 samples of 
the Administrator  and officer, purposefully selected with questionnaires, and data 
were analyzed by descriptive statistics; frequency, mean and standard deviation. 
The qualitative research is collected the data from 20 key informants with a 
structure of in-Depth-Interview which are mayors, permanent secretaries and 
stakeholders, persons The data from both methods were analyzed by inductive 
analysis and descriptive interpretation. 
  The results showed that: The general setting of knowledge 
management of the Sangha College in upper Northern region as of human resources 
development found that knowledge management was very necessary for human 
resource development. The human resources must have a chance to be trained, go 
on educational tours both domestic and abroad, and bring back the new 
knowledge and experience to develop organizations. For the job development, it 
found that there were participatory meeting and team work. There was learning 
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experiences from education tour and technology was used in the organizations to 
manage data. As for the organizational development, it found that knowledge 
management of city municipality abided by official rules, and regulations. Overall, 
the city municipality had basic knowledge of knowledge management and 
embedded in the organization, only that it was not systemized. The appropriate 
Buddhist approaches to the knowledge management of local administrative 
organization in the upper Northern region found that the knowledge management 
was managed by integrating Aparihaniyadhamma, principles leading to never 
decline, only to prosperity,  to manage the knowledge in organizations and to 
develop human resource, works, and organizations towards the learning 
organizations such as holding regular meeting, meeting together and dispersing 
together in harmony. It is the beneficial virtue for organizational development, for it 
helped organizations to be more effective and more efficient. Meanwhile, the 
knowledge management-related organizations is to take into account the moral and 
ethical development organizations in order to effectively improve the development 
effectiveness the work, the human resource, the organization, and sustainable 
organizations development. The Buddhist model for knowledge management to 
develop the local administrative organizations in Sangha College upper Northern 
region found that the integration of Aparihiniyadhamma and was a guidance in 
knowledge management, and it should have standardized strategic plans for 
knowledge management. There should be activities for learning exchanges, 
knowledge banks, knowledge categorizing for easy access, and activities evaluation 
to achieve three objectives which are; the work development, the human resource 
development, and the organization development towards continuous learning 
organizations. 
Keywords : Buddhist Knowledge Management, Development the Sangha College,  
   Upper Northern Thailand 
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กระแสโลกาภิวัตนและวิกฤติเศรษฐกิจ การเปดเสรีทางการคากอใหเกิดภาวะ การปรับตัวไมทันทาง
สังคม การเปลี่ยนแปลงท่ีพลิกผัน การแขงขันสูง กาวสูระบบทุนนิยม วัตถุนิยม ซ่ึงสาเหตุเหลานี้ 
นําไปสูการพัฒนาในทุกดาน แตขณะเดียวกันก็เปรียบเสมือนเหรียญท่ีมีสองดาน ความพยายามท่ีจะ
กาวใหทันกระแสโลกาภิวัตนอาจทําลายศักยภาพของคน ชุมชน ทองถ่ิน ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
กลาวคือเกิดภาวะทันสมัยแตไมพัฒนา ซ่ึงมีผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติเปนอยางมาก 
ตัวอยางเชน แรงงานท่ีไรคุณภาพ การวางงานเพราะการแขงขันทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกไดสงผลกระทบตอสถาบันตางๆ ในสังคมแมแตองคกรวิทยาลัยสงฆฯ ก็ไดรับ
ผลกระทบดังกลาวและนับวันจะเรงใหตองปรับเปลี่ยนการสรางความเขาใจรวมจึงตองอาศัยการ
จัดการความรูใหม ปจจุบันจึงตองมีวิธีการจัดการความรู เรียกยอๆวา KM (Knowledge 
Management) คือเครื่องมือเพ่ือใชในการบรรลุเปาหมายอยางนอย ๓ ประการไปพรอมๆกันไดแก
บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน และบรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปสู
การเปนองคกรแหงการเรียนรู ปจจุบันตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เก่ียวกับองคประกอบท่ี ๗ การ
บริหารและการจัดการและตัวบงชี้ สกอ. ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู คือ กําหนดให
สถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม แหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองค
ความรูท่ีมีอยูในสถาบันมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในสถาบัน สามารถเขาถึงความรูน้ันได
และนําความรูท่ีไดไปพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมี ประสิทธิภาพ  
 ดังนั้น จากสภาวการณเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน และใหสอดคลองกับเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงาน คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) สงผลกระทบตอการบริหารวิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน  ซ่ึงอาจมา
จากปจจัยท้ังภายในและภายนอก การจัดการความรูจึงเปนสิ่งสําคัญท่ี จะตองนํามาเปนเครื่องมือใน
การบริหาร เพ่ือการตอบสนองการบริหารงานภาครัฐแนวใหม และถูกตองเหมาะสมตามหลักการ
บริหารแบบธรรมาภิบาล พุทธวิธีจึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะทําใหเกิดการบริหารอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได ผูวิจัยมองเห็นความสําคัญของการบริหารยุคใหมคือการจัดการความรู  (KM 
:Knowledge Management) และนําพุทธวิธีการจัดการความรูไปบูรณาการเขาดวยกันเพ่ือหา
รูปแบบในการบริหารจัดการวิทยาลัยสงฆในเขตภาพเหนือตอนบนใหมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีการจัดการความรูสูการพัฒนาวิทยาลัยสงฆในเขต
ภาคเหนือตอนบน” 
 

๒.วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการจัดการความรูของวิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือ

ตอนบน 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค ในการจัดการความรูของวิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือ

ตอนบน 
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 ๒.๓ เพ่ือนําเสนอรูปแบบพุทธวิธีการจัดการความรูเชิงบูรณาการสูการพัฒนาวิทยาลัย
สงฆในเขตภาคเหนือตอนบน 
 

๓.ขอบเขตการวิจัย 
  ในการศึกษาวิจัยนี้ คณะผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี ้    
  ๓.๑ ขอบเขตของเนื้อหา เปนการศึกษา การวิจัยใชรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methodology Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กับ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ครอบคลุมเรื่องพุทธวิธีการจัดการความรู 
ความสําคัญของการจัดการความรู การบริหาร การจัดการ และการพัฒนา ความรูในองคการ  
  ๓.๒ ขอบเขตของประชากร ผูบริหาร และเจาหนาท่ี ของวิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือ
ตอนบน จํานวน ๔ แหง   จํานวนท้ังสิ้น ๖๘ รูป/คน   
  ๓.๓ ขอบเขตของพ้ืนท่ี วิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน ๔ แหง 
ประกอบดวย วิทยาลัยสงฆลําพูน วิทยาลัยสงฆนครลําปาง วิทยาลัยสงฆนครนาน และวิทยาลัยสงฆ
นครเชียงราย  
 

๔. เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา  
  การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสานท่ีใชวิธีการเก็บรวมรวบและวิเคราะห
ขอมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลท่ีสอดคลองกับการศึกษา โดยคณะผูวิจัยใช
เครื่องมือ ๒ ชนิด คือ แบบสอบถาม   การวิเคราะหดวยวิธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ
หาคารอยละ (Percentage) ๒) การสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ(Primary Data)เพ่ือใหไดขอมูลเชิงคุณภาพคุณภาพ 
 
๕. อภิปรายผล 
  การวิจัยเร่ือง พุทธวิธีการจัดการความรูสูการพัฒนาวิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือ
ตอนบน ศึกษากรณี วิทยาลัยสงฆ ๔ แหงในเขตภาคเหนือตอนบน ผูวิจัยสรุปประเด็นโดยแบงเปน ๓ 
สวน ดังตอไปนี้   
  ๑. ผลการวิเคราะหสภาพปญหาสภาพท่ัวไปของการจัดการความรูของวิทยาลัยสงฆใน
เขตภาคเหนือตอนบน วิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน มีการกําหนดประเด็นความรูและเปา
หมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน อยางนอยครอบคลุมพันธกิจด
านการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย มีนโยบาย มีการนําผลการประเมินแผนการจัดการความรูไป
ปรับใชและทบทวนในการจัดการความรู (๒) ผูบริหารเล็งเห็นความสําคัญ และใหการสนับสนุนการ
จัดการความรูภายในมหาวิทยาลัย (๓) คณาจารยและเจาหนาท่ีใหความรวมมือในการจัดการความรู
ในระดับคณะ (๔) มีบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและด
านการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนด (๕) มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูความรู 
ทักษะของผูมีประสบการณตรงเพ่ือคนหาแนว ปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนด มีการเผยแพร
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ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด (๖) มีการรวบรวมความรู ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียน
รูอ่ืนๆท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (Explicit knowledge)  (๗) มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบัน
หรือปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีเปนลายลักษณอักษร (Explicit knowledge) และจากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง (Tacitknowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 ๒ ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการศึกษาดวยวิธีการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชเครื่องมือจากแบบสอบถาม(Questionnaire) ตามแนวคิด และ
ทฤษฎีท่ีมีผลตอการจัดการความรูเชิงพุทธ สําหรับพัฒนาวิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน ซ่ึง
ศึกษาจากประชากรตัวอยาง จํานวน ๔ แหง ไดแก วิทยาลัยสงฆลําพูน วิทยาลัยสงฆเชียงราย 
วิทยาลัยสงฆนครนาน และวิทยาลัยสงฆนครลําปาง จากจํานวนประชากรท้ังสิ้น ๖๘ รูป/คน พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนคฤหัสถ จํานวน ๖๘ คนคิดเปนรอยละ ๗๒.๑ และบรรพชิต 
จํานวน ๑๙ รูป คิดเปนรอยละ ๒๗.๙ และมีระดับความเขาใจสภาพท่ัวไปของการจัดการความรูใน
วิทยาลัยสงฆเขตภาคเหนือตอนบน ดานการพัฒนาองคกร ภาพรวมอยู ในระดับมาก ( Χ=
๔.๐๖,S.D.=๐.๓๕) ดานการพัฒนาบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ=๔.๐๗,S.D.=๐.๔๕) 
ดานการพัฒนางาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ=๔.๐๙,S.D.=๐.๔๕) และระดับการประยุกตใช
หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ=๔.๒๕,S.D.=๐.๔๔) 
 ๓. ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพการสัมภาษณเชิงลึกการสังเคราะหรูปแบบพุทธ
วิธีการจัดการความรูเชิงบูรณาการสูการพัฒนาวิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน จากการศึกษา
แนวความคิดของการจัดการความรู (Knowledge Management) กับการจัดการความรูทางพุทธ
ศาสนา ทําใหพบวามีแนวความคิดหลักการ ทฤษฏี ท้ังแตกตางกันและเหมือนกัน ซ่ึงสามารถนํา
ทฤษฎีและแนวทางความคิดในการจัดการความรูของพุทธศาสนามาบูรณาการใชในการจัดการ
ความรูได เชน การถายทอดความรู การจัดเก็บองคความรู การไดมาซ่ึงองคความรู การเผยแผ
ความรู การนําความรูมาใชประโยชน ดังนี้     
 ๑. กระบวนการพัฒนาคน วิทยาลัยสงฆนครลําปางในเขตภาคเหนือตอนบน เนนให
พัฒนาตนเองใหเปนผูรู และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วัฒนธรรมองคกร ซ่ึง
เปนระบบความเชื่อและคานิยมรวมท่ีมีการพัฒนาข้ึนมาภายในองคกรและเปนตัวกําหนดความ
ประพฤติและพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลในองคกร จึงจําเปนท่ีจะตองทําใหบุคคลทุกคนใน
องคกรมีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในการแลกเปลี่ยนความรู และมีการถายทอดความรูท่ีตนเองมีอยู
ใหกับบุคคลอ่ืน โดยใหมีการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอจนกลายเปนวิถีชีวิตของบุคคลเหลานั้น มีการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติ การสรางแรงจูงใจในการทํางาน ตลอดจนการสรางใหเกิดความ
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ไววางใจเพ่ือใหบุคคลมีความเต็มใจท่ีจะแลกเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืน ๒ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญ
สง หาญพานิช ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย พบวาผูบริหารสถาบันอุดมศึกษามีความตองการในระดับมาก ในการสรางความรู การจัดเก็บ
ความรู การนําความรูไปใช การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู การบริการความรู การสื่อสารความรู 
และการใชเทคโนโลยี๓   
 ๒. กระบวนการพัฒนางาน การจัดการความรูในองคกรมุงใหผลงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การพัฒนาองคการซ่ึงเปนระบบการท่ีเกิดจากการอยูรวมกัน การประสานงาน และการ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในองคการ โดยเปนการเปลี่ยนแปลงระบบองคกรอยางมีแบบแผน 
เพ่ือใหองคกรสามารถแกไขปญหาและมีการพัฒนาการอยางเหมาะสมดวยการพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทํางานขององคกรดวยการพยายามสรางความสัมพันธระหวางสมาชิก และ
บรรยากาศในการทํางานท่ีเอ้ือประโยชนตอท้ังบุคคล กลุมและองคกร โดยอาศัยเครื่องมือทางการ
บริหารตางๆมาบูรณาการระหวางบุคคลใหเขากับองคกรไดอยางเหมาะสมดวยทิศทางท่ีสงเสริมซ่ึง
กันและกันภายใตสภาพแวดลอมปจจุบันท่ีมีการพลวัตรอยางรวดเร็ว ซ่ึงผูบริหารและพัฒนาองคการ
จะตองมีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ เพ่ือให
สามารถพัฒนาหรือสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับองคการใดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตหลัก
คุ ณ ธ ร ร ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ใ ห มี ป ร ะ ส บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ๔   
             ๓. กระบวนการพัฒนาองคกร เพ่ือใหองคกรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู (Share and 
learn) ของบุคลากรในองคกร ซ่ึงเปนสวนท่ีสําคัญถือเปนหัวใจของการจัดการความรู โดยตองอาศัย
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการสรางความรูผานการทํากิจกรรมตาง ๆ อาทิเชน การสื่อสาร การประชุม
แบบไมเปนทางการ อาทิเชน การเลาเรื่อง (Storytelling) ประสบการณท่ีผานมา ถึงความสําเร็จ
และความบกพรองของงานท่ีผานมาเพ่ือกอใหเกิดการเรียนรูในองคกรการนําพุทธวิธีเปนพ้ืนฐานการ
จัดการความรูเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาทีมงานและองคการ เพ่ือกอใหเกิดความม่ันคง ยั่งยืน เปน
องคกรท่ีประสบความสําเร็จมีความสุขในการทํางาน ดวยความสามัคคี๕ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

                                                           
 ๒สัมภาษณพระครูสังวรสุตกิจ.ดร. รก.ผอ.สํานักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครลําปาง, ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๕๗,นายประวิทย เอกเจริญสุข,วิทยาลัยสงฆนครเชียงราย, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗   พระปลัดเทียน พลวุฑโฒผู,
อํานวยการสํานักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆนครนาน, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗. 
 ๓บุญสง หาญพานิช,“การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย”, ครุ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๔๖). 

 ๔ สัมภาษณพระปลัดวัชรพงษ  วิชิรปฺโญ หัวหนาฝายวางแผนวิชาการ,วิทยาลัยสงฆนครนาน, ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๗,นายจีรศักดิ์  ปนลํา รก.หัวหนาสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว ,
วิทยาลัยสงฆนครลําปาง ๘ กันยายน ๒๕๕๗,นายไพรินทร   ณ วันนา รองผูอํานวยการ,วิทยาลัยสงฆลําพูน, ๒๐ 
กันยายน ๒๕๕๗   
  ๕ สัมภาษณ พระมหาผดุงศักดิ์  เสสปุญโญ หัวหนาสาขาวิชารัฐศาสตร วิทยาลัยสงฆนครเชียงราย
,๑๐ กันยายน ๒๕๕๗,นายเสนห  ใจสิทธ์ิ หัวหนาสาขาวิชารัฐศาสตรวิทยาลัยสงฆลําพูน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗,
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ของ เอ้ือมอร ชลวร ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง “การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ” พบวา
หลักธรรมท่ีโดดเดนในพระพุทธศาสนาท่ีทําใหเกิดกระบวนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได
ยาวนานมีอยู ๔ หมวดคือ  (๑) การใชหลักไตรสิกขา ในการจัดสรางสังคมใหเขาใจซ่ึงกันและกัน(๒) 
การสรางกระบวนการเรียนรูจากภายในดวยหลักสาราณียธรรม (๓) กระบวนการจัดการสังคีติรอย
กรองพระธรรมและพระวินัยให เปนหมวดหมู  งายตอการจดจําและนําไปปฏิบั ติและ (๔) 
กระบวนการสรางสังคมแหงสงฆ อันไดแกการมีพระวินัย และระเบียบวิธีปฏิบัติวาดวยการรวมตัว
เปนหมูสงฆจากองคความรูในดานการจัดการความรู๖ 
 

๖. ผลการวิจัย  
 จากการใชพุทธวิธีการจัดการความรูสูการพัฒนาวิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน 

สรุป ได ดั งนี้  การจั ดการความ รู เ ปน เครื่ อ ง มือของการ พัฒนาองค กร  (Organizational 
Development) ท่ีเปนเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีจะตองนํามาใชในการบริหารและพัฒนาองคกรเพ่ือให
องคกรไดมีการสํารวจ แบงประเภทความรู วิเคราะหความรู เพ่ือสรางกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการ
นําเสนอความรูเพ่ือนํามาใชในการบริหารจัดการควบคุม การปฏิบัติงานในองคกร เพ่ือกอใหเกิดคนดี 
คนเกง ในองคกรดวยวิธีการจัดการทรัพยากรในองคกรไดแก Man Machine Methool Matcrials 
ดวยพุทธวิธีเขาถึงความรูท่ีแทจริง รูแจงเห็นจริง ดวยการปฏิบัติจริง หรือท่ีเรียกวา Learning by 
Doing ซ่ึงการจัดการความรูจะนําพามาสูการ ฟง อาน ถาม เขียน จดจําอยางเปนระบบดวยวิธีการ
พัฒนาองคกรผานพุทธวิธีซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา และการปลูกฝงใหบุคลากรในองคกรให
มีความรูทักษะ ความสามารถ กอใหเกิดการพัฒนาตนพัฒนาองคกร   

จากโลกาภิวัตนซ่ึงเปนกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และปจจุบันตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เก่ียวกับองคประกอบท่ี ๗ การบริหารและการจัดการและตัวบงชี้ สกอ. ๗.๒ การพัฒนา
สถาบันสูสถาบันเรียนรู คือ กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม แห
งการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสถาบันมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนใน
สถาบัน สามารถเขาถึงความรูนั้นไดและนําความรูท่ีไดไปพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงาน
ไดอยางมี ประสิทธิภาพ ไดสงผลกระทบตอ วิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือท่ีอยูในระดับลาง ปจจุบัน
จึงตองมีวิธีการจัดการความรู (Knowledge Management) อันเปนเครื่องมือเพ่ือใชในการ
สงเสริมการบรรลุเปาหมายขององคกร ไดแกการพัฒนางาน การพัฒนาคน และการพัฒนาองคกร 
เปนองคกรแหงการเรียนรู  ในขณะเดียวกันการจัดการความรูในพระพุทธศาสนามีเปาหมายมุง
ประโยชนความสุขในปจจุบัน ความสุขในอานาคต และความสุขในการบรรลุธรรม ฉะนั้นการ

                                                                                                                                                                   
พระครูสุตชยาภรณ  รก.หัวหนาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆนครลําปาง, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗, พระ
สมุหอุทัย   อุทยเมสี รก.หัวหนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยสงฆนครนาน, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ 
  ๖ เอ้ือมพร ชลวร, “การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ” วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
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ประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับทฤษฎีสมัยใหมกอใหเกิดองคแหงการเรียนรูดังนี้ ๑) 
Knowledge Vision หรือ KV เปนเปาหมายของการจัดการความรูซ่ึงเปนยุทธศาสตรองคกรตอ
การพัฒนางาน เปนการกลาวถึงแผนยุทธศาสตรขององคกร กฎระเบียบของหนวยงาน ซ่ึงมี
ผลกระทบไปถึงการจัดระบบงานอยางมีคุณภาพและพันธกิจขององคกร ของทุกหนวยงานเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันโดยใหเปาหมาย วิสัยทัศน ๒) Knowledge Sharimg หรือ KS เปนสวนของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู (Share and Learn) ของบุคลากรในองคกร ซ่ึงเปนท่ีสวนท่ีสําคัญถือเปนหัวใจ
ของการจัดการความรู โดยตองอาศัยบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการสรางความรูผานการทํากิจกรรมตาง ๆ 
อาทิเชน การสื่อสาร การประชุมแบบไมเปนทางการ อาทิเชน การเลาเรื่อง (Storytelling) 
ประสบการณท่ีผานมา ถึงความสําเร็จและความบกพรองของงานท่ีผานมาเพ่ือกอใหเกิดการเรียนรู
ในองคกรฉะนั้นกระบวนการของ Knowledge Vision และ Knowledge Sharing นั้นจําเปนท่ี
จะตองมีพุทธวิธีในการเขามาเปนพ้ืนฐานการจัดการความรูเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาทีมงานและ
องคการ เพ่ือกอใหเกิดความม่ันคง ยั่งยืน เปนองคกรท่ีประสบความสําเร็จมีความสุขในการทํางาน 
ดวยความสามัคคีไดดวยหลัก อปริหานิยธรรม ๗ ประการ อันเปนท่ีต้ังแหงความไมรูจักเสื่อมเปน
เหตุท่ีต้ังของความสามัคคีสรางความเปนปกแผนแหงครัวเรือน หมูคณะและประเทศชาติ ๓)
Knowledge Asset หรือ KA เปนสวนของคลังความรูท่ีไดจากการเก็บสะสมเกร็ดความรู เปนการ
จดบันทึกความรู  เทคนิค เคล็ดลัดในการทํางานท่ีไดมาจากการและเปลี่ยนเรียนรูผ าน
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีคุณภาพและเปนทรัพยการท่ีมีคาในองคกร ผานพุทธ
วิธีท่ีเปนการพัฒนาคนใหเปนคนดี คนเกง ดวยธรรมของคนดี ไดแก อปริหานิยธรรม ๗ ตาม
แผนภาพตอไปนี้ 
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จะเห็นไดวาการพัฒนาคน วิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน ควรนําหลักสัปปุริสธรรม 
๗  มาประยุกตและบูรณาการโดยใหเปน นโยบายของวิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบนอยาง
จริงจัง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันจะมานํามาซ่ึงประโยชนตอวิทยาลัยสงฆ บุคลากร และ
สงเสริมใหบุคลากรทุกฝายมีไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ การพัฒนางาน การจัดการความรูใน
องคกรมุงใหผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการพัฒนาองคการซ่ึงเปนระบบการท่ีเกิดจาก
การอยูรวมกัน การประสานงาน และการชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในองคการ โดยเปนการ
เปลี่ยนแปลงระบบองคกรอยางมีแบบแผน เพ่ือใหองคกรสามารถแกไขปญหาและมีการพัฒนาการ
อยางเหมาะสมดวยการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานขององคกรดวยการ
พยายามสรางความสัมพันธระหวางสมาชิก และบรรยากาศในการทํางานท่ีเอ้ือประโยชนตอท้ัง
บุคคล กลุมและองคกรโดยอาศัยเครื่องมือทางการบริหารตางๆ มาบูรณาการระหวางบุคคลใหเขา
กับองคกรไดอยางเหมาะสมดวยทิศทางท่ีสงเสริมซ่ึงกันและกันภายใตสภาพแวดลอมปจจุบันท่ีมีการ
พลวัตรอยางรวดเร็ว ซ่ึงผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาองคการ เพ่ือใหสามารถพัฒนาหรือสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับองคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ภายใตหลักคุณธรรมนําโดยนําหลักอปริหานิยธรรม ๗ มาบูรณาเขากับการบริหาร
องคกร และการพัฒนาองคกรซ่ึงเปนระบบการท่ีเกิดจากการอยูรวมกัน การประสานงาน และการ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในองคการ โดยเปนการเปลี่ยนแปลงระบบองคกรอยางมีแบบแผน 
เพ่ือใหองคกรสามารถแกไขปญหาและมีการพัฒนาการอยางเหมาะสมดวยการพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทํางานขององคกรดวยการพยายามสรางความสัมพันธระหวางสมาชิก และ
บรรยากาศในการทํางานท่ีเอ้ือประโยชนตอท้ังบุคคล กลุมและองคกรโดยอาศัยเครื่องมือทางการ
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บริหารตางๆ มาบูรณาการระหวางบุคคลใหเขากับองคกรไดอยางเหมาะสมดวยทิศทางท่ีสงเสริมซ่ึง
กันและกันรวดเร็ว ซ่ึงผูบริหารและพัฒนาองคการจะตองมีความรูความเขาใจในกระบวนการสราง
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ เพ่ือใหสามารถพัฒนาหรือสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับ
องคการไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักคุณธรรมในการบริหารงานใหมีประสบความสําเร็จ การ
นําหลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ เปนแนวทางในการบริหารจัดการความรู เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
อยางนอย ๓ ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน 
และบรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู   
 
๗.ขอเสนอแนะดานนโยบาย 
 ๑.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   ๑.๑ การกําหนดนโยบายพุทธวิธีการจัดการความรู  ควรกําหนดเปนแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือเสริมสรางกระบวนการจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ  
  ๑.๒ การนํารูปแบบการจัดการความรูไปสูวิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน 
จะตองมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จโดยมีกระบวนการติดตามประเมินผล 
   ๑.๓ วิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน ควรสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดการความรูในสวนงาน  
 ๒. การเสนอแนะดานปฏิบัติ 
   ๒.๑ วิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน ควรดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ ดาน
การจัดการความรู เพ่ือการพัฒนาองคกรเอง  

๒.๒ วิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน ควรกําหนดข้ันตอนการจัดการความรู
โดยจัดทําคูมือการจัดการความรูสําหรับใชเปนขอปฏิบัติในการดําเนินการขององคกร 

๒.๓ วิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน ควรกระตุน และชี้นําใหใหบุคลากรเกิด
ความเขาใจและเห็นประโยชนของการจัดการความรูสําหรับองคกร  
 ๓. การเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป     

  ๓.๑ วิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน ควรมีการวางแผนเก่ียวกับการบริหาร
จัดการความรูดวยการกําหนดกลยุทธอยางมีมาตรฐาน อยางเต็มกระบวนการในการจัดการความรู
  ๓.๒ วิทยาลัยสงฆในเขตภาคเหนือตอนบน ควรจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดานการจัดการความรูโดยมีหลักพุทธธรรมเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาตน คน งาน เพ่ือกอใหเกิด
ปญญาในการปฏิบัติงาน  
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การสรางตัวตนของชาวนาอินทรีย 
The Construction of the Self of Organic Farmers 

 
วรฉัตร  วริวรรณ∗ 
สุรวุฒิ  ปดไธสง∗∗ 

กิติกร  สันคติประภา∗ 
 

บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสรางตัวตนของชาวนาอินทรีย ผานแนวคิด

ของการกลายเปนองคประธานและปฏิบัติการแหงตัวตน ซ่ึงงานวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพผานวิธี
วิทยาการศึกษาเรื่องเลา (Narrative Approach) ตามแนวฟูโกตเดียน (Foucauldian Approach) 
ภายใตแนวคิดแบบหลังสมัยใหม (Post-Modernism) เพ่ือท่ีจะดึงประสบการณของการเปนชาวนา
อินทรียมาสนทนาและสรางความรูรวมกัน ผานการเลาเรื่องราวประสบการณชีวิตของการทํานา
อินทรีย ซ่ึงการเขาถึงเรื่องเลาท่ีสะทอนประสบการณ ใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง และนํา
ขอมูลจากการสัมภาษณมาสรางเปนมโนทัศนตางๆ และเชื่อมโยงมโนทัศนเขาดวยกันตามประเด็น
ของเรื่องท่ีศึกษา  

ผลการวิจัยพบวา สรางตัวตนของชาวนาอินทรีย เกิดจากการสรางปฏิบัติการแหงตัวตน 
ซ่ึงเปนวิธีการของการเรียนรูท่ีจะกํากับตนเองและสรางทางเลือกของการทํานาอินทรียกับตนเอง   
จนนําไปสูการกลายเปนองคประธานท่ีรูคิด ซ่ึงกระบวนการของการสรางตัวตนของชาวนาอินทรียนี้ 
สะทอนใหเห็นไดจากการท่ีชาวนาไดสรางปฏิบัติการแหงตัวตนของการเปนนักปรับปรุงดิน นัก
ปรับปรุงพันธุขาว และผูควบคุมโรคขาวและแมลงศัตรูขาว ซ่ึงตัวตนเหลานี้กลายเปนแบบแผนของ
ชีวิตท่ีถูกสรางผานกิจกรรมบนผืนนา  
คําสําคัญ:  ปฏิบัติการแหงตัวตน ความเปนองคประธาน การศึกษาเรื่องเลา  
 

ABSTRACT 
The objective of this study was to study the construction of the self of 

organic farmers through the concept of becoming the subjectivity and the practice 
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of the self. This study was a qualitative research through narrative approach based 
on Foucauldian Approach under the concept of post-modernism.  In order to draw 
on the organic farmer experience into discussions and knowledge sharing, this was 
done by conducting semi-structured interviews. The information gained was 
categorized into a different concept and allied together according to the study 
issues.  

From the results, it was found that the construction of the self of the 
organic farmers occurred from the practice of the self which is a self-regulated 
learning and make choices of their own organic farm and led to be the subjectivity.  
The process of the construction of the self of organic farmers is reflected by the 
fact that farmers have the practice of the self in soil nourishment, rice breeding, 
and controlling rice diseases and pests. These selves have become a pattern of life 
that is created through the farmland. 
Keywords: Practice of the Self, Subjectivity, Narrative Approach  

 
๑. บทนํา 

 “ชาวนา” คํานี้ มีมาชานานในสังคมไทย และมักถูกนิยามวา เปนกระดูกสันหลังของ
ชาติ เปนผูปลูกขาวเลี้ยงคนในประเทศและในโลก วิ ถีชีวิตชาวนามีความสลับซับซอนและ
หลากหลายผานการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมในทุกยุคทุกสมัย จึงทําใหงานวิจัยหลายชิ้น หรือ
บทความหลายๆ ฉบับพยายามสรางมุมมองตอความเปนชาวนาในมิติท่ีแตกตางกัน อยางไรก็ตาม   
ไมวาการศึกษาวิถีชีวิตชาวนาผานมุมมองใด ก็จะเห็นไดวา ความเปลี่ยนแปลงของระบบโลกและ
ระบบสังคมในทุกยุคทุกสมัยสรางผลกระทบใหชาวนาตองเปลี่ยนแปลงตนเองและปรับตัวอยูทุกเม่ือ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคท่ีเรียกวาการปฏิวัติเขียว (Green Revolution) ท่ีประเทศตองการสราง
ความเติบโตทางเศรษฐกิจ เพ่ือตอบสนองเปาหมายของการพัฒนา จึงทําใหนโยบายการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมมีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากรูปแบบเกษตรกรรมแบบพ้ืนบาน มาเปน
ระบบการผลิตแบบเกษตรกรรมสมัยใหม (Modern Agriculture) ท่ีเนนการปลูกพืชเชิงเด่ียวหรือ
การผลิตเฉพาะอยาง (Monoculture) โดยมีการผลิตปริมาณมากๆ เพ่ือการสงออก ซ่ึงลักษณะเดน
อยางหนึ่งของเกษตรกรรมสมัยใหมคือ เนนการใชสารอนินทรีย ซ่ึงเปนสารเคมีสังเคราะห เชน 
ปุยเคมี ยาฆาแมลง ยากําจัดวัชพืช ฯลฯ การเกษตรสมัยใหมนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา 
เกษตรกรรมเคมี (Chemical Agriculture)๑ ดวยเหตุแหงแนวทางการพัฒนาเชนนี้ จึงทําใหชาวนา
ตองเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือเขาสูการผลิตเพ่ือจําหนาย และสวมรับความคิดวาดวยผลิตครั้งละมากๆ 

                                                           
๑เดชา ศิริภัทร, เสนทางเกษตรกรรมย่ังยืน, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมูลนิธิชีววิถี, ๒๕๕๑), หนา ๗๔ 
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ผานการปรับปรุงวิธีการผลิต การเรงผลผลิต และการใชปจจัยการผลิตสมัยใหม เชน การใชปุยเคมี
และสารเคมีทางการเกษตรเพ่ือปรับปรุงดิน บํารุงขาว และฆาแมลงศัตรูพืช เปนตน ดวยลักษณะ
ของการทําการเกษตรเชนนี้ จึงทําใหชาวนาไดรับผลกระทบจากวิถีการผลิตสมัยใหม ท่ีตองพ่ึงพา
ปจจัยการผลิตท่ีเปนสารเคมีซ่ึงมีตนทุนสูง และยังทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของตนเองและ
ผูบริโภคดวยเชนกัน  

อยางไรก็ตาม ภายใตความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปจจุบัน ไดเกิดขอเรียกรองจาก
สังคมวา เกษตรกรรมเคมีไดสรางความไมปลอดภัยตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม และชาวนาเองก็
ประสบปญหาสําคัญหลายประการท่ีเกิดจากวิถีเกษตรกรรมเคมี เพราะเม่ือมีการผลิตในระยะยาว 
จะทําใหดินและสภาพแวดลอมแปลงนาเสื่อมโทรม การบํารุงดูแลรักษาขาวก็ตองเอาชีวิตเขาไป
เก่ียวของกับการใชปุยเคมีและฉีดสารเคมีเพ่ือท่ีจะกําจัดแมลงศัตรูขาวและโรคขาว และทําใหชาวนา
กลายเปนผูพ่ึงพาปจจัยการผลิตจากภายนอกอยูตลอดเวลา ดังนั้น เม่ือประสบปญหาเชนนี้ จึงทําให
เกิดกระบวนการสะทอนในวิถีชีวิตทางเกษตรกรของชาวนา โดยการหันมาตระหนักและสรางความ
เขาใจกับตนเองวา วิถีชีวิตของชาวนาท่ีตองพ่ึงพาปจจัยการผลิตจากภายนอก โดยเฉพาะการพ่ึงพา
สารเคมีทางการเกษตร นับวันแตจะทําใหการปลูกขาวไมไดนําไปสูความยั่งยืนในชีวิตของชาวนา   
ท้ังในดานเศรษฐกิจครัวเรือน สุขภาพ และความสมบูรณของดินในผืนนา ดังนั้น การปรับเปลี่ยน
ความคิดเพ่ือท่ีจะนําไปสูการท่ีชาวนาจะสามารถพ่ึงพาตนเองได จึงตองมีการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต
จากการปลูกขาวท่ีพ่ึงพาสารเคมีมาสูการปลูกขาวดวยวิถีเกษตรอินทรีย ซ่ึงเปนการหันมาพ่ึงพา
ปจจัยการผลิตของตนเองและเปนปจจัยการผลิตท่ีหาไดตามธรรมชาติ ซ่ึงการทําใหตนเองเขาสูวิถี
ของเกษตรอินทรียนั้น ไมใชเรื่องงาย ตองใชความพยายาม ความอดทน ความใสใจ และการ
ตระหนักกับตนเองเปนอยางสูง ดังนั้น การทําใหตนเองกลายเปนชาวนาอินทรียท่ีสมบูรณ โดยการ
รับรูกับตนเองและการรับรูจากสังคมวา พวกเขาคือผูผลิตขาวท่ีปลอดภัยภายใตความหวงใยใน
ตนเองและคนอ่ืนนั้น จึงเปนเร่ืองของการสรางวิธีการในการกํากับตนเองและเรียนรูวิถีทางท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับตนเอง จนสามารถตอบตนเองและสังคมไดวา ชาวนาอินทรียเปนใคร หรือมี
ตัวตนอยางไร ดวยลักษณะเชนนี้ จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวา การท่ีคนปลูกขาวจะกลายเปน
ผูสรางความปลอดภัยและความม่ันคงทางอาหาร จนสามารถท่ีจะสรางตัวตนท่ีเรียกวา “ชาวนา
อินทรีย” เขาเหลานั้นมีวิธีการประกอบสรางตัวตนข้ึนมาอยางไร ดังนั้น จึงทําใหการศึกษาครั้งนี้    
ไดหยิบยืมมุมมองความคิดของมิเชล ฟูโกต (Michael Foucault) วาดวยเรื่องตัวตน (Self) ในฐานะ
ท่ีเปนองคประธาน (Subjectivity) ท่ีสามารถบริหารจัดการชีวิตตัวเองไดอยางรูคิด และมีความ
ปรารถนาท่ีจะจรรโลงวิถีทางของการเกษตรแบบอินทรียเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนตอไปในอนาคต  
 
๒. วัตถุประสงคงานวิจัย 

 เพ่ือศึกษา การสรางตัวตนของชาวนาอินทรียในฐานะของการเปนองคประธานท่ีรูคิด  
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๓. ขอบเขตการวิจัย 
๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดเก่ียวกับความเปนองคประธาน

และปฏิบัติการแหงตัวตน ของมิเชล ฟูโกต มาใชในการศึกษาการสรางตัวตนของชาวนาอินทรีย 
๓.๒ ขอบเขตดานพ้ืนท่ีและผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยไดรวมสนทนากับกลุมผูเลาเรื่องราว

ประสบการณชีวิตการเปนชาวนาอินทรีย ผานกลุมอนุรักษพันธุขาวอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
ซ่ึงเปนกลุมคนท่ีสามารถถายทอดเรื่องราวท่ีนําไปวิเคราะหตัวบทเพ่ือตอบคําถามการวิจัยได โดย
ผูวิจัยจะเลือกสนทนากับชาวนาใน ๓ หมูบาน จํานวน ๑๒ คน ท่ีสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเขาสูวิถี
การทํานาอินทรียโดยสมบูรณ  

 
๔. วิธีการดําเนินการวิจัย  

การจะเขาถึงกระบวนการของการสรางตัวตนของชาวนาอินทรีย ผูวิจัยไดใช “วิธี
การศึกษาเรื่องเลา” (Narrative Approach) ตาม “แนวคิดแบบฟูโกตเดียน” (Foucauldian 
Approach) ซ่ึงเปนวิธีการศึกษาแนวหลังสมัยใหม (Post-Modernism) วิธีการศึกษานี้ ไมเชื่อวา 
ความรู ความจริงเปนสิ่งท่ีดํารงอยูตามธรรมชาติ โดยมีนักวิจัยจึงเปนผูแสวงหาความรู ความจริง แต
วิธีการศึกษาเรื่องเลานี้ มองวา ความรู ความจริงเปนสิ่งท่ีนักวิจัยและผูเลาเรื่องไดรวมกันสราง
ความรูผานเรื่องเลา โดยสิ่งท่ีถูกเลาออกมาจะเปนการทบทวน วิเคราะหและสังเคราะหผาน
ประสบการณของผูเปนเจาของประสบการณ ดวยวิธีการศึกษาเชนนี้ จึงทําใหความสัมพันธระหวาง
นักวิจัยและผูเลาเรื่องอยูบนความสัมพันธท่ีเทาเทียม ซ่ึงท้ังสองฝายเปนผูรวมสรางความรูผานเรื่อง
เลาและนําไปสูการสรางตัวตนสําหรับผูเลาในท่ีสุด๒ ดังนั้น การศึกษาเรื่องเลาจึงเปนการสะทอนให
เห็นประวัติศาสตรของความเปนองคประธาน ท่ีชาวนาอินทรียสรางสรรคตนเองผานการกํากับ
ตนเองตามแนวทางของการทํานาอินทรียและปรับเปลี่ยนตนเองไปสูการมีตัวตนภายใตความ
ตองการและความปรารถนาของตนเองได  

เครื่องมือการเก็บขอมูล คือแบบสัมภาษณหรือแนวคําถามแบบก่ึงโครงสราง (Semi-
structure interview) และเปนคําถามปลายเปด เพ่ือท่ีจะเปดกวางใหผูเลาเรื่องไดสะทอน
ประสบการณไดอยางมีอิสระ นอกจากนี้ แนวคําถามของผูวิจัยยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท 
สภาพแวดลอม และสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง โดยท่ีผูวิจัยตองอาศัยความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical 
sensibility) ในการสัมภาษณ เพ่ือสามารถปรับเปลี่ยนหรือประยุกตแนวคําถามใหสอดคลองกับ
สถานการณได ดังนั้น เครื่องมือการเก็บขอมูลท่ีสําคัญประการหนึ่งนอกจากแบบสัมภาษณแลว    
ตัวผูวิจัยคือเครื่องมือท่ีทําใหการไดมาซ่ึงขอมูลเพ่ือท่ีจะตอบวัตถุประสงคการวิจัย ท้ังนี้กระบวนการ
สนทนาจะดําเนินไปเรื่อยๆ ซ่ึงผูวิจัยจะไมกําหนดจํานวนผูใหขอมูลไวลวงหนา แตจํานวนของผูให

                                                           
๒
 Tamboukou, M, Foucauldian approach to narrative, in Doing Narrative Research, 

(London: SAGE Publications,2013), Page 88-94 
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ขอมูลจะยุติลง เม่ือผูวิจัยเชื่อวา ขอมูลเหลานั้น มีความเพียงพอท่ีผูวิจัยจะสามารถนํามาตอบ
วัตถุประสงคการวิจัยได๓  

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจะตีความตัวบท ซ่ึงเกิดจากการมองหาถอยคําท่ีสราง
ความหมายของผูเลา ซ่ึงผูวิจัยจะตองนํามาจัดระเบียบใหม เพ่ือท่ีสรางมโนทัศนตางๆ และนํา     
มโนทัศนเหลานั้นมาจัดหมวดหมู ใหเปนประเด็นของเรื่องเลา (Thematic analysis)  ซ่ึงประเด็น
ของเรื่องเลาจะประกอบไปดวย ประเด็นหลักและประเด็นรอง ซ่ึงเปนชุดของเหตุการณยอยๆ จาก
เหตุการณสําคัญของประสบการณชีวิต ท่ีประกอบกันข้ึนเปนปฏิบัติการของการสรางตัวตน ซ่ึงการ
ตีความตัวบทนี้ ผูวิจัยตองอาศัยพ้ืนฐานทางทฤษฎี รวมไปถึงโลกทัศนและประสบการณของผูวิจัย 
เพ่ือทําความเขาใจการสรางความหมายจากสิ่งท่ีเลา๔  
 
๕. ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการสรางตัวตนของชาวนาอินทรีย ผูวิจัยมีการนําเสนอผานปฏิบัติการ   
แหงตัวตนของชาวนาอินทรีย ในประเด็นของเรื่องเลาดังตอไปนี้  

๕.๑) ปฏิบัติการแหงตัวตนของความเปนนักปรับปรุงดิน 
ในอดีตท่ีผานมา ชาวนาอินทรียประสบปญหาเก่ียวกับความเสื่อมโทรมของดินท่ีใชใน

การปลูกขาว อันเนื่องมาจากวาดินท่ีปลูกขาวเคยใชปุยเคมีมาอยางตอเนื่องและยาวนาน เม่ือใช
ปุยเคมีมาหลายป ชาวนามีเริ่มมีการสังเกตดินของตนเองวา ดินขาดความรวนซุย หนาดินแข็ง และมี
ลักษณะเปนดินทรายท่ีขาดความอุดมสมบูรณ ชาวนาเริ่มตระหนักกับตนเองวา การใชปุยเคมีได
สรางความเสียหายตอความอุดมสมบูรณในดิน จนทําใหธาตุอาหารในดินท่ีจะใชในการปลูกขาวมี
การสูญเสีย และมีความจําเปนตองเพ่ิมปริมาณการใชปุยเคมีมากข้ึนในทุกๆ ป จนทําใหตนทุนการ
ผลิตสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีราคาพืชผลยังคงเทาเดิม เม่ือเกิดวิกฤติเรื่องดินท่ีตองพ่ึงพาธาตุ
อาหารจากปุยเคมีเชนนี้ ชาวนาจึงมีความคิดท่ีจะคนหาวิธีการวา จะทําอยางไรท่ีทําใหดินอุดม
สมบูรณข้ึนโดยไมตองพ่ึงปุยเคมีและเปนการลดตนทุนการผลิตได ชาวนาจึงยอนกลับไปคนหา
วิธีการในอดีต ซ่ึงในสมัยรุนพอแมก็ไมเคยใชปุยเคมีในการปลูกขาว ก็ยังสามารถผลิตขาวไดโดยใช
ตนทุนการผลิตไมมาก และยังสามารถเลี้ยงดูครอบครัวไดอยางมีความสุข เม่ือเริ่มตนความคิดอยางนี้ 
ชาวนาจึงเริ่มแสวหาความรูเรื่องการปรับปรุงดินแบบพ่ึงพาตนเองและไมใชปุยเคมี โดยการกลับไป
พูดคุยกับปราชญชาวบาน เ พ่ือท่ีจะคนหาวิธีการวาในสมัยกอนการทํานาปลอดสารเคมี                

                                                           
๓ Squire, C, From Experience-Centred to Socioculturally-Oriented Approaches to 

Narrative, In M. Andrews, C. Squire & M. Tamboukou (Eds.), Doing Narrative Research, (London: 
SAGE Publications, 2013), Page 54-55 

๔ Phoenix, A, Analysing Narrative Contexts, In M. Andrews, C. Squire & M. Tamboukou 
(Eds.), Doing Narrative Research, (London: SAGE Publications, 2013), Page 75 
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มีกระบวนการปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือปลูกขาวอยางไร ใชอะไรเปนปจจัยการผลิตเพ่ือบํารุงดินใหมี
ความอุดมสมบูรณ การพูดคุยผานความสัมพันธทางสังคมเชนนี้ กอเกิดการสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในวงกวาง จนในระยะตอมา เกิดการรวมกลุมชาวนาในชุมชนเพ่ือสรางกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีเปนระบบมากข้ึน มีการใหคําแนะนําซ่ึงกันและกัน มีการถายทอดประสบการณ
ของผูท่ีเคยทํานาอินทรียมากอน และภายหลังจากมีกลุม ก็มีหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการทํา
เกษตรกรรมอินทรีย เริ่มเขามาใหความรูเพ่ิมเติม จึงทําใหชาวนาเริ่มมองเห็นเทคนิควิธีการปรับปรุง
ดินในรูปแบบท่ีหลายหลายมากข้ึน ท้ังในแบบท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินและความรูท่ีมาจากภายนอก
ชุมชน  

สําหรับเทคนิคของการปรับปรุงดินเพ่ือปลูกขาวอินทรียนั้น สิ่งแรกท่ีพวกเขามีความ
เขาใจรวมกันคือ การดูแลหนาดินไมใหถูกทําลาย ถาหนาดินมีความอุดมสมบูรณ มีธาตุอาหาร
เพียงพอ การปรับปรุงดินก็จะเปนไปโดยงายข้ึน การสรางความคิดเชนนี้ เกิดข้ึนจากการท่ีชาวนา
เรียนรูผานการถายทอดประสบการณและสังเกตตนเองผานกิจกรรมการทํานา ซ่ึงประสบการณการ
ของการทํานาในอดีต มีการเผาตอซังขาวภายหลังจากมาการเก็บเก่ียวผลผลิต ซ่ึงตอนนั้นชาวนาเชื่อ
วา การเผาตอซังจะชวยใหเกิดความสะดวกในการทํานา เพราะการทําใหผืนนามีความโลงเตียนก็จะ
งายตอการไถเตรียมดิน แตเม่ือหันมาปลูกขาวอินทรีย ความเชื่อเหลานี้ไดเปลี่ยนไป ภายหลังจาก
การเรียนรูกับตนเองและผูอ่ืน จึงทําใหเห็นวาการเผาตอซังขาวน้ีก็ไมใชแคการเผาฟางเทานั้น แต
การเผาทําใหเกิดการทําลายอินทรีวัตถุบริเวณหนาดิน มีการสูญเสียธาตุอาหารและน้ําในดิน ทําให
ดินจับตัวกันแนนและเก็บน้ําไดนอย ดังนั้น ภายใตความจริงของการดูแลหนาดินเพ่ือการปลูกขาว
อินทรีย ชาวนาจึงมีความพยายามรักษาหนาดิน ไมไปเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในผืนนาภายหลัง
จากเก็บเก่ียวผลผลิตเสร็จ โดยการปลอยใหตอซังขาวไดชวยรักษาหนาดิน และปองปองดินไมใหโดน
แสงแดดเผาจนทําลายหนาดินมากเกินไป  

นอกจากการไมเผาตอซังขาวเพ่ือดูแลหนาดินไมใหถูกทําลายแลว ตอซังขาวยังมี
ประโยชนในการชวยเปนปุยบํารุงดิน ชาวนาจึงไดใชประโยชนจากตอซังขาวโดยการไถกลบใหเปน
ปุย ซ่ึงความรูวาดวยการปรับปรุงดินของทํานาอินทรียนี้ มีความจริงท่ีวา ตอซังขาวชวยเปนปุยใหกับ
ดิน เพราะธาตุอาหารท่ีจําเปนในตอซังขาวจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงดิน ดังนั้นชาวนาจึงใช
ประโยชนจากตอซังขาว โดยการไถกลบเพ่ือใหธาตุอาหารท่ีถูกเก็บไวในโคนตนไดลงสูดิน และทําให
ดินมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวมากข้ึน และแนวปฏิบัติสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การปลูก
ปอเทือง ซ่ึงความสําคัญของปอเทืองคือเปนพืชท่ีสามารถดึงไนโตเจนในอากาศลงสูดินและเปนพืช
ตระกูลถ่ัวท่ีชวยปรับปรุงดินใหดินมีความอุดมสมบูรณมากยิ่งข้ึน ดังนั้น ชาวนาอินทรียจึงให
ความสําคัญกับวิธีการเชนนี้ ซ่ึงเปนความพยายามของการสรางธาตุอาหารทดแทนปุยเคมีใหไดมาก
ท่ีสุด โดยชาวนาจะหวานปอเทืองไปพรอมกับไถกลบตอซังขาว จึงทําใหการไถกลบตอซังขาวเปน
การปลูกปอเทืองไปพรอมๆ กัน ปอเทืองก็จะไดปุยจากตอซัง การปฏิบัติเชนนี้ ไดถูกถายทอดและ
สรางการรับรูภายในกลุมชาวนาอินทรียในวิถีของการพ่ึงพาตนเอง ซ่ึงทําใหวิธีการปรับปรุงดินเชนนี้ 
ถูกรับรูและกลายเปนวิธีการท่ีถูกนําไปปฏิบัติในวิถีชีวิตของชาวนาอินทรีย โดยภายหลังจากหวาน
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ปอเทืองแลว ชาวนาจะสังเกตปอเทืองของตนเองวาเติบโตพอท่ีจะไถกลบรอบตอไปเพ่ือใหเปนปุย
พืชสดในชวงเวลาใด ซ่ึงวิธีการนี้ เปนสิ่งชาวนาปฏิบัติกับตนเองผานการสังเกตการเจริญเติบโตของ
ปอเทือง ซ่ึงใชเวลาประมาณ 50-60 วัน ใหปอเทืองเติบโตเต็มท่ีแลวจึงไถกลบในรอบท่ีสอง เพ่ือใช
ปุยพืชสดในการจัดเตรียมดินเพ่ือการปลูกขาวอินทรีย สวนการปรับปรุงดินในระยะตอไป คือ การใช
ปุยอินทรีย ซ่ึงชาวนาจะใชหวานผานการไถในครั้งท่ีสาม การใชปุยอินทรียนี้ ชาวนาแตละคนมีการ
เลือกใชตามความเหมาะสมกับตนเอง เชน ถาใครท่ีเลี้ยงวัวควายก็จะมีปุยคอกไวใช โดยการนํามา
ผสมกับสารอินทรียอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมพลังใหกับการเปนปุยอินทรียท่ีมีธาตุอาหารท่ีเหมาะสม หรือบาง
คนก็ใชวิธีการซ้ือปุยอินทรียจากแหลงผลิตท่ีนาเชื่อถือได วิธีการลักษณะนี้ กลายเปนกระบวนการ
กํากับตนเองวา ในทุกข้ันตอนของการปรับปรุงดินเพ่ือปลูกขาวอินทรีย ชาวนาตองตระหนัก
ตลอดเวลาวา การปรับปรุงดินจะตองไมมีกระบวนการใดเขาไปเก่ียวของกับการใชปุยเคมีหรือ
สารเคมีทางการเกษตรเพ่ือใชในการปรับปรุงดิน แตจะตองคนหาวิธีการทดแทนเพ่ือสรางดินท่ี
เหมาะสมกับการปลูกขาวใหได 

อยางไรก็ตาม วิธีการปรับปรุงดินเชนนี้ ก็ไมไดเปนแบบแผนท่ีตัวตายท่ีชาวนาทุกคนมี
การปฏิบัติเหมือนกัน เชน ชาวนาบางคนเม่ือเขาปลูกขาวอินทรียมาเปนระยะเวลาหลายป เขา
เรียนรูวาดินของเขาท่ีปรับปรุงมานานมีธาตุอาหารท่ีเพียงพอและสมบูรณพรอมกับการปลูกขาว เขา
ก็จะลดข้ันตอนของการปรับปรุงดินลง โดยการไมปลูกปอเทือง เพียงแครักษาหนาดินไมใหถูก
ทําลายและไถกลบตอซังและวัชพืชตางๆ ท่ีเกิดในแปลงนา และนําเศษใบไมท่ีพอหาไดจากท่ีตางๆ 
มาชวยเพ่ิมเปนปุยใหดิน โดยไถกลบไปพรอมๆ กันในครั้งเดียว ซ่ึงจากกระบวนการทดลองทําของ
ชาวนา ก็ทําใหทราบวา การทําเชนนี้ก็ทําใหดินท่ีมีการปรับปรุงมานานเกิดความเหมาะสมท่ีจะปลูก
ขาวอินทรียได  ซ่ึงความคิดและการกระทําเชนนี้จะเกิดข้ึนไดก็เนื่องจากวา ชาวนาอินทรียไดสราง
ประสบการณกับตนเอง ใชเวลาในการทดลองดวยวิธีการตางๆ จนสามารถสรางความเขาใจกับ
ตนเองได มีความเขาใจในสภาพดินของนาตนเอง และยังเขาใจลักษณะดินของคนอ่ืนอีกวาเหมือน
หรือตางจากของตนเองอยางไร วิธีการตางๆท่ีเกิดข้ึนจึงเปนการเรียนรูไปตามสภาพดินของตนเอง 
ดังนั้น เทคนิคและวิธีการของการปรับปรุงดิน จึงเคลื่อนไหวไปตามสิ่งท่ีชาวนาไดเรียนรูกับตนเอง 
และเปนเหตุผลใหชาวนาแตละคนแสวงหาวิธีการเหมาะผานการความเขาใจดินในนาตัวเอง ดังนั้น 
สิ่งท่ีเกิดข้ึนจากปฏิบัติการของการปรับปรุงดิน จึงเปนวิธีการของการสรางความรูกับตนเองบน
ความสัมพันธกับผืนนา ลักษณะเชนนี้ จึงเปนการชีใหเห็นวา ชาวนาอินทรียคือผูท่ีสามารถสราง
ความคิดและปฏิบัติการกับตนเองไดในฐานะเปนองคประธานท่ีรูคิด ผานประสบการณบนผืนนา 

๕.๒) ปฏิบัติการแหงตัวตนของการเปนนักปรับปรุงพันธุขาว 
ภายใตความจริงท่ีวาการทํานาอินทรียจะตองใชเมล็ดพันธุท่ีเกิดจาการกระบวนการของ

การทํานาอินทรียนั้น ทําใหชาวนาจะตองตระหนักกับความจริงนี้ ซ่ึงเมล็ดพันธุอินทรียนี้ มีการซ้ือ
ขายจากแหลงผลิตท่ีนาเชื่อถือและมีการรับรองพันธุเอาไว หรือในบางครั้งก็จะมีหนวยงานราชการ 
หรือหนวยงานภาครัฐเขามาสนับสนุน นําพันธุขาวมาใหชาวนาปลูก เชน พันธุ กข.๖ ซ่ึงมีการ
ปรับปรุงพันธุมาแลว และใหชาวนานําไปปลูกในแปลงของตนเอง แตปรากฏวา พันธุท่ีไดรับการ



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙374

 

สงเสริมใหปลูกไมสามารถเจริญเติบโตไดดีกับดินของชาวนา พวกเขาจึงต้ังขอสังเกตวา พันธุขาวท่ีมา
จากหนวยงานภาครัฐมีการเจริญเติบโตไดดีในแปลงทดลอง ซ่ึงมีการควบคุมปจจัยหลายอยาง จึงทํา
ใหการเติบโตและผลผลิตมีมาก แตเม่ือนํามาปลูกในแปลงนาของชาวนา ขาวกลับเจริญเติบโตไมดี
เทาทีควร เม่ือชาวนาเริ่มต้ังขอสังเกตเชนนี้ จึงไดทดลองนําพันธุพ้ืนเมืองมาปลูก เชน ขาวหอมมะลิ
ดํา ขาวเหลาแตก ขาวสันปาตอง เปนตน ซ่ึงขาวพันธุพ้ืนเมืองนี้มีการปลูกไปพรอมๆ กันกับพันธุ
ตางๆ ท่ีไดรับการสงเสริมใหปลูก ปรากฏวา พันธุพ้ืนเมืองหรือพันธุพ้ืนถ่ิน มีการเจริญเติบโตไดดีกวา 
แข็งแรงกวา ตานทานโรคไดมากกวา ดังนั้น การเรียนรูในเรื่องพันธุขาวจึงเปนกระบวนการท่ีทําให
ชาวนา ตระหนักวา จะตองมีใชพันธุและการปรับปรุงพันธุใหเหมาะสมกับแปลงนาของตนเองใหได  

ดังนั้น ภายใตกระบวนการท่ีชาวนาสรางขอสังเกตและนําไปสูการรูคิดเชนนี้ พวกเขาจึง
ควนหาพันธุพ้ืนเมืองอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะนํามาปลูกและเก็บรักษาไวในแปลงของตนเอง เพ่ือท่ีนําไปสูการ
พ่ึงพาตนเอง โดยท่ีพวกเขาไมจําเปนตองไปซ้ือพันธุจากท่ีอ่ืน นอกจากนี้ ชาวนายังมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูผานจากการพูดคุยเรื่องพันธุและการสังเกตพันธุขาวของคนอ่ืนกับพันธุขาวของตนเอง ภายใต
วิธีการลักษณะนี้ จึงเปนท่ีมาของกระบวนการในการแลกเปลี่ยนพันธุขาวในชุมชน หรือมีการหยิบ
ยืมพันธุขาวของกันและกันมาทดลองปลูกในพ้ืนท่ีของตนเองวาขาวพันธุไหนจะสามารถจะ
เจริญเติบโตไดท่ีท่ีสุด ซ่ึงกระบวนการแลกเปลี่ยนพันธุขาวนี้ ในแตละปจะมีจัดกิจกรรมกลุม ซ่ึง
ชาวนาแตละคนจะนําพันธุขาวของตนเองไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่น การแลกเปลี่ยนพันธุขาวจึงเปน
เหตุการณสําคัญประการหนึ่งของปฏิบัติการแหงตัวตนของการนักปรับปรุงพันธุขาว เพราะชาวนาได
สรางประสบการณกับตนเองแลววา จะตองมีการทดลองปลูกพันธุพ้ืนเมืองตางๆ เพ่ือมองหาวา ขาว
พันธุใดจะเจริญเติบโตไดดี มีความทนทานกับสภาพแวดลอมลอมและเหมาะกับดินท่ีพวกเขาใชปลูก
ดวยเชนกัน  

เม่ือพวกเขาไดสายพันธุท่ีเหมาะสมกับสภาพของดินตนเองแลว พวกเขาก็จะมีการคัด
พันธุ เพราะการคัดพันธุจะทําใหเกิดการรักษาลักษณะเดนท่ีดีของพันธุนั้นๆ เอาไวได ความเขาใจ
ของชาวนาในเร่ืองนี้ พวกเขาไดสรางความใสใจต้ังแตการคัดเลือกแปลงพันธุ ซ่ึงแปลงพันธุจะตอง
เปนแปลงท่ีสามารถจัดการไดอยางสะดวก ใกลแหลงน้ําท่ีจะสามารถนําน้ําเขานาได เปนแปลงท่ีแยก
ออกมาตางหากโดยไมไปปะปนกับแปลงท่ีใชปลูกเพ่ือบริโภคและขาย พอเริ่มมีการปลูกพันธุและมี
การดูแลพันธุ ชาวนายังตองม่ันหม่ันตรวจตราแปลงพันธุเพ่ือสังเกตดูวา ในแปลงพันธุขาวมีการ
ปะปนหรือการกลายพันธุหรือไม ซ่ึงชาวนาจะตองเดินสํารวจแปลงตัวเอง ถาพบเห็นขาวรวงไหน
ผิดปกติจากลักษณะตนพันธุเดิม ชาวนาจะถอนออกทันที เพ่ือปองกันการเจริญเติบโตของตนนั้นๆ 
กระบวนการเชนนี้ ไดชี้ใหเห็นวา ชาวนาไดสรางความรูกับตนเองและมีกระบวนการควบคุมตนเอง
ผานการคัดพันธุ เพราะพวกเขาจะรูวา ตนพันธุเดิมมีลักษณะอยางไร เม่ือพบเห็นขาวท่ีมีลักษณะ
แตกตางจากสายพันธุท่ีตองการพวกเขาก็สามารถจัดการได 

นอกจากการคัดตนพันธุในแปลงแลว ชาวนายังสรางวิธีการคัดเมล็ดพันธุอยางคราวๆ 
คือ ถารวงไหนใหญ แตกกอดี มีความอุดมสมบูรณก็จะใชรวงนั้นไปคัดเมล็ดพันธุอยางละเอียดอีก
ครั้ง ซ่ึงการคัดเมล็ดพันธุแบบละเอียดหรือแบบประณีตนี้ เปนกระบวนการท่ีสําคัญ ซ่ึงชาวนามีการ
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เรียนรูมาผานภูมิปญญาของการปลูกขาวจากปราชญชาวบานและจากการฝกอบรมท่ีหนวยงาน/
องคกรท่ีเก่ียวของกับการทํานาอินทรียมาใหความรูเพ่ิมเติม จึงทําใหชาวนารูวา การคัดเมล็ดพันธุ
อยางละเอียดชาวนาจะตองคัดทีละเมล็ด แกะดูลักษณะของเมล็ดวามีความสมบูรณ มีเมล็ดท่ีเต็ม 
ยาว มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปเพาะเมล็ดตอไป กระบวนการสังเกตเมล็ดพันธุจึงเปนวิธีการท่ี
ชาวนาตองสรางความเขมงวดกับตนเอง ไมปลอยปะละเลยใหเมล็ดท่ีไมเหมาะสมไปกลายเปนพันธุท่ี
ไมสมบูรณตอได หลังจากนั้น จึงนําเมล็ดพันธุไปเพาะในกะบะหรือกะละมังท่ีเตรียมไว โดยการม่ัน
สังเกตอยูเรื่อยๆ ซ่ึงการเพาะเมล็ดพันธุนี้ พวกเขาจะไมไปแตะตองหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
ของดินท่ีนํามาปลูกและจะไมมีการบํารุงอะไรเพ่ิมเติมลงไป เพราะพวกเขาเชื่อวา ถาพันธุเหลานั้น 
เปนพันธุท่ีแข็งแรงหรือตานทานโรคและเหมาะสมกับสภาพดินจริงๆ ตนขาวจะสามารถเจริญเติบโต
ไดในสภาวะท่ีจํากัดปจจัยการเพ่ิมผลผลิต และเม่ือไดสายพันธุท่ีผานการทดลองแลว จึงนําไปปลูกใน
แปลงนา โดยการสรางความเขาใจกับตนเองวา เม่ือสภาพแวดลอมการเพาะพันธุท่ีจํากัดยังเติบโตได
ดี แสดงวาเม่ือนําไปลงสูแปลงจริงและมีการบํารุงและดูแลตามวิถีเกษตรอินทรียแลว ขาวพันธุจะ
สามารถเติบโตไดดี ตามสภาพดินท่ีนําไปเพาะปลูกได  

เหตุการณและประสบการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับชาวนาอินทรีย ไดแสดงใหเห็นวา พวก
เขาเปนนักปรับปรุงพันธุขาว ท่ีสรางการเรียนรูผานการทดลองปลูกขาวในสายพันธุท่ีเหมาะสม      
มีการแลกเปลี่ยนพันธุขาว และการคัดเมล็ดพันธุอยางละเอียด จนสามารถสรางตัวตนท่ีรูคิด มีความ
เขาใจและสรางทางเลือกบนวิถีทางของความเปนผูปรับปรุงพันธุขาวไดเอง  

๕.๓) ปฏิบัติการแหงตัวตนของการเปนผูควบคุมโรคขาวและแมลงศัตรูขาว 
ปญหาสําคัญประการหนึ่ง ท่ีชาวนาพบไดบอยคือความสูญเสียจากโรคขาวและแมลง

ศัตรูขาว ท่ีเขามาทําความเสียหายและทําใหผลผลิตตกตํ่ามาตลอด ซ่ึงกอนหนานี้ ชาวนาท่ีปลูกขาว
ตามระบบเกษตรสมัยใหม มักจะใชยาปราบศัตรูพืชมาฉีดพน เพ่ือปองกันแมลงและโรคขาว ซ่ึงไดกอ
ความเสียใหกับระบบนิเวศในแปลงนาและตอสุขภาพของชาวนาดวยเชนกัน แตเม่ือชาวนาหันมา
ปลูกขาวอินทรีย ชาวนาจึงมีความจําเปนท่ีจะตองคนหาวา วิธีการใดท่ีจะทําใหสามารถดูแลโรคขาว
และแมลงศัตรูขาวได โดยปราศจากการใชสารเคมี ซ่ึงในชวงเริ่มตน ชาวนาเกิดความไมม่ันใจเพราะ
เคยมีการใชสารเคมีมากอน อีกท้ังความไมเชื่อม่ันจากครอบครัวและคนรอบขางวาจะสามารถ
ควบคุมโรคขาวและแมลงศัตรูขาวไดโดยไมใชสารเคมี ซ่ึงการตอสูกับความคิดตนเองและคนรอบขาง
เชนนี้ จึงทําใหมองเห็นความพยายามและความอดทน ในการยืนหยัดและเชื่อม่ันในวีถีทางเกษตร
อินทรีย ซ่ึงวิธีการสรางความคิดกับตนเองเชนนี้ ก็เปนผลมาจากการท่ีชาวนามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ปรึกษาหารือ และใหกําลังใจซ่ึงกันและกันภายในกลุม และมีการสรางพลังรวมกันเพ่ือทําใหสังคม
เห็นวา วิธีการตางๆ ของพวกเขาสามารถนํามาซ่ึงการไดมาซ่ึงผลผลิตไมแตกตางจากกระบวนการ
ควบคุมโรคขาวและแมลงศัตรูพืชท่ีใชสารเคมี อีกท้ังยังไดผลผลิตท่ีปลอดภัยตอสุขภาพดวย 

สําหรับวิธีการทางชีววิถีของการการเกษตรอินทรียนั้น มีความหลากหลาย ซ่ึงภายใต
ความหลากหลายนี้ ไดเปดโอกาสใหชาวนามีทางเลือก ท่ีจะสรางแนวทางท่ีเหมาะสมกับตนเอง ซ่ึง
วิธีการสําคัญประการแรกท่ีพวกเขาไดเรียนรูมาจากปราชญชาวบานและนํามาปฏิบัติกับตนเองคือ 
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การเรียนรูกลไกธรรมชาติผานวิธีการปกดํา ซ่ึงพวกเขาทดลองกับตนเองแลววา การปกดําแบบหางๆ 
จะทําใหขาวไมเกิดโรคระบาด เพราะกอนหนานี้ ชาวนาเคยปกดําถ่ีเกินไป จึงทําใหขาวเกิดโรค    
เชื้อรา เพราะขาวท่ีดําถ่ีจะทําใหแสงแดดและลมไปไมท่ัวถึง แตการปกดําแบบหางๆ จะชวยใหแดด
และลมพัดผาน วิธีการเชนนี้ จึงเปนกระบวนการข้ันตนของการดูแลขาวของชาวนา และนอกจากนี้ 
การปกดําหางๆ ยังชวงใหชาวนาสามารถจัดการโรคไดงาย ซ่ึงพวกเขาจะมีการหม่ันตรวจสังเกตขาว
อยูตลอดเวลา โดยการเดินดูขาวในแปลงนาอยางสมํ่าเสมอ เม่ือพบเห็นขาวตนไหน กอไหน           
มีความผิดแปลกแตกตางและมีลักษณะของการเกิดโรค ก็จะถอนท้ิงทันที เพ่ือไมใหโรคขาวมีการ
ลุกลาม การปองกันโดยกระบวนการสังเกตขาวเชนน้ี จึงเปนกระบวนการท่ีชาวนาสรางความ
เขมงวดกับตนเองผานแนวทางการทําความเขาใจธรรมชาติ เพ่ือไมใหการปลูกขาวตองพ่ึงสารเคมีอีก
ตอไป 

วิธีการสําคัญอีกประการหนึ่ง ท่ีชาวนาทําความเขาใจกับกลไกธรรมชาติของโรคขาวและ
แมลงศัตรูขาวคือ การทํานาอินทรียจะตองทําปละ ๑ ครั้ง เพราะพวกเขาสังเกตวา เม่ือมีการทํานาป
ละ ๒ ครั้ง จะทําใหแมลงศัตรูขาวมีการขยายพันธุตลอดป ดังนั้นการทํานาปละ ๑ ครั้ง จะชวยตัด
วงจรของแมลงศัตรูขาวไมใหมีการขยายพันธุ นอกจากนี้ยังทําใหดินมีการพักตัว ซ่ึงถาดินไมมีการพัก
ตัวแลว พอมีการปลูกขาวตลอดป ขาวก็จะออนแอและนํามาสูการเกิดโรคไดงาย 

อยางไรก็ตาม ในบางครั้งวิธีการตามกลไกธรรมชาติ อาจไมสามารถควบคุมโรคขาวและ
แมลงศัตรูขาวไดท้ังหมด ชาวนาจึงตองคนหาวิธีการอ่ืนๆ ดวยเชนกัน ซ่ึงวิธีการเหลานั้น ก็อยูบน
พ้ืนฐานแหงการพ่ึงพาตนเองได ซ่ึงชาวนากลุมนี้มีการปองกันศัตรูพืชโดยการฉีดน้ําสมควันไม 
เนื่องจากน้ําสมควันไมจะเปนสารปองกันและไลแมลง การไดมาซ่ึงน้ําสมควันไมนี้ ก็เปนผลมาจาก
การท่ีกลุมชาวนาคิดรวมกันวา จะตองมีการปลูกปาหัวนาเพ่ือท่ีจะใชประโยชนจากปาเพ่ือการพ่ึงพา
ตนเอง ซ่ึงประโยชนท่ีไดจากปาท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ การไดน้ําสมควันไมท่ีชาวนาผลิตไดเอง จาก
การเผาไมในระบบปดเพ่ือใหควันลอยข้ึนไปกระทบความเย็น เพ่ือจะไดไอน้ําท่ีหยดลงมาเปนน้ําสม
ควันไม ซ่ึงจะมีกลิ่นควันไฟท่ีสามารถไลแมลงศัตรูขาวได  

จะเห็นไดวา สิงท่ีชาวนาอินทรียไดสรางวิธีการควบคุมโรคขาวและแมลงศัตรูขาว เปน
กระบวนการท่ีชาวนาเรียนรูธรรมชาติและพ่ึงพาธรรมชาติ การสรางความรูกับตนเองเชนนี้ เปนการ
สรางตัวตนของการเปนชาวนาอินทรียท่ีไมเบียดเบียนสรรพสิ่ง เปนความพยายามท่ีจะอยูกับสมดุล
ธรรมชาติ ซ่ึงจากประสบการณของชาวนาเรียนรูวา วิธีการเชนนี้ ไมไดหมายความวาโรคขาวและ
แมลงศัตรูขาวจะหายไปอยางหมดจดจากแปลงนาเหมือนกับการฉีดสารเคมี ซ่ึงอาจจะมีความ
สูญเสียบางเล็กนอยในระดับท่ีชาวนาเชื่อวา จะไมกระทบกับผลผลิตโดยรวม ปฏิบัติการแหงตัวตน
เชนนี้ จึงเปนกระบวนการสะทอนคิดผานหลักการของชีวิตท่ีพวกเขายึดถือวา จะทําอยางไรใหพืชอยู
ได คนอยูได สัตวในดินอยูได ทุกชีวิตอยูได 
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๖. อภิปรายผล  
จากผลการศึกษาการสรางตัวตนของชาวนาอินทรีย ไดชี้ใหเห็นวา การสรางตัวตน

เกิดข้ึนจากการท่ีชาวนาอินทรียมีปฏิบัติการแหงตัวตน ผานวิถีของการปรับปรุงดิน การปรับปรุง
พันธ และการควบคุมโรคและแมลงศัตรูขาวโดยเรียนรูกลไกธรรมชาตินั้น ชาวนาอินทรียคือผูท่ีสราง
ปฏิบัติการทางคิดและวิธีการปฏิบัติในรูปแบบตางๆ ข้ึนมา ซ่ึงชาวนาไดสรางการเรียนรูผานตนเอง
และผูอ่ืน จนสามารถทําใหตนเองรูจักท่ีจะสะทอนคิดวา ส่ิงใดหรือแบบแผนใดคือแนวทางท่ีตัวเอง
จะเขาสัมพันธผานการสวมรับหรือปฏิเสธ หรือการพัฒนาทางเลือกอ่ืนๆ ใหกับชีวิตการทํานา ซ่ึง
การศึกษานี้ ไดใชกรอบความคิดของมิเชล ฟูโกต วาดวยปฏิบัติการแหงตัวตน (Practice of the 
self) หรือเทคโนโลยีแหงตัวตน (Technologies of the self) มาทําการศึกษา โยเขาไดอธิบายวา
ปฏิบัติการแหงตัวตน เปนหนทางท่ีมนุษยสามารถปฏิบัติตอรางกาย จิตวิญญาณ ความคิด มีการ
กํากับตนเอง และการมีวิถีทางดําเนินชีวิตของตนเอง ซ่ึงอาจจะเปนวิธีการเกิดข้ึนโดยตัวเองหรือการ
ชวยเหลือของบุคคลอ่ืน เพ่ือเปลี่ยนผานตัวเองในการบรรลุซ่ึงความสุข ความบริสุทธิ์ ปญญา ความ
สมบูรณ และความยั่งยืน๕ ดังนั้น เพ่ือชี้ใหเห็นวา ปฏิบัติการแหงตัวตนของชาวนาอินทรียเกิดข้ึนได
อยางไร ผูวิจัยจึงอภิปรายเชื่อมโยงไปกับความคิดวาดวยการกลายเปนองคประธาน (Subjectivity) 
ของมิเชล ฟูโกต ซ่ึงมองวาตัวตนท่ีเปนองคประธานมีลักษณะดังนี้  

๖.๑) ตัวตนท่ีกอรูปความคิด ซ่ึงตัวตนไมใชสิ่งท่ีมีความสมบูรณในตัวเอง และความเปน
ตัวตนก็ไมใชสิ่งท่ีดํารงอยูหรือเกิดเองตามธรรมชาติ แตตัวตนมนุษยถูกสรางจากระบบความสัมพันธ
ทางสังคม ท่ีมนุษยเลือกท่ีจะมีปฏิสัมพันธและยึดโยงตัวเองเขากับแบบแผนบางอยาง เพ่ือสรางพ้ืนท่ี
ใหกับชีวิตตนเอง ภายใตความสุข ความมีปญญา และความปรารถนาของตนเอง ซ่ึงสภาวะของกอ
รางความเปนองคประธานนี้ มีลักษณะของการสรางแบบ (Form) ของตัวตน๖  ดังนั้น จึงเห็นไดวา 
การท่ีชาวนาอินทรียจะสามารถกอรางสรางตัวตนใหตนเองกลายเปนองคประธานท่ีรูคิด ท้ังในเรื่อง
การปรับปรุงดิน พันธุขาว และการดูแลขาวในนาไดนั้น ไมไดเกิดจากการท่ีชาวนามีความรูในตัวเอง
ตามธรรมชาติ แตตัวตนท่ีเปนชาวนาอินทรียถูกสรางผานระบบความสัมพันธทางสังคม หรืออีกนัย
ยะหนึ่งคือตัวตนมีความเก่ียวของกับสิ่งท่ีฟูโกตเรียกวา อํานาจ ความรู และความจริง ซ่ึงอํานาจท่ี
สามารถสรางองคประธานไดนั้น จะตองไมใชอํานาจท่ีบังคับใหสยบยอมและทําตาม แตอํานาจ
ดังกลาว ตองเปนอํานาจท่ีทําใหคนสรางความสามารถในกํากับตนเอง บนวิถีทางท่ีตัวตนรูสึกถึง
เสรีภาพในการเลือกและตัดสินใจวาจะรังสรรคชีวิตตนเองแบบใด อํานาจลักษณะนี้ เรียกวา 
“biopolitics” หรือ ชีวการเมือง ซ่ึงเปนการสรางระบบความสัมพันธของแบบแผนท่ีนําทาง
ความคิดและการกระทําของผูคน (The conduct of conduct) เพ่ือใหคนสรางความคิดและมี

                                                           
๕ Foucault, M, Technologies of the self, In L H Martin, H Gutman and P H Hutton (eds) 

Technologies of the self : a Seminar with Michel Foucault, (London: Tavistock, 1988), Page 17 
๖ Foucault, M, The Subject and Power, in H.L. Dreyfus and P. Rabinow (eds) Michel 

Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, 2nd edn. (Chicago, IL: University of Chicago 
Press, 1983), Page 45 
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วิธีการจัดการตนเองได๗ อยางไรก็ตาม ชีวการเมืองจะทํางานไมไดผลหากปราศจากการสรางความ
รวมมือกับความรู เพ่ือท่ีจะกําหนดความจริง ซ่ึงลักษณะความสัมพันธของอํานาจและความรู เปนสิ่ง
ท่ีฟูโกตเนนย้ําเสมอวา ไมมีความสัมพันธเชิงอํานาจใด ท่ีปราศจากการเชื่อมโยงกับสนามของความรู 
และก็ไมมีความรูใดท่ีไมไดข้ึนอยูกับความสัมพันธเชิงอํานาจในเวลาเดียวกัน๘ ดังนั้น การท่ีตัวตนจะ
สรางสรรคแนวทางการดําเนินชีวิตแบบใด ก็ข้ึนอยูกับวาตัวตนนั้นมีปฏิบัติสัมพันธกับอํานาจ ความรู 
และระบอบของความจริง (Regime of Truth) แบบใด๙ ซ่ึงความจริงเหลานั้น กลายเปนแนวทางท่ี
ผูคนไดสวมรับความคิดและแบบแผนแหงการกระทําไปปฏิบัติกับตนเอง ผานการเรียนรูกับตนเอง
และผูอ่ืน เพ่ือท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคแหงตัวตนได 

เชนเดียวกับตัวตนท่ีเปนชาวนาอินทรีย ระบอบความจริงของเกษตรอินทรียไดสราง
แนวความคิดและแนวปฏิบัติวา ชาวนาอินทรียคือผูท่ีผลิตขาวท่ีปลอดสารเคมี เปนผูหวงใยตนเอง
และผูบริโภค และเปนเกษตรกรท่ีสามารถจัดการระบบนิเวศเกษตรแบบชีววิถีได เปนตน ลักษณะ
เชนนี้ จึงทําใหเห็นวาการกอรูปความเปนชาวนาอินทรีย มีอํานาจ ความรู และระบอบความจริง
เก่ียวกับเกษตรอินทรียนําทางชีวิต โดยชาวนาตองทําใหชีวิตมีการสรางเกมสการเมืองกับตนเอง 
ลักษณะเชนนี้ จึงทําใหชาวนามีการตรวจสอบตนเอง (Self-examination) และทบทวนไตรตรอง
ตนเอง ซ่ึงเปนการเชื่อมโยงความคิดตนเองวาจะสัมพันธกับอํานาจ ความรูท่ีเขามาการสรางบรรทัด
ฐานตางๆ กับตนเองอยางไร๑๐ ดังนั้นการตรวจสอบตนเองของชาวนาจึงเปนกระบวนกอรูปความคิด
ความเปนชาวนาอินทรีย เชน มีการคิดกับตนเองวาจะเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตท่ีไมปลอดภัยตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอม ไปสูวิถีผลิตท่ีสรางความปลอดภัยท้ังตอตนเองและผู อ่ืนอยางไร การ
ตรวจสอบตนเองจึงเปนจุดเปลี่ยนสําคัญ ท่ีจะทําใหชาวนาอินทรียทบทวนตนเองวาประสบการณ
ชีวิตทางการเกษตรท่ีผานมาเปนอยางไร และจะมีการปรับเปลี่ยนความคิดและความเชื่อของตนเอง 
ผานความรู ความจริงเก่ียวกับเกษตรอินทรียอยางไร ซ่ึงสิ่งท่ีเรียกวา ความรู ความจริงนี้ ก็เกิดได
จากระบบความสัมพันธในหลายลักษณะ เชน การท่ีชาวนาไดมีโอกาสเรียนรูจากผูอ่ืน จากการ
ฝกอบรม จากปราชญชาวบาน การปรึกษาหารือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการบอกเลาปญหาของ
ตนเองใหผูอ่ืนฟง ท้ังนี้ก็เพ่ือท่ีจะตรวจสอบความคิดและวิถีปฏิบัติของตนเอง  

๖.๒) ตัวตนของการเปนองคประธานท่ีรูคิด การปรากฏตัวข้ึนของความเปน          
องคประธานท่ีรูคิด สังเกตไดจากการท่ีชาวนาไมใชแคผูตรวจสอบตนเองผานอํานาจ ความรูเทาน้ัน 

                                                           
๗ Gordon, C, Governmental Rationality: An Introduction in The Foucault Effect : 

Studies in Governmentality, edited by Graham Burchell, Colin Gordon and Peter Miller. 
(Chicago: University of Chicago Press, 1991) Page 2  

๘ Foucault, M, Discipline and punish: The birth of the prison, (London: Penguin, 
1977), Page 27 

๙ Danaher, G., Schirato, T. and Webb, J, Understanding Foucault, (London: SAGE 
Publications, 2000), Page 131 

๑๐ Ibid, Page 129 
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แตชาวนาเรียนรูกับตนเอง โดยการพิจาณาตนเองวาจะสัมพันธกับอํานาจ ความรูนั้นอยางไร มีความ
เปนไปไดแคไหนกับการสรางแนวปฏิบัติของตนเอง ลักษณะเชนนี้ ฟูโกตเรียกวา การรูจักตนเองหรือ
การมีความรูเฉพาะตน (self-knowledge)  ซ่ึงองคประธานสามารถตัดสินใจ เลือกกระทํา และ
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีตัวเองปรารถนา แตในขณะเดียวกัน การเปนองคประธานก็อยูบนพ้ืนฐานของ
ความสัมพันธทางสังคม เพราะตัวตนมีการเรียนรูผานผูอ่ืน เพ่ือท่ีสรางการเรียนรูกับตนเอง สราง
ความรับผิดชอบตอตนเอง และหลอหลวมตนเองอยางเต็มจิตเต็มใจภายใตความรูสึกของความผิด
ชอบชั่วดี (conscience)๑๑ (Foucault, 1983: 212) ดังนั้น ปฏิบัติการแหงตัวตนของชาวนาอินทรีย
ในฐานะองคประธาน จึงเปนกระบวนการท่ีเกษตรกรอินทรียมีความรูคิด สามารถนําแนวทางเกษตร
อินทรียมาปรับใชใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีการเพาะปลูกตามสภาพแวดลอมในแปลงนา มีสราง
ประสบการณกับตนเองและเรียนรูกับตนเองบนความสัมพันธกับบริบทและเง่ือนไขการผลิต         
ซ่ึงชาวนาอินทรียเปนผูท่ีสามารถกําหนดเปาหมายของตนเองได ดังนั้น นัยยะของการรูจักตนเอง    
จึงเปนกระบวนการท่ีชาวนาอินทรียสามารถใชทรัพยากรจากกลไกของอํานาจและความรู เพ่ือสราง
แนวทางท่ีจะปฏิบัติกับตนเอง บนความกระตืนรือรนในการพัฒนาตนเองผานวิถีการทํานาอินทรีย  

จากสิ่งท่ีกลาวมาขางตน จึงเห็นไดวา การศึกษาการสรางตัวตนของชาวนาอินทรีย เม่ือ
มองผานความคิดเชิงทฤษฏีแลว ปฏิบัติการแหงตัวตนในแตละประเด็นหลัก จะประกอบไปดวย
ประเด็นยอยท่ีสะทอนการกอรูปความคิดของตัวตนเพ่ือนําไปสูการเปนองคประธานท่ีรูคิด ซ่ึงชาวนา
อินทรียท่ีสรางแนวทางใหกับตนเองไดนั้น สถานะของความเปนองคประธานก็มีความเก่ียวพันกับ
อํานาจ ความรู ท่ีชาวนาเลือกท่ีจะเขาสัมพันธเพ่ือสรางความคิดใหกับตนเอง ซ่ึงเปนแนวประพฤติ
ตางๆ ท่ีกํากับทิศทางของการกระทํา จนทําใหชาวนาสามารถวิเคราะหและรูจักตนเองผานความรูท่ี
นําทางการกระทํา ลักษณะเชนนี้ การสรางตัวตนของชาวนาอินทรีย จึงเปนกระบวนการท่ีชาวนา
ตองสรางปฏิบัติการแหงตัวตน ผานเง่ือนไขของสิ่งท่ีเรียกวาการเกษตรแบบอินทรีย โดยสามารถนํา
เง่ือนไขดังกลาวไปสูการรูคิด การมีปญญา และมีแนวทางของตนเอง  
 
๗. ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยการสรางตัวตนของชาวนาอินทรีย จึงทําใหผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือเปน
แนวทางเลือกตอการพัฒนามนุษยและสังคม ดังตอไปนี้  

๗.๑) ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย ภาครัฐควรมีแนวนโยบายและแผนงานท่ีจะสงเสริม
การตลาดของกลุมชาวนาแบบพ่ึงพาตนเอง เพราะท่ีผานมาภาครัฐมักจะใหความสําคัญกับกลุม
ชาวนาท่ีปลูกขาวสงตลาดตางประเทศมากกวา ดังน้ัน ควรจัดใหมีระบบตลาดชุมชน ตลาดทองถ่ิน 
เพ่ือท่ีจะสงเสริมกลุมชาวนาและใหผูบริโภคในประเทศหรือในทองถ่ิน สามารถเขาถึงการบริโภคได   

                                                           
๑๑ Foucault, M, The Subject and Power, in H.L. Dreyfus and P. Rabinow (eds) Michel 

Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, 2nd edn. (Chicago, IL: University of Chicago 
Press, 1983), Page 212 
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๗.๒) ขอเสนอเชิงปฏิบัติ หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีการสนับสนุน
โดยการสรางความรวมมือกับกลุมชาวนาในพ้ืนท่ี เพ่ือใหกลุมมีโอกาสในแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ขยายผลไปสูชาวนาคนอ่ืนๆ ในชุมชน  

๗.๓) ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ในงานวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาการสรางตัวตน
ของชาวนาอินทรียในมิติท่ีกวางขวางข้ึน โดยการศึกษาชาวนาอินทรียกลุมอ่ืนๆ ท่ีปลูกขาวสงตลาด
ตางประเทศ เพ่ือมองใหเห็นกระบวนการสรางตัวตนของการเปนชาวนาอินทรียในรูปแบบอ่ืนๆ  
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสนองตอบความตองการขององคการ 
Homan Resource Development to Meet  

The Organizational Needs. 
 

จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์∗ 
 

บทคัดยอ 
 บทความนี้มุงนําเสนอความสําคัญของทรัพยากรมนุษยในองคการ ความตองการของ
องคการ และแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือองคการอยางยั่งยืน มนุษยนั้น เปนผูกอใหเกิด
องคการ เปนผูพัฒนาองคการเปนผูทําใหองคการอยูได เปนผูผลิตและกระจายสินคาหรือบริการไป
ยังผูใช เปนผูสรางปญหาและชวยแกปญหาในองคการ และเปนสะพานเชื่อมระหวางองคการกับ
องคการ และองคการกับประชาชน องคการโดยท่ัวไปมีความตองการเพ่ือบรรลุถึงเปาหมายของ
องคการและตองการภาพลักษณท่ีดี แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการเริ่มตนดวยการ
พัฒนาสัมมาทิฏฐิ พัฒนาเจตคติในเชิงบวก พัฒนาทักษะ และพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
 

คําสําคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, ความตองการขององคการ 
 

ABSTRACT 
 This article Aims of presenting the significance of human resource in the 
organization and the guidelines to develop human resource for sustainable 
organization. Man builds up the organization, develops it, and sustains it. Man acts 
also as the producer or contributor of products and services to the users. Man 
creates the problem and resolves the problem. More important, man functions as a 
bridge between organizations and between organization and public. General needs 
of the organization lie in the need to obtain its objective and the need to possess a 
good image. The recommendations to develop human resources start with the 
development of the intellect or right view and follow by the development of 
capacity as the hidden forces such as positive attitude, skill and ethical 
responsibility in work performance.  
 

Keywords: Homan Resource Development, Meet The Organizational Needs. 
                                                           

∗ ศาสตราจารย ดร.,อาจารยประจําหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและรัฐประศาสน
ศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๑. บทนํา 
 มนุษย เปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดในบรรดาทรัพยากรท้ังหลายขององคการ๑ มนุษยเปน
กลไกท่ีขาดไมได แมในปจจุบันองคการท้ังหลายจะใชกําลังจากมนุษยนอยลงก็ตาม โดยปรับเปลี่ยน
ไปใชเทคโนโลยี และเครื่องทุนแรงตาง ๆ แทนกําลังมนุษย มากข้ึน ความสําเร็จหรือความลมเหลว 
ขององคการ จึงข้ึนอยูกับมนุษย มนุษยเปนผูปฏิบัติงาน ควบคุมเทคโนโลยีและทรัพยากรทุกอยางใน
องคการ แมองคการจะมีเทคโนโลยี และเครื่องมือ หรือุปกรณประจําสํานักงานท่ีทันสมัย และมี
สมรรถนะสูงมากเทาไรก็ตาม แตถาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนผูใชงานอุปกรณประจําสํานักงานไมได
รับการพัฒนาใหทันสมัย รูเทาทันโลก และมีความสารถในการใชอุปกรณเครื่องมือ เทคโนโลยีอยาง
ทันสมัยและอยางถูกตององคการก็จะประสบปญหาความขัดแยง และการสูญเสียหลายอยางดวย
เหตุนี้ จึงตองมีการพัฒนามนุษยในองคการอยางตอเนื่อง เพ่ือสนองตอบความตองการาขององคการ
อยางยั่งยืนและม่ันคง 
 บทความเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการเพ่ือสนองตอบความตองการของ
องคการนี้มุงเพ่ืออธิบาย (๑) ความสําคัญของทรัพยากรมนุษยในองคการ (๒) ความตองการของ
องคการ (๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือองคการอยางยั่งยืน 
 

๒. ความสําคัญของทรัพยากรมนุษยในองคการ 
 ทรัพยากรมนุษยในองคการในปจจุบันมักจะถูกเรียกและนิยมใชโดยนักวิชาการบางกลุม
วา เปน ทุนมนุษย (Human Capital) มีการมองวามนุษยจะตองผานการคัดเลือกและใชงานใน
องคการเพ่ือเปนทุนในการผลิต การบริการ ซ่ึงจะตองกอใหเกิดผลกําไรตอองคการ ทรัพยากรมนุษย 
อาจนิยามรวม ๆ โดยท่ัวไปวาเปนปจจัยท่ีจําเปนท่ีสุดขององคการ เปนปจจัยผลักดันใหองคการ
เจริญกาวหนา บรรลุถึงเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการอยางเปนท่ีพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ 
(Stakeholders) ในองคการท้ังหมด ความสําคัญของทรัพยากรในองคการท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีมากมาย ในท่ีนี้จะขอพรรณนาความสําคัญของทรัพยากรมนุษยในองคการ ดังตอไปนี้ 
๑) มนุษยเปนผูกอใหเกิดองคการ เปนผูสรางองคการ ๒) มนุษยเปนผูพัฒนาองคการ ๓) มนุษยเปน
ผูทําใหองคการอยูได ๔) มนุษยเปนผูผลิต ผูจําหนายสินคาและบริการไปยังผูใชหรือผูบริโภค ๕) 
มนุษยเปนผูสรางปญหาและชวยแกปญหาในองคการ ๖) มนุษยเปนสะพานเชื่อมระหวางองคการกับ
องคการและระหวางองคการกับประชาชน 
 มนุษยในฐานะผูกอกําเนิด ผูสรางองคการ (Builder of the Organization) เปน
ขอเท็จจริงท่ีปรากฏใหเห็นชัดวา บรรดาองคการท้ังหลายท้ังองคการภาครัฐและภาคเอกชน เกิดข้ึน
จากมนุษย ในภาครัฐองคการท้ังหลายเกิดข้ึนจากความตองการของมนุษยท่ีจะใหมีผูจัดระเบียบ
สังคม องคการภาครัฐ ทําหนาท่ีควบคุมดูและสวัสดิการและสวัสดิภาพองสังคม องคการภาครัฐน้ี

                                                           
๑เมื่อพูดถึงทรัพยากรในองคการ มักจะสรุปในคํายอวา ๔ M อันไดแก  Man (มนุษย)  Money (เงิน) 

Material (วัสดุ) และ Management (การจัดการ) 
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เกิดข้ึนจากกลุมคนหรือกลุมมนุษยท่ีตองการใหมีผูดูแล แกปญหาสังคมอันเกิดจากเห็นแกตัว สวน
องคการภาคเอกชนเกิดข้ึนจากตัวบุคคลและหรือกลุมบุคคลตองการประกอบอาชีพ เพ่ือแสวงหา
รายไดดวยการลงทุนประกอบกิจการประเภทตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ เพราะฉะน้ัน
องคการท้ังหลาย จึงเกิดจากตัวมนุษยเปนหลัก ปจจัยผลักดันสําคัญเบื้องตนใหเกิดองคการก็คือ
ความตองการของมนุษย (Human needs) 
 มนุษยในฐานะผูพัฒนาองคการ (Man as the Organizational Developmer) 
 องคการท่ังหลาย ดํารงอยูไดโดยอาศัยมนุษยซ่ึงจะตองปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวใน
องคการ เชน เปนผูบริหาร ผูจัดการ หรือผูบังคับบัญชา ก็มีบทบาทหนาท่ีกํากับดูแลองคการ และ
ควบคุมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา แลผูปฏิบัติงานรอง ๆ ลงมาใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
เรียบรอย จนบรรลุถึงเปาหมายขององคการ ขณะเดียวกันองคการจะเจริญกาวหนา ประสบ
ความสําเร็จในระดับสูงยิงข้ึนก็ตองอาศัย มนุษยทุกระดับชั้นชวยกันพัฒนา การพัฒนาองคการ
สมัยกอนริเริ่มดําเนินการจากผูบริหาร แนวทางพัฒนาเปนไปตามความตองการของผูบริหาร ผู
บริการเปนผูกําหนดแผนและดําเนินตามแผน ผูปฏิบัติงานรองลงมาจะตองปฏิบัติตามคําสั่ง แตการ
พัฒนาองคการสมัยใหม มนุษยทําระดับชั้นในองคการมีสวนรวมในการพัฒนา โดยเฉพาะองคการท่ี
สัมพันธกับการใหบริการและประชาชน การพัฒนาจะตองคํานึงถึงความตองการของประชาชน
ผูรับบริการเปนหลัก 
 มนุษยเปนผูทําใหองคการอยูได (Man as the Sustainer of the Organization) ดังได
กลาวมาแลว ทําองคการดํารงอยูไดโดยอาศัยมนุษยท้ังในองคการและนอกองคการ มนุษยใน
องคการคือมนุษยท่ีปฏิบัติหนาท่ีต้ังแตระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการฐานรากขององคการ 
องคการท่ีดํารอยูไดก็โดยอาศัย ทรัพยากรมนุษยในองคการท่ีมีความรูความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ผูบริหารขององคการมีบทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหองคการอยูรอดได 
ดังนั้นผูบริหารจะตองมีความรูความสามารถ และมีความรับผิดชอบสูงกวา ผูปฏิบัติงานในองคการ 
สําหรับมนุษยนอกองคการ ก็คือมนุษยผูใชบริการและใชผลิตภัณฑหรือสินคาขององคการ ปราศจาก
มนุษยในฐานะผูใช องคการก็อยูไมได ไมวาจะเปนองคการภาครัฐหรือองคการภาคธุรกิจ จะตอง
พ่ึงพามนุษยในฐานะเปนลูกคา (Customer) ดังนั้น องคการท่ีอยูรอด จึงเปนองคการท่ีปฏิบัติหนาท่ี
สนองความพึงพอใจของผูรับบริการเปนอยางดี ในองคการทั้งหลายจะมีกลุมมนุษยผูมีสวนไดสวน
เสีย (Stakeholders) ท้ังโดยตรงและโดยออมหลายกลุม ผูบริหารท่ีมีความสามารถจะตองคํานึงถึงผู
มีสวนไดสวนเสียทุกลุมและปฏิบัติหนาท่ีบริหารงานในองคการสนองตอบความตองการของกลุม
บุคคลเหลานี้ จึงจะชวยใหองคการอยูรอดได 
 มนุษยเปนผูผลิตผูจําหนายสินคาและบริการไปยังผูใชผูบริโภค (Man as the producer 
and contributor) ปจจุบันแมจะมีเทคโนโลยีการดผลิต และการจําหนายสินคาและบริการเขมา
แทนท่ีกําลังมนุษยมากข้ึน แตเทคโนโลยีท้ังหลาย จะทํางานอยางมีประสิทธิภาพก็โดยอาศัยมนุษย
ในฐานะผูปอนโปรแกรมและผูสั่งงานใหโปรแกรมท้ังหลายทํางาน ดังนั้นมนุษยจึงยังคงมีบทบาท
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สําคัญอยูในองคการฐานผูสั่งผลิต ผูกําหนดสิ่งท่ีจะผลิต และผูจําหนายสินคาและบริการไปยัง
ผูบริโภคหรือผูใชบริการ ซ่ึงเปนผูกําหนดคานิยม หรือความตองการผลิตภัณฑและการบริการ 
 มนุษยเปนผูสรางปญหา และชวยแกปญหาในองคการ (Man as the Problem 
Shooter or the Trouble shooter and the problem resolving Agency) องคการท้ังหลาย ท่ี
ประสบปญหา เชนภาวะขาดทุนขององคการภาคธุรกิจก็เนื่องมาจากมนุษยในองคการท่ีทํางานโดย
ไมมีประสิทธิภาพ และอาจจะสรางปญหาความขัดแยงในองคการ จนทําใหองคการไดรับผลกระทบ
และในบางกรณี อาจจะทําใหภาพลักษณขององคการเสียหายก็ได ผูบริหารองคการโดยเฉพาะ
องคการภาคธุรกิจ จึงมีความระมัดระวังในการบริหารบุคคลในองคการเปนพิเศษ กรณีใดก็ตามท่ีมี
ความเสี่ยงตอการสรางปญหาในองคการและตอผูปฏิบัติงานผูบริหารท่ีฉลาดจะพยายามหลีกเลี่ยง 
การสั่งงานท่ีเสี่ยงตอการสรางปญหา แตกรณีองคการภาครัฐ อาจจะไมคํานึงถึงภาวะความเสี่ยงและ
ความขัดแยงผูบริหารองคการภาครัฐ อาจจะแกปญหาความเสี่ยงและการขัดแยงโดยการลงโทษผูท่ี
ตนคิดวาเปนตนเหตุของความขัดแยง ในระดับสุดโตงหากพิจารณาวาผูสรางปญหามีความผิด
รายแรงก็อาจจะสั่งใหออก และถอดถอนจากตําแหนงน้ัน ๆ องคการภาครัฐกับองคการภาคธุรกิจ
เอกชนมีมาตรการในการแกปญหาไมเหมือนกัน องคการภาครัฐแกปญหาตาง ๆ ในองคการเพ่ือ
ความม่ันคงของผูบริหาร (ซ่ึงบางทีก็อาจจะอางวาเพ่ือความม่ันคงของชาติ) สวนในกรณีขององคการ
ภาคเอกชนจะแกปญหาโดยคําสั่งถึงชื่อเสียงและผลกระทบท่ีเกิดตามมาตอธุรกิจขององคการ ดังนั้น 
มาตรการแกปญหาในองคการธุรกิจเอกชน จึงเปนไปอยางเงียบสงบและเปนท่ียอมรับของผู ท่ี
เก่ียวของทุกฝาย ผูบริหารองคการมักจะคํานึงถึงผลกระทบตอธุรกิจ ดวยเหตุนี้การแกปญหาใน
องคการธุรกิจจึงตองอาศัยการประนีประนอม และมีลักษณะยืดหยุนไมอิงอาศัยระเบียบ กฎเกณฑ 
หรือขอบังคับอยางเครงครัดเหมือนกับการปฏิบัติในระบบราชการของภาครัฐ 
 มนุษยเปนสะพานเช่ือมระหวางองคการกับองคการ และระหวางองคการกับประชาชน 
(A Bridge between Organizations and between an organization and the Public) 
องคการท้ังหลาย เชน องคการภาคธุรกิจจะมีลักษณะการประกอบกิจกรรมท้ังเปนแบบการรวมมือ
กันและแบบแขงขันกัน การประกอบธุรกิจแบบรวมมือกันนี้จะเห็นไดในรูปแบบของการเปนสายโซ
แหธุรกิจท่ีจะตองพ่ึงพากันท้ังในฐานะผูจัดสงผูผลิตชิ้นสวนประกอบ ผูขนสง ผูดําเนินการตลาด และ
การจัดจําหนาย ผูใหเครดิต ผูใหความสะดวกทางการเงิน รวมถึงการเปนผูบริโภค ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจแบบนี้จะตองอาศัยความรวมมือจากองคการภาคธุรกิจดวยกัน องคการธุรกิจหนึ่ง ๆ 
ในสังคมปจจุบันจึงเปนองคการแบบพ่ึงพาอาศัยกัน ภาวการณพ่ึงพาอาศัยกันนี้ดําเนินไปไดดวย
ภาวะราบรื่นก็โดยอาศัย มนุษยในองคการนั้น ๆ เปนผูประสาน ติดตอ ผูบริหารองคการธุรกิจจึงตอง
เปนมนุษยท่ีมีความสามารถทางมนุษยสัมพันธ (มนุสสยะ สัมปนโน) และมีวิสัยทัศน (จักขุมา) ทักษะ
ทางสังคม (Social Skill) จึงตองไดรับการพัฒนาใหเกิดมีในทรัพยากรมนุษยทุกระดับ ขณะเดียวกัน
องคการภาคธุรกิจจะตองเผชิญกับการแขงขันจากผูประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงอาจจะมี
การแยงลูกคาและแยงธุรกิจสนับสนุนอยางอ่ืนดวย การแขงขันจึงเปนกระบวนการท่ีดําเนินไปอยาง
เขมขนและรุนแรง ของธุรกิจระบบเสรีนิยม 
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 ๓. ความตองการขององคการ 
 ความตองการขององคการธุรกิจเอกชน สามารถจําแนกออกเปน (๑) ความตองการของ
ผูบริหารองคการ ตามท่ีกําหนดหรือระบุไวในวัตถุประสงคขององคการ (๒) ความตองการของ
ผูปฏิบัติงานในองคการ แตสําหรับองคการภาครัฐไดระบุความตองการขององคการในกฎหมายของ
องคการ และระเบียบขอปฏิบัติท่ีผูบริหารองคการภาครัฐไดกําหนดเพ่ิมเติม เป นการยาก ท่ีจะ
สรุปความตองการขององคการภารภาครัฐในสังคมท่ีแตกตางกันในเรื่องรูปแบบการบริหารการ
ปกครอง และแตกตางกันในเร่ืองการเมือง องคการภาครัฐในสังคมแบบเสรีประชาธิปไตยมีความ
ตองการความพึงพอใจจากผูใชบริการไดแกประชาชนท้ังหลาย และความถูกตองในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ กฎหมายของบานเมือง สวนองคการภาครัฐในสังคมแบบเผด็จการความตองการก็คือ
ความพึงพอใจของผูบริหารหรือผูมีอํานาจสูงสุด สังคมแบบเผด็จการมักจะผูกติดความม่ันคงของชาติ
กับความม่ันคงของผูอํานาจ ความตองการขององคการ องคการโดยท่ัวไปมีความตองการหลักอยู ๒ 
อยาง (๑) ความตองการบรรลุถึงเปาหมายขององคการ (๒) ความตองการดานภาพลักษณของ
องคการ 
 ความตองการบรรลุถึงเปาหมายขององคการ การบรรลุถึงเปาหมายขององคการเปน
ความตองการท่ีแทจริงขององคการ การสนองตอบความตองการดานนี้ จําเปนตองคํานึงปจจัยการ
ดํารงอยูและกระบวนการการดําเนินการ ปจจัยการดํารงอยูคือองคประกอบท่ีสําคัญไดแกทุน การ
จัดการ วัสดุ อุปกรณ อาคาร สํานักงาน และมนุษยในองคการและเทคโนโลยีท้ังฮารดแวร 
ซอฟทแวร เปาหมายขององคการภาครัฐคือการใหบริการดานตาง ๆ แกประชาชนอยางถูกตองตาม
ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย และประเพณีนิยม โดยผูรับบริการมีความพึงพอใจ และมีความ
ประทับใจ สําหรับเปาหมายขอองคการภาคธุรกิจ คือการไดรับการตอบรับจากลูกคาท่ีมีความพึง
พอใจในสินคา และบริการเปนอยางดี จนทําใหองคการมีผลกําไร สามารถดํารงอยูได และสามารถ
ตอบแทนแกผูท่ีเก่ียวของ (Stakeholders) ทุกระดับ ในการจะบรรลุถึงเปาหมายขององคการไดนั้น 
มนุษยในองคการมีบทบาทสําคัญท่ีสุด ถึงแมจะมีเทคโนโลยี ทุน วัสดุ อุปกรณและการปฏิบัติงาน 
เปนการยากท่ีองคการจะดําเนินการได และยิ่งถามีปญหาความขัดแยงและปญหาการขาดทักษะ 
สมรรถนะและความรูความสามารถของมนุษย ก็ยิ่งทําใหองคการหางไกลจากความความสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีวางไว มนุษยเทานั้นจะทําใหองคการดํารงอยูและบรรลุถึงเปาหมายขององคการ 
 ความตองการดานภาพลักษณขององคการ ภาพลักษณขององคการธุรกิจ 
(Organizational image) เปนการรับรูท่ีสาธารณชนมีตอองคการวาองคการนั้นเปนองคการท่ีดี
รับผิดชอบตอสังคม และมีสวนสําคัญในการทํานุ บํารุง ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน หรือของสังคม 
และสิ่งแวดลอม และชวยเหลือสังคมดานตาง ๆ มากนอยเพียงใด ภาพลักษณขององคการภาครัฐ
โดยท่ัวไปมักจะเปนท่ีรับรูโดยสาธารณชนวา เปนองคการที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ อยาง
เครงครัด ปฏิบัติตามข้ันตอน และตามลําดับของผูมาติดตอสัมพันธ องคการภาครัฐบางแหงอาจมี
ภาพลักษณในเชิงลบ โดยมีประชาชนรองเรียนถึงการปฏิบัติไมยุติธรรม และเรียกรองผลประโยชน
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ตอบแทนในการใหบริการชวยเหลือประชาชน เชนองคการภาครัฐดานนิติบริการ ดานความยุติธรรม 
ดานสาธารณสุขบางแหง ซ่ึงใหบริการแกประชาชนดวยความลาชาใชเวลานาน และใหบริการใน
ลักษณะเปนนายเหนือประชาชนผูมารับบริการ องคการภาครัฐอาจไมคอยคํานึ่งถึงภาพลักษณของ
องคการมากนัก เพราะมนุษยท่ีปฏิบัติงานในองคการลวนไดรับคาตอบแทนโดยตรงจากรัฐ และรัฐใน
ท่ีนี้คือผูมีอํานาจในการบริหารบานเมือง บุคคลท่ีปฏิบัติงานในองคการภาครัฐจึงมีทาที และทัศนคติ
ตอการปฏิบัติงานแตกตางจากบุคคลในองคการภาคธุรกิจเอกชน  องคการธุรกิจภาคเอกชน จะ
คํานึงถึงภาพลักษณขององคการในการดําเนินธุรกิจคอนขางสูง องคการธุรกิจเอกชนรายใดไดรับการ
ยอยองวาเปนองคการท่ีมีภาพลักษณดี มักจะเปนองคการท่ีรับผิดชอบตอสังคม โดยการบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม ชวยเหลือสังคมในยามเกิดภัยพิบัติตาง ๆ ข้ึนในสังคม ธุรกิจเอกชนบางแหงมีการ
ต้ังมูลนิธิพัฒนาการศึกษาสําหรับเยาวชน บางแหงมีการจัดต้ังโครงการจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน 
พัฒนาสิ่งแวดลอม ปลูกตนไม และบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนพิธี และการแสดงตาง ๆ ความ
ตองการดานภาพลักษณนี้  ถือวาเปนความตองการแฝงในดานการเผยแพรชื่อเสียง และ
ประชาสัมพันธผลงานขององคการในดานความรับผิดตอสังคม (Social Responsibility) องคการ
ธุรกิจเอกชนหากผลการดําเนินงานหรือการประกอบการท่ีดี คือมีผลกําไรดี สามารถแบงผลกําไรแก
ผูลงทุนหุนไดอยางเปนท่ีพึงพอใจ ก็จะสรางภาพลักษณที่ดีแกองคการอีกดวยขอนี้จะสงผลใหมูลคา
หุนขององคการในตลาดหลักทรัพยมีมูลคาสูงข้ึน 
 

๔. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ เปาหมายสนองตอบความตองการของ
องคการ 
 ดังไดกลาวแลว ทุกองคการจะบรรลุผลสําเร็จคือเปาหมายขององคการไดมากนอยเพียงใด 
ข้ึนอยูกับปจจัยคือมนุษยในองคการ มนุษยในองคการทุกระดับจะตองไดรับการพัฒนาดานหลัก 
ดังตอไปนี้ 
 ๑) การพัฒนาสมอง หรือปญญา (ความรู) 
 ๒) การพัฒนาทักษะ 
  ๒.๑ ทักษะดานการบริหารและการปฏิบัติงาน 
  ๒.๒ ทักษะทางสังคมและมนุษยสัมพันธ 
  ๒.๓) ทักษะดานการใชเทคโนโลยีท่ีจําเปน 
  ๒.๔) ทักษะดานภาษาและการสื่อสาร 
  ๒.๕) ทักษะดานการใชตัวเลข 
  ๒.๖) ทักษะดานการปรับตัวและดานอารมณ 
 ๓) การพัฒนาการมีจิตใหบริการ 
 ๔) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ 
 การพัฒนาตามกรอบดังกลาว ถือไดวาเปนการพัฒนาแบบองครวม (Holistic Approach 
to Development) 
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 แหลงท่ีมา : จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ รายงานสรุปขอเสนอแนะงานวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

๕. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย วิเคราะหเชิงพุทธปรัชญาโดยสังเขป 
 ทรัพยากรมนุษยในองคการ ถือวาเปนทุนขององคการท่ีสําคัญท่ีสุดการองคการจะบรรลุ
เปาหมายขององคตามไดนั้น จําเปนตองอาศัยทุนองคการคือทุนมนุษย ทุนมนุษยเปนทุนแบบพลวัต 
(Dynamic) ไมใชแบบเสถียร (Static) มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงไปโดยตลอด “ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไมไดเปนเรื่องยาก แตการรักษาทรัพยามนุษยใหคงอยูในองคการเปนเรื่องคอนขาง
ยากและท่ียากยิ่งข้ึนก็คือการรักษาทุนหรือทรัพยากรมนุษยท่ีพัฒนาแลว มีทักษะในการทํางานดี 
และมีความรูความสามารถท้ังในระดับภายในตนเองและภายในระดับองคการ ใหมีความจงรักภักดี
กับองคการอยางยั่งยืนและยาวนาน 
 พระพุทธศาสนาพิจารณาวามนุษยเปนเวไนยสัตวท่ีสามารถฝกไดหรือพัฒนาได มนุษยท่ีมี
การฝกอบรมหรือพัฒนามาดีแลว ถือวาเปนผูประเสริฐท่ีสุดในหมูมนุษยท้ังหลาย (ทนฺโต เสฏโฐ มนุส
เสสุ)... การพัฒนามนุษยจําเปนตองดําเนินการใหมนุษยไดรับรูสภาพความจริงของชีวิต และ
เปาหมายของชีวิตท้ังในระดับโลกียะ และระดับโลกุตตระ การพัฒนามนุษยในระดับโลกยหหรือ
ระดับโลกียะนั้น ตองเริ่มตนดวยการใหมนุษยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิ่งท่ีดีงาม สมควรไดรับ
การพัฒนาใหเจริญงอกงาม การพัฒนามนุษยระดับแรกนี้ก็คือการพัฒนาความสามารถในการรับรู 
(Perception) อีกอยางหนึ่งขอนี้จะสัมพันธกับการพัฒนาความรู หรือการพัฒนาปญญามนุษยใน
องคการจะตองรูโครงสรางองคการและผูบริหารองคการขององคการ รูบทบาทหนาท่ีของตนใน
องคการ รูระเบียบ กฎเกณฑการปฏิบัติงาน รูจักเพ่ือนรวมงาน และรูจักเทคโนโลยีท่ีใชในองคการ ท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือรูปญหาขององคการ และรูวิธีแกปญหารวมกันในองคการ 

๑. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการภาครัฐดานการศึกษา 
๒. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย ปรากฏออกมาในรูปของการ

พัฒนาตามธรรมชาติความตองการของมนุษย และการพัฒนาแบบถูกควบคุมตาม
ความตองการของสถาบัน 

๓. ควรสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาทางวิชาการอยางมีคุณภาพ 
๔. มาตรการและระเบียบ กฎเกณฑในการกระตุนและสงเสริมขวัญและกําลังใจให

บุคลากรท่ีมีพัฒนา ควรปรากฏออกมาท้ังในเชิงรูปธรรมและเชิงนามธรรม 
๕. เปาหมายหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการคือความรู ทักษะ ความ

เปนผูนํา ความกาวหนาในวิชาชีพ ความจงรักภักดีและความเชื่อม่ันในมหาวิทยาลัย 
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 การพัฒนามนุษยตามหลักพุทธปรัชญาตองเริ่มตนดวยการพัฒนาปญญา ขอนี้สามารถรับรู
และเขาใจไดจากการศึกษาหลักธรรมอริยมรรคมีองคแปด ซ่ึงเริ่มตนดวยสัมมาทิฏฐิ คือความ
เห็นชอบซ่ึงหมายถึงความเห็นสภาวธรรมท้ังหลายตามความเปนจริง พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺ
โต) ไดกลาวยืนยัน วา “พุทธศาสนา เริ่มตนดวย สัมมาทิฏฐิ ถาเรามีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบ 
ยึดถือในหลักการท่ีถูกตองและวางทาทีของจิตใจใหถูตอง ตามหลักการนั้นแลว อะไรตออะไรตามมา
ก็ดีไปหมด สัมมาทิฏฐิ ท่ีเปนจุดเร่ิมตนในพุทธศาสนา คือความเห็นชอบ ไดแกเห็นวาสิ่งท้ังหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัย บทฝกเบื้องตนคือ สัมมาทิฏฐิ๒ (กายปวย แตใจไมปวย นสพ.ขาวสด พุธท่ี ๖ 
ม.ค. ๕๙ น.๒๙) 
 กระบวนการพัฒนามนุษยใหมีภูมิธรรมคือปญญา ตามหลักพุทธปรัชญาตองเริ่มตนดวยการ
พิจารณาดูศักยภาพของมนุษยแตละคน รวมท้ังพ้ืนฐานครอบครัว ความใฝรูและองคประกอบหรือ
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกตาง ๆ ซ่ึงมีอิทธิพลผลักดันใหมนุษยเกิดความกระต้ือรื้นรนในการ
พัฒนาตนเอง พระพุทธศาสนายอมรับวาศักยภาพของมนุษยมีไมเทาเทียมกัน และศักยภาพของ
มนุษยเปนภาวะท่ีไดมีการสะสมตอเนื่องต้ังแตอดีตชาติ ไมใชเกิดข้ึนแบบปาฏิหาริย หรือแบบอัจฉิ
รยะผิดปกติอยางปจจุบันทันดวน ทฤษฎีเปรียบเทียบศักยภาพของมนุษยเหมือนกับดอกบัว ๔ เหลา 
เปนหลักฐานยืนยันถึงการสะสมศักยภาพอันเกิดจากการพัฒนาสติปญญาของมนุษยมาต้ังแต
อดีตชาติในจูฬกัมมวิภังคสูตร๓ พระพุทธเจาไดตรัสถึงความแตกตางของมนุษยดานตาง ๆ เชน ดวย
ภายภาพ ดานจิตใจ และดานสติปญญาของมนุษยวาเพียงมาจากการกระทําอันมาจากของมนุษยใน
อดีต มนุษยมีรางกายสมบูรณบุคลิกภาพดีเพราะความมีเมตตาไมเคยอาฆาตพยาบาทและ
ประทุษราย เบียดเบียนชีวิตใครอยางตอเนื่อง มนุษยมีสติปญญาดีเรียนรูไดเร็วก็เพราะนิสัยใฝรูติด
ตัวมาต้ังแตอดีตชาติ 
 ในองคการท้ังหลายการพัฒนามนุษยมักจะเริ่มตนดวยการพัฒนาทักษะในการทํางาน 
ควบคูกับการพัฒนาการเรียนรู เปาหมายของการทํางานในองคการ การมีความรูข้ันพ้ืนฐานอันเปน
ขนท่ีองคการท้ังหลายตองการ จะมีการประเมินจากหลักฐานรับรองวุฒิการศึกษาของบุคคล ซ่ึงออก
โดยสถาบันการศึกษาท้ังหลาย แตผลสําเร็วจากการศึกษาท่ีปรากฏในวุฒิบัตรไมใชหลักประกัน
ศักยภาพการทํางานของบุคคลเสมอไป ดังนั้น องคการท้ังหลาย จึงตองพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมซ่ึง
ประกอบดวยการพัฒนาทัศนคติในเชิงบวกตอองคการ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาใหมีความรูความเขาใจในวัตถุประสงคขององคการ และการฝกอบรมใหเขาใจระเบียบขอ
ปฏิบัติในองคการ พรอมกับการปรับตัว จึงเปนภารกิจสําคัญขององคการในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ศักยภาพของมนุษยนั้น ถือวาเปนพลังแยงซ่ึงสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
องคการ พลังแฝงของมนุษย จึงปรากฏอยูใน (๑) สติปญญา (Intellect) (๒) ทัศนคติ (Attitude) 

                                                           
๒ พระพรหมคุณาภรณ  การปวยแตใจไมปวย นสพ.ขาวสด พุธ ๖ มค.๒๕๕๙ น.๒๙ 

 ๓ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๘๙/๓๕๐ 
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(๓) ทักษะ (Skill) (๔) สมรรถภาพางอารมณ (Emotional Capacity) และ (๕) คุณภาพทางจิตใจ 
(Spiritual Quality) 
 ตามหลักพระพุทธศาสนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการตองเริ่มตนดวยการ
พัฒนาสั มมา ทิฏฐิ  และการ พัฒนา ทิฏฐิ สา มัญตา ( คือการสร า งความเห็ น ใหตร ง กัน ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตัวอยางขององคการรัฐภาคการศึกษาท่ีมีโครงการพัฒนาบุคลากร
ของ องคการดวยโครงการท่ีมีชื่อวา โครงการสัมมาทิฏฐิ โครงการนี้เริ่มต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อยมา
จนถึงปจจุบัน (๒๕๕๙) 

 
 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ: 
ทับทิม วงศประยูร และพรทิพย  คําพอ. การบริหารทรัพยากรมนุษยดวยจิตตปญญา 

กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร จํากัด, ๒๕๕๔. 
บุญทัน ดอกไธสง,ดร. การจัดการทุนมนุษย. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพตะวัน, 

๒๕๕๑. 
ประเวศ วะสี, นพ. การพัฒนามนุษยแนวใหมเพ่ืออนาคตท่ีย่ังยืน.  ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร : 

สํานักพิมพหมอชาวบาน, ๒๕๔๕.  
 (๒) วิทยานิพนธ/รายงานการวิจัย 
จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ และ สาคร ธระที. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย”. รายงานวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
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การบริหารความสุขผานราชอาณาจักรภูฏาน 
Happy Management through Kingdom of Bhutan 

 
 

บุษกร  วัฒนบุตร∗ 
บทคัดยอ 

 บทความนี้เปนบทความทางวิชาการท่ีพยายามในการถายทอดและนําเสนอแนวคิด
เก่ียวกับความสุขผานประสบการณท่ีผูเขียนไดเก็บเก่ียวจากการทองเท่ียวเชิงวิชาการ ณ ประเทศ
ภูฏาน และดวยความสงสัยการไขวควาหาถึง “ความสุข” ของผูคนมากมาย ผูเขียนจึงมีแรงบันดาล
ใจในการคนควาตําราเก่ียวกับหลักของความสุขท้ังทางวัตถุและทางจิตใจผานตัวหนังสือท่ีมากมาย
ท้ังของชาวตะวันตก และพระพุทธศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยนับถือเปนศาสนาประจําชาติ เพ่ือสื่อ
ใหเห็นถึงวิธีการแสวงหาความสุขท่ีเปนความสุขท่ีแทจริงท้ังกายและจิตใจ อันเปนสิ่งท่ีมนุษย
แสวงหาเพ่ือใหไดพบกับเสรีภาพและการหลุดพนจากความทุกขท้ังปวง สวนสุขจากทรัพยสินหรือ
ความม่ันคงในชีวิตและการมีมิตรภาพท่ีก็เปนท่ียอมรับวาเปนเปาหมายท่ีมีคุณคาสําหรับบุคคลท่ัวไป 
ผานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยท่ีบุคคลทุกคนลวนตองการเปนมนุษยท่ี
สมบูรณ หรือตองการมีชีวิตท่ีเปนสุขในสังคม ประสบความสําเร็จตามเปาหมายและความตองการ
ของตนเอง และพัฒนาตนเองไดทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลก  
 
คําสําคัญ : การบริหาร, ความสุข, ราชอาณาจักรภูฏาน 
 

ABSTRACT 
 This academic article wish to consider and describe the concept for  the 
happiness through the experience that I went with academic field group in Bhutan 
Kingdom and with my doubt , why did the people find out the thing that is called 
happiness? . Then the writer found out the documents , texts and books which 
contained the theories and principles about the happiness both of body and mind 
in the Western and East that specific on Buddhist which is the major of Thai people 
respect. The Buddhist speech was shown  to find out the ultimate happiness both 
body and mind for the human freedom and free from suffers , in the other hand, 
The happiness from property ,  life security and friendly were value aim for most 
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people who depended on economics environment , social and culture .In the end 
of human life , the human wish to become to complete man and happy for them 
life, accomplish their life aim and develop themselves for the world which rapid to 
change.  
Keywords: Buddhist Integration, Self Development, Lifelong Learning 
                                                                                      
 
๑. บทนํา 
 การบริหารความสุข (Happy Management ) เปนการจัดการสภาวะท่ีบุคคลรับรูวาตน
กระทําในสิ่งท่ีตนตองการและทําไดสําเร็จ มีความเปนคิดเปนตัวของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในการ
กระทําของตน มีความคิดเชิงบวก มีความกระตือรือรนลนในการดําเนินชีวิตท่ีจะนําไปสูการมี
สุขภาพท่ีดี การพัฒนาตนการมีสัมพันธภาพท่ีดีกับคนรอบขางและสังคม สามารถดําเนินชีวิตอยาง
พอเพียงและมีใจท่ีสงบ ซ่ึงควรกําหนดตนเองวาจะเปนแบบปุถุชน /โลกียธรรมหรือแบบอริยบุคคล /
โลกุตตรธรรม ในกรณีท่ีตองการความสุขแบบปุถุชนจะตองมุงไปสูวิธีการหาความสุขท่ีจุดพอดี /
มัตตัญุตา ไดแกความพอเหมาะพอดี พอดีพอกิน เอ้ือเฟอเผื่อแผคนอ่ืนตามความเหมาะสม จนพน
วงจรแหงการเวียนวายตายเกิด  สําหรับการดําเนินชีวิตปจจุบันเพ่ือใหเห็นคุณคาของคนซ่ึงพิจารณา
ท่ีผลงาน อันเกิดข้ึนจากความสุขทางใจ ยอมทําใหเกิดพลังในการทํางานท่ีดีกวาปกติ ซ่ึงในอนาคต
การพัฒนาบุคลากรควรพิจารณาท่ีการทําอยางไรเพ่ือใหคนรอบขางมีความสุข  ซ่ึงเปรียบเสมือนน้ํา
หลอเลี้ยงใหพฤติกรรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึน กอการผลักดันไปสูผลการ
ปฏิบัติงานตามท่ีองคการต้ังเปาหมายไว ความสุขจึงเปนปจจัยท่ีทุกคนแสวงหา ดังนั้นการบริหาร
ความสุขในชีวิตการทํางานจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก โดยเฉพาะสังคมไทยในยุคปจจุบันท่ีมีแตความ
เปราะบาง ปญหาตางๆ ท่ีรุมเราเขามา เปนเหตุใหพนักงานท้ังหลายตองกลาเปลี่ยนแปลง กลาคิด
ใหมเพ่ือทําใหตนเองมีความสุขในการทํางานมากข้ึน๑ดวยวิธีการตามหลักการ P-D-C-A   ตาม
ตอไปนี้ 

 ๑. Plan 
           สําหรับการปฏิบัติงานจะตองกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน เพ่ือท่ีหลีกเลี่ยงสาเหตุท่ีจะทําให
พนักงานขาดความกระตือรือรนและเกิดความสับสนในหนาท่ีของตน การวางแผนการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน (Performance Planning) เพ่ือท่ีจะทราบเปาหมายวาในแตละวันมีงานชิ้นใดตองปฏิบัติ
บาง การวางแผนลักษณะนี้จะชวยทําใหเกิดความคิดท่ีเปนระบบ ซ่ึงแผนงานท่ีบันทึกออกมาเปน
ลายลักษณอักษรจึงเปรียบเสมือนเข็มทิศ หรือเครื่องนําทางใหสามารถทํางานลุลวงตรงตาม
วัตถุประสงคขององคกร 
                                                           

๑ อาภรณ ภูวิทยพันธุ.. กลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย. (พิมพครั้งท่ี ๑).  กรุงเทพฯ : เอช อาร 
เซ็นเตอร.๒๕๕๑, หนา ๑๖ 
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 ๒. Do 
           การใหขอมูลปอนกลับ (Performance Feedback) เปนการ ใหขอมูลกับผูปฏิบัติงาน
โดยพิจารณากับตนเองในแตละวัน ซ่ึงการทําลักษณะเชนนี้ก็เพ่ือสํารวจวาวันนี้ปฏิบัติงานชิ้นใดไป
บาง และงานใดบางท่ีทําไมสําเร็จ อยางไรก็ตาม ในระหวางการทํางาน แตละอยางนั้น ควรคิดถึง
งานชิ้นนั้นอยางเดียวท้ังกายและใจ เนื่องดวยจิตท่ีมีสมาธิจะทําใหเราเกิดปญญา แลวปญญาน้ีจะทํา
ใหงานของสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ๓. Check 
 การประเมินผลงาน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา Performance Appraisal ซ่ึงเปนข้ันตอน
ท่ีสําคัญท่ีผลักดันใหผูปฏิบัติงานตองปรับปรุงผลงานอยางสมํ่าเสมอ เม่ือไรก็ตามท่ีทํางานไดสําเร็จ
ตามแผนท่ีกําหนด แตผูรับไมพึงพอใจในผลงาน  ก็จําดเปนตองปรับเปลี่ยนแผนงานใหมเพ่ือสราง
ความ พึงพอใจใหกับลูกคาหรือผูรับ บริการท้ังนี้ วิธีการประเมินผลงานท่ีสามารถทําไดและไมยุงยาก
ก็คือ สอบถามและลองพูดคุยกับลูกคา ไมไดมองเพียงแตลูกคาภายนอกอยางเดียวเทานั้น ตองมอง
ไปยังผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน คูคา เชนเดียวกัน 
 ๔. Act 
 เปนการประเมินวิธีการทํางานของผูปฏิบัติงานวามีสาเหตุอะไรบางท่ีทําใหลูกคาไมพอใจ 
เพ่ือท่ีวาจะไดหาวิธีการทําอยางไรในการตอบสนองตอความตองการของลูกคา ดังนั้นการพัฒนา
ผลงาน  (Performance Development) จะทําใหมีการปรับปรุง และปรับเปลี่ยนตนเองอยูเสมอ 
เพราะการท่ีเราทํางานท่ีจําเจแบบเดิมๆ ก็เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึกไมมี
ความสุข  
 ดังนั้นจึงตองหาวิธีจะทําอยางไรใหพนักงานมีความสุขในการทํางาน ซ่ึงมีสถาบันท้ัง
ภาครัฐและเอกชนมากมายท่ีพยายามท่ีจะสงเสริม และสนับสนุนการทํากิจกรรมขององคกรตางๆ 
เพ่ือสงเสริมใหพนักงานมีความสุขในการทํางาน เพราะงานวิจัยมากมายท่ีบอกไววา ถาพนักงานมี
ความสุขในการทํางาน ก็จะทําใหผลงานพนักงานดีข้ึน และจะสงผลใหผลงานขององคกรดีข้ึนดวย 
ยิ่งไปกวานั้น พนักงานเองก็จะมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน ซ่ึงจะสงผลตอการทํางานในระยะยาวของ
องคกรอีกดวยซ่ึงผลการวิจัยไดระบุออกมาวา มีสองปจจัยท่ีทําใหสถานท่ีทํางานเปนท่ีท่ีพนักงาน
ทํางานอยางความสุข๒ ก็คือ 

 ๑. Satisfaction with Colleagues ซ่ึงก็คือ มีความพึงพอใจตอเพ่ือนรวมงาน หรืออีก
นัยหนึ่งก็คือ เปนสถานท่ีทํางานท่ีมีเพ่ือนรวมงานท่ีดี ทํางานกันดวยความเปนมิตร ไมใชแกงแยงชิงดี
กัน หรือแทงหลังกันเปนวาเลน ซ่ึงถาพนักงานมาทํางานแลวรูสึกดีตอกัน และมีความสัมพันธท่ีตอ
กัน ก็จะอยากมาทํางาน และทํางานดวยความสุข 

                                                           
๒ อภิชัย พันธเสน (๒๕๔๔), พุทธเศรษฐศาสตร: วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกตกับเศรษฐศาสตร
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       ๒. Satisfaction with the nature of job and project อีกปจจัยท่ีจะทําให
พนักงานมีความสุขในการทํางาน ก็คือ ไดทํางานท่ีตนเองชอบ พอใจตอลักษณะการทํางาน และ
โครงการตางๆ ท่ีไดรับมอบหมายมา ซ่ึงโดยสวนใหญก็คือ พนักงานมีความรูสึกชอบ และรักท่ีจะ
ทํางานนั้นๆ ก็จะยิ่งทําใหพนักงานมีความสุขในการทํางานมากข้ึนไปอีก 

 จากสองปจจัยขางตน ทําใหเชื่อวา ถาเราจะตองการทําใหท่ีทํางานของเรามีความสุข 
พนักงานทํางานกันอยางมีความสุข ก็ตองสรางสองสิ่งนี้ขึ้นมาใหได ก็คือ ความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือน
รวมงาน และไดคนท่ีรักและชอบงาน เขามารวมงานกับบริษัทนั่นเอง แลวเราจะทําอยางไรดี เพ่ือให
ไดสิ่งเหลานี้ 

 ๑. Hire for culture fit คือ สรรหาคัดเลือกโดยพิจารณาถึงการเขากันไดของ
พฤติกรรมของพนักงานกับวัฒนธรรมองคกรของเราวา เขากันไดหรือไม ซ่ึงจริงๆ ก็คือเรื่องราวของ 
Core Value และ Core competency ซ่ึงสะทอนถึงวัฒนธรรมองคกรในบางสวน ถาเราสามารถ
หาพนักงานท่ีสามารถทํางานเขากับวัฒนธรรมองคกรได เรื่องของความสัมพันธอันดีตอกันของ
พนักงานก็นาจะเกิดข้ึนไมยากนัก 

      ๒. Hire for work fit ก็คือ การสรรหาคัดเลือกพนักงานท่ีตรงกับงานท่ีเราตองการให
ทํา ไมใชแคตรงนะครับ ตองรัก และชอบงานนั้นๆ ดวย ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันวา passion ก็คือ 
รักและอยากทํางานนั้นๆ จริงๆ ซ่ึงถาเราไดพนักงานท่ีมีความชอบในงานท่ีทําจริงๆ อยางเรียกวา นี่
คือ ตัวตนของเขาเลย ผลก็คือ เราจะไดพนักงานท่ีจะทํางานอยางมีความสุข เพราะเขารักงานท่ีเขา
ทํา แมวาจะมีปญหาในการทํางานสักแคไหน แตดวยความรักในการทํางาน มันจะทําใหพนักงาน
สามารถฟนฝาไปไดอยางมีความสุข และในงานวิจัยนี้ก็ยังไดกลาวถึง ปจจัยท่ีจะทําใหสถานท่ีทํางาน
กลายเปนท่ีท่ีไมมีความนาทํางาน และไมมีความสุขในการทํางาน 

 ๓. Unsupportive Manager ปจจัยแรกท่ีจะทําใหบรรยากาศในการทํางานเสียไปเลย 
และทําใหพนักงานไมมีความสุขในการทํางานเลยก็คือ ผูจัดการท่ีไมมีทักษะในการเปนผูจัดการท่ีดี 
ไมสนับสนุนการทํางานของพนักงาน ไมคอยชวยเหลือ ไมเคยสรางแรงจูงใจในการทํางาน และไม
เคยคิดจะสรางทีมงานท่ีดีใหเกิดข้ึน ถาองคกรของเรามีผูจัดการแบบนี้เกิน 30% ก็ถือวาเปนองคกร
ท่ีมีแนวโนมพนักงานจะทํางานแบบไมมีความสุขมากเทาท่ีควร 

 ๔. Not having the right tool to do the job ปจจัยท่ีสองก็คือ ไมมีเครื่องมือ 
อุปกรณ โปรแกรม ฯลฯ ในการทํางานท่ีเหมาะสมกับงาน ท่ีจะสนับสนุนใหพนักงานสามารถทํางาน
ไดอยางเต็มท่ี บางองคกรมีแตเครื่องมือและโปรแกรมไมทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอรท่ีทํางานไมมี
ประสิทธิภาพ แตคาดหวังใหพนักงานตองทําผลงานท่ีดี และรวดเร็ว ลักษณะนี้พนักงานก็จะทํางาน
อยางไมมีความสุข 

 ๕. No opportunities for advancement ปจจัยท่ีสามก็คือ มองไมเห็นโอกาสท่ีจะ
กาวหนาในการทํางานท่ีองคกร ดังนั้นถาพนักงานทํางานไปโดยมองไมเห็นอนาคตตัวเอง หรือ เปน
อนาคตท่ีไมตรงกับสิ่งท่ีตนเองตองการ ทํางานกับองคกรแบบนี้ ก็ไมมีความสุขอีกเชนกัน 
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 จากท่ีกลาวมาขางตนในสถานการณเชนนี้ก็ตรงกับสิ่งท่ีบุคคลประสบจะนําไปประยุกตใช
กับการพัฒนาความสุขในการทํางานใหกับพนักงานในองคกรไดดวย ความสุขในการทํางานใน
ปจจุบันนี้ ไมไดเกิดข้ึนจากการไดรับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนทุกปเทานั้น แตสิ่งหนึ่งท่ีทําใหคุณเกิดความสุข
ไดก็คือ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง การสรางความสุขในการทํางานถือ
เปนหนึ่งวิธีการแกปญหาอยางถูกวิธีแบบหนึ่ง๓ เม่ือคนเรามีความสุขในการทํางาน ผลงานของ
พนักงานยอมมีประสิทธิภาพตามความสุขของการทํางานดวย พนักงาน ในองคกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน ซ่ึงสงผลใหพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานไดดีข้ึนเม่ือประสิทธิภาพดีข้ึนผล ประกอบการของ
องคกรก็ดีข้ึนดวยเชนกัน โดยความ สัมพันธระหวางพนักงาน และผูบริหารมีความใกลชิดข้ึน ทําให
พนักงานมีความรูสึกวาตนเองเปนทรัพยากรท่ีมีคาและสําคัญตอองคกรมาก ข้ึน  สามารถนําเอาองค
ความรูท่ีไดไปเผยแพรสูครอบครัวทํา ใหครอบครัวมีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึนได หรือยังสามารถตอยอดไป
ยังชุมชนเปนชุมชนแหงความสุขก็ได และดวยพนักงานท่ีมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนทําใหชวยลดอัตราการ
เลิกจาง ทําใหประหยัดคาใชจายในการสรรหา และฝกอบรมพนักงานใหมได กอใหเกิดการสงเสริม
ภาพลักษณขององคกรได และลดความไมพอใจของพนักงานท่ีมีตอผูบริหารได รวมท้ังชวยลด
อุบัติเหตุในการทํางาน และดวยสุขภาพจิตท่ีดีข้ึนทําใหชวยลดปญหาครอบครัวของพนักงาน ทําให
สังคมมีความนาอยูข้ึน สิ่งเหลานี้จะเปนหนทางใหตัวคุณเองและผูคนรอบขางเกิดความสุขในการ
ทํางานอีกดวย 

 ๒. การบริหารความสุขตามแนวพระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนาสอนวาชีวิตท่ีสมบูรณนั้นตองประกอบดวยประโยชนสุขท่ีเปนจุดมุงหมาย

ของชีวิต ซ่ึงมี 3 ระดับข้ัน ตามหลักอรรถ หรือ อัตถะ 3 ในพระพุทธศาสนา ซ่ึงหลักอัตถะ 3 คือ 
ประโยชนเบื้องตน ประโยชนทามกลาง และประโยชนสูงสุด หรือ จุดหมายเบื้องตน ซ่ึงก็คือ ทิฏฐธัม
มิกัตถะ แปลวาประโยชนทันตาเห็น เปนประโยชนท่ีมีความม่ันคงเพียงพอทางเศรษฐกิจรวมอยูดวย 
จุดหมายทามกลาง คือ สัมปรายิกัตถะ อันเปนประโยชนทางจิตใจ ในทางคุณธรรม ในทางคุณภาพ
ชีวิต และจุดหมายสูงสุด คือ ปรมัตถ ไดแกความเปนอิสระของมวลมนุษยท่ีมีภายในชีวิตจิตใจของ
แตละคน ซ่ึงประโยชนเบื้องตนตองประสานและเก้ือกูลกับจุดหมายท้ังสองอยางท่ีสูงข้ึนไป  จะเห็น
วาหลักอรรถ ๓ นี้มีความสอดคลองกับความสุขท้ัง ๓ ระดับท่ีกลาวถึงมาแลวเชนกัน อาจอนุมาน
เรียกไดวาเปนความสุขระดับ กาย จิต และปญญา  

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต)๔ ไดอธิบายประโยชนสุขท้ัง 3 ระดับไวดังนี้  
ระดับท่ี ๑ คือประโยชนสุขระดับตน เปนสิ่งท่ีตามองเห็น ประกอบไปดวย  
 ๑) การมีสุขภาพดี มีรางกายแข็งแรง ไมเจ็บไขไดปวย เปนอยูสบาย ใชการไดดี  

                                                           
๓ บุษกร  วัฒนบุตร  “องคกรแหงความสุขกับคุณภาพชีวิต” . วารสาร  มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ป

ท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ , มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘. ( ๒๕๕๘ ) : ๖๕-๗๗. 
๔ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) (๒๕๔๓), “ความสุขท่ีไมตองแสวงหา”, ประโยชนสุงสุดของชีวิต, 

กรุงเทพ: ธรรมสภา หนา ๔๘-๔๙ 
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 ๒) มีทรัพยสินเงินทอง มีการงานอาชีพเปนหลักฐาน หรือพ่ึงตนเองไดในทางเศรษฐกิจ  
 ๓) มีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนมนุษย หรือมีสถานะในสังคม เชน ยศศักด์ิ ตาแหนง ฐานะ 

ความมีเกียรติ มีชื่อเสียง ไดรับการยกยอง หรือเปนท่ียอมรับในสังคม รวมท้ังมีมิตรสหายบริวาร  
 ๔) มีครอบครัวดี มีความสุข  
 สิ่งเหลานี้คือประโยชนท่ีมองเห็นเฉพาะหนาและเปนฐานที่ม่ันคงในระดับแรก และสิ่ง

เหลานี้ก็เก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ประโยชนสุขในระดับนี้เปนสิ่งท่ีคนมุงหมายกันมาก แตก็ยังไมพอ
เพราะอาจสรางปญหาได เนื่องจากมนุษยยังไมเต็มอ่ิมยังแกงแยงแขงขันกันอยู จึงควรใชประโยชน
สุขข้ันนี้เปนฐานในการกาวข้ึนสูประโยชนสุขข้ันตอไป  

 ระดับท่ี ๒ คือความสุขท่ีเปนดานนามธรรม เปนเรื่องของจิตใจท่ีลึกซ้ึงลงไป เปน
ประโยชนท่ีเลยจากตามองเห็นหรือเลยไปขางหนา เชน ความมีชีวิตท่ีมีคุณคาเปนประโยชน การท่ี
เราไดชวยเหลือเก้ือกูลผูอ่ืนดวยคุณธรรม ไดทาประโยชนแกเพ่ือนมนุษย เก้ือกูลสังคม ซ่ึงทาใหเรามี
ความสุขเพ่ิมข้ึนอีก ทําใหเราอยากเอาประโยชนสุขในระดับท่ี ๑ มาชวย เชนทรัพยสินเงิน วัตถุ มา
ชวยเหลือเพ่ือนมนุษย หรือ ใช ฐานะ ตาแหนง บารมี ยศศักด์ิ มาชวยเหลือเพ่ือนมนุษยให
กวางขวางและสะดวกดียิ่งข้ึง มีความม่ันใจในการอยูรวมกับผูอ่ืน มีคุณธรรมภายใน ทาใหมีความสุข
ท่ีลึกซ้ึง เต็มใจ มีศรัทธา ทาใหมีความเชื่อม่ันในการกระทาความดี จิตใจจะผองใส เปนความสุขท่ี
ประณีต ความสุขของบุคคลเก่ียวเนื่องกับสังคม เพราะเม่ือเราสุขแลว ก็ยิ่งชวยสังคม เพ่ือนรวม
สังคมยิ่งมีความสุข เราก็ยิ่งมีความสุขมากข้ึน เปนความสุขจากการใหท่ีแทจริง ซ่ึงตางจากประโยชน
สุขในระดับท่ี ๑ ท่ีเปนในระดับบุคคลเทานั้น ตางคนตางจะเอา ทาใหตองแยงชิงกันได  
ดังนั้นมนุษยควรใชประโยชนจากประโยชนสุขข้ันท่ี ๑ และกาวใหถึงประโยชนสุขระดับ ๒ ใหได ให
เปนประโยชนเก้ือกูลกวางขวางออกไป และกลายเปนความสุขท่ีลึกซ้ึงเต็มท่ี มีความม่ันใจในคุณคา
ชีวิตของตนเอง มีปญญา มีความรูความเขาใจในความจริงของสิ่งท้ังหลาย และปฏิบัติตอสิ่งท่ี
เก่ียวของไดดี อยางไรก็ตามประโยชนท้ังสองระดับนี้ยังไมสมบรูณ เพราะเรายังอิงกับดานวัตถุและ
จิตใจอยู (เชนคุณธรรม ความดีงามของเราเอง) ยังหวังใหคนยกยองในคุณงามความดี ปฎิบัติตอเราดี 
จิตใจยังไมเปนอิสระเต็มท่ี ยังมีทุกขได จึงควรมีการพัฒนาใหถึงข้ันสูงสุด  

 ระดับท่ี ๓ ประโยชนสุขข้ันสูงสุด ทาจิตใจใหมีอิสรภาพ โดยมีปญญามานาจิต หรือ ใหจิต
เขาสูกระแสของปญญา เขาใจความเปลี่ยนแปลงของสิ่งท้ังหลายตามกฎธรรมชาติ รูเทาทันความจริง 
และวางใจตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหถูกตอง โดยกระแสของปญญาก็รูเขาใจ คิด พิจารณาไปตามกระแสแหง
เหตุปจจัย คนจะไมเกิดปญหา และปฎิบัติตอผูอ่ืนไดถูกตอง มองผูอ่ืนดวยความเขาใจ มองสิ่งตางๆ
ตามคุณคาจริงของสิ่งนั้น ไมใชตามความชอบ ความชัง หรือ ตัณหาของเรา แตมองตามเหตุปจจัย
ตามความเปนจริงท่ีเปนสภาวะแทๆ ใหไดประโยชนจากประสบการณหรือสถาณการณท่ีเรา
เก่ียวของทุกอยาง  ประโยชนสุขข้ันสูงสุดท่ีใชปญญานาจิตใจใหเปนอิสระนี้ เปนนามธรรม เปนข้ันท่ี
เปนโลกุตระ อยูเหนือกระแสโลก เพราะมีปญญาท่ีรูเทาทันความเปนจริงของชีวิต อยูในโลกโดยไมมี
ความบีบค้ันจากกฎธรรมชาติ การกระทบกระท่ังตางๆ เบิกบานเกษมปลอดโปรง การท่ีคนก็มี
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ความสุขแบบยั่งยืนจะเปนหลักประกันใหการพัฒนาอยางยั่งยืนสําเร็จผลไดจริง ดังนั้นการพัฒนาใน
ระดับประโยชนสุขท่ีแทจะทาใหโลกมีความสงบรมเย็น  

 นอกจากนี้มีผลงานเขียนของพระสงฆไทยอีกหลายทานท่ีไดเนนการพัฒนาความสุขใน
ระดับสูงโดยใหละตัวตน ความยึดม่ันถือม่ัน ใหเขาใจสภาวะความเปนจริงของธรรมชาติท่ีเปนอนิจจัง
และอนัตตา อยางเปนกลาง ซ่ึงทาใหคนท่ีไดพัฒนาความสุขแบบนี้ไดเก้ือกูลตอโลกยิ่งๆข้ึนไป สวน
การศึกษาทางวิชาการไทยท่ีทดสอบเก่ียวกับการเชื่อมโยงความสุขของคนไทยกับความพอเพียง มี
งานวิจัยภาคสนาม๕ ท่ีพบวาคนท่ีรูสึกพอเพียงมีความสุขมากวาคนท่ีไมพอใจในสิ่งท่ีตนมี  เนื่องจาก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีรากฐานจากปรัชญาพุทธศาสนา จึงสอดคลองกับวัฒนธรรมตะวันออกท่ี
ความสุขมาจากความพอประมาณ การใชปญญา และความมีเหตุผล ในการดารงชีวิต เนนความสุขท่ี
มากกวาการไดมาซ่ึงการครอบครองทางวัตถุ กลาวอีกนัยนึงคือเนนความสุขในระดับข้ันสูงข้ึนไป คือ 
จิตใจ ความรูจัก “พอ” และ ความไมสรางเหตุแหงทุกข ในกรณีของสังคมไทยจะเห็นวาผลกรรม
ใหญของสังคมไทยเปนปญหาเรื่องคุณภาพคน ท่ีไมพัฒนากาวหนามุงแนวแนไปในกุศลข้ันปญญา16 
การแกปญหาใหญท่ีสุดของสังคมไทยท่ีออนแอทางปญญา จึงตองแกปญหาคุณภาพคน คนไทยควร
แสวงหาปญญามากกวาใชความรูสึกไปพิจารณาวินิจฉัย ควรเอาปญญามาเปนใหญ จึงตองเรงสราง
วัฒนธรรมแหงการแสวงหาปญญาข้ึนมาในสังคมไทย ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหคนมีสัมมาทิฎฐิในการ
พัฒนาสังคมไทย  

 การสรุปตามแนวความคิดทางพุทธศาสนา อาจจะไดแนวทางวาการพัฒนาตัวชี้วัดระดับ
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติเบื้องตนคือการลดความเห็นผิด การท่ีสังคมมีความเห็นท่ีถูกตอง มี
สัมมาทิฎฐิ มากเทาไร ก็จะแสดงใหเห็นวาสังคมนั้นมีการพัฒนามากเทานั้น ตองพัฒนาคนใหมี
ความสามารถท่ีจะมีความสุขท่ีเปนสุขแทใหได จึงจะเกิดประโยชนสุขแกผูอ่ืนและสังคมโดยรวม สวน
การวัดประโยชนสุข ถาการศึกษานี้สนใจประโยชนสุขในระดับ ๒ อาจข้ึนอยูกับสิ่งท่ีสะทอนจาก”
การให”ผูอ่ืน ซ่ึงสะทอนถึงความพอเพียงในตนเองและความสุขในจิตใจ สวนระดับ ๓ อาจข้ึนอยูกับ
จานวนผูมีความสุขทางปญญา ยิ่งคนมีความสุขในระดับนี้มากข้ึนเทาไร ก็ยิ่งสงเสริมสังคมใหมี
ความสุขและประโยชนสุขมากข้ึนเทานั้น ดังนั้นการสงเสริมการปฎิบัติธรรมชั้นสูงท่ีลดอัตตาตัวตน
และความเห็นผิดตางๆ เปนการสงเสริมใหเกิดประโยชนสุขท่ีกวางขวางอยางแทจริงแกสังคม ชุมชน 
องคกร ประเทศชาติ เพียงแคสังคมดี หรือมีศีล 

 
 ๓.การบริหารความสุขของราชอาณาจักรภูฏาน 
 ภูฏาน ประเทศเล็กๆในภูมิภาคเอเชียใต ซ่ึงมีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ ๔๖,๕๐๐ ตาราง

กิโลเมตร หรือเทากับพ้ืนท่ีของ ๖ จังหวัดเหนือสุดของประเทศไทย คือ เชียงใหม เชียงราย 
แมฮองสอน นาน ลําปาง และแพร รวมกัน และไมใกลไมไกลจากบานเรานัก เปนประเทศท่ีมีภูเขา

                                                           
๕ กนกศักดิ์ แกวเทพ “เศรษฐศาสตรการให (Economics of Giving)”, มรรควิธี เศรษฐศาสตรการเมือง 

(๓): เศรษฐศาสตรการให, (กรุงเทพ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๒๕ 
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ลอมรอบเปนจํานวนมาก อุดมสมบูรณไดดวยธรรมชาติ เมืองแหงหุบเขา แมนํ้า ลําธาร และเปน
เมืองท่ีเต็มไปดวยจิตวิญญาณทางศาสนาและรองรอยทางวัฒนธรรม อีกท้ังเปนดินแดนท่ีร่ํารวยดวย
ความสุขจากดัชนีมวลรวม เปนเสนทางแหงดินแดนมังกรสายฟา สวรรคบนพ้ืนพิภพ ดินแดนท่ี
ร่ํารวยดวยความสุข ราชอาณาจักรภูฏาน (Bhutan อานวา พู-ตาน) หรือชื่อในภาษาทองถ่ิน คือ 
Druk Yul (อานวา ดรุก ยุล) แปลวา "ดินแดนของมังกรสายฟา นอกจากนี้ภูฎานยังเรียกอีก อยาง
หนึ่งวา Druk Tsendhen เนื่องจากท่ีภูฏาน เสียงสายฟาฟาดถือเปนเสียงของมังกร สวนชื่อ ภูฏาน 
(Bhutan) มาจากคําสมาสในภาษาสันสกฤต ภู-อุฏฏาน อันมีความหมาย วา "แผนดินบนท่ีสูง" ต้ังอยู
ในเทือกเขาหิมาลัยระหวางประเทศอินเดียกับจีน ภูฏาน ดินแดนท่ีหลายๆคน ยกใหเปนดัง"สวรรค
บนพ้ืนพิภพ" ปจจุบันมีเมืองหลวง คือ เมืองทิมพู (Thimpu) และอาจจะเปนเมืองหลวงแหงเดียวใน
โลกท่ีไมมีสัญญาณไฟแดง เพราะเมืองนี้มีถนนเล็กๆเพียงไมก่ีสายเทานั้น วิถีชีวิตเรียบงายของชาว
ภูฏาน ท่ีมีชนเผาและชาติพันธุตางๆอยูรวมกันกวา ๒๐ ชนเผา 
            จากความสัมพันธระหวางภาคเศรษฐกิจตาง ๆ โดยเฉพาะความสัมพันธพ้ืนฐานระหวาง
การทําหนาท่ีของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ในฐานะท่ีฝายหนึ่งเปนผูผลิต และฝายหนึ่งเปนผูใหใช
ปจจัยการผลิตตางๆ จะเห็นวากิจกรรมท่ีเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจท้ังสองเขาดวยกัน คือ ภาค
ครัวเรือน ใหใชปจจัยแรงงาน ท่ีดิน ทุน และผูประกอบการ ไดรายไดเปน คาจาง คาเชา ดอกเบี้ย 
และกําไร เม่ือรวมรายไดทุกประเภทของเจาของปจจัยการผลิตท้ังหมดท่ีมีสวนรวมในการผลิต 
เรียกวา " รายไดประชาชาติ " ซ่ึงจะนําไปใชจายเพ่ือซ้ือผลผลิตท่ีอยูในรูปของสินคา และบริการตาง 
ๆ จากภาคธุรกิจ เพราะฉะนั้น ถาหากมองความสัมพันธอยางงาย ๆ จะเห็นวา " รายไดประชาชาติ " 
จะเทากับ " คาใชจายในการซ้ือสินคาและบริการตาง ๆ " และจะตองเทากับ " มูลคาของผลผลิต " 
อีกดวย เชน คนในครอบครัวไปซ้ือของท่ีตลาดเสียเงินไปหนึ่งรอยบาท ก็จะตองไดสินคาท่ีมีมูลคา
หนึ่งรอยบาทกลับมาบาน และคนในครอบครัว เอาเงินมาจากไหน คําตอบก็คือ ไดมาจากการขาย
ปจจัยการผลิตในภาคธุรกิจ ซ่ึงมีผลตอบแทนมาหนึ่งรอยบาทเทากับปจจัยการผลิตของเรา ท่ีใหเขา
เอาไปใช ดังนั้น จะคิดมูลคาของ " รายได " หรือ " คาใชจาย " หรือ " มูลคาผลผลิต " โดยตองเปน
จํานวนเทากัน 
                 ผลิตภัณฑประชาชาติ (National Product) จึงหมายถึงมูลคาท้ังหมดของสินคาและ
บริการข้ันสุดทาย (Final Goods and Services) ท่ีผลิตข้ึนในระบบเศรษฐกิจและทําการซ้ือขายกัน
ในตลาดในรอบหนึ่งป คําวา " ข้ันสุดทาย " คือ สินคาหรือบริการตาง ๆ ท่ีถูกนําไปบริโภคเปนข้ัน
สุดทาย โดยไมนําเอาไปทําหรือเปนสวนประกอบของสินคาและบริการอะไรตอไป เชน ลําใย เม่ือ
ชาวสวนนําออกจากไรตองนําออกมาจําหนายใหกับพอคาคนกลาง และลําใยก็ตองเดินทางมายัง
ตลาดผลไม เพ่ือใหเราไดรับการบริโภค โดยการซ้ือมารับประทานนั่นคือการบริโภคข้ันสุดทาย แตอีก
ทางหนึ่งก็คือ ไปซ้ือมาเพ่ือทําการผลิตสงโรงงานเพ่ือทําการแปรรูป จะไมนับวาเปนมูลคาเปน
ผลิตภัณฑประชาชาติ เพราะถือวายังไมใชการบริโภคข้ันสุดทาย ซ่ึงการใชลําใยลงไปในกระปอง ก็
จะถือวาลําใยเปนสินคาข้ันกลาง (Intermediate goods) คือ ยังไมไปถึงข้ันของการบริโภค อยางไร
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ก็ตาม สินคาและบริการตาง ๆ ในผลิตภัณฑประชาชาติ จะนับเฉพาะสินคาและบริการท่ีนําไป
บริโภคในข้ันสุดทายเทานั้น 
              ตามท่ีกลาวมาขางตนทฤษฎีของความสุขมวลรวม ประชาชาติไดต้ังอยูบนพ้ืนฐานของสิ่ง
ท่ีสังคมและประชากรชาว ภูฏานใหคุณคาคือเปนการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมตามแนว 
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน โดยความสุขในนิยามของชาว ภูฏานคือความสุข สงบ ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา โดยท่ีจุด แข็งของภูฏานคือ การปลูกฝงดานจิตวิญญาณในเรื่องของศาสนา ท่ีมี
ความเขมแข็ง  

 ดานศิลปะของภูฏาน ไมวาจะเปนภาษาและวรรณคดี หรืองานศิลปะประเภทตางๆ ของ
ภูฏาน เชน งานหัตถกรรม สถาปตยกรรม และภาพจิตรกรรมตางๆ ท่ีเปนภาพเขียนสีหรือผาปก 
ลวนเปนภาพพุทธประวัติและภาพพุทธศิลป ภาพจิตรกรรมเหลานี้เปนภาพขนาดใหญ ทําดวยผา ท่ี
เรียกวา ทังกา (เหมือนทังกาของทิเบต) ทังกาเปนงานศิลปะท่ีถายทอดและสะทอนคําสอนใน
พระพุทธศาสนา ภาพท่ีเก่ียวกับนรกสวรรค และภาพปริศนาธรรม พระลามะผูเขียนภาพเองก็ไมได
ยึดติดกับความเปนเจาของภาพแตอยางใด ไมมีการลงชื่อไวในภาพเลย เพราะถือวา การเขียนภาพ
เผยแพรธรรมะเปนการปฏิบัติธรรม แมวาภาพเขียนเกาแกบางแหงจะสวยงามเปนท่ีเลื่องลือมากก็
ตาม วิถีชีวิตประจําวันของชาวภูฏาน แทบทุกคนในภูฏานลวนตองทําพิธีกรรมทางตันตระ-วัชระ 
ต้ังแตเชากอนออกจากบาน ระหวางทางเดิน จนถึงท่ีทํางาน แมตอนเดินทางกลับบาน และบางคน
กระทําพิธีกรรมทางศาสนาท้ังเวลายืนนั่งนอน ดวยการทองมนต ทําสมาธิ นับลูกประคําและแกวง
หรือ หมุน “กงลอมนตรา”  มีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ สรางข้ึนรายลอมดวยวัดหรือเจดีย รวมท้ัง
ชองทางเดิน กลางหุบเขาและในแมน้ําลําธาร โดยกระแสน้ําจะหมุนกงลอมนตราแทนผูคนท่ีเดินผาน 
ตลอดจนถึงกลองเล็กขนาดมือถือสําหรับสั่นภายในบริเวณบานหรือในท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงเปนสัญลักษณหนึ่ง
ของชาวภูฏาน ลักษณะของกงลอมนตราเปนแทนกลมขนาดตางๆ มีกระดาษมนตราหลายพันบทพับ
มวนอยูขางใน มีแกนกลางดานลางหมุนไดโดยรอบ ผูคนจะเขามาสักการะ เดินทักษิณาวรรต ใชมือ
หมุนกงลอมนตราทุกกงลอท่ีปรากฎอยูจนเปนท่ีพอใจ นั่นเสมือนวาไดสวดมนตราหลายพันบทและ
หลายพันครั้ง ขณะท่ีหมุนกงลอจะทองมนตวา “โอม มณี ปทเม หุม” มีความหมายวา “ขออัญเชิญ
พระธรรมอันล้ําคาดุจมณีมาสถิตในหัวใจอันบริสุทธิ์ด่ังดอกบัวของเรา” ภูฏานเปนตนแบบของสังคม
ปฐมกาลของผูคนท่ียังคงวิถี ชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีอันงดงามทามกลางภูมิประเทศอัน 
บริสุทธิ์ ทวาเม่ือภูฏานตองเขารวมในชุมชนโลกยุคใหม และเผชิญ หนากับการเปลี่ยนแปลงอยางเรง
เร็วของกระแสโลกาภิวัตน ดิน แดนแหงนี้ยังคงรักษาสังคมเปยมจิตวิญญาณไวและมีการปรับใช 
แนวคิดทฤษฎีใหม เชน Gross National Happiness Indicator ซ่ึง เปนการพัฒนาแนวคิดท่ีเขากับ
สังคมภูฏานไดเปนอยางดี เปนการ คงความบริสุทธิ์แบบดั้งเดิมของสังคมไปพรอมๆ กับการกาวไป 
ขางหนาของภูฏานกษัตริยเปนสถาบันหลักท่ีเปนศูนยรวมจิตใจของชาวภูฏาน โดยเฉพาะสมเด็จ
พระราชาธิบดีองคปจจุบัน ทรงเปนท่ีเคารพรักของประชาชนชาวภูฏานเปนอยางมาก เพราะ
นอกจากพระองคจะเปนกษัตริยนักพัฒนาแลว ความเปนกันเองของพระองคในการเสด็จเยี่ยมรา
ษฏรและการเขาถึงประชาชนของพระองค ทําใหพระองคทรงเปน “กษัตริยของประชาชน” ของ
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ชาวภูฏาน อาจกลาวไดวา พระองคทรงเปนบุคคลสําคัญในการท่ีจะเปลี่ยนแปลงภูฏานใหเปนสังคม
สมัยใหมแบบคอยเปนคอยไป โดยทรงใชหลักความสุขมวลรวมของชาติ (Gross National 
Happiness) แทนการวัดการพัฒนาเปนคาทางเศรษฐกิจ  ทิศทางการพัฒนาของภูฏานจะสามารถ
เปน แบบอยางใหประเทศไทยไดศึกษาเรียนรูเพ่ือท่ีจะหาจุดยืนของ ประเทศบนสังคมโลกและหา
แนวทางเพ่ือจะพัฒนาประเทศอยาง ยั่งยืนตอไป 

 ๔. บทสรุป 
 ความสุขเปนพลังท่ีผลักดันใหชีวิตและกิจกรรมทางสังคมของมนุษยเคลื่อนไหวสืบเนื่อง

จากอดีตอันไกลโพนจนถึงทุกวันนี้และตลอดระยะเวลาท่ีผานมา มนุษยเองก็มีการทบทวนตัวเองอยู
เสมอวา เราจะแสวงหาความสุขไดจากไหน สําหรับโลกยุคปจจุบัน เรามีความรูมากพอท่ีจะคลี่คลาย
คําถามดังกลาวไดอยางแจมชัดในหลายประเด็น นั่นคือ ความสุขเกิดจากปจจัยภายในเหนือกวา
ปจจัยภายนอก ดวยเหตุนี้ เงิน วัตถุ และความสนุกสนานไมอาจใหความสุขแกชีวิตไดเสมอไป บอ
เกิดแทจริงของความสุขเกิดจากความพึงพอใจในสิ่งท่ีมีและเปนอยู ซ่ึงอาศัยองคประกอบท่ีเปนอยาง
สมดุลในหลายดานประกอบกัน ท้ังการมีทัศนคติเชิงบวกตอชีวิต การรูจักพอ รูจักให มีสายสัมพันธท่ี
ดีในครอบครัวและมิตรสหาย มีศิลปะการใชชีวิตท่ีเก็บเก่ียวความรื่นรมยใหแกชีวิตไดทุกวันเวลาและ
มีการบริหารจิตใจใหรับรูและยอมรับความเปนไปของโลกอยางท่ีเปนจริง ดําเนินชีวิตตามทางสาย
กลางซ่ึงความสอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อันเปนตัวแบบความสุขมวลรวมของภูฏาน
กับหลักพุทธศาสนา๖ อันไดแก มรรค ๘ อันไดแก ๑. สัมมาอาชีวะ-เลี้ยงชีพชอบ ๒. สัมมากัมมัตะ-
ประพฤติชอบ ๓. สัมมาวาจา-วาจาชอบ ๔. สัมมาสังกัปปะ-ดําริชอบ ๕. สัมมาวายามะ-ความเพียร
ชอบ ๖. สัมมาทิฐิ-ความเห็นชอบ ๗. สัมมาสติ-ระลึกชอบ ๘. สัมมาสมาธิ-ต้ังม่ันชอบ ซ่ึงสอดคลอง
กับ Bhutan’s GNH ซ่ึงประกอบไปดวย ความสุขแบบสันโดษ ความหลุดพนทางศาสนา การอนุรักษ
วัฒนธรรม  สวัสดิการสังคม การพัฒนาท่ียั่งยืน การอนุรักษธรรมชาติ การมีสวนรวมทางการเมือง 
การศึกษา วัฒนธรรม สื่อ ธรรมาภิบาล ระบบศาสยุติธรรมและ GDP โอกาสทางเศรษฐกิจ ตลาด ซ่ึง
ความรูใหมนี้เปนเสมือน “เสนทางแหงความสุข” ท่ีสงมอบตอกันมายาวนาน และทนทานตอการ
ตรวจสอบดวยวิทยาการท่ีมนุษยมีอยูในแตละยุค โดยถูกพิสูจนถึงสาระสําคัญท่ีไมเคยแปรเปลี่ยน 
ทวาเสนทางเหลานี้จะมีความหมายก็ตอเม่ือถูกหยิบไปใชนําทางชีวิต และหากวาผูปกครองสังคม
ตระหนักชัดถึงปจจัยสรางสุขอันเปนแกนแทเหลานี้ การสรางนโยบายสาธารณะเพ่ือกําหนดทิศทาง
พัฒนาประเทศก็จะชวยสนับสนุนใหประชาชนลดทุกข เพ่ิมสุขภาวะไดเปนอยางดีโดยไมหลงทาง 
เม่ือไดมาคลี่เสนทางแหงความสุขพิจารณารวมกันดังนี้แลว คงมองเห็นไมตางกันเลยวาเรื่องของ
ความสุขเปนเรื่องแสนอัศจรรย เพราะขณะท่ีบางคนคนหาความสุขดวยความเหนื่อยยากมาตลอด
ชีวิต แตกลับมองไมเห็นวาแทท่ีจริงแลวสิ่งนั้นจัดวางอยูในจุดท่ีเรียบงายและใกลตัวท่ีสุด นั่นคือในใจ
ของตนเอง ท่ีมาของขอเสนอแนะดังกลาวก็คือ ในขณะนี้องคความรูทําใหเกิดความเขาใจมากข้ึน

                                                           
๖ Benjamin Radcliff .The Political Economy of Human Happiness, New York: 

Cambridge University Press, 2013. 
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วา ความสุขเปนผลจากปจจัยท้ังภายนอกและภายในตัวคน แตวิชาเศรษฐศาสตรมีขอจํากัดตรงท่ี
อธิบายไดเฉพาะในสถานการณท่ีมนุษยแตละคนมีความตองการคงท่ี สังคมมีทรัพยากรจํากัด กลไก
ตลาดมีความสมบูรณ ซ่ึงในสถานการณท่ีวานั้น ความสุขวัดไดดวยรายไดประชาชาติ แต ในความ
เปนจริง ความสุขของคนมีปจจัยมากกวาเงินและเสรีภาพ เพราะยังเก่ียวของกับเรื่องของความ
ตองการท่ีไมคงท่ี เพราะคนมักเปรียบเทียบตนเองกับคนอ่ืน และความตองการยังแปรเปลี่ยนไปตาม
ปจจัยตางๆ เชน การศึกษาและการโฆษณา เปนตน นอกจากนี้ คงยังตองการความม่ันคงในดานการ
งาน ครอบครัว และสภาพแวดลอมของสังคม ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของตนเองเพียงคนเดียว และ
คนมีความตองการท่ีจะสามารถไวในผูคน (trust) ซ่ึงสังคมปจจุบันมีนอยลง 

 
 
  

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
(๑) หนังสือ 

กนกศักด์ิ แกวเทพ.  “เศรษฐศาสตรการให (Economics of Giving)”, มรรควิธี เศรษฐศาสตร
การเมือง (3): เศรษฐศาสตรการให. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๒. 

บุษกร  วัฒนบุตร.  “องคกรแหงความสุขกับคุณภาพชีวิต”. วารสาร  มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 
ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ , มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘.  

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). “ความสุขท่ีไมตองแสวงหา”, ประโยชนสุงสุดของชีวิต. 
กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๓.  

อภิชัย พันธเสน. พุทธเศรษฐศาสตร: วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกตกับเศรษฐศาสตรสาขา
ตาง ๆ. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร, ๒๕๕๔. 

อาภรณ ภูวิทยพันธุ. กลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย. พิมพครั้งท่ี ๑.  กรุงเทพฯ : เอช อาร 
เซ็นเตอร. ๒๕๕๑. 

 
๒. ภาษาอังกฤษ 
Benjamin Radcliff .The Political Economy of Human Happiness, New York: 

Cambridge University Press, 2013. 
Buss, D.,The Evolution of Happiness, American Psychologist Vol. 55, 2000. 
Daniel C. Russell. Happiness for Humans. London : Oxford University Press, 2013. 
David Myers, The Science of Subjective Well-Being ,Is Religion Dangerous? , : 

Guilford Press, 2007. 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙404

Hackney, Charles H; Glenn S. Sanders. Religiosity and Mental Health: A Meta–
Analysis of Recent Studies. Journal for the Scientific Study of Religion 
vol.42, 2003. 

Koenig. Harold G., Larson, David B., and Mcculloug, Michael E., Handbook of 
Religion and Health , London : Oxford University Press ,2001. 

Smith Timothy, Michael McCullough, Justin Poll. Religiousness and Depression: 
Evidence for a Main Effect and Moderating Influence of Stressful Life 
Events.Psychological Bulletin Press , 2003. 
 



405วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 

การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ: เรียนรูประสบการณ 
จากการศึกษาดูงานการบริหารกิจการคณะสงฆ สปป.ลาว 

Comparative Management of Sangha Affairs:  
Learning from the Study of the Sangha Administration of PDR. Laos 

 
อนุวัต  กระสังข∗ 

 
บทคัดยอ 

 พระพุทธศาสนาไดกอใหเกิดความเปนปกแผนในสังคมชาวลาว พระพุทธศาสนาเปน
รากฐานของวัฒนธรรมประเพณี ความคิด ความเชื่อของประชาชนลาว พิธีกรรมและวันสําคัญตางๆ 
เชน ประเพณีทําบุญพระธาตุหลวง เปนประเพณีประจําชาติท่ีเชิดหนาชูตาของประเทศลาว ดาน
ศิลปวัฒนธรรม ไดกอมีศิลปกรรมและประติมากรรม สถาปตยกรรมทางพระพุทธศาสนามากมาย
ลวนมีคุณคาทางประวัติศาสตร นอกจากนั้น พระพุทธศาสนายังมีบทบาทในการสงเคราะห
ชวยเหลือประชาชนในดานตางๆ และพระสงฆยังเปนท่ีพ่ึงของชุมชนในดานใหคําปรึกษาชวยเหลือ
ในดานการใหสงเคราะหปจจัย ๔ แกประชาชน 

คําสําคัญ : การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา. 
 

ABSTRACT 
 Buddhism has been the social solidarity in Laos. Buddhism is the 
foundation of culture, tradition,concept and  belief of the Laotian People. Rituals 
and holy days, such as the traditional celibration of Pha That Luang is the 
outstanding national showcase of Laos. As for Arts & Culture, there are numerous 
Buddhist  fine arts, sculpture and architecture that are of the Buddhism historic 
values. Moreover, Buddhism has a role in relief assistance to people in various 
ways. The Buddhist monks also the refuges of the community in consultation, 
assistance in providing the  four necessities of needs to people. 

Keyword: Management of Budhhist Sangha affairs. 

 
 

                                                           

 ∗อาจารย ดร., อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๑. บทนํา 
 บทความนี้สะทอนบทบาทพระสงฆท่ีมีตอประชาชนชาวลาวท้ังในอดีตและปจจุบัน 
ประวัติศาสตรลาวไดกลาวถึงบทบาทและวีรกรรมของพระสงฆลาวท่ีไดอุทิศกําลังกาย จิตใจ และภูมิ
ปญญาในการพัฒนาชาติท้ังในภาวะสงคราม และยามสงบ พระสงฆลาวไดเริ่มมีบทบาทตอสังคมลาว
ในรัชกาลของสมเด็จพระเจาฟางุมมหาราช โดยการนําเอาหลักพุทธศาสนา มาอบรม สั่งสอนให
ประชาชนลาวไดประพฤติปฏิบัติเปนแนวทางในการดํารงชีวิต หลังจากสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจา
ฟางุมมหาราช พระมหากษัตริยลาวทุกพระองคไดถือปฏิบัติเปนแบบอยาง เปนหลักการสําคัญใน
การปกครองประเทศ ดวยบทบาทท่ีสําคัญนี้ วัดจึงกลายเปนแหลงวิชาความรู และเปนสถาบันท่ีหลอ
หลอม กลอมเกลา สรางทรัพยากรมนุษย (Human Resource) ท่ีมีคุณภาพใหแกประเทศชาติ ท้ัง
ในดานวรรณคดี ศิลปกรรม วิจิตรกรรม ภาษาศาสตรและดานอ่ืนๆ ดังนั้น จึงกลาวไดวา 
พระพุทธศาสนาไมอาจตัดแยกออกจากชีวิตและจิตวิญญาณของชาวลาวได เพราะอยูยงคงคูมากับ
การปกครองบานเมืองลาวมาโดยตลอด 
 พระสงฆลาวในทุกยุคสมัย ก็ลวนแตใหความสําคัญตอหลักการดังกลาว และถือเอา
หลักพุทธศาสนาเปนปจจัยสําคัญในการกอบกูเอกราชท้ังสิ้น๑ และพระมหากษัตริยในราชอาณาจักร
ลานชางยังไดทรงแตงต้ังพระสงฆผูทรงคุณวุฒิใหเปนอาจารย ซ่ึงเรียกกันวา พระราชครู เพ่ือถวาย
คําแนะนําถึงหลักและวิธีการบริหารราชการแผนดิน มาตลอดทุกรัชสมัย ทําใหเกิดนักปราชญและครู
บาอาจารยเปนจํานวนมากท่ีเปนผลผลิต (Output) ท่ีมาจากสถาบันทางพระพุทธศาสนา ทําใหมี
ผลงานทางดานวรรณกรรม และศิลปศึกษาตางๆ ก็ไดรับการพัฒนามากข้ึน รูปแบบและโครงสราง
การปกครองคณะสงฆลาวไดจัดต้ังข้ึนอยางเปนทางการในรัชสมัยพระเจาสามแสนไทย พระองคทรง
เปนเอกอัครศาสนูปถัมภกท่ีเอาใจใสตอกิจการคณะสงฆ (Sangha Affair) ทําใหการปกครองคณะ
สงฆไดรับการดูแลเอาใจใส ปรับปรุงการปกครองตอเนื่องจนถึงรัชสมัยพระเจาวิชุนนะราช 
การศึกษาคณะสงฆมีความเจริญกาวหนามาก วรรณกรรม วรรณคดีตางๆ เกิดข้ึนเปนอยางมากใน
สมัยนี้ พระพุทธศาสนาไดรับความเจริญในนครหลวงแลว ยังไดรับการเผยแผออกไปสูหัวเมืองใหญ
ตาง ๆ เชน เมืองเวียงจันทน เวียงคํา และเชียงขวาง ตอมาสมเด็จพระเจาโพธิสารราช ก็ไดให
ความสําคัญในการปกครองและการเผยแผพระพุทธศาสนาจนไดมีพระบรมราชโองการ ยกเอา
ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติลาวมานับต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา 
 
๒. การบริหารงานคณะสงฆในปจจุบัน 
 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากการศึกษาดูงานการบริหารกิจการคณะ
สงฆ มีการจัดสัมมนาการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ โดยนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ โดยมี ๑.พระอาจารยสีเมือง วงทะทองคํา หัวหนาหอง

                                                           
๑องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว, ธรรมนูญปกครองสงฆลาว, ( เวียงจันทน: กระทรวงศึกษา, ๒๕๔๗), 

หนา ๑-๒. 
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การพัฒนาครู วิทยาลัยครูสงฆจําปาสัก สปป.ลาว ๒.ทานไกรยาลัก ดวงปญญา รองหัวหนาวิชาการ 
วิทยาลัยครูสงฆจําปาสัก สปป.ลาว ๓.พระครูสิริภัททราภรณ ตัวแทนนิสิตและ ๔.อาจารย ดร.อนุวัต 
กระสังข อาจารยประจํารายวิชาฯ เปนผูดําเนินรายการสัมมนา สรุปองคความรูจากการสัมมนาได
ดังนี้ 
 ๑. การบริหารดานการปกครอง 
 ตามกฎระเบียบการดําเนินงานขององคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวท่ีไดผานการประชุม
สมัยวิสามัญ  พ.ศ. ๒๕๑๘  ไดมีมติตกลงรับรองรูปแบบการบริหารงานคณะสงฆมีกรรมาธิการคือ  
ก ร ร ม า ธิ ก า ร ก า ร เ มื อ ง  
ก ร ร ม า ธิ ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  
กรรมาธิการวัฒนธรรม  ใน  ๓  
กรรมาธิการนั้นไดแบงหนาท่ีใน
การปฏิบัติอยางชัดเจน  คือ   
 ๑ .  ก ร ร ม า ธิ ก า ร
กา ร เ มื อ ง   จ ะต อ ง ทํ าหน า ท่ี
ประชาสัมพันธเผยแผการปกครอง 
 ๒ . ก ร ร ม า ธิ ก า ร
เศรษฐกิจ  มีหนาท่ีทํางบประมาณ
ในการบริหารงานองคการและตอง
ประสานงานเก่ียวกับงบประมาณกับกรมการศาสนาท่ีข้ึนกับแนวลาวสรางชาติ  โดยประสานงานกับ
รัฐบาลคือจะตองแจงรายละเอียดเก่ียวกับงบประมาณการประชุม  การปฏิบัติหนาท่ีในการเผยแผ
ศาสนาโดยจะตองลงพ้ืนท่ีในแตละจังหวัดท่ัวประเทศ  พรอมกันนั้นก็จะตองมีงบประมาณในการ
จัดต้ังการประชุม  การเลือกต้ังเจาคณะจังหวัดท่ัวประเทศตามมติตกลงของการประชุมใหญ  พ.ศ. 
๒๕๑๘   
 ๓. กรรมาธิการวัฒนธรรม  รับผิดชอบการศึกษา  การสาธารณสุขของพระสงฆ  งาน
ดานวรรณคดี  ตํารา  หลักสูตรการศึกษาปริยัติธรรม   
 การปฏิบัติหนาท่ีของแตละกรรมาธิการนั้น  ไดแบงหนาท่ีรับผิดชอบเปนบุคคลและ
จัดสรรหนาท่ีตําแหนงตามความรูความสามารถ  การปกครองคณะสงฆขององคการพุทธศาสนา
สัมพันธแหงประเทศลาวนั้นไดแบงสมาชิกขององคการออกเปน  ๓  ประเภท   
 ๑. สมาชิกกิตติมศักด์ิ  
 ๒. สมาชิกแกนสาร 
 ๓. สมาชิกสามัญ 
 ภิกษุสามเณรและคฤหัสถท่ีนับถือพระพุทธศาสนาลวนแตมีสิทธิ์สมัครเปนสมาชิกของ
องคการนี้ได  แตจะตองมีเง่ือนไขถูกตอง  คือมีอายุ  ๑๔  ปข้ึนไป  มีสัญชาติลาว  มีชีวประวัติอยาง
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ชัดเจนมีจิตใจรักชาติรักศาสนา  องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว แบงการปกครองออกเปน  ๓  
ระดับ  คือ   
 ๑. ระดับศูนยกลาง   มีอายุประจําการ  ๕  ป 
 ๒. ระดับจังหวัด   มีอายุประจําการ  ๔  ป 
 ๓. ระดับเมือง   มีอายุประจําการ  ๓  ป 
 รูปแบบการบริหารงานของศูนยกลางองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวมีดังนี้   
 - ประธานองคการ  มี  ๑  รูป 
 - รองประธาน  มี  ๑  หรือ  ๒ รูป 
 - เลขาธิการ    มี  ๑  รูป 
 - รองเลขาธิการ    มี  ๑  รูป 
 - คณะกรรมาธิการ    มี  ๕ ถึง ๗  รูป 
 - คณะประจําศูนยกลางองคการมี  ๑๓  ถึง ๑๕  รูป 
 - คณะกรรมการศูนยกลางองคการ  มี  ๓๕  รูป 
 สมาชิกองคการรูปใดท่ีละเมิดกฎระเบียบมติคําสั่งไมปฏิบัติตามตอแนวทางนโยบาย
องคการหรือธรรมวินัยและกฎหมายของรัฐบาล  จะตองถูกพิจารณาโทษตามความเหมาะสม  อิง
ตามสภาพเง่ือนไขตัวจริงองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดวางโครงการดําเนินงานไวอยางชัดเจน  
คือดานการปกครองภิกษุสามเณรตองเคารพธรรมวินัยปฏิบัติสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในขอบเขต
พระธรรมวินัย  เคารพพระเถระตามลําดับอาวุโสดําเนินการปกครองแบบประชาธิปไตย  มีความ
ยุติธรรม  ความเสมอภาค  โดยยึดถือความสามัคคีบนพ้ืนฐานความรักชาติและรักพระพุทธศาสนา  
ในดานการเมืองโดยยึดม่ันทัศนะท่ีถูกตอง  พระสงฆสามเณรลาวตองไดรับสิทธิผลประโยชนทาง
การเมืองเสมอภาคกันปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย  ยกระดับความรับรูทางการเมืองอยาง
ตอเนื่อง  ติดตามสภาพการณภายในและตางประเทศ  ปฏิบัติงานตามกําลังความสามารถเพ่ือ
สนับสนุนในการปฎิบัติภารกิจของชาติ มีสิทธิ์เขารวมขบวนการมหาชนท่ีกาวหนา  ในดานการ
ตางประเทศจะตองยึดหลัก  ๕  ประการ  รวมกันโดยสันติวิธีสรางความสัมพันธอันดีกับองคการ
จัดต้ังพุทธศาสนาและบรรดาองคการจัดต้ังอ่ืนๆ ท่ีกาวหนาในโลก มีสวนรวมในปกปกษรักษา
สันติภาพในภาคพ้ืนเอเชียและในโลก 
 การประชุมสมัยวิสามัญคร้ังนี้ยังไดมีมติเพ่ิมเติมอีก ๑๓ ขอ  ในขอท่ี ๓ มีขอความ
เก่ียวกับลิทธินิกายของพระสงฆลาววาพระสงฆสามเณรในประเทศลาว  ไมมีการจําแนกลัทธินิกาย
ไมใหพูดหรือเขียนวามหานิกายหรือธรรมยุต  นอกจากท่ีมีปรากฏอยูในวรรณคดีเทานั้น  พระสงฆ
สามเณรลาวเปนเอกภาพกันตามพระธรรมวินัย  ใหเรียกวาพระสงฆสามเณรลาว ขอ ๔ มีขอความ
วา  พระสงฆสามเณรลาวในท่ัวประเทศยอมมีอิสรภาพตามกฎหมายเทากับประชาชนพลเมืองลาว
ตามพระธรรมวินัย  สามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองตามกฎหมาย๒ 

                                                           
๒องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  มติ ๑๓  ขอ,  พ.ศ. ๒๕๑๘, (อัดสําเนา),  หนา  ๕๔-๖๔   
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 ท่ีจริ งแลวการบริหารงานการปกครองคณะสงฆ ก็มีจุดออนและขอบกพรอง  
เนื่องจากวาผูบริหารงานไมเอาใจใสปฏิบัติหนาท่ีตามการแตงต้ังและไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง
เต็มท่ีเนื่องมาจากสาเหตุท่ีขาดความรูความเขาใจในสภาพการณท่ีตนเองปกครองอยู  การปกครอง
คณะสงฆท่ีพระมหาเถระท้ังหลายจะตองเอาใจใสในเหตุการณเฉพาะหนาดังนี้ 
 ๑. พระสงฆจะตองปลุกจิตสํานึกของประชาชนใหมีความต่ืนตัวทางดานการเมือง  ให
พวกเขาไดเขาใจในการเปนเจาของประเทศชาติ 
 ๒. พระสงฆและคฤหัสถจะตองรวมมือกันในการปรับปรุงโครงสรางการปกครองและ
ปฏิบัติหนาท่ีของตนใหสอดคลองกับแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐบาล  สําหรับพระสงฆจะตอง
ประพฤติตามหลักคําสอนในทางพุทธศาสนา 
 ๓. พระสงฆและคฤหัสถจะตองรวมมือกันในการแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจ  
การเงิน  โดยเฉพาะพระสงฆจะตองแนะนําประชาชนใหปฏิบัติหนาท่ีของตน 
 ๔. พระสงฆและคฤหัสถจะตองใหความรวมมือในการศึกษาวัฒนธรรมและสาธารณสุข  
พระสงฆจะตองชวยสอนประชาชนใหพวกเขาไดเขาใจในหลักศีลธรรม 
 ๕. พระสงฆและคฤหัสถจะตองพัฒนาตัวเองอยูเสมอโดยการแสวงหาความรูเพ่ือ
รวมกันในการปฏิบัติหนาท่ี  ในการพัฒนาประเทศชาติและสังคม๓ 
 ตามเอกสารแผนการการปฏิบัติงาน  ๕  ป  ขององคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว ได
วางแผนไวเม่ือ  พ.ศ. ๒๕๒๔ -  ๒๕๒๙  ไดมีการปรับปรุงระเบียบการบริหารงานใหมีความชัดเจน
ข้ึนโดยเฉพาะการแบงอํานาจหนาท่ี  การปกครองระดับศูนยกลาง  คณะกองเลขาตองไปทํางานท่ี
สํานักงานทุกวัน ทุกๆ เดือนตองมีการประชุมและทุก ๆ ปตองมีการประชุมประจําป  เพ่ือทบทวน
ผลการปฏิบัติงานวาท่ีผานมาไดประสบผลสําเร็จและลมเหลวในหนาท่ีอะไรบาง  การปกครองระดับ
จังหวัดทุก ๆ สามเดือนจะตองใหมีการประชุมเปนประจํา  พระมหาเถระทุกรูปท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ศึกษาอบรมทางดานแนวคิดการเมือง  การศึกษาและวัฒนธรรมเม่ือมีปญหาเกิดข้ึน  เจาคณะจังหวัด
จะตองแกไขปญหานั้นใหทันกับสภาพการณ  ใหถือปฏิบัติตามแผนการ  ๕  ปน้ีผสมกับแผน
บริหารงานในคณะจังหวัดทุกๆ ๕ เดือนจะตองสรุปผลการปฏิบัติงานและสงใหศูนยกลางรับทราบ   
 นอกจากนี้คณะปกครองระดับจังหวัดจะตองทําแผนงบประมาณและใหรวมมือกับ
หนวยงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวของทุก ๆ จังหวัดจะตองจัดใหมีหองสมุดสําหรับเจาคณะเมืองก็ตอง
ปฏิบัติเชนเดียวกันกับคณะจังหวัด  เพราะเปนการปกครองทองถ่ินของคณะสงฆผูปกครองจะตองมี
ความรูในทองถ่ินและสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนพรอมนี้ก็ตองนําประชาชนปฏิบัติตามประเพณีอัน
ดีงามและพยายามกําจัดปญหาในการเชื่อถือท่ีขาดเหตุผลของประชาชน๔ 

                                                           
๓ภูมี   วงษวิจิตร,  คําปราศรัยในการประชุมสงฆ พ.ศ. ๒๕๑๙, (อัดสําเนา),  หนา  ๕-๗. 
๔องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว, เอกสารแผนการปฏิบัติงาน ๕ ป พ.ศ. ๒๕๒๔ -๒๕๒๙,   

(อัดสําเนา),  หนา  ๑-๖. 
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 สรุป  การบริหารงานดานการปกครองคณะสงฆลาวจาก พ.ศ. ๒๕๑๘ จนถึงปจจุบัน 
องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดใชกฎระเบียบและมติของการประชุมธรรมวินัย ธรรมนูญปกครอง
สงฆ เปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการปกครองคณะสงฆ โดยประสานความรวมมือจากรัฐบาล
เชนการจัดฝกอบรม
รั บฟ ง  ก าร เ ผยแผ
นโยบายการบริหาร
ประเทศ ของรัฐบาล
ท้ังนี้ก็เพ่ือใหพระสงฆ
ไ ด เ ข า ใ จ แ นว ทา ง
การเมืองของรัฐบาล
ลาว กรมการศาสนา
ท่ีสังกัดแนวลาวสราง
ช า ติ  ไ ด มี บ ท บ า ท
โดยตรงในการประสานงาน จากภาครัฐและตางประเทศเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการดําเนินงาน
ของคณะสงฆลาว การปกครองคณะสงฆไดปรับปรุงทางดานโครงสราง และแตงต้ังพระมหาเถรท่ีมี
ความรูทางธรรมวินัยใหมีหนาท่ีรับผิดชอบในงานดานการปกครองคณะสงฆตามความจําเปนท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในองคการสงฆและปจจัยภายนอก โดยเฉพาะในระยะปจจุบันนี้ การ
ปกครองคณะสงฆลาวไดนําใชธรรมนูญปกครองสงฆกฎระเบียบสังฆาณัติ ในการปกครองคณะสงฆ
มติของพรรคและรัฐบาลลาวท่ีเก่ียวกับศาสนาเปนเครื่องมือสําคัญในการปกครองคณะสงฆลาว 
 ๒. การบริหารดานการศึกษา 
 การศึกษาของคณะสงฆลาวนั้นในระยะแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
๒๕๑๘ องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดจัดการศึกษาของคณะสงฆรวมในคณะกรรมาธิการ
วัฒนธรรม  ดําเนินการศึกษาตามหลักประชาธิปไตยของประชาชน  การศึกษาของพระสงฆสามเณร
นอกจากศึกษาธรรมวินัยแลวยังจะตองศึกษาความรูรอบตัวที่มีลักษณะรักชาติ  การศึกษาทุกระดับ
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีคุณภาพและตองมีการปรับปรุงระบบการศึกษาอยางตอเนื่องเพ่ือใหทัน
ตอความกาวหนาทางสังคม  คณะกรรมาธิการการศึกษาไดพยายามใหพระสงฆสามเณรไดรับ
การศึกษาอยางเสมอภาค  การประชุมใหญครั้งท่ี ๑  ขององคการพุทธศาสนาไดมีมติแตงต้ัง
คณะกรรมการมีพระมหาเถระ  ๔  รูป   
 พรอมนี้องคการพุทธศาสนายังไดมีมติขอท่ี  ๙  ยังไดกลาวไวเก่ียวกับโรงเรียนบาลีชั้น
ประถม  และโรงเรียนบาลีชั้นมัธยม  ตองเปนหนาท่ีของคณะกรรมาธิการปกครองระดับจังหวัดเปน
ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง  สําหรับการศึกษาท่ีสูงกวานั้นเปนหนาท่ีของคณะกรรมการศูนยกลาง
องคการพุทธศาสนาและกระทรวงศึกษาธิการเปนผูรับผิดชอบ๕  ในป พ.ศ. ๒๕๑๘  องคการพุทธ

                                                           
๕องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  เอกสารการประชุมใหญคร้ังท่ี  ๑ พ.ศ. ๒๕๑๘, หนา  ๑๗-๖๒.  
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ศาสนาสัมพันธแหงประเทศลาวไดออกขอตกลงแตงต้ังคณะกรรมรับผิดชอบการศึกษาอบรม
ฝกอบรมครูสอน  ใหคณะกรรมการชุดนี้เปนผูอํานวยการท่ัวไป  และรับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา
อบรมครูพระ๖  คณะกรรมการชุดนี้ไดทําการอบรมครูพระท่ีจะไปสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมท้ังใน
สวนกลางและในสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ  เพ่ือใหพวกเขาไดเขาใจแนวทางนโยบายการศึกษาของ
รัฐบาลลาว  โดยความเปนจริงแลวการศึกษาของคณะสงฆในเวลานั้นไดรับความรวมมืออยางใกลชิด
จากกระทรวงศึกษา  กีฬา  และธรรมการ  ดังท่ีปรากฏอยูในขอตกลงเลขท่ี  ๙๘  ของรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการแตงต้ังคณะอํานวยการโรงเรียนพระสงฆ  คณะกรรมการชุดนี้ได
แบงอํานาจหนาท่ีออกเปน  ๓  แผนก 
 ๑. แผนกปกครอง 
 ๒. แผนกวิชาการ 
 ๓. แผนกการเมือง 
 โดยมีมติรวมกันดังตอไปนี้ 
 ๑. สําหรับชั้นประถมใหเรียนต้ังแตประถม  ๓  ข้ึนไป  เนื่องจากวาพระสงฆสามเณร
ลาวสวนมากมีความรูอยูแลว  กรรมการจึงทําหลักสูตรเทากับชั้นประถมเพียง  ๓  ป  และเรียนวิชา
ธรรมวินัย  โดยใชพุทธประวัติประกอบเขาในการสอนธรรมะ  ใชคําศัพทภาษาบาลีในการสอนวินัย  
เพ่ือทําใหนักเรียนชั้นท่ี  ๑  มีความเคยชินตอคําศัพทภาษาบาลี 
 ๒. สําหรับชั้นมัธยมใชหลักสูตรพุทธศาสนาเขา  ๒ วิชา  คือวิชาธรรม  และวิชาบาลี  
โดยแปลคําศัพทท่ีใชในพิธีสังฆกรรมตางๆ ทางวินัยสงฆและหลักไวยากรณ   
 ๓. โรงเรียนสรางครูชั้นอุดม  ใชหลักสูตรทางพระพุทธศาสนา  ๒  วิชา  คือ  วิชาแปล
พระอภิธรรม  และวิชาไวยากรณบาลี   
 คณะกรรมการชุดนี้ ส ามารถปรับปรุ ง เปลี่ ยนแปลงแก ไขหลักสูตร เ ก่ียว กับ
พระพุทธศาสนาไดตามความเหมาะสม  ท้ังน้ีก็เพ่ือใหการเรียนการสอนของพระสงฆสามเณรไดมี
ความตอเนื่อง๗  สําหรับนิตยภัตรและเงินเดือนครูสอนสําหรับพระสงฆสามเณรหรือคณะศึกษาสงฆ
และคณะอํานวยการโรงเรียนมีสิทธิไดรับนิตยภัตรดังตอไปนี้ 
 ๑. หัวหนาคณะอํานวยการศึกษาสงฆท่ัวประเทศ  ไดรับเดือนละ  ๒,๕๐๐  กีบ  คณะ
อํานวยการไดรับรูปละ  ๒,๐๐๐  กีบ   
 ๒. หัวหนาคณะศึกษาสงฆจังหวัด  หัวหนาคณะอํานวยการสรางครูสงฆชั้นกลางและ
หัวหนาคณะอํานวยการโรงเรียนอุดมศึกษาสงฆ  ไดรับเดือน  ๒,๐๐๐  กีบ  และ  ๑,๗๐๐  กีบ 
 ๓. หัวหนาคณะอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสงฆไดรับเดือนละ  ๑,๗๐๐  กีบ  และ
คณะ  ๑,๕๐๐  กีบ 
                                                           

๖พระมหาคําตัน   เทพบัวลี,  มติแตงต้ังรับผิดชอบการศึกษาสงฆ พ.ศ. ๒๕๑๘,  (อัดสําเนา),  
หนา  ๑.  

๗องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว, เอกสารบันทึกกองประชุมกับกรมธรรมการ  พ.ศ. ๒๕๓๘,  (อัด
สําเนา),  หนา ๑-๒. 
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 ๔. หัวหนาโรงเรียนประถมศึกษาสงฆไดรับเดือนละ  ๑,๕๐๐  กีบ 
 สําหรับครูสอนชั้นอุดมศึกษาไดรับเดือนละ  ๒,๐๐๐  กีบ  ครูสอนชั้นมัธยมศึกษา  
ไดรับเดือนละ  ๑,๓๐๐  กีบ  คณะอํานวยการและครูสอนโรงเรียนสรางครูชั้นกลาง  เปน
ภาระหนาท่ีของกรมธรรมการเปนผูจัดงบประมาณใหโรงเรียนพระสงฆท่ีข้ึนกับศูนยกลางโรงเรียน
พุทธศาสนาโดยตรง  มี  ๒  โรงเรียน  คือ   
 ๑. โรงเรียนสรางครูสงฆชั้นสูง  ชั้นกลาง  และชั้นตนต้ังอยูวัดองคตื้อมหาวิหาร 
 ๒. โรงเรียนอุดมศึกษาสงฆ  ต้ังอยูวัดพระธาตุหลวงเหนือ 
  เพ่ือใหการศึกษาของคณะสงฆใหมีคุณภาพทางกระทรวงศึกษาและรัฐบาลลาวไดให
การชวยเหลืออยางตอเนื่อง  ใหคณะกรรมาธิการการศึกษาสงฆไดปรับปรุงโรงเรียนพระสงฆท่ีมีอยู
แลวใหมีเง่ือนไขอํานวยความสะดวกตอการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนสรางครูสงฆ  
ตรวจตรารวบรวมสถิติเพ่ือใหเกิดความถูกตองในการบริหารคณะสงฆใหมีคุณภาพดีข้ึนทีละกาว๘ 
 ในป พ.ศ. ๒๕๓๐  องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดใหคณะกรรมาธิการศึกษาสงฆ
จัดการประชุมเพ่ือแกไขหลักสูตรทางพระพุทธศาสนาตามทิศทางยุทธศาสตรของการศึกษา จาก   
พ.ศ. ๒๕๓๐  ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓  ภายใตการเปนประธานของอาจารยผอง  สมฤก  ประธาน
คณะกรรมการคนควาปรัชญาพระพุทธศาสนา  การประชุมไดตกลงเปนเอกภาพกันจัดต้ัง
คณะกรรมาธิการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรทางพระพุทธศาสนา  ๔  วิชา  คือ  ธรรมประยุกต  
วินัย  บาลีสันสกฤต  และประวัติพระพุทธศาสนาใหสอดคลองกับสภาพและจุดพิเศษของการศึกษา
สงฆในระยะใหม๙ 
 อิงตามแผนการ  ๕  ป  ครั้งท่ี  ๑  ขององคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดมอบหนาท่ี
ให  พระมหาวิจิตร   สิงหาราช  เปนประธานคณะอํานวยการโรงเรียนอุดมศึกษาสงฆ  และพระมหาผอง   
สมฤก  เปนประธานคณะอํานวยการโรงเรียนสรางครูสงฆ  มีบทบาทภาระหนาท่ี  จะตองพัฒนา
การศึกษาคณะสงฆใหมีความเจริญกาวหนาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   
 การประชุมใหญของคณะสงฆครั้งท่ี ๓ นี้ยังไดรับรองโครงการดําเนินงานโดยเฉพาะ
การศึกษาของคณะสงฆจะตองรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนข้ึนต้ังแตประถมศึกษา
ถึงชั้นอุดมศึกษา และโรงเรียนสรางครูสงฆ การนําเอาวิชาพระพุทธศาสนาเขาไปสอนในโรงเรียนครู
สงฆจะตองเลือกเฟนใหเหมาะกับสภาพการณ คณะกรรมการศึกษาสงฆในแตละระดับจะตองมี
นโยบายสรางโรงเรียนใหพระสงฆสามเณรไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง รักษาธรรมเนียมประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา ท่ี มีมาแต โบราณกาล น้ัน การจะทําใหพระภิกษุสามเณรมีความรูทาง
พระพุทธศาสนาเปนภาระหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาสงฆจะตองสืบ
ตอลบลางการไมรูหนังสือคืออานไมออก เขียนไมได ( ภาษาลาว เรียกวา กืกหนังสือ) สงเสริม
                                                           

๘กระทรวงศึกษา กีฬาและธรรมการ,  แผนการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๑๙ ถึง ๒๕๒๐,  (อัดสําเนา), หนา  ๗-
๘.  

๙องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  หนังสือแตงต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเรียนทางพุทธศาสนา  
พ.ศ. ๒๕๓๐,  (อัดสําเนา),  หนา  ๑. 
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พระสงฆสามเณรท่ีมีความรูความสามารถใหเปนครูสอนเพ่ือใหลูกหลานไดเลาเรียนตามกําลัง
ความสามารถ๑๐ 
 หลังจากท่ีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวไดใชนโยบายจิตนาการใหม  ไดกําหนดแจง
นโยบายตอพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนศาสนาท่ีผูกพันกับสังคมคนลาวมายาวนาน  มติกองประชุมใหญ
ของศูนยกลางพรรคไดระบุไววารัฐจะสืบตอสงเสริมการศึกษาของคณะสงฆและขยายระบบโรงเรียน
สงฆใหดีข้ึนโดยมีเนื้อนัยทางธรรมและทางโลกพรอมกันนี้รัฐก็จะสรางเง่ือนไขใหพระสงฆสามเณรได
ประกอบสวนในการสรางสาธารณประโยชน  และภารกิจในการพัฒนาประเทศชาติ๑๑ 
 กระทรวงศึกษาธิการไดแตงต้ังคณะการปรับปรุงการศึกษาสงฆเพ่ือยกสถานะโรงเรียน
สรางครูสงฆข้ึนเปนวิทยาลัยสงฆ  โดยขอตกลงเลขท่ี  ๔๔๙/สส  พ.ศ. ๒๕๓๘  คณะกรรมการ
ดังกลาวประกอบดวย  พระเถระจากองคการพุทธศาสนา  นักวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ  มี
หนาท่ีจัดต้ังโครงการหลักสูตรวิทยาลัยสงฆเพ่ือสงเสริมพระสงฆสามเณรใหมีความรูความสามารถใน
การเผยแผพุทธศาสนาและผลิตทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ  เพ่ือนําไปใชในหนาท่ีการเผยแผ
พระพุทธศาสนา  สงเสริมใหพระสงฆสามเณรเปนผูมีคุณภาพทางดานแนวคิดและการปฏิบัติงาน  
ซ่ึงในอดีตท่ีผานมาเห็นวาพระสงฆลาวไดมีสวนรวมในแกการพัฒนาประเทศ  คณะกรรมการราง
หลักสูตรไดจัดทําหลักสูตรของวิทยาลัยสงฆจนสําเร็จเปนท่ีเรียบรอยจึงทําการเปดเรียนในป พ.ศ. 
๒๕๓๙๑๒  อิงตามบทสรุปผลการปฏิบัติงานขององคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว พ.ศ. ๒๕๔๐  ได
สรุปเก่ียวกับการศึกษาสงฆมีโรงเรียนชั้นมัธยมท้ังหมด  ๒๓  แหงท่ัวประเทศ  โรงเรียนมัธยมตอน
ปลายท่ัวประเทศ  ๔  แหง  ในนครหลวงเวียงจันทนมีโรงเรียนวิทยาลัยสงฆท้ังหมด  ๔  แหง๑๓ 
 ในป  พ.ศ. ๒๕๔๐  องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว  ไดจัดการประชุมใหญครั้งท่ี  ๔  
ข้ึน  คณะกรรมาธิการการศึกษาสงฆ  ไดกลาววาโรงเรียนพระสงฆท้ังหมดท่ัวประเทศมี  ๕๖  แหง  
ครูอาจารยมีท้ังหมด  ๔๐๙  คน  โรงเรียนมัธยมสงฆตอนปลาย  ๔  แหง  ครูอาจารย  ๙๐  คน  มี
นักเรียนท้ังหมด  ๓,๗๕๙  รูป  วิทยาลัยสงฆ  ๑  แหง  ครูอาจารย  ๓๐  คน  มีนักเรียนท้ังหมด  
๗๐  รูป  และมีนักเรียนพระสงฆลาวท่ีกําลังเรียนอยูประเทศพมา  ๙  รูป  นักเรียนพระสงฆลาวอยู
ประเทศไทย  ๑๙  รูป๑๔ 
 ในบทสรุปนี้ คณะกรรมาธิการการศึกษาไดยอมรับวาการศึกษาสงฆนั้นยังมีปญหาการ
ขยายตัวชา  ไมสามารถตอบสนองตอความตองการในปจจุบันนี้  และยังมีปญหาดานคุณภาพ  

                                                           
๑๐องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว, โครงการดําเนินงานองคการพระพุทธศาสนาสัมพันธลาวพ.ศ. 

๒๕๓๓, (อัดสําเนา),  หนา ๙๓-๙๕.  
๑๑องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  เอกสารยุทธศาสตรการศึกษาสงฆ,  (เอกสารโรเนียว),  หนา  ๑. 
๑๒องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  ขอตกลงวาดวยภาระบทบาทของวิทยาลัยสงฆ  พ.ศ. ๒๕๓๙,  

(อัดสําเนา),  หนา ๑-๔. 
๑๓องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  บทสรุปผลงาน  ๑  ป  พ.ศ. ๒๕๔๐,  (อัดสําเนา),  หนา  ๒-๓. 
๑๔องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  บทสรุปรายงานการปฏิบัติงานขององคการพุทธศาสนาสัมพันธ

ลาว  พ.ศ. ๒๕๔๐,  หนา  ๖-๗. 
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หลักสูตรและตําราเรียนยังไมไดคุณภาพและพอเพียงตอความตองการเพ่ือจัดต้ังปฏิบัติมติศูนยกลาง
พรรควาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   ท่ีพยายามยกคุณภาพการศึกษาสงฆใหสูง ข้ึน  
คณะกรรมาธิการการศึกษาสงฆไดกําหนดหนาท่ีจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้  ใหนักเรียนเรียนวิชาทาง
วิชาทางพระพุทธศาสนา  ตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมาธิการการศึกษาสงฆไดจัดทําข้ึน  และใหเรียน
ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดวางไว  เชน  อักษรศาสตร  วิชาวรรณคดี  วิทยาศาสตร  
และประวัติศาสตร  คณะกรรมาธิการศึกษาสงฆจะตองรวมมือกับหนวยงานการศึกษาของรัฐบาล
เพ่ือสรางเง่ือนไขใหเกิดความสะดวกแกการศึกษาสงฆ  และปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสงฆใหได
คุณภาพ  ฝกอบรมพระสงฆใหมีความรูเก่ียวกับหลักวิชาครู  พรอมกันนี้ก็จะตองหางบประมาณท่ี
เปนนิตยภัตรแกครูท่ีเปนพระสงฆ๑๕ 
 สําหรับแผนขยายโรงเรียนของคณะกรรมาธิการการศึกษาสงฆ  ไดทําการขยาย
โรงเรียนสงฆใหมีข้ึนหลายจังหวัด  เชน  จังหวัดจําปาศักด์ิ  ไดสรางโรงเรียนพุทธศิลปะ  ๑  แหง  
และโรงเรียนปริยัติธรรม  ๑  แหง  พรอมกันนี้ก็ไดกอสรางอาคารเรียนหลังใหม  และสรางวิทยาลัยสงฆ
จําปาศักด์ิข้ึน  ๑  แหง  นอกจากนี้ยังมีการขยายโรงเรียนมัธยมปลายศึกษาตอนปลายสงฆข้ึนอีก  
เชน  จังหวัดคํามวน  ๑  แหง  อุดมชัย  ๑  แหง  เวียงจันทน  ๑  แหง  สําหรับจังหวัดสุวรรณเขต
ไดสรางโรงเรียนปริยัติธรรมข้ึน  ๒  แหง  โดยมอบภาระหนาท่ีใหคณะศึกษาสงฆประจําจังหวัด
รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาผูบริหารการศึกษาสงฆในจังหวัดของตนใหมี
ความกาวหนา  ท้ังนี้ก็เนื่องจากวาจังหวัดสุวรรณเขตมีปจจัยเอ้ืออํานวยตอการศึกษาสงฆ   
 สําหรับคณะกรรมาธิการการศึกษาไดตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาการศึกษา
ของคณะสงฆ โดยปรับปรุงโครงสรางพัฒนาบุคลากรสรางโรงเรียนใหเพียงพอตอการขยายตัวและ
เพ่ิมข้ึนของจํานวนนักเรียนท้ังพระภิกษุและสามเณร นอกจากนี้คณะกรรมาธิการการศึกษาสงฆยังได
มีแผนนโยบายสนับสนุนใหนักศึกษาสงฆลาว ขอทุนเรียนฟรีจากรัฐบาลและคณะสงฆพมาและ
ประเทศไทยเห็นไดวาการศึกษาของคณะสงฆถึงจะมีการขยายตัวชาแตก็มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
มาโดยตลอด 
 ๓. คณะบริหารดานการเผยแผ 
 สําหรับคณะกรรมาธิการเผยแผ ศาสนาขององคการพุธศาสนาสัมพันธลาวหลังเปลี่ยน
ระบอบการเมืองการปกครองลาว พ.ศ.๒๕๑๘ ไดจัดการประชุมใหญข้ึนไดมีมติรับรองโครงการ
ดําเนินงาน และคณะบริหารงานศูนยกลางพระพุทธศาสนารับรองมติแตงต้ังพระเถระรับหนาท่ี
ตําแหนงอยูในคณะกรรมาธิการเผยแผมีคณะกรรมาธิการ 
 คณะกรรมการเผยแผ นี้มีหนาท่ีจัดทําแผนงานและโครงการเผยแผพระพุทธศาสนาให
สอดคลองกับการเมืองการปกครองและแนวทางของรัฐบาล โดยนําเอาหลักศีลธรรมทางศาสนา
ประสมประสานกับสภาพการตัวจริงเพ่ือแกไขปญหาสังคมใหประชาชนเลิกการเชื่อถืองมงาย    เชน

                                                           
๑๕องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  เอกสารการประชุมใหญคร้ังท่ี  ๓ พ.ศ. ๒๕๔๐, หนา  ๒๐-๔๓. 
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การเชื่อถือผีและ พราหมณ๑๖ โดยความเปนจริงแลว การเทศนาเผยแผ ก็เปนหนาท่ีพระภิกษุสงฆ 
แตผูท่ีจะทําหนาท่ีในการเผยแผศาสนาท่ีอยูในสภาพหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจะตองมี
ความรูความเขาใจสภาพการตัวจริงโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาชีวิตของประชาชนใหมีความรูความ
เขาใจในหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนา ในป พ.ศ. ๒๕๑๘ องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดมีมติ
แตงต้ังศูนยสัมมนาสงฆข้ึน หนึ่งคณะเพ่ือเปนสถานท่ีอบรมใหแกพระภิกษุสงฆและสามเณร๑๗ 
อิงตามผลสรุปจากการประชุมขององคการพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๑  ไดสรุปการเผยแผพุทธศาสนา
มีดังนี้  คือไดเทศนาทางวิทยุเปนประจําและไดจัดต้ังคณะกรรมการลงไปประสานสมทบกับองคการ
ปกครองทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในทุกระดับ  และจัดต้ังคณะกรรมการเทศนาข้ึน  ๑  
คณะ  นําโดยพระอาจารยมหาผอง  สมฤกษ  หลังจากดําเนินการไดหลายปคณะกรรมการนี้ได
จัดพิมพหนังสือสําหรับการเทศนาออกหลายเลม  และไดจัดทําแผนนโยบายไวเปนหลักการในการ
เผยแผศีลธรรม คือ 
 -พระสงฆสามเณรจะตองรูจักประยุกตหลักศีลธรรมทางดานพุทธศาสนาเพ่ือ
ประยุกตใชกับแนวทางการเมืองของรัฐบาล 
 -การเผยแผศีลธรรมทางพุทธศาสนาตองมีการกลั่นกรองเลือกเฟนสิ่งท่ีเปนสัจธรรม 
เพ่ือใหประชาชนไดหลุดพนออกจากการเชื่อถืองมงายไรเหตุผล 
 -พิธีการทางพระพุทธศาสนาตองไมอยูในลักษณะฟุมเฟอย  จําแนกออกจากศาสนา
พราหมณและผีออกจากศาสนาพุทธ   
 -การเทศนาแตละครั้งจะตองใหสอดคลองกับทองถ่ิน  เพ่ือใหเกิดความสามัคคีรูจักพ่ึง
ตัวเอง๑๘ 
 จากบทสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  ๔  ป  พ.ศ. ๒๕๑๘  ถึง พ.ศ. ๒๕๒๓  ได
สรุปผลการเผยแผไวทุกจังหวัดไดต้ังหนาเทศนาอบรมเผยแผศีลธรรมอยางกวางขวาง  โดยมี
ประชาชนใหความเคารพและเชื่อถือปฏิบัติตามหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนา  ท้ังนี้ก็เนื่องจากวาคน
ลาวนั้นไดเชื่อถือศาสนามาชานาน  การเทศนาเผยแผทางดานศีลธรรมใหประชาชนนั้นสามารถแกไข
ปญหาชีวิตของพวกเขาไดเปนอยางดี๑๙ 
 ในระยะนี้การเผยแผศีลธรรมทางดานพระพุทธศาสนานั้นไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลลาว  เพราะพระสงฆสามเณรมีบทบาทสําคัญตอสังคมลาว  องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว
ไดจัดต้ังคณะกรรมการเผยแผศีลธรรมในป  พ.ศ. ๒๕๓๓  ข้ึน  ๑  คณะ  คณะกรรมการเผยแผมี
สิทธิและหนาท่ีดังตอไปนี้ 
                                                           

๑๖องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว, เอกสารการประชุมใหญคร้ังท่ี ๑พ.ศ. ๒๕๑๘,  หนา ๒๓-๖๙. 
๑๗เรื่องเดียวกัน,  หนา  ๖๒. 
๑๘องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  โครงการบริหารงานคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๒๓,  (อัดสําเนา),  หนา  

๑ – ๒. 
๑๙องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  เอกสารสรุปผลงาน  ๖  เดือน  พ.ศ. ๒๕๒๖,  (อัดสําเนา),   

หนา  ๘. 
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 ๑. ทําการศึกษาอบรมศีลธรรมใหแกประชาชน  เพ่ือใหพวกเขาไดมีความรูความเขาใจ
ในพุทธศาสนา 
 ๒. จัดต้ังศูนยฝกอบรมการเทศนาปาฐกถาธรรมท่ีสอดคลองกับแนวทางนโยบายของ
รัฐบาล 
 ๓. คนควาและเรียบเรียงหนังสือเทศนาประยุกตเขากับแนวทางนโยบายของรัฐบาลให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง 
 ๔. จัดต้ังสํานักวิปสสนากัมมัฏฐานข้ึนในทองถ่ินท่ีเหมาะสม  โดยเฉพาะจังหวัดท่ีมี
เง่ือนไขอํานวยความสะดวก 
 ๕. ปรับปรุงเรียบเรียงหนังสือศาสนพิธีและพิมพเผยแผท่ัวประเทศ๒๐ 
 การดําเนินการขององคการสงฆเพ่ือปฏิบัติตามแผนการ  ๕  ปของรัฐบาล  ครั้งท่ี  ๒  
องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว  ไดกําหนดยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนา  เพ่ือรับประกัน
ผลสําเร็จในหนาท่ีของตน  ประกอบสวนเขาในการปฏิบัตินโยบายการตางประเทศของรัฐบาล  คณะ
บริหารงานคณะสงฆทุกระดับไดทําการเทศนาโฆษณาอธิบายใหพุทธศาสนิกชนไดเขาใจวาใน
ปจจุบันนี้การปกปกษรักษาประเทศชาติตองมีสติระวังตัวรักษาเอกราชอธิปไตยและผืนแผนดินของ
ชาติ  พระมหาเถระทุกระดับไดชวยปลุกระดมลูกหลานประชาชนใหสมัครใจรวมกันปองกันชาติ๒๑ 
 อิงตามการประชุมใหญครั้งท่ี  ๓  ขององคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว  ไดกําหนด
นโยบายในการเผยแผไวดังนี้ 
 ๑. การเทศนาเผยแผศีลธรรมโฆษณาอบรมนั้นมีจุดประสงฆเพ่ือใหประชาชนไดเขาใจ
หลักศีลธรรมทางดานพระพุทธศาสนาและนโยบายของรัฐบาล 
 ๒. การเทศนาหรือการโฆษณาอบรมนั้นเปนหนาท่ีของพระสงฆสามเณรท่ีบวชเขามาใน
พุทธศาสนา  แตก็จะตองเลือกเฟนเอาหลักธรรมคําสอนทางดานพระพุทธศาสนา  ท่ีมันสอดคลอง
กับสภาพการณเปลี่ยนแปลงในเวลานี้ 
 ๓. การเทศนาหรือศึกษาอบรมประชาชนตองมีเปาหมายทําใหประชาชนเลิกการเชื่อถือ
สิ่งท่ีไรเหตุผล  ไมหมกมุนในอบายมุขละเลิกจากการพนัน 
 ๔. บทเทศนาตองแกไขปญหาสังคมท่ีเสื่อมโทรมทําใหประชาชนปฏิบัติเบญจศีลและ
เบญจธรรม 
 ๕. บทเทศนาแตละบทใหมีจุดประสงฆสงเสริมมูลเชื้อสามัคคี  ทําใหประชาชนมีความ
ขยันในการทํามาหาเลี้ยงชีพ๒๒ 

                                                           
๒๐องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว, ขอกําหนดวาดวยการจัดต้ังปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๓๓,   

(อัดสําเนา),  หนา  ๓. 
๒๑องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว, เอกสารกองประชุมใหญคร้ังท่ี  ๓  พ.ศ. ๒๕๓๓, (อัดสําเนา),  หนา  

๔๔-๔๖. 
๒๒องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว, โครงการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๓๓,  (อัดสําเนา),  หนา  ๙๒ – ๙๓. 
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การเผยแผศีลธรรมทางพุทธศาสนานั้น  นอกจากจะไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากรัฐบาล
และประชาชน  ยังมีหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีไดนิมนตพระสงฆใหเขารวมสัมมนาหรือปาฐกถาธรรม  เพ่ือ
เผยแผบทบาทพุทธศาสนาท่ีมีตอสังคมลาว  เชนกระทรวงวัฒนธรรมไดนิมนตพระเถระไปรวม
สัมมนาเพ่ือรับฟงแนวคิดของพระสงฆผูมีบทบาทชี้นํานําพาประชาชนลาวใหเกิดความต่ืนตัวทางดาน
การเมือง  และรวมกันในการพัฒนาสังคมประเทศชาติ  เพราะไมวาอยูในสภาพการณใดๆ ก็ตาม  
เชน  เม่ือบานเมืองมีความสงบสุขปราศจากภัยสงคราม  พระสงฆก็ยังมีบาทและอิทธิพลตอสังคม
ลาวเปนผูนําทางดานจิตวิญญาณ  ดังน้ันบทบาทของพระสงฆจึงไดการยอมรับเปนท่ีกวางขวางจาก
ประชาชนและผูนํารัฐบาล๒๓ 
 ในป  พ.ศ. ๒๕๔๐  องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดจัดการประชุมใหญข้ึนอีกครั้ง
เพ่ือทบทวนผลงานในปท่ีผานมา  เก่ียวกับภาระหนาท่ีในการเผยแผศีลธรรมทางพุทธศาสนา  ท่ี
ไดรับการปรับปรุงสนับสนุนจากรัฐบาลดวยดีเสมอมา  ภายใตการเปนประธานของพระอาจารยชาดี  
กนฺตสีโล  ไดจัดโครงการข้ึน  ๒  โครงการ   
 ๑. โครงการฝกอบรมพระธรรมกถึก  ไดเริ่มปฏิบัติต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง ๒๕๓๗  ได
เปดการฝกอบรมพระธรรมกถึกข้ึนท่ีวัดพุทธวงศาปาหลวง  มีพระสงฆสามเณรเขารวมฝกอบรม
จํานวน  ๙๒  รูป  โดยใชเวลาในการฝกอบรมอยู  ๕๔  วัน  ตอมาก็ไดฝกอบรมอีกเปนครั้งท่ี  ๒  มี
พระสงฆสามเณรเขารวมอีก  ๕๑  รูป  ท่ีมาจาก  ๑๗  จังหวัดท่ัวประเทศ  การฝกอบรมไดมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหพระภิกษุสามเณรไดเขาใจหลักธรรมคําสอนและมีความรูความสามารถในการ
เผยแผพุทธศาสนาใหเขาสูจิตใจของประชาชน  และใหพระสงฆสามเณรรักษาประเพณีระเบียบวินัย
ของพระสงฆไวใหม่ันคง  การฝกอบรมไดใชเวลา  ๒๒๐  วัน  โครงการนี้ไดประสบผลสําเร็จเปน
อยางดี 
 ๒. โครงการอบรมวิปสสนากัมมัฏฐาน  ในป  พ.ศ. ๒๕๓๙  ถึง ๒๕๔๐  ไดเปดการ
อบรมการฝกวิปสสนากัมมัฏฐานในนครหลวงเวียงจันทน  ปรากฏวาไดมีประชาชนลาวสนใจเขารวม
ปฏิบัติอยางมากมาย  โดยเฉพาะการฝกอบรมข้ึนอยูในแตละทองถ่ิน  การจัดฝกอบรมวิปสสนา
กัมมัฏฐานนั้นไดใชระยะเวลาเรียน  ๗  วัน  ไดมีผูเขารวมปฏิบัติ  ๒,๘๕๙  คน  พระสงฆ  ๘๓๖  
รูป  สามเณร  ๔๙๔  รูป  ประชาชน  ๑,๕๑๔  คน  พิเศษยังมีชาวตางประเทศสนใจเขารวม
ฝกอบรมตัวจริง  ๓๑  คน   
 การจัดฝกอบรมธรรมกถึกและวิปสสนากัมมัฏฐานนั้นไดจัดข้ึนท่ัวทุกภาคของประเทศ
ท้ังนี้ก็เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดเขารวมประพฤติปฏิบัติธรรม  เพ่ือใหพวกเขาไดมีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา๒๔ 

                                                           
๒๓พระอาจารยชาลี   กนฺตสีโล,  ธรรมะกับสังคมลาว,  พ.ศ. ๒๕๓๘, (อัดสําเนา),  หนา ๔-๑๒. 
๒๔องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  เอกสารการประชุมใหญคร้ังท่ี ๔  พ.ศ. ๒๕๔๐,  (อัดสําเนา),  

หนา  ๘-๑๑. 
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 ตามโครงการดําเนินงานขององคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว  โดยรับรองจากการ
ประชุมใหญครั้งท่ี  ๔  คณะกรรมาธิการเผยแผไดกําหนดภารกิจท่ีจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 ๑. คณะเผยแผแตละระดับจะตองทําการฝกอบรมธรรมกถึกและวิปสสนากัมมัฏฐาน  
เพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาสเขารวมในการปฏิบัติ 
 ๒. พระมหาเถระทุกรูปท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเผยแผ  จะตองฝกอบรม
พระสงฆสามเณรท่ีอยูภายใตการปกครองของตนใหพวกเขาไดเรียนรูหลักธรรมใหเขาใจอยางชัดเจน  
เพ่ือเปนประโยชนในการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 ๓. สํานักเผยแผทุกระดับตองเลือกเฟนเอาหลักศีลธรรมประยุกตเขากับสภาพการตัว
จริง  เพ่ือใหการเทศนาแตละครั้งไดประสบผลสําเร็จ 
 ๔. คณะเผยแผตองรวมมือกับองคการปกครองฝายบานเมือง  อํานวยความสะดวกใน
การเผยแผศีลธรรมของพระสงฆและใหประชาชนเคารพระเบียบกฎหมายของบานเมือง๒๕ 
 เพ่ือใหมีหลักการในการปฏิบัติงานของกรรมาธิการบริหารงานคณะสงฆองคการพุทธ
ศาสนาสัมพันธลาวไดนําใชธรรมนูญปกครองสงฆ   พ.ศ.  ๒๕๔๑  ได กําหนดหนา ท่ีของ
คณะกรรมาธิการเผยแผ  มีดังตอไปนี้ 
 ๑. จัดต้ังสังฆบัญญัติ  สังฆาณัติ  กฎระเบียบในการดําเนินงานเผยแผศีลธรรม  
ฝกอบรมธรรมกถึก  และวิปสสนากัมมัฏฐานในท่ัวประเทศ 
 ๒. การพัฒนาบุคลากร  เชน  วิปสสนาจารย  ตองใหมีท้ังปริมาณและคุณภาพ  ทุก
จังหวัดตองมีวิปสสนาจารยประจํา 
 ๓. นําใชวิปสสนาจารยผูมีประสบการณเพ่ือใหเกิดผลในการปฏิบัติ 
 ๔. ชี้นําในการจัดพิมพตําราเก่ียวกับการเผยแผศีลธรรม  เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา
ปฏิบัติ๒๖ 
 สําหรับองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดถือเอางานทางดานการเผยแผศีลธรรมเปน
งานหลักและใหความสําคัญแกคณะกรรมาธิการเผยแผ  โดยไดจัดต้ังคณะกรรมการการเผยแผจาก
ระดับศูนยกลางถึงระดับอําเภอ  และจัดใหมีศูนยอบรมวิปสสนากัมมัฏฐานในนครหลวงเวียงจันทน
และตามจังหวัดตางๆ  เชน หลวงพระบาง  สุวรรณเขต  และจําปาศักด์ิ  การเทศนาธรรมทางวิทยุ
และโทรทัศนทุกวันพระและวันอาทิตยไดปฏิบัติเปนประจําตอเนื่อง   
 สรุปการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศลาว องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวได
จัดต้ังคณะกรรมาธิการเผยแผข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีโดยตรงในการเผยแผหลักธรรมคําสอนใหแก
ประชาชนลาวท้ังภายในและตางประเทศและจัดต้ังสํานักวิปสสนากรรมฐานข้ึนหลายสํานักในท่ัว
ประเทศ โยมีสํานักใหญต้ังอยูนครหลวงเวียงจันทน เพ่ือทําหนาท่ีพัฒนาบุคลากรดานการเผยแผ
                                                           

๒๕องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว, โครงการดําเนินงานในการเผยแผศาสนา,   พ.ศ. ๒๕๔๐,   
(อัดสําเนา),  หนา ๔๔-๔๕. 

๒๖องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว, ธรรมนูญปกครองสงฆ  พ.ศ. ๒๕๔๑,   (เวียงจันทน: โรงพิมพชาว
หนุม, ๒๕๔๑),  หนา  ๑๔ – ๑๕. 
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ศาสนา โดยจัดให มีหลักสูตรฝกอบรมพระวิปสสนาจารย ให มีความรูความสามารถ ใน
คณะกรรมาธิการเผยแผนี้ยังไดจัดหนวยเผยแผศีลธรรมข้ึนท้ังในระดับศูนยกลาง และระดับทองถ่ิน
เชนจัดใหมีหนวยงานเผยแผศีลธรรม นครหลวง โดยรวมมือกับกรมศาสนาท่ีดูแลทางดานนโยบาย
และแนวทางของรัฐบาลลาวเพ่ือรับประกันไมใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานการเผยแผ
ศีลธรรมท้ังในสวนกลางและทองถ่ินไดรับผลสําเร็จพอสมควร แตก็ยังไมบรรลุตามความประสงค
เพราะขาดบุคลากรท่ีมีศักยภาพ ในการทําหนาท่ีเผยแผศีลธรรมใหเขาสูจิตใจประชาชนคนลาว 
 ๔. การบริหารงานของคณะกรรมการสาธารณูปการ 
 คณะบริหารงานของคณะกรรมการสาธารรูปการตามมติการประชุมใหญครั้งท่ี ๑ของ
องคการพุทธศาสนาลาว พ.ศ. ๒๕๑๘ อิงตามแผนการดําเนินงานท่ีไดรับรองจากาการประชุมใหญ
ครั้งท่ีหนึ่ง ไดกําหนดหนาท่ีจะตองปฏิบัติ คือ คณะกรรมการสาธารณูปการ จะตอง สรางผลงานใน
การพัฒนาประเทศพ้ืนฟูบูรณะวัตถุโบราณ ปูชนียสถาน และวัดวาอารามใหเปนท่ีเหลื่อมใสสัทธา
ของประชาชนพรอมนี้ก็ตองรักษาศิลปะวรรณคดี สงเสริมศิลปหัตถกรรม พระสงฆสามเณรลาว 
สามารถเปนชางหัตถกรรมไดตามความเหมาะสม๒๗ 
 การปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมาธิการสาธารณูปการนี้   ได
จัดสงงบประมาณใหตางจังหวัดเพ่ือ
ซอมแซมอาคารเรียนและทําการ
บูรณปฏิสังขรณ โบสถ  วิหาร และ 
กุฏิพระสงฆ  งบประมาณเหลา น้ี
คณะกรรมาธิการสาธารณูปการไดรับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล๒๘ ในป
พ .ศ .  ๒๕๒๕ คณะกรรมาธิ การ
สาธารณูปการ ไดรับงบประมาณจาก
การชวยเหลือของประเทศญ่ีปุน 
องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวจึงจัดต้ังคณะกรรมการบูรณะพระธาตุหลวงข้ึนภายใตการเปน
ประธานของ พระอาจารยมหาผอง สมฤกษ พระมหาวิจิตร   สิงหราช  เปนรองประธาน พรอมดวย
คณะกรรมการอีกจํานวนหนึ่ง คณะกรรมการนี้จะตองรวมมือกับแผนก พิพิธภัณฑ และวัตถุโบราณ
ดําเนินการบูรณะพระธาตุหลวงเพ่ือ รักษาไว ซ่ึงทรัพยสมบัติของชาติ๒๙ 

                                                           
๒๗องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  เอกสารการประชุมใหญคร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๑๘, (อัดสําเนา),   

หนา ๒๑-๖๓. 
๒๘องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  เอกสารสรุปผลงาน พ.ศ. ๒๕๒๐, (อัดสําเนา),  หนา ๒.  
๒๙องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  เอกสารแตงต้ังคณะกรรมการบูรณะพระธาตุหลวง ป ๒๕๒๐, 

(อัดสําเนา),  หนา ๑. 
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 การกอสรางและบูรณปฏิสังขรณโบราณวัตถุและโบราณสถานนั้นคณะกรรมาธิการ
สาธารณูปการได ดําเนินการอยางตอเนื่องเห็นไดจากบทสรุปผลการปฏิบั ติงาน ๕ ปของ
คณะกรรมาธิการสาธารณูปการมีรายละเอียดด่ังตอไปน้ีไดเสนอแผนการสรางวัดในนครหลวงเวียง
จันทร สรางโบสถวัดพระธาตุหลวงเหนือ สรางศาลาวัดเทพนิมิต  สรางโบสถวัดศรีฐานเหนือ  สราง
ศาลาวัดมหาพุทธวงศาปาหลวง  ซอมแซมมหากุฏิวัดพระธาตุหลวงเหนือ  ซอมแซมศาลาวัดศรีฐาน
เหนือ  งบประมาณท่ีใชจายในการกอสรางไดรับจากการบริจาคของประชาชน  อีกสวนหนึ่งไดรับ
เงินบํารุงจากรัฐบาลทุกๆ ป  สําหรับป พ.ศ. ๒๕๒๒  นี้  องคการพุทธศาสนาสัมพันธแหงประเทศ
ลาวไดรับงบประมาณจากรัฐบาล  ๖,๕๐๐,๐๐๐  กีบ  และไดจัดแบงเงินจํานวนนั้นไปตางจังหวัด  
เพ่ือทําการบูรณะวัตถุโบราณในแตละทองถ่ิน๓๐ 
 สําหรับป พ.ศ. ๒๕๒๖  คณะกรรมาธิการสาธารณูปการไดทําการสรุปผลงานการสราง
ถาวรวัตถุท้ังในสวนกลางและตางจังหวัด  เชน  ไดสรางกุฏิ  ๑๕๗  หลัง  โบสถ  ๒๖  หลัง  ศาลา  
๒๗  หลัง  โรงเรียน  ๑๓  แหง  ทุก ๆ จังหวัดไดเอาใจใสศึกษาคนควาโบราณวัตถุและวรรณคดี
อุโบสถรางและพระพุทธรูปตางๆ  พรอมกันนั้นก็ไดจัดต้ังหองสมุดประจําจังหวัดข้ึน๓๑ 
 ในการประชุมใหญ
ขององคการพุทธศาสนาครั้งท่ี  ๓  
คณะกรรมาธิการสาธารณูปการได
จั ด ทํ า น โ ย บ า ย แ ล ะ กํ า ห น ด
แผนปฏิบัติงานเพ่ือเปนหลักการใน
การอางอิงสําหรับคณะกรรมาธิการ
สาธารณูปการ  คือ  คณะปกครองทุกระดับจะตองเอาใจใสกอสรางวัดวาอารามใหถูกตองและ
เหมาะสมตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพการณและใหถูกตองตามประเพณีท่ีพระสงฆลาวเคย
ปฏิบัติสืบกันมา  วัดใดจะทําพิธีผูกพัทธสีมาจะตองขออนุญาตจากคณะกรรมาธิการสาธารณูปการ
ตามสายการจัดต้ัง  สําหรับการซอมแซมโรงเรียนและบูรณปูชนียสถาน  สําหรับอยูในนครหลวง
เวียงจันทนนั้น  เปนหนาท่ีคณะบริหารงานศูนยกลางรับผิดชอบ  ใหคณะบริหารงานทุกระดับเอาใจ
ใสรักษาปูชนียสถานวัตถุโบราณ  มีพระธาตุเจดีย  ภายใตการชี้นําของคณะบริหารงานสวนกลาง
และสวนทองถ่ิน  การกอสรางหรือการซอมแซมวัดวาอารามนั้นใหถือเอาการซอมแซมเปนสิ่งสําคัญ  
สําหรับงบประมาณในการกอสรางเปนหนาท่ีของคณะบริหารงานแตละระดับตองรับผิดชอบเอง๓๒ 
 ในปท่ีผานมาองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดสรางหอธรรมสภาโดยจะตองใช
งบประมาณจากรัฐบาลและการบริจาคจากประชาชน  และการกอสรางโรงพยาบาลสงฆเปนตึก
                                                           

๓๐องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  เอกสารสรุปผลงาน  ๔  ป  พ.ศ. ๒๕๒๓,  (อัดสําเนา),   
หนา  ๗. 

๓๑องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  เอกสารสรุปผลงาน  พ.ศ. ๒๕๒๖,  (อัดสําเนา),  หนา  ๘. 
๓๒องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  บทสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการประชุมใหญคร้ังท่ี  ๓  พ.ศ. 

๒๕๓๒,  (อัดสําเนา),  หนา  ๔๙ – ๕๒. 
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ขนาด  ๒  ชั้น  มีความกวาง  ๑๔  เมตร  บรรจุเตียงนอนได  ๒๗  เตียง  โดยไดทุนกอสรางจาก
ทาน  Dr. Marcel C. Roy  นอกจากนี้ยังไดใชจายงบประมาณในการบูรณะซอมแซมท่ัวประเทศ  
คณะกรรมาธิการสาธารณูปการไดรวมมือกับคณะปกครองฝายรัฐบาลในการทําหนาท่ีรักษาปูชนีย
สถานอันเปนทรัพยสมบัติของชาติใหประชาชนไดกราบไหวบูชา๓๓ 
 จากผลสรุปของการประชุมใหญครั้งท่ี  ๔  ขององคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว  ท่ีจัด
ข้ึนป พ.ศ. ๒๕๔๐  ไดสรุปผลงานการกอสรางและซอมแซมบรรดาอาคารเรียนและโบสถศาลา  เชน  
ไดบูรณปฏิสังขรณวัดศรีพรหม  แขวงเชียงขวาง  วัดสันติภาพ  ในปนี้องคการพุทธศาสนาสัมพันธ
ลาวไดปรับปรุงบูรณปฏิสังขรณพระธาตุหลวงใหกลับคืนสูสภาพเดิมและบูรณะโบสถวัดองต้ือมหา
วิหารใหกลับคืนสูสภาพเดิม  นอกจากงานทางดานการกอสรางแลวคณะกรรมาธิการสาธารณูปการ
ระดับตาง ๆ  ยังไดเอาใจใสรักษาวัตถุโบราณ  โดยเฉพาะไดรวมมือกับองคการจัดต้ังรัฐบาลในการ
ปกปกษรักษาทรัพยสมบัติแหงชาติไมใหศูนยหายไปตามกาลเวลา๓๔ 
 คณะกรรมาธิการสาธารณูปการนอกจากไดปฏิบัติงานตามนโยบายขององคการพุทธ
ศาสนาแลวยังไดปฏิบัติตามสิทธิ์และหนาท่ีท่ีกําหนดไวในธรรมนูญปกครองสงฆ  ดังตอไปนี้ 
 ๑. สรางกฎระเบียบในการสรางถาวรวัตถุและศาสนสมบัติใหสอดคลองตามระเบียบ
กฎหมายของรัฐบาล 
 ๒. จัดสรางกองทุนเพ่ือรักษาศาสนสมบัติ 
 ๓. คณะกรรมาธิการสาธารณูปการไดมีหนาท่ีเพ่ิมข้ึนอีก  คือจะตองฟนฟูการนําใชยา
พ้ืนเมืองปกปกษรักษาสิ่งแวดลอม  โดยปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยทางพุทธศาสนา๓๕ 
 องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดจัดการประชุมใหญครั้งท่ี  ๕  ข้ึน  พ.ศ. ๒๕๔๗  
คณะกรรมาธิการสาธารณูปการไดประเมินผลงานท่ีผานมาในการพัฒนาการกอสรางศาสนวัตถุ
เพ่ือใหมีความเจริญรุงเรืองตามสภาพท่ีเอ้ืออํานวยตอการรักษาปูชนียสถานเนื่องจากไดรับบริจาค
ปจจัยจากประชาชนลาวท่ัวประเทศ  คณะกรรมการสาธารณูปการไดกําหนดแผนงานท่ีจะตอง
ปฏิบัติในอนาคต 
 ๑. การคุมครองรักษาศาสนวัตถุโดยใหแตละวัดประสานรวมมือกับอํานาจการปกครอง
ของรัฐบาลและแผนกวัฒนธรรมเพ่ือชวยกันรักษาวัตถุอันมีคาของชาติไว 
 ๒. ซอมแซมศาสนวัตถุท่ีชํารุด  เชน  ศาลา  โบสถ  พระธาตุเจดีย  โดยไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๓. คณะกรรมาธิการสาธารณูปการแตละระดับกอนท่ีจะอนุญาตใหมีการสรางวัดข้ึน
จะตองพิจารณาอยางรอบคอบวามีความเหมาะสมหรือไม  เพราะอิงตามนโยบายของรัฐบาลน้ัน
อยากใหทางคณะสงฆสรางโรงเรียน  เพ่ือเปนสถานท่ีศึกษาแกประชาชนและพระสงฆสามเณร 
                                                           

๓๓องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป  พ.ศ. ๒๕๔๐,  
(อัดสําเนา),  หนา ๓ – ๔. 

๓๔องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  เอกสารการประชุมใหญคร้ังท่ี  ๔  พ.ศ. ๒๕๔๐, หนา ๑๑- ๑๒. 
๓๕องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  ธรรมนูญปกครองสงฆ  พ.ศ. ๒๕๔๑,  หนา  ๑๕ – ๑๖. 
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 ๔. คณะกรรมาธิการสาธารณูปการจะตองออกกฎระเบียบในการคุมครองศาสนสมบัติ
ใหผูบริหารท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ  มีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงาน  
 นอกจากนี้จะตองมีการจัดฝกอบรมเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตอการคุมครอง
รักษาศาสนสมบัติท่ีเปนวัตถุอันล้ําคาของชาติใหมีความรูในคุณคาของศิลปะลาวท่ีมีมาชานานและให
เอาใจใสใหความสําคัญแกการปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด  เพ่ือใหบรรลุนโยบายท่ีคณะกรรมาธิการ
สาธารณูปการและองคการพุทธศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรมตองไดประสานสมทบในการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหเกิดศักยภาพในการรักษาทรัพยสมบัติของชาติ๓๖ 
 สรุป  การบริหารงานดานสาธารณูปการนั้นเห็นไดวาคณะกรรมาธิการสาธารณูปการมี
หนาท่ีโดยตรงในการบูรณะซอมแซมศาสนาวัตถุท่ีชํารุดชุดโทรม ใหมีความสะดวกเพียงพอ และ
รับประกันในการใชงานไดรวมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม และกรมศาสนา เก่ียวกับงานดานศิลปะ
สถาปตยกรรมใหมีความเปนเอกลักษณของชาติลาวเพราะการควบคุมดูแลการกอสรางพัฒนาวัด  ท่ี
เปนงานเก่ียวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรม นั้นเปนงานท่ีมีความจําเปนอยางมากตอความเปนชาติลาว 
คณะกรรมาธิการสาธารณูปการ ถาเปรียบเทียบกับหนายงานอ่ืนขององคการพุทธศาสนาสัมพันธ
ลาวเห็นไดวาเปนหนวยงานสําคัญแตถาดูจากผลงานเห็นไดวายังขาดความเอาใจใสจากหลายภาค
สวนท่ีเก่ียวของท้ังนี้อาจเปนสายเหตุท่ีเกิดมาจากผูบริหารระดับสูงในหนวยงานนี้เอง  ถามองจาก
ภาพรวมแลวองคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดใหความสําคัญมาโดยตลอด  จากการศึกษาพบวาได
มีการแตต้ังคณะกรรมการบูรณะศาสนาวัตถุ ท่ีมีความสําคัญระดับชาติโดยเฉพาะพระมหาเถระ
ระดับการนําขององคการพุทธศาสนาสัมพันธลาวไดมีสวนรับผิดชอบในงานสาธารณูปการถึงแมวา
จะมีการปรับเปลี่ยนหนาท่ีรับผิดชอบ  การใหความสําคัญแกศิลปะและเอกลักของชาตินั้นก็ยัง
จะตองทํางานกันเปนคณะโดยมีความเห็นเปนมติจากท่ีประชุมโดยอาศัยเสียงสวนใหญเปนมาตรฐาน
ในการตัดสิน สํารับงานท่ัวไปของคณะกรรมาธิการสาธารณูปการในสวนศูนยกลางและทองถ่ินก็
ปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานนั้นทําตามอํานาจหนาท่ี ท่ีจะตองดูแลเอาใจใสโดยตรง  
ถึงอยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวา ในหนวยงานนี้ยังมีขอบกพรองอยูคือขาดความเอาใจใสจากผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบโดยตรง และขาดบุคลากรท่ีมีความรูและศักยภาพท่ีเพียงพอเพ่ือสนองตอบตอความ
จําเปนของงานดานสาธารณูปการ 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๓๖องคการพุทธศาสนาสัมพันธลาว,  แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสาธารณูปการ  พ.ศ. 

๒๕๔๗, (อัดสําเนา),  หนา  ๔. 
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การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี : มองเทศมองไทย 
Good Governance a Look at Foreign and thai 

 
ธิติวุฒิ  หม่ันมี∗ 

 
บทคัดยอ 

การบริหารจัดการบานเมืองจะดีไดน้ันตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง กลาวคือ ตอง
อาศัยท้ังตัวรูปแบบการบริหารและในขณะเดียวกันตองเขาใจเจตนารมณของตัวบทกฎหมาย และ
รูปแบบนั้นดวย นอกจากรูปแบบดังกลาวนั้นทรัพยากรบุคคลก็เปนองคประกอบสําคัญอยางยิ่งใน
การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีได ในบทความนี้ผูเขียนไดเปรียบเทียบการบริหารจัดการบานเมือง
ของประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยถึงการบริหารบานเมืองซ่ึงประเทศไทยไดนํารูปแบบการ
บริหารบานเมืองมาจากประเทศออสเตรเลียในหลายสวนแตถึงกระนั้นการบริหารจัดการของไทยก็
ยังดอยพัฒนาหรืออาจกลาวไดวาพัฒนาชาอยูนั่นเอง ซ่ึงโดยรูปแบบและวิธีการแลวควรท่ีจะมีการ
พัฒนาไปมากกวานี้ ผูเขียนจึงไดสะทอนใหเห็นวาเพราะเหตุผลอะไรการบริหารจัดการบานเมืองใน
ประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยจึงมีความแตกตางกัน 
คําสําคัญ: การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 

ABSTRACT 
Good Governance requires several components, namely the management 

style and at the same time understanding the spirit of the laws and its formats. 
Besides, the human resources are the most important component of the Good 
Governance. In this article the author compared the country management of 
Australia and Thailand that Thailand has taken many parts of administration from 
Australia. Even though the country management of Thailand still underdeveloped 
or develop slowly. As a matter of fact, Thailand should have been developed faster 
than this. The author has reflected that by what cause the country good 
governance of Australia and Thailand is so different. 
Keyword: Good Governance 

                                                           

 ∗อาจารย ดร., อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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๑. บทนํา 
 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี : มองเทศมองไทย  ผูเขียนข้ึนตนบทความนี้ดวยชื่อ
บทความดวยเหตุผลท่ีวาตองการสื่อถึงการบริหารกิจการบานเมืองท่ีเปนอยูในปจจุบันโดยผูเขียน
เนนท่ีมองเทศแลวกลับมามองไทย กลาวคือ มองเทศในท่ีนี้หมายถึงประเทศออสเตรเลีย ทําไมตอง
เปนประเทศออสเตรเลีย ตองเกริ่นหรืออารัมภบทกอนวาอะไรท่ีทําใหผูเขียนสนใจท่ีจะเขียน
บทความเก่ียวกับการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีโดยเนนไปท่ีประเทศออสเตรเลีย ท่ีมาของบทความ
นี้เริ่มตนท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดอนุมัติใหผูบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
ออสเตรเลียซ่ึงผูเขียนเปนหนึ่งในคณะผูเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ดวย จากการไปศึกษาดูงาน
เปนระยะเวลา ๙ วัน ผูเขียนไดมองเห็นการบริหารจัดการบานเมืองของประเทศออสเตรเลียนั้นเปน
ระเบียบเรียบรอย (ท้ังนี้ในระหวางการเยี่ยมชมรัฐสภาไดมีโอกาสเขารวมฟงการประชุมของวุฒิสภา
ดวย) แตกอนท่ีจะไดวิเคราะหถึงการบริหารจัดการบานเมืองของประเทศออสเตรเลีย และกลับมา
มองประเทศไทยนั้นผูเขียนจะนําเสนอขอมูลท่ัวไปหรือขอมูลพ้ืนฐานของประเทศออสเตรเลียดังนี้ 

 
๑. การบริหารกิจการบานเมืองของประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลีย มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีรูปแบบรัฐบาล
เปนสหพันธรัฐ และระบอบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ ประมุขแหงรัฐของออสเตรเลียคือสมเด็จ
พระราชินีนาถอลิซาเบธท่ี ๑ ซ่ึงพระองคปจจุบันคือสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท่ี ๒ พระ
อิสริยยศในออสเตรเลียคือ Elizabeth the Second, by the Grace of God Queen of 
Australia and Her other Realms and Territories, Head of the Commonwealth  น่ันเปน
สาเหตุท่ีทําใหธงชาติของออสเตรเลียมีรูปธงชาติอังกฤษ พรอมดวยดาวแหงสหพันธรัฐและดาว
กางเขนใต๑ 

ตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองค ซ่ึงเปนแมแบบ:Governor-general) เปนผูแทน
พระองคในออสเตรเลียของพระประมุขซ่ึงประทับอยูในสหราชอาณาจักร รัฐธรรมนูญของ
ออสเตรเลียระบุวา "อํานาจบริหารเปนของสมเด็จพระราชินี และทรงใชอํานาจนั้นผานผูสําเร็จ
ราชการในฐานะผูแทนพระองคของสมเด็จพระราชินี"  อํานาจของผูสําเร็จราชการนั้นรวมถึงการ
แตงต้ังรัฐมนตรีและผูพิพากษา การยุบสภา และการลงนามบังคับใชกฎหมาย ผูสําเร็จราชการคน
ปจจุบันคือพลตรีไมเคิล เจฟเฟอรี ผูสําเร็จราชการยังดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุดดวย   
ในทางธรรมเนียมปฏิบัตินั้น ผูสําเร็จราชการจะใชอํานาจตามคําแนะนําของรัฐมนตรี  สภาบริหาร
สหพันธรัฐ (Federal Executive Council) เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีใหคําแนะนําแกผูสําเร็จราชการ 

                                                           
๑ กาญจนา  คุณารักษ และประกอบ  คุณารักษ, รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย.   

(กรุงเทพมหานคร: ที.พี.พริ้น, ๒๕๔๐), หนา ๓๔. 
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โดยมีผูสําเร็จราชการเปนประธานการประชุม และรัฐมนตรีทุกคนมีสมาชิกภาพตลอดชีพ แตในทาง
ปฏิบัติจะเรียกประชุมเฉพาะรัฐมนตรีคณะปจจุบัน  รัฐบาลจะมาจากพรรคท่ีไดเสียงขางมากในสภา
ผูแทนราษฎร ซ่ึงการท่ีสมเด็จพระราชินีทรงแตงต้ังผูสําเร็จราชการแหงออสเตรเลียใหเปนตัวแทน
พระองคในการแนะนํารัฐบาลออสเตรเลียท่ีไดรับการเลือกต้ัง ผูสําเร็จราชการจะแตงต้ังรัฐมนตรีตาม
คําแนะนําของนายกรัฐมนตรี ระบบการปกครองของออสเตรเลียจะยึดตามธรรมเนียมเสรี
ประชาธิปไตย ซ่ึงรวมถึงการยอมรับความตางทางศาสนา ตลอดจนเสรีภาพในการแสดงออกและ
การสมาคม รัฐธรรมนูญของออสเตรเลียไดอธิบายหนาท่ีตาง ๆ ของรัฐบาลออสเตรเลีย เชน 
ความสัมพันธกับตางประเทศ และการคาขาย การปองกันประเทศ ตลอดจนการเขาเมือง รัฐและ
เขตปกครองตางๆ จะเปนผูรับผิดชอบตอเรื่องท่ีไมไดมอบหมายใหแกรัฐบาลสหพันธรัฐโดยจะมีกลุม
ทางการเมืองสองกลุมหลักซ่ึงมักไดรับโอกาสจัดต้ัง รัฐบาลท้ังในระดับสหพันธรัฐ และในรัฐตาง ๆ ซ่ึง
ก็คือพรรคแรงงานออสเตรเลีย และรัฐบาลผสมซ่ึงเปนการรวมกลุมอยางเปนทางการของพรรคเสรี
นิยมและพรรครวม ยอย ๆ ซ่ึงเรียกวาพรรคชาติพรรคเสียงขางมากหรือรัฐบาลผสมน้ีจะกลายเปน
รัฐบาล ซ่ึงจะไดรับการตัดสินในการเลือกต้ังโดยพลเมืองชาวออสเตรเลีย พรรคการเมืองหลักหรือ
กลุมพรรคการเมืองอ่ืนจะเรียกวา ‘ฝายคาน’ 

ออสเตรเลีย มีรัฐสภาเกาแหง หนึ่งสภาของสหพันธ หกสภาของแตละรัฐ และสองสภาของ
แตละดินแดน นอกจากนี้ยังมีรัฐบาลทองถ่ินประมาณ ๗๐๐ รัฐบาล ออสเตรเลียกลายเปนประเทศท่ี
มีการปกครองประเทศแบบเดียวต้ังแต ๑ มกราคม ๑๙๐๑ แมวาจะมีการแบงออกเปนรัฐและเขต
ปกครองซ่ึงมีการปกครองดวยตนเองก็ตาม แตก็ยังรวมใจกันเปนหนึ่งเดียว รัฐสภาของสหพันธใช
ระบบสองสภา ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร (House of Representative) และวุฒิสภา 
(Senate) สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิก ๑๕๐ คน มาจากการเลือกต้ัง โดยแบงเปนเขต
เลือกต้ัง มีผูแทนเขตละหนึ่งคน วุฒิสภามีสมาชิก ๗๖ คน มาจากแตละรัฐ รัฐละ ๑๒ คน และจาก
ดินแดน (เขตเมืองหลวงและนอรเทิรนเทรริทอรี) ละสองคน ท้ังสองสภาจัดการเลือกต้ังทุกสามป 
สมาชิกวุฒิสภามีวาระ ๖ ป โดยการเลือกต้ังแตละครั้งจะเปนเพียงครึ่งหนึ่งของสมาชิกท้ังหมด๒  

 ออสเตรเลียมีพรรคการเมืองหลักสามพรรค ไดแกพรรคแรงงานออสเตรเลีย พรรคเสรีนิยม 
และพรรคชาติ ต้ังแตปพ.ศ. ๒๔๖๕ รัฐบาลของสหพันธมาจากพรรคแรงงานหรือเปนรัฐบาลผสม
ของพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ  ปจจุบัน นายกรัฐมนตรีเควิน รัดด มาจากพรรคแรงงาน พรรค
อ่ืนๆ ท่ีมีบทบาทไดแกออสเตรเลียนเดโมแครต และออสเตรเลียนกรีนส โดยมักจะไดท่ีนั่งในวุฒิสภา 

๑.๑ วัฒนธรรมของออสเตรเลีย 
สังคมออสเตรเลียประกอบดวยผูคนท่ีมีความหลากหลายของภูมิหลังทางวัฒนธรรม เชื้อ

ชาติ ภาษา และศาสนา ตลอดจนลักษณะเฉพาะของสังคมออสเตรเลียยุคใหม ชาวอะบอริจินและ
ชาวเกาะ Torres Strait อาศัยอยูในออสเตรเลียมาเปนเวลาหลายหม่ืนป ชาวออสเตรเลียสวนใหญ

                                                           
๒ กนกศักดิ์  แกวเทพ, อุตสาหกรรมการพนันในสหรัฐอเมริกา, อุตสาหกรรมการพนันไทย อังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและมาเลเซีย, (กรุงเทพมหานคร : ตรัสวิน (ซิลคเวอรมบุคส), ๒๕๔๓), หนา  ๒๕. 
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จะอพยพเขามาหรือสืบเชื้อสายผูอพยพท่ีเขามาใน ระหวางชวงสองรอยปท่ีผานมาจากกวา ๒๐๐ 
ประเทศ ภาษาพูดท่ีใชมากท่ีสุดในออสเตรเลียคือภาษาอังกฤษ และศาสนาท่ีนับถือมากท่ีสุดคือ
ศาสนาคริสต แมวาจะมีการใชภาษาตางชาติและศาสนาอ่ืนอยางแพรหลายก็ตาม 

๑.๒ เมือง รัฐ และเขตการปกครอง 
ออสเตรเลียถูกแบงออกเปนหกรัฐและสองเขตปกครอง  
๑. รัฐแคนเบอรรา เปนเมืองหลวงและเปนศูนยกลางของการปกครอง  ซ่ึงเมืองนี้ต้ังอยูหาง

จากเมืองซิดนีย ไปทางตอนใตประมาณ ๒๙๐ กิโลเมตรในอาณาเขตนครหลวงของ
ออสเตรเลีย (ACT) แคนเบอรราต้ังอยูบนดินแดนโบราณแหงชาว Ngunnawal พ้ืนเมืองและชื่อของ
เมืองหมายความวา ‘สถานท่ีนัดพบ’ จากคําในภาษาอะบอริจิน ‘Kamberra’ นอกจากนี้ ยังเปน
ศูนยกลางของสถาบันสําคัญของประเทศ เชน รัฐสภาออสเตรเลีย และศาลสูงของออสเตรเลีย๓ 

๒. รัฐนิวเซาทเวลส เปนรัฐท่ีเกาแกท่ีสุดและมีประชากรหนาแนนท่ีสุดของออสเตรเลีย แต
เดิมมีการต้ังข้ึนเพ่ือใชเปนทัณฑนิคมบนชายฝง Port Jackson ซ่ึงในปจจุบันเปนท่ีต้ังของเมืองหลวง
อันพลุกพลานอยางซิดนีย กวาหนึ่งในสามของชาวออสเตรเลียอาศัยอยูในรัฐนิวเซาทเวลส และ
ซิดนีย เปนเมืองท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ 

๓. รัฐวิกตอเลียมีขนาดเล็กท่ีสุดในรัฐบนแผนดินใหญแตมีประชากรหนาแนนเปนอันดับท่ี
สอง เมลเบิรนเปนเมืองหลวงของรัฐ และ เปนเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนเปนอันดับสองของ
ออสเตรเลีย ระหวางชวงต่ืนทองในทศวรรษท่ี 1850 เมลเบิรนไดกลายเปนหนึ่งในเมืองท่ีใหญท่ีสุด
และร่ํารวยท่ีสุดในโลก ในบางครั้งเมลเบิรนจะถูกเลียกวา "เมืองหลวงแหงวัฒนธรรมของ
ออสเตรเลีย" และเปนแหลงกําเนิดของภาพยนตร โทรทัศน ศิลปะ การเตนรํา และดนตรีของ
ออสเตรเลีย นอกจากนี้ความกระตือรือรนในดานกีฬาของรัฐวิกตอเลียยังถือเปนตํานานอีกดวย และ
เกมฟุตบอลตามแบบออสเตรเลียก็เริ่มตนท่ีนี่ 

๔. รัฐควีนสแลนดเปนรัฐท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับสองของออสเตรเลีย เมืองหลวงของรัฐคือ
บริสเบน ซ่ึงเปนเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนเปนอันดับสามของออสเตรเลีย ชาวควีนสแลนดจะ
เพลิดเพลินไปกับแสงอาทิตยและความอบอุนของฤดูหนาวมากกวา รัฐอ่ืน ๆ ในออสเตรเลีย และ
เหมาะเปนอยางยิ่งสําหรับกิจกรรมกลางแจงและกีฬาทางน้ําทุกประเภท  นอกจากนี้ รัฐควีนสแลนด
ยังเปนถ่ินกําเนิดของแนวปะการัง Great Barrier Reef ท่ีมีชื่อเสียงกองโลก อีกท้ังยังมีพ้ืนท่ีข้ึนบัญชี
เปนมรดกโลก ๕ แหง  

๕. รัฐเซาทออสเตรเลียเปนรัฐท่ีต้ังอยูสวนกลางทางตอนใตของประเทศ ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี
แหงแลงท่ีสุดของทวีปบางพ้ืนท่ี รัฐเซาทออสเตรเลียเปนรัฐท่ีใหญท่ีสุดอันดับสี่ของออสเตรเลีย และ
มีอาณาเขตรวมกับรัฐบนแผนดินใหญท้ังหมดตลอดจนเขตปกครองนอรทเทิรนเท อริทอรี เมือง
หลวงของรัฐคือเมืองแอดิเลด ซ่ึงเปนเมืองท่ีใหญท่ีสุดเปนอันดับหาของออสเตรเลีย รัฐเซาท

                                                           
๓ ทินพันธ นาคะตะ, รัฐศาสตร ทฤษฎี แนวคิด ปญหาสําคัญและแนวทางการศึกษาวิเคราะห

การเมือง, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจการคดี, ๒๕๔๕), หนา ๖๕.  
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ออสเตรเลียมีงานศิลปะอันมีชีวิตชีวา และในบางครั้งยังเปนท่ีรูจักกันในนามของ ‘เมืองแหงเทศกาล’ 
อันมีเทศกาลตาง ๆ กวา ๕๐๐ รายการเกิดข้ึนทุกป 

๖. เขตการปกครองนอรทเทิรนเทอริทอ รี ซ่ึงจุดเหนือสุดของออสเตรเลียจะอยูบนเขต
ปกครองนอรทเทิรนเทอริทอ รี  เมืองหลวงของเขตปกครองนี้คือเมืองดารวินซ่ึงต้ังอยูบนชายฝงทาง
เหนือ และเมืองอลิซสปริงสอันเปนเมืองในเขตปกครองท่ีมีความสําคัญ ในทางภูมิศาสตร เมืองอลิซ
สปริงสถือเปนหัวใจของออสเตรเลีย เนื่องจากต้ังอยูเกือบใจกลางของประเทศพอดี เขตปกครองนอร
ทเทิรนเทอริทอรีจะมีหิน Uluru อันเลื่องชื่อ (Ayers Rock), Kata Tjuta (Olgas) และอุทยาน
แหงชาติ Kakadu 

๗. รัฐเวสเทิรนออสเตรเลียเปนรัฐท่ีมีพ้ืนท่ีใหญท่ีสุดในออสเตรเลีย ประชากรประมาณสาม
ในสี่ของรัฐจะอาศัยอยูในเมืองหลวงท่ีชื่อเพิรท ซ่ึงเปนเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนเปนอันดับสี่ของ
ออสเตรเลีย ทางตะวันออกของรัฐโดยมากเปนทะเลทราย ขณะท่ีทางตะวันตกของรัฐจะรายลอมไป
ดวยแนวชายฝงอันบริสุทธิ์ระยะทางเกือบ ๑๓,๐๐๐ กิโลเมตร ในทศวรรษท่ี 1890 มีการคนพบทอง
และการทําเหมืองแรยังคงเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีใหญท่ีสุดของ รัฐ 

๘. รัฐแทสเมเนียถูกแยกออกมาจากออสเตรเลียแผนดินใหญโดยชองแคบ Bass และเปนรัฐ
ท่ีเล็กท่ีสุดในออสเตรเลีย เมืองโฮบารตซ่ึงเปนเมืองหลวงกอต้ังข้ึนในป 1804 โดยใชเปนทัณฑนิคม 
และเมืองหลวงท่ีมีความเกาแกท่ีสุดเปนอันดับสองรองมาจากซิดนีย พ้ืนท่ีหนึ่งในหาของรัฐแทส
เมเนียครอบคลุมไปดวยอุทยานแหงชาติและพ้ืนท่ี ปาธรรมชาติ ซ่ึงถือเปนหนึ่งในเกาะอันเต็มไปดวย
ภูเขาท่ีมากท่ีสุดในโลก ซ่ึงเปนขอมูลทางธรณีวิทยาท่ีสะทอนใหเห็นวาออสเตรเลียและทวีปแอนตาร 
กติกาเคยเชื่อมตอกันเม่ือหลายลานปกอน๔  

นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังปกครองหมูเกาะ Ashmore และ Cartier เกาะ Christmas หมู
เกาะ Cocos (หรือ Keeling) หมูเกาะ Coral Sea หมูเกาะ Heard และ McDonald เกาะ 
Norfolk และเขตปกครองออสเตรเลียนแอนตารกติกเทอริทอรี (ซ่ึงครอบคลุมทวีปแอนตรกติกอยู 
๔๒ เปอรเซ็นต) ในฐานะเขตแดนดานนอก 

๑.๓ การเมืองการปกครอง และระบบราชการของประเทศออสเตรเลีย 
 Australia แบงการเมือง การปกครองและการบริหารราชการ เปน ๓ ระดับ คือ
ระดับประเทศหรือระดับสหพันธรัฐ (Federal) ระดับรัฐ (State) หรือเขตปกครองพิเศษ (Territory) 
และระดับทองถ่ิน (Local) กลาวคือ๕ 

ระดับประเทศหรือระดับสหพันธรัฐ จะมีการเลือกต้ัง โดยมี ๒ สภาคือสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา ซ่ึงไดจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน พรรคท่ีไดเสียงขางมากในสภาลาง จะ
ไดรับเชิญใหต้ังรัฐบาล (Federal Government) เพ่ือทําการบริหารประเทศ โดยจะมีการกําหนด

                                                           
๔ สถิต นิยมญาติ, สังคมวิทยาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๔), หนา  ๖๓. 
๕ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  กระทรวงพาณิชย, ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ๙๙๙, ๒๕๔๗), หนา ๗๖. 
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ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของการบริหารงานแตละระดับ และผูนําของฝายบริหารในระดับ Federal 
คือ นายกรัฐมนตรี (Prime Minister) รูปดานซายคือ Kevin Rudd นายกรัฐมนตรีปจจุบัน (๒๐๑๔) 

ระดับมลรัฐ (State) Australia ประกอบดวย ๖ states และ ๒ Territories ซ่ึง State จะ
มีอํานาจอธิปไตยของรัฐตัวเอง คือมีท้ังรัฐบาลของรัฐ (State Government) สภาของรัฐ (State 
Parliament) และศาลสูงของรัฐ (State high court) โดยผูนําของฝายบริหารของรัฐ เรียกวา 
Premier ของรัฐนั้นรูปดานซาย คือ Nathan Rees - Premier ของรัฐ New South Wales 
ปจจุบัน (2014) 

ระดับทองถ่ิน เปนการบริหารระดับทองถ่ินตามขอบอํานาจที่ระดับ State กําหนด ไดแก 
การอนุญาตการเลี้ยงสัตว กอสรางอาคาร การระบายนํ้า กําจัดน้ําเสีย บํารุงรักษาถนน ท่ีจอดรถ 
เปนตน ซ่ึงความเปนอิสระและขอบเขตในการบริหารจัดการทองถ่ินของตนเองนอยกวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินของไทย และตองอยูภายใตการกํากับอยางมากจากระดับ State หรือจะกลาว
ไดวาแตละรัฐก็มีอธิปไตยของตนเอง คือมีท้ังอํานาจ บริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ ในดานการ
บริหารนั้น จะมีการแบงหนาท่ีกันระหวาง Federal Government , State Government และ
ผูบริหารของทองถ่ิน (Local Administration)  

สวนในประเทศไทย จะใช Ministry แทน กระทรวง และ Department แทน กรม แต
ใน Australia นั้นไมใชคําวา Ministry แตใชคําวา Department ทําหนาท่ีแทนกระทรวง คําวา 
Department of Health ของ Australia จึงเทียบเทากับกระทรวงสาธารณสุขของ Australia 

๑.๔ การเมืองและการเลือกตั้งในระดับสหพันธรัฐ 
 Australia ประกอบดวย ๒ สภาเหมือนประเทศอังกฤษ คือ สภาผูแทนราษฎร และ 
วุฒิสภา โดยการเลือกผูแทนราษฎรเปนแบบเขตเดียว เบอรเดียว ประมาณ ๑๕๐ คน โดยมีวาระ
คราวละ ๓ ป สวนวุฒิสภาไดจากการเลือกต้ัง โดยตรงจากประชาชนของรัฐน้ัน จํานวนรัฐละ ๑๒ 
คน รวม ๗๒ คน (๑๒x๖ = ๗๒) และ Territories ละ ๒ คน เปน ๔ คน (๒x๒ =๔ ) จํานวน
วุฒิสภาท้ังหมดรวม ๗๖ คน โดยมีวาระคราวละ ๖ ป ( ยกเวนวุฒิสภาจาก Territories มีวาระครั้ง
ละ ๓ ป) ในป ๒๐๐๗ พรรคท่ีไดเสียงขางมากเลียงตามลําดับดังนี้ Labour (๘๓ ท่ีนั่ง), Liberal 
(๕๕) , National (๙ ท่ีนั่ง) อ่ืนๆ ( ๓ ท่ีนั่ง) สวนท่ีนั่งในวุฒิสภา ประกอบดวย Labour (๓๒ ท่ีนั่ง), 
Liberal (๓๒), Green (๕ ท่ีนั่ง) National (๔ ท่ีนั่ง) อ่ืนๆ (๓ ท่ีนั่ง) โดยพรรคท่ีไดเสียงขางมาก จะ
ไดรับเชิญจากผูสําเร็จราชการ (Governor General) ใหจัดต้ังรัฐบาลของสหพันธรัฐ (Federal 
Government) โดยหัวหนารัฐบาลจะเปนนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีคนปจจุบันชื่อ Kevin 
Rudd สังกัดพรรค Australian Labour หรือ ALP  

เปนท่ีนาสังเกตวาระบบการเลือกต้ังระบบสหพันธรัฐ และระดับมลรัฐ (State) อาจจะ
แตกตางกันแลวแตรัฐ บางรัฐจะมี ๒ สภา คือ สมาชิกสภาผูแทน (สภาลาง) และวุฒิสภา (สภา
สูง) บางรัฐจะมีเพียงสภาลางสภาเดียว บางรัฐเลือกต้ังทุก ๓ ปสําหรับสภาลาง และทุก ๖ ปสภา
บน แตบางรัฐมีการเลือกต้ังทุก ๔ ป สําหรับสภาลาง และทุก ๘ ปสําหรับสภาบน 
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๑.๕ การเมืองและการบริหารราชการในระดับมลรัฐ (State) 
 ตามท่ีไดเกริ่นมากอนหนานั้นวา Australia เปนสหพันธรัฐ โดยรัฐตาง ๆ จะมีการบริหาร
จัดการท่ีมีความอิสระตามเขตอํานาจท่ีกําหนดไว การเลือกต้ังของแตละรัฐจะมีความแตกตางกันได 
เชน บางรัฐมีสภาเดียว เชน Queensland และ เขตปกครองพิเศษ ท้ัง ๒ (Territories) แตรัฐท่ี
เหลืออีก ๕ รัฐ รวมถึงระดับสหพันธรัฐ (Federal) มี ๒ สภา วาระของสภาลางและสภาสูงก็ไม
เทากัน เชนระดับสหพันธรัฐ (Federal) หรือของรัฐ Queensland วาระของสภาลาง ๓ ป สวนของ
สภาสูง ๖ ป แตบางรัฐเชนรัฐ New South Wales (NSW) สภาลาง ๔ ป สภาสูง ๘ ป สวนของ 
Queensland วาระ ๓ ป เหมือนกับระดับ Federal  
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจ จึงขอยกตัวอยางรัฐ NSW ซ่ึงมี ๒ สภา คือ สภาผูแทนราษฎร 
(Legislative Assembly หรือ Lower House ) มีจํานวนท่ีนั่งท้ังหมด ๙๓ ท่ีนั่ง มีวาระคราวละ ๔ 
ป สวนวุฒิสภา (Legislative Council หรือ Upper House) มีจํานวน ๔๒ ท่ีนั่ง มีวาระคราวละ ๘ 
ป โดยจะมีการเลือกครึ่งหนึ่งทุก ๓ ป สมาชิกของท้ัง ๒ สภารวมกัน ๑๓๕ ท่ีนั่ง และพรรคท่ีไดเสียง
ขางมากในสภาลาง จะไดรับเชิญจากผูสําเร็จราชการ (Governor General) ใหต้ังรัฐบาล โดย
หัวหนารัฐบาลเลียกวา Premier พรรคการเมืองท่ีสําคัญของ Australia ไดแก Australian Labor 
Party หรือ ALB, Liberal Party, National Party เปนตน โดยในป 2007 ALB เปนพรรคท่ีไดเสียง
ขางมากในสภาของ NSW และผูท่ีเปน NSW Premier ชื่อ Nathan Rees สังกัดพรรค Labor และ 
Senior Colleagues จะไดเปน Ministers เพ่ือบริหารสํานักงาน (Department) ตาง ๆ ของรัฐ 
NSW ในการเลือกต้ังป 2007 ท่ีผานมา พรรคท่ีไดรับการเลือกในสภาลางไดแก พรรค Labour (๕๒ 
ท่ีนั่ง), Liberal (๒๒ ท่ีนั่ง ), National (๑๓ ท่ีนั่ง) อ่ืนๆ (๖ ท่ีนั่ง) รวม ๙๓ ท่ีนั่ง สําหรับวุฒิสภาท่ี
ไดรับเลือกต้ังในป 2003 และ 2007 เปนของพรรค Labour (๑๙ ท่ีนั่ง), Liberal (๑๐ ท่ีนั่ง ), 
National (๕ ท่ีนั่ง) Green (๔ ท่ีนั่ง), อ่ืนๆ ( ๔ ท่ีนั่ง) รวม ๔๒ ท่ีนั่ง  

๑.๖ ระบบบริหารราชการสวนทองถ่ินของออสเตรเลีย 
 ระบบบริหารราชการสวนทองถ่ินของออสเตรเลียเปนระบบบริหารงานสาธารณะท่ีจัดทํา
โดยองคกรระดับท่ีสาม รองจากสวนท่ีเปนการจัดการของสหพันธรัฐ (Commonwealth) และ
ระดับมลรัฐ (State Government) และเปนระบบการบริหารงานสาธารณะท่ีมีผูปฏิบัติงานนอย
ท่ีสุดในสามระดับนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากตารางท่ี ๑ จะเห็นไดวาระบบ
ราชการสวนทองถ่ินของออสเตรเลียไดรับมอบหมายภารกิจท่ีมีความสําคัญนอยกวาองคกรในระดับ
สหพันธรัฐและในระดับมลรัฐมาก ภารกิจท่ีจํากัดดังกลาวสอดคลองกับบุคลากรท่ีมีอยูอยางจํากัด
ขององคกรปกครองทองถ่ินดังจะเห็นไดจากตารางแสดงขอบเขตภารกิจและจํานวนผูปฏิบัติงานใน
งานบริการสาธารณะท้ังสามระดับ  
 ในเดือนมีนาคม ๒๕๔๒ หนวยงานปกครองทองถ่ินของออสเตรเลียซ่ึงลดจํานวนเรื่อย ๆ ใน
ระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปมานี้ อันเปนผลจากการยุบรวมทองถิ่นหลายแหงเขาดวยกันเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน มีจํานวนรวมท้ังสิ้นเพียง ๗๐๕ แหงเทานั้น   
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 มลรัฐสองมลรัฐมีการปฏิรูปโครงสรางการปกครองทองถ่ินไปแลวอยางมาก คือมลรัฐวิคตอ
เลียและมลรัฐนิวเซาตเวลส ซ่ึงจําเปนตองปฏิรูประบบราชการสวนทองถ่ินของตนต้ังแตทศวรรษท่ี 
1990 เนื่องจากขอจํากัดทางการเงินและงบประมาณทําใหมลรัฐไมสามารถใหความสนับสนุน
ทองถ่ินอยางไมมีขอบเขตเชนเดิมได ดังนั้น จึงไดมีการตรากฎหมายกําหนดใหมีการยุบรวม
หนวยงานทองถ่ินหลายแหงเขาดวยกันเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการ โดยให
รัฐมนตรีวาการกิจการทองถ่ินของมลรัฐเปนผูใชอํานาจในการออกกฎหมายลําดับรองใหยุบรวม
ทองถ่ินได (มลรัฐวิตอเลียสามารถลดจํานวนทองถ่ินจากเกือบสองรอยแหงมาเหลือเพียงประมาณ
แปดสิบแหงในระหวางป 1993–1995) และแนวทางในเรื่องการพัฒนาระบบบริหารทองถ่ินโดยการ
ยุบรวมทองถ่ิน ๒, ๓ หรือ ๔ แหงเขาดวยกันเปนหนวยงานทองถ่ินเดียวกันนี้กําลังเปนท่ีแพรหลาย
ในรัฐอ่ืน ๆ ท่ีกําลังดําเนินการตามแนวทางเดียวกันในขณะนี้  
 การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานทองถ่ินอีกดานหนึ่งท่ีเริ่มเกิดข้ึนในบางมลรัฐคือการ
กําหนดใหมี Chief Executive Office - CEO ข้ึนในระบบบริหารงานทองถ่ินแทนท่ีจะให
นายกเทศมนตรีเปนผูบริหารงาน โดยใหมีการวาจางผูบริหารสูงสุดเขามาปฏิบัติงานตามนโยบายท่ี
สภาทองถ่ินมีมติใหดําเนินการโดยการทําสัญญาวาจางคราวละ ๕ ป แนวทางดําเนินการในลักษณะ
เดียวกันกับแนวคิดเรื่อง City–manager ท่ีประเทศไทยเคยนํามาใชในกรณีเมืองพัทยานี้กําลัง
ขยายตัวกวางออกไป ภายใตการชี้นํา กําหนดนโยบายและวางหลักเกณฑการปฏิบัติตาง ๆ โดย
รัฐมนตรีกิจการทองถ่ินของมลรัฐซ่ึงไดเลือกนําระบบนี้ไปใชกับการบริหารงานของตนมากข้ึนเรื่อย ๆ 
หนวยงานปกครองทองถ่ินของออสเตรเลียไดรับเงินสนับสนุนในลักษณะเงินอุดหนุนจากท้ังรัฐบาล
มลรัฐ และรัฐบาลสหพันธรัฐในสัดสวนประมาณ ๒๐–๓๐ % ของงบประมาณรายจายของทองถ่ิน
ท้ังหมด งบประมาณสวนท่ีเหลือของทองถ่ินนั้นจะไดจากการเก็บภาษีท่ีดินและโรงเรือนจากผูวอยู
อาศัยในทองถ่ินนั้น ๆ เปนหลัก  
 หากจะกลาวโดยสรุป ระบบบริหารราชการสวนทองถ่ินของออสเตรเลียเปนการบริหาร
จัดการในระดับมลรัฐท่ีมีความแตกตางไปในแตละมลรัฐ และมีแนวโนมท่ีจะลดจํานวนของหนวยงาน
ของทองถ่ินลงเรื่อย ๆ โดยผลของการออกกฎหมายของมลรัฐท่ีจะทําใหมีการรวมทองถ่ินเล็ก ๆ เขา
ดวยกัน หนวยงานปกครองทองถ่ินของออสเตรเลียมีอิสระในการดําเนินงานนอย และอยูภายใตการ
ควบคุมอยางเขมงวดของรัฐมนตรีกิจการทองถ่ินของมลรัฐ ซ่ึงในมลรัฐวิคตอเลีย การต้ัง CEO ของ
ทองถ่ินแมจะทําโดยมติสภาทองถ่ิน แตก็ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกิจการทองถ่ินของมล
รัฐดวย) และรัฐมนตรีมีอํานาจยุบสภาทองถ่ินและออกคําสั่งใหฝายบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนงได 
ดังนั้นจึงกลาวไดวาระบบบริหารงานทองถ่ินของออสเตรเลีย มีจุดมุงหมายอยูท่ีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการเทานั้น โดยมิไดมีความมุงหมายทางการเมืองในการใหโอกาสแกคนของทองถ่ินในการ
ปกครองตนเองเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยดังท่ีเปนท่ียอมรับและกําหนดหลักประกันความเปนอิสระ
และมีการปกครองตนเองของทองถ่ินไวในรัฐธรรมนูญดังกรณีของประเทศไทยแตอยางใด 
 
๒. การบริหารกิจการบานเมืองของประเทศไทย 
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๒.๑ การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยในปจจุบัน 
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเม่ือวันท่ี ๒-๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ โดย คณะราษฎร ซ่ึงนํา

โดยพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา  นับเปนการเปลี่ยนแปลง ครั้งสําคัญท่ีสุดในการเมืองการ
ปกครองของไทย เพราะเปนการเปลี่ยนจากระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปน
ระบอบการปกครองโดยรัฐธรรมนูญมีเปาหมายจะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยเปนประมุข  เปนหลักในการปกครอง๖ 

เ ม่ือคณะราษฎรทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองไดสําเร็จแลวก็มีการประกาศใช
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๕ เม่ือวันท่ี ๒-๗ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๔๗๕ ซ่ึงอาจถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก  แมจะเปนกฎหมายท่ีใชชั่วคราวก็ตาม และ
หลังจากนั้นประเทศไทยก็ปกครองโดยมีรัฐธรรมนูญเปนหลักมาโดยตลอด  แมจะมีการยุบเลิก
รัฐธรรมนูญบางก็เปนการชั่วครั้งชั่วคราว  ในท่ีสุดก็จะตองมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมข้ึนมาทดแทนเสมอ
ไป คงกลาวไดวา การปกครองของไทยนั้นพยายามท่ีจะยึดหลักการปกครองโดยกฎหมาย  คือ ใหมี
บทบัญญัติ  กฎเกณฑ กติกาท่ีแนนอนเปนแนวทางในการปกครอง๗ 

ประเทศ ไทยมีการใชรัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครอง  จนกระท่ังถึงฉบับปจจุบันท่ี
ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมแลว ๑๙ ฉบับทุกฉบับจะประกาศเจตนารมณ
ท่ีจะสรางการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขข้ึน แมบทบัญญัติของ
ธรรมนูญแตละฉบับจะเปนประชาธิปไตยไมสมบูรณตามหลักสากล เชนในทุกฉบับจะตอง มีสมาชิก
รัฐสภาประเภทแตงต้ังเขามาทําหนาท่ีเปนผูแทนปวงชนชาวไทยรวมกัน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ท่ีมาจากการเลือกต้ังอยูเสมอ  รัฐสภาบางสมัยมีสมาชิกท่ีมาจากการแตงต้ังท้ังหมด  เปนตน ก็เปน
เพราะเหตุผลและความจําเปนบางประการตามสถานการณในขณะนั้น๘ 

๒.๒ การปกครองแบบประชาธิปไตยของไทย 
ตามท่ีกลาวมาแลววา รัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองทุกฉบับประกาศเจตนารมณไว

ชัดเจนวาตองการ ใหประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข  ซ่ึงอาจวิเคราะหแยกแยะหลักการสําคัญๆ ของการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยได
ดังนี้ 

๑. อํานาจอธิปไตยและการใชอํานาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองทุก
ฉบับ  กําหนดอํานาจอธิปไตยซ่ึงถือเปนอํานาจสูงสุดในการปกครอง ใหมีการแบงแยกการใช
ออกเปน ๓ สวน คือ อํานาจนิติบัญญัติ  หรืออํานาจในการออกกฎหมาย  อํานาจบริหาร หรือ
                                                           

๖โกวิท วงศสุรวัฒน, การเมืองการปกครองไทย: หลายมิติ, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, คณะสังคมศาสตร, ๒๕๕๓), หนา ๙๖. 

๗ ชาญวิทย  เกษตรศิริ, บันทึกประวัติศาสตร ๑๔ ตุลา, (กรุงเทพมหานคร : สายธาร, ๒๕๔๓), หนา 
๕๔. 

๘ลิ ขิต   ธี ร เ ว คิน ,  การเมื องการปกครองของไทย ,  พิมพครั้ ง ท่ี  ๘ ,  (กรุ ง เทพมหานคร  : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๓), หนา ๑๐๒. 
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อํานาจในการนํากฎหมายไปบังคับใช  และบําบัดทุกขบํารุงสุขประชาชนและอํานาจตุลาการ หรือ
อํานาจในการตัดสินคดีใหเปนไปตามกฎหมาย เม่ือมีขอขัดแยงเกิดข้ึน  องคกรท่ีใชอํานาจท้ัง ๓ สวน
นี้ คือ รัฐสภา เปนผูใชอํานาจนิติบัญญัติ  รัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรีเปนผูใชอํานาจบริหาร และ 
ศาล เปนผูใชอํานาจตุลาการ โดยใชในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยการกําหนดใหมีการแยก
การใชอํานาจ อธิปไตยออกเปน ๓ สวน และใหมีองคกร ๓ ฝาย รับผิดชอบไปองคกรแตละสวน
นี้  เปนไปตามหลักการประชาธิปไตย ท่ีไมตองการใหมีการรวมอํานาจแตตองการใหมีการถวงดุล
อํานาจซ่ึงกันและกัน  เพราะถาใหองคกรใดเปนผูใชอํานาจมากกวาหนึ่งสวนแลวอาจเปนชองทางให
เกิดการใชอํานาจแบบเผด็จการได  เชน ถาใหคณะรัฐมนตรีเปนผูใชอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจ
บริหาร  คณะรัฐมนตรีก็อาจจะออกกฎหมายท่ีไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน  และนํา
กฎหมายนั้นไปบังคับใชเพ่ือประโยชนของตนเพียงฝายเดียว  การแยกอํานาจนั้นเปนหลักประกันให
มีการคานอํานาจซ่ึงกันและกัน และปองกันการใชอํานาจเผด็จการ๙ 

๒. รูปของรัฐ  ประเทศไทยจัดวาเปนรัฐเด่ียว  รัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองทุก
ฉบับกําหนดไววา ประเทศไทยเปนอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได  ศูนยอํานาจทาง
การเมืองและการปกครองมาจากแหลงเดียวกับประชาชนท้ังหมดอยูภายใตเอกรัฐซ่ึงจะตองปฏิบัติ
ตามอํานาจหนึ่งอํานาจเดียว  พรอมท้ังอยูภายใตรัฐธรรมนูญและกฎหมายเดียวกันการใชอํานาจ
อธิปไตยท้ังภายในและภายนอกประเทศเปนอันหนึ่ง อันเดียวกันท้ังประเทศการปกครอง
ภายในประเทศแมจะมีการแบงอํานาจการปกครองไปตามเขตการปกครอง  เชน จังหวัด  อําเภอ ก็
เปนเพียงการแบงอํานาจตามลักษณะการปกครองสวนภูมิภาค เพ่ือแบงเบาภาระของรัฐบาลใน
สวนกลางและความสะดวกของประชาชนในการรับบริการ จากรัฐ  อํานาจท่ีแทจริงยังคงอยูท่ี
รัฐบาลในสวนกลาง  หนวยงานในภูมิภาคเปนเพียงผูรับเอาไปปฏิบัติเทานั้น ไมสามารถท่ีจะ
กําหนดการดําเนินการในความรับผิดชอบของตนโดยอิสระ๑๐ 

การปกครองระดับทองถ่ิน อันไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล 
รวมท้ังการปกครองรูปกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาน้ัน  แม จะมีอิสระพอสมควรในการ
ดําเนินการ และมีการเลือกต้ังเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการปกครอง มี
ลักษณะในการกระจายอํานาจ การปกครองแตก็ยังไมเปนอิสระหรือการปกครองตนเองอยาง
แทจริง  รัฐบาลในสวนกลางยังมีสวนเขาไปควบคุมหรือรวมในการดําเนินการอยูดวย  อยางไรก็ตาม
การปกครองระดับทองถ่ินนี้มีสวนในการฝกประชาชน ใหรูจักการปกครองตนเองตามหลักการ
ประชาธิปไตย 

๓. ประมุขแหงรัฐ  รัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองทุกฉบับกําหนดรูปแบบการ
ปกครองไววาเปน แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และ กําหนดไวอยางชัดแจง 
                                                           

๙สมบัติ  ธํารงธัญญวงศ, การเมืองการปกครองไทย : พ.ศ.๑๗๖๒ – ๒๕๐๐, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๔๙), หนา ๒๓-๒๔. 

๑๐ สุขุม นวลสกุล และวิศิษฐ  ทวีเศรษฐ, การเมืองการปกครองไทย, พิมพครั้งท่ี ๑๔, (กรุงเทพมหานคร 
:สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓), หนา ๖๕. 
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เทิดทูนพระมหากษัตริยเปนสถาบันสูงสุด  ดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการะผูใดจะละเมิด
มิได รัฐธรรมนูญกําหนดวา ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใดๆ มิได พระราช
อํานาจของพระมหากษัตริย จึงมีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญโดยปกติรัฐธรรมนูญกําหนดให
พระมหากษัตริยเปนผูใชอํานาจอธิปไตยซ่ึงเปนของประชาชนโดยใชอํานาจนิติบัญญัติผานทาง
รัฐสภา  อํานาจ บริหารผานทางคณะรัฐมนตรี และอํานาจตุลาการผานทางศาล การกําหนดเชนน้ี 
หมายความวาอํานาจตางๆ จะใชในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยซ่ึงในความเปนจริงอํานาจ
เหลานี้มี องคกรเปนผูใช ฉะนั้นการท่ีบัญญัติวาพระมหากษัตริยเปนผูใชอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจ
บริหาร และอํานาจตุลาการผานทางองคกรตางๆ นั้นจึงเปนการเฉลิมพระเกียรติ  แตอํานาจท่ี
แทจริงอยู ท่ีองคกร ท่ีเปนผูพิจารณานําข้ึนทูลเกลาฯถวายเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระ
ปรมาภิไธย๑๑ 

อยางไรก็ตาม แมกระท่ังพระมหากษัตริยในระบอบรัฐธรรมนูญ จะไดรับการเชิดชูใหอยู
เหนือการเมือง  และ กําหนดใหมีผูรับสนองพระบรมราชโองการในการปฏิบัติการทางการปกครอง
ทุกอยาง แตพระมหากษัตริยก็ทรงมีพระราชอํานาจบางประการท่ีไดรับการรับรองโดยรัฐ ธรรมนูญ
และเปนพระราชอํานาจท่ีทรงใชไดตามพระราชอัธยาศัยจริงๆ ไดแก การต้ังคณะองคมนตรี  การ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  เปนตน 

พระราชอํานาจท่ีสงผลกระทบตอการเมืองการปกครองอยางแทจริง คือ พระราชอํานาจใน
การยับยั้งรางพระราชบัญญัติ ในกรณีท่ีพระมหากษัตริยทรงไมเห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติท่ีผาน
การเห็น ชอบของรัฐสภามาแลว  และนายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพ่ือพระมหากษัตริยทรง
ลงพระปรมาภิไธยประกาศใชก็อาจใชพระราชอํานาจยับยั้งเสียก็ได ซ่ึงรัฐสภาจะตองนําราง
พระราชบัญญัติท่ีถูกยับยั้งนั้นไปพิจารณาใหม แตในทางปฏิบัติไมปรากฏวา พระมหากษัตริยทรงใช
พระราชอํานาจนี้ 

๔. สิทธิเสรีภาพและหนาท่ีของประชาชน  รัฐธรรมนูญไดกําหนดสิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทยไวอยางกวางขวาง สิทธิ  และ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ น้ีเปนไปตามแนวทางประชาธิปไตย 
คือ มีการระบุสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตางๆ ไวครบครัน เชน เสรีภาพในการแสดงออกในการ
ชุมนุมโดยสงบ  และปราศจากอาวุธในการสมาคมหรือรวมกลุม เปนตน รวมท้ังมีหลักประกัน ใน
เรื่องสิทธิตางๆ คือ การละเมิดสิทธิจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเทานั้น  อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญมีขอจํากัดในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ คือ จะตองไมใหเปน
ปฏิปกษตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ  เปนตน  

๕. การปกครองแบบรัฐสภา รัฐธรรมนูฐกําหนดใหมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภา  คือ ใหมีรัฐสภาเปนหลักในการปกครอง  ซ่ึง นอกจากทําหนาท่ีพิจารณาบัญญัติกฎหมาย 

                                                           
๑๑ เสนห จามริก, การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๙), หนา  ๘๖. 
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และเปนตัวแทนแสดงเจตนารมณแทนประชาชน แลว ยังเปนสถาบันท่ีมีบทบาทในการคัดเลือก
นายกรัฐมนตรี และควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล๑๒  

๖. คณะรัฐมนตรี รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี เปนผูใชอํานาจบริหาร รัฐมนตรีตองรับผิดชอบ
ในหนาท่ีของตน  และ ตองรับผิดชอบรวมกันในนโยบายท่ัวไปของคณะรัฐมนตรีตอสภา
ผูแทนราษฎร หมายความวา สภาผูแทนราษฎรมีสิทธิท่ีจะควบคุมการบริหารของคณะรัฐมนตรี 
เพราะสภาผูแทนราษฎรเปนสถาบันตัวแทนแสดงเจตจํานงของประชาชน ถาเห็นวา คณะรัฐมนตรี
ดําเนินการบริหารบกพรองหรือไมเปนไป เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนก็อาจเปดอภิปราย
ท่ัวไป  เพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐบาลเปนรายบุคคลหรือท้ังคณะไดซึ่งถาทําสําเร็จก็จะมีผล ใหรัฐมนตรี
เปนรายบุคคลหรือท้ังคณะตองพนจากตําแหนงไป 

เม่ือรัฐธรรมนูญใหรัฐสภาควบคุมรัฐบาล ในทํานองเดียวกัน รัฐบาลมีสิทธิควบคุมสภา
ผูแทนราษฎรดวย เปนการถวงดุลแหงอํานาจ ไมใหฝายใดมีอํานาจมากกวาอีกฝายหนึ่งเกินไป
เครื่องมือควบคุมสภาผูแทน ราษฎรคือ การยุบสภา นายกรัฐมนตรีมีสิทธิทูลเกลาฯ เสนอเพ่ือ
พระมหากษัตริย ทรงตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาได การยุบสภา คือ การใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรพนจากตําแหนงและจัดใหมีการเลือกต้ังใหมภายใน ๖๐ วัน เพราะฉะนั้นใน กรณีท่ีมีความ
ขัดแยงระหวางรัฐบาลกับสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ตองระมัดระวังบทบาทพอสมควรเชนกัน 
เพราะแทนท่ีรัฐบาลจะเลือกเอาการลาออกหรือยอมใหเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติ ไมไววางใจ 
รัฐบาลอาจเลือกเอาการยุบสภามาใชก็ได  โดยปกติตามหลักการประชาธิปไตย เม่ือมีขอขัดแยง
ระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ  เชน รัฐบาลตราพระราชกําหนดออกมาบังคับใช แตสภา
ผูแทนราษฎรไมอนุมัติ เปนตน เม่ือเกิดขอขัดแยงข้ึน ปกติรัฐบาลจะลาออกเม่ือเห็นวาในขอขัดแยง
นั้นประชาชนสวนใหญสนับสนุนสภา ผูแทนราษฎร เพ่ือเปดโอกาสใหสภาผูแทนราษฎรจัดต้ังรัฐบาล
ใหม และรัฐบาลจะยุบสภาในกรณีท่ีเห็นวาประชาชนสนับสนุนรัฐบาลมากกวารัฐสภา เพ่ือเปด
โอกาสใหประชาชนเลือกผูแทนราษฎรท่ีสนับสนุนรัฐบาลเขามาสนับสนุน รัฐบาลตอไป  เรื่องยุบ
สภานี้เปนการยุบสภาผูแทนราษฎรเทานั้น ไมเก่ียวของกับวุฒิสภาแตอยางใด๑๓ 

๗. ตุลาการ  อํานาจตุลาการหรืออํานาจในการตัดสินคดีใหเปนไปตามกฎหมาย  อํานาจนี้
เปนของศาลยุติธรรมท้ังหลาย  เปนอํานาจท่ีสําคัญท่ีสุดอํานาจหนึ่ง  เพราะ เปนสวนหนึ่งของ
อํานาจอธิปไตย ดังนั้น ฝายตุลาการจึงตองมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตาม
กฎหมาย สําหรับการปกครองไทย  หลักประกันสําหรับตุลาการท่ีจะมีอิสระในการวินิจฉัยคดีโดย
ปราศจากอิทธิพลจากฝายอ่ืนท่ีบีบบังคับเปลี่ยนคําพิพากษา  คือ กําหนดใหมีคณะกรรมการตุลาการ 
(ก.ต.) ซ่ึงประกอบดวยบุคคลในวงการตุลาการท้ังสิ้น  ท้ังจากการเลือกต้ังโดยตุลาการดวยกัน  และ
โดยตําแหนง มีประธานศาลฎีกาเปนประธานคณะกรรมการตุลาการโดยตําแหนง 
                                                           

๑๒ ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต, ธนกิจการเมืองกับการปฏิรูปการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกลา, ๒๕๔๓), หนา ๗๖. 

๑๓ ญรงค พวงพิศ, ประวัติศาสตรไทย ๓ ประวัติการปกครองและการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
แสงรุง การพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๒๕๒ 
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คณะกรรมการตุลาการเปนองคกรอิสระในการดําเนินการใหความเห็นชอบเก่ียวกับการ 
แตงต้ัง ยาย ถอดถอนเลื่อนตําแหนงและเลื่อนเงินเดือนผูพิพากษา  หมายความวา การใหคุณใหโทษ
กับผูพิพากษานั้นข้ึนอยูกับคณะกรรมการตุลาการฝายบริหาร หรือรัฐมนตรีจะดําเนินการตามใจชอบ
ไมไดการกําหนดเชนนี้ทําใหฝายบริหารไม สามารถใชอิทธิพลแทรกแซงการตัดสินคดีของผูพิพากษา
ไดและทําใหอํานาจตุลาการ เปนอํานาจอิสระสามารถท่ีจะถวงดุลกับอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจ
บริหารไดตาม หลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตย            

๘. ตุลาการรัฐธรรมนูญ ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  ในการปกครองของไทย
จะเห็นไดจากการจัดต้ังใหมี  คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ  เพ่ือ ทําหนาท่ีตรวจสอบพิจารณาวา การ
กระทําหรือกฎหมาย ท่ียกรางข้ึนนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม ถาขัดหรือแยงก็กระทําไมได
หรือเปนโมฆะ  เพราะรัฐธรรมนูญเปนบทบัญญัติสูงสุด  คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบดวยประธานรัฐสภาเปนประธาน  ประธานวุฒิสภา  ประธานศาล
ฎีกา  อัยการสูงสุด  เปนกรรมการโดยตําแหนง  มีผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร หรือ รัฐศาสตรอีก ๖ 
คน ท่ีวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรแตงต้ังมาสภาละ ๓ คน (ซ่ึงจะตองไมไดเปนสมาชิกสภาท้ัง
ระดับรัฐและทองถ่ิน  ขาราชการประจําพนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานทองถ่ิน) รวมเปน
กรรมการดวยผูมีสิทธิรองขอใหคณะกรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาการกระทําใดๆ หรือราง
พระราชบัญญัติ และกฎหมายท่ีใชบังคับคดีวาขัดแยงตอบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม  คือ 
นายกรัฐมนตรี  สมาชิกสภา (ตามจํานวนและเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด) และศาล๑๔  

๙.การปกครองทองถ่ิน การปกครองของไทยใหความสําคัญตอการปกครองทองถ่ิน  และ 
ใชหลักการกระจายอํานาจ จะเห็นไดจากการท่ีรัฐบาลไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาวา รัฐพึงสงเสริม
ทองถ่ินใหมีสิทธิปกครองตนเองไดตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  ปจจุบันมีการจัดหนวยการ   ปกครอง
ทองถ่ินหลายแบบและหลายระดับ คือ กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวน
จังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล เปนตน แตละแบบก็ใหสิทธิประชาชนในทองถ่ินมีสวน
รวมในการดําเนินการตามลักษณะการกระจายอํานาจใหทองถ่ิน  สามารถดําเนินการของตนเอง
ได  อยางไรก็ตามในพฤติกรรมความเปนจริงรัฐบาลในสวนกลาง หรือฝายบริหารก็มีสวนรวมในการ
บริหารและควบคุมการปกครองทองถ่ินอยูมาก  โดยเฉพาะในบางรูป  เชน องคการบริหารสวน
จังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล และสภาตําบล  และบางรูป คือ กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา  ในบางสมัยก็ใชวิธีการแตงต้ังแทนการเลือกต้ัง  เปนตน๑๕ 

๑๐. พรรคการเมือง โดย ปกติในการปกครองแบบประชาธิปไตย  จําเปนตองมีพรรค
การเมืองเพราะพรรคการเมืองเปนท่ีสรางพลังใหกับอุดมการณ เปนท่ีท่ีอาจคนหาเสียงสวนใหญของ
มหาชน  และเปนสถาบันท่ีทําใหคนตางทองถ่ินสามารถรวมมือกันทางการเมืองไดในไทย พรรค
                                                           

๑๔ Jacobscn, G.A. and M.H. Lipman,  Political Science, (New York : Barnes and Nobel, 
1969), p. 32. 

๑๕ Wiener, M. Political Paryicipation : Political Process, Princeton : PrincetonUniversity 
press, 1971), p. 54. 
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การเมืองก็มีบทบาทสําคัญไมนอย โดยเฉพาะแตละครั้งท่ีเปดโอกาสใหมีการเลือกต้ังจะมีการ
รวมกลุมจัดต้ัง พรรคการเมืองเสมอ แมในบางสมัยจะไมมีกฎหมายพรรคการเมืองก็ตามแต
รัฐธรรมนูญก็เปดโอกาสใหมี เสรีภาพในการจัดต้ังพรรคการเมืองได  จึงมีการรวมกลุมกันเปนพรรค
การเมือง  แมจะไมไดรับการรับรองจากกฎหมายเปนทางการก็ตาม  อยางไรก็ตามพรรคการเมือง
ของไทยมีบทบาทในวงแคบ คือมีผูเขารวมสวนใหญ เปนนักการเมือง ประชาชนโดยท่ัวไปมีสวน
รวมกับพรรคการเมืองไมมากนัก๑๖ 

๑๑. การเลือกต้ัง เปน วิธีการสําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะเปน
กระบวนการคัดเลือกผูทํา หนาท่ีเปนผูแทนประชาชนประเทศไทยเริ่มมีการเลือกต้ังสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรครั้งแรกเม่ือ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๗๖ แตการเลือกต้ังไมไดมีประจําสมํ่าเสมอมีวางเวน
ในระยะท่ีใชรัฐธรรมนูญปกครองชั่วคราวภายหลังการปฏิวัติ  อยางไรก็ตามการเลือกต้ังเทาท่ีเคยมี
มาก็มีลักษณะแบบประชาธิปไตย  ใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและความสะดวก  ตลอดจน
หลักประกันในการใชสิทธิใชเสียง  ระบบการเลือกต้ังเปนแบบโดยตรง  คือ ประชาชนเลือก ส.ส. 
โดยมีครั้งแรกเพียงครั้งเดียวท่ีเปนการเลือกต้ังโดยออม คือ ประชาชนเลือกผูแทนตําบล และผูแทน
ตําบลไปเลือก ส.ส. อีกทีหนึ่ง การเลือกต้ังท่ีมีมาเคยใชท้ังรวมเขตและแบงเขต  ระยะหลังมีแนวโนม
ท่ีใชระบบผสมคือ จังหวัดไหนมี ส.ส. จํานวนมากก็ใชวิธีแบงเขต  โดยมีการกําหนดจํานวนสูงสุดท่ี
เขตหนึ่งจะพึงมีเอาไว  เกินจากนั้นตองใชวิธีแบงเขต  สวนพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
นั้น  เม่ือกอนมีผูไปลงคะแนนมักจะไมถึงครึ่งของจํานวนผูมีสิทธิ  แตในระยะหลัง  มีแนวโนมดีข้ึน 
คือ มีผูใชสิทธิกวาครึ่งประมาณรอยละ ๖๐ อยางไรก็ตามการเลือกต้ังก็ยังมีจุดออน  กลาวคือ มีการ
ซ้ือเสียงและใชเงินในการหาเสียงเกินกวาท่ีกฎหมายเลือกต้ังกําหนดไว  ทําใหถูกวิพากษวิจารณวา
ทําใหไมได  ผูท่ีเปนตัวแทนประชาชนท่ีแทจริงและแนวทางประชาธิปไตยกลายเปนประโยชน
สําหรับนายทุนและนักธุรกิจแทนท่ีจะเปนประชาชน๑๗ 
          ๒.๓ การเมืองระบอบประชาธิปไตยในปจจุบัน  

ประชาชนไทยมีเสรีภาพทางการเมืองพอสมควร  สามารถท่ีจะแสดงออกทางการเมือง
ได  ไมวาจะเปนการรวมกลุมกันจัดต้ังพรรคการเมือง  แมจะยังไมมีกฎหมายพรรคการเมืองมา
รองรับ  เชน ในการเลือกต้ังหลายครั้งแมไมมีกฎหมายพรรคการเมือง  แตในพฤติกรรมความเปน
จริงนั้น  ก็มีการจัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนหลายพรรค  โดยอาศัยเสรีภาพท่ีไดรับการยอมรับโดย
รัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายแมบทการรวมกลุมเปนสมาคมสหภาพ ก็สามารถทําไดตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย  การเคลื่อนไหวทางการเมือง  เชน การเดินขบวน หรือการชุมนุมกันเพ่ือยื่นขอเสนอ
ตอรัฐบาล  ก็มีปรากฏและไมไดรับการขัดขวางในการแสดงออก  ตราบเทาท่ีไมมีการละเมิด
กฎหมาย  เสรีภาพในการพูด การพิมพและโฆษณา  ซ่ึงเปนไปอยางกวางขวาง  จนนาจะเปนท่ี
                                                           

๑๖ ขจัดภัย บุรุษพัฒน, กําเนิดพรรคการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๑๐), หนา  ๖๕. 

๑๗ สิทธิพันธ พุทธหุน, ทฤษฎีพัฒนาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๓๘), หนา ๗๘. 
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ยอมรับวาประเทศไทยนั้น ใหเสรีภาพทางการเมืองแกประชาชน  ตามหลักประชาธิปไตย  ถึงแมวา
จะมีการประกาศใหกฎอัยการศึก  และมีประกาศหรือคําสั่งและกฎหมายบางฉบับจํากัดเสรีภาพ
ในทางการเมืองบาง   แตในทางปฏิบัติก็มีการผอนผันและไมเครงครัดในการบังคับใชจนกระท่ังเปน
อุปสรรคตอการแสดงออกทางการเมือง 

ถาพิจารณาจากรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญบางฉบับท่ีใชมากอนหนานั้น 
จ ะ เห็ น ได ว า เ ป าหม ายของการ พัฒนาทา งการ เ มื อ งของ ไทยต อ งกา รสร า ง ร ะบอบ 
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขโดยมีระบบพรรคการเมือง  ซ่ึง จะเห็นไดจากการท่ี
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหความสําคัญกับพรรคการเมืองมาก เปนตนวาผูสมัครรับเลือกต้ังตอง
สังกัดพรรคการเมือง  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังกําหนดวา เม่ือไดรับเลือกต้ังแลวจะพนจากการ
เปน ส.ส.ทันทีท่ีลาออกหรือถูกขับไลออกจากพรรค  จึงทําใหพรรคการเมืองมีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินการในสภา  นอกจากนี้  พะราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ ยังพยายามวางแนวทาง
ใหพรรคการเมืองมีลักษณะเปนพรรคท่ีมีฐานสนับสนุนจากมวลชนอยางกวางขวาง  กลาวคือตองมี
สมาชิกไมนอยกวา ๕,๐๐๐ คน และตองอยูในทุกภาค  ภาคละไมนอยกวา ๕ จังหวัด จังหวัดหนึ่ง
ตองมีสมาชิกไมนอยกวา ๕๐ คน๑๘ 

การเมืองระดับทองถ่ิน  อันไดแก เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงเปนระดับ 
และรูปแบบท่ีสําคัญนั้นก็ไดมีการเปดโอกาสใหมีการเลือกต้ัง  สมาชิกสภาเทศบาล  และสมาชิกสภา
จังหวัด เม่ือตนป พ.ศ. ๒๕๒๓ เปนตนมา  หลังจากท่ีไดงดเวนมานาน  ปจจุบันนี้ก็ไดใหมีการ
ดําเนินการ  การปกครองระดับทองถ่ินในแบบประชาธิปไตย ทําใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรม
การเมืองระดับทองถ่ิน  อยางไรก็ตามการเมืองระดับทองถ่ินนี้ก็ยังไมสูไดรับการสนใจจากประชาชน
อยางกวางขวางนัก  จะเห็นไดจากการไปใชสิทธิเลือกต้ังผูแทนระดับทองถ่ินยังอยูในอัตราท่ีตํ่า
มาก  รูปแบบลักษณะของหนวยการปกครองทองถ่ินก็ยังคอนขางเปนไปแบบเดิม คือ ไมสูอิสระใน
การดําเนินการมากนัก  ทางการยังเขาไปมีสวนรวมในการควบคุมและดําเนินการอยูและยังไดรับ
ความสนใจอยูในวงจํากัดเทานั้น 

อยาง ไรก็ตามการท่ีจะเห็นรูปแบบการเมืองการปกครองไทยพัฒนาไปสูรูปแบบความเปน 
ประชาธิปไตยท่ีแทจริงนั้นข้ึนอยูกับประชาชนเปนสวนประกอบท่ีสําคัญ  หากประชาชนมีความ
ต่ืนตัวและมีความสํานึกทางการเมืองสามารถใชวิจารณญาณทางการเมืองไดถูกตอง  สนใจท่ีจะใช
สิทธิทางการเมืองลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  และเลือกผูแทนราษฎรท่ีดีเขาสูสภา  บทบาท และ
พฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมือง  และกลุมการเมืองตางๆ ก็จะตองพัฒนาดีข้ึนเรื่อยๆ และ
สามารถแกไขปญหาของประเทศชาติได  ทําใหความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยแพรหลายข้ึน
และเม่ือใดประชาชนสวนใหญ  มีความรูความเขาใจและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยแลว  ก็เปน
ท่ีแนนอนวาระบอบประชาธิปไตยจะตองมีเสถียรภาพม่ันคงอยูคูกับการปกครองไทยตลอดไป 

                                                           
๑๘ ปรีชา หงสไกรเลิศ, พรรคการเมืองและปญหาพรรคการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๒๔), หนา ๓๔. 
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ปจจุบันนี้จากการพิจารณาบรรยากาศการเมืองไทย  อาจกลาวไดวา  มีแนวโนมไปในทางท่ี
ดีข้ึนกวาเดิมมาก  ประชาชนมีความต่ืนตัวและมีจิตสํานึกทางการเมืองมากข้ึน  จะเห็นไดจากสถิติผู
ไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระยะหลังมีจํานวนเกินครึ่งทุกครั้ง  (การ
เลือกต้ังเม่ือ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผูไปลงคะแนนจํานวนรอยละ ๖๔.๗๖ และการเลือกต้ังเม่ือ 
๒-๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ รอยละ ๗๔.๕๒) มีการเผยแพรขาวสารการเมืองอยางกวางขวางโดย
สื่อมวลชนทุกประเภทท้ังหนังสือพิมพ  วิทยุ และโทรทัศนทําใหประชาชนสนใจและเขาใจการเมือง
มากข้ึน  แมวาจะยังมีจุดออนหรือขอบกพรองอยูบาง  เชน การวิพากษวิจารณเรื่องเงินท่ีเขามามี
บทบาทสูงในการเลือกต้ัง  หรือการท่ีนักการเมืองบางคน  มีบทบาทเปนนักธุรกิจการเมืองแตใน
การเมืองระบบเปด  และในยุคท่ีขาวสารท่ีแพรหลายไดกวางขวางเชนทุกวันนี้  ก็คงพอท่ีจะใหความ
เชื่อม่ันไดวา  ประชาชนจะมีสวนชวยควบคุมใหการเมืองพัฒนาไปในทางสรางสรรคประโยชนสุข
ใหกับประชาชนโดยสวนรวมมากข้ึน  เพราะการกระทําท่ีไมชอบมาพากลของนักการเมืองจะถูก
เปดเผยใหทราบตอสาธารณะทําให ผูท่ีเปนนักการเมืองตองระมัดระวัง พฤติกรรมของตนตาม
สมควร๑๙ 

อยางไรก็ตาม เปนท่ียอมรับกันวาในระบอบประชาธิปไตย  นอกจากกลุมนักการเมืองท่ี
รวมตัวกันเปนพรรคการเมืองในระดับชาติ  หรือกลุมการเมืองในระดับทองถ่ินท่ีรวมตัวกันเพ่ือเขา
สมัครรับเลือกต้ังใน ระดับตางๆ แลวยังตองการใหมีการรวมกลุมของประชาชนในลักษณะกลุม
ผลประโยชน  เชน กลุมอาชีพ  กลุมอุดมการณ  กลุมอาสาสมัครตางๆ ท่ีไมตองการเขามามีตําแหนง
ทางการเมือง  แตทําหนาท่ีแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณถึงปญหาหรือประเด็นการเมืองท่ี
เกิดข้ึน  แสดงความตองการใหผูปกครองรับทราบ ทําใหผูปกครองไดรับทราบขอมูลและขาวสารท่ี
ถูกตองของกลุมเพ่ือประกอบการ ตัดสินใจ  ซ่ึงปจจุบันนี้ในการเมืองไทยก็มีกลุมผลประโยชนตางๆ 
ท้ังท่ีจัดต้ังเปนทางการ  เชน สหภาพ  สมาคม หรือจัดต้ังอยางไมเปนทางการ  เชน  กลุม  ชมรม
ตางๆ รวมท้ังการรวมกลุมเฉพาะกิจ  หรือเฉพาะกาลเปนครั้งคราว เขามามีบทบาทในทางการเมือง
เพ่ือเรียกรองให รัฐบาลมีนโยบายตามท่ีกลุมชน ตองการ เชน การข้ึนคาแรงข้ันตํ่า 
นักศึกษา  กรรมกร  ชาวไร  ชาวนา  ก็มีการชุมนุมหรือเดินขบวนเพ่ือใหทางการไดรับรูปญหาท่ีเกิด
ข้ึนกับกลุม หรือกับสวนรวมอยูเสมอ  เชน ปญหาสิ่งแวดลอม  ปญหาพืชผลราคาตกตํ่า ทําให
รัฐบาลตองต่ืนตัวอยูเสมอในอันท่ีจะดําเนินการแกไขปญหาของประชาชน  การเคลื่อนไหวทาง
การเมืองนอกสภาเชนนี้  ถือเปนเรื่องปกติธรรมดาในระบอบประชาธิปไตย  ตราบเทาท่ีไมมีการ
กระทําท่ีละเมิดกฎหมาย  เพราะเปนการใชสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการพยายามสราง
ความเปนธรรมให เกิดข้ึนในสังคม 

ยังมีสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยท่ีจะขาดเสียมิได  คือ ประชาชนทุก
คนตองมี ขันติธรรม  กลาวคือ สมาชิกในสังคมประชาธิปไตยจะตองเปนผูมีความอดกลั้น  อดทน

                                                           
๑๙ วินัย ทองหลิม, บทบาทของกลุมการเมืองในระบบพรรคการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

๙๙๙ การพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๙๗. 



441วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

อยางย่ิง  ตองสามารถรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนท่ีไมตรงกับความเห็นของตนได  ตองรอฟง
ความเห็นสวนใหญจากบรรดาผูเก่ียวของในการท่ีจะดําเนินการ  หรือแกไขปญหาใดๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สังคม ท้ังตองทนตอสิ่งท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนตามความตองการของคนสวนใหญได  กระบวนการของ
ประชาธิปไตยจึงจํา เปนตองอาศัยเวลา ตองคอยเปนคอยไปและตองมีการกระทําอยาง
ตอเนื่อง  สมาชิกของสังคมนี้จึงตองไดรับการปลูกฝงคุณสมบัติดังกลาวต้ังแตเยาววัย และพัฒนาข้ึน
ตามลําดับ  ดังนั้น  การปฏิวัติ (การหมุนกลับ  การเปลี่ยนแปลงระบบ) หรือการรัฐประหาร (มีการ
ใชกําลังเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลโดยฉับพลัน) จึงเปนวิธีการซ่ึงขัดกับหลักการของระบอบ
ประชาธิปไตยและไมเปนผลดีตอการ พัฒนาการปกครองระบอบนี้อยางแนนอน  เพราะทุกครั้งท่ีมี
การปฏิวั ติรัฐประหารจะตองมีการลมเลิกกฎหมายรัฐธรรมนูญ  คณะรัฐมนตรี  และสภา
ผูแทนราษฎร ดังนั้นจึงตองมีการรางรัฐธรรมนูญเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการจัดต้ัง
รัฐบาลกันใหมทุกครั้งไป  เปนเหตุใหผลประโยชนของชาติบานเมืองและของประชาชนตองชะงักงัน
ไป 
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การบริหารจัดการสหกรณไทยตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
Buddhism Principle based Thai Cooperative Management 

 
ไพบูลย  สายดวง∗ 

 
บทคัดยอ 

 บทความเรื่อง “การบริหารจัดการสหกรณไทยตามแนวทางพระพุทธศาสนา”ผูเขียนให
ความสําคัญอยู ๓ ดาน คือ ๑. การบริหารจัดการสหกรณดานการสรางความเปนปกแผนของการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ ดวยการมีสวนรวมในการพัฒนาสหกรณอยางถูกตองเหมาะสม ซ่ึงจะ
ชวยใหการพัฒนาสหกรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถยืนหยัดอยูบนสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ๒. การบริหารจัดการสหกรณดานการยกระดับขีดความสามารถของ
สมาชิกใหไดอยางเปนรูปธรรมจะเปนเรื่องของการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ใน
ทิศทางท่ีจะกอใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนอยางมีแบบแผน ซ่ึงจะกอใหเกิดการบริการท่ี
สนองความตองการแกสมาชิก ชุมชนและสังคม ๓. การบริหารจัดการสหกรณดานการปลูกฝง
จิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม ใหสมาชิกสหกรณเขาใจเรื่องคุณคาของสหกรณ และนําคุณคามา
ประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต  
 แนวทางในการบริหารจัดการสหกรณไทยตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพ่ือสงเสริมให
สมาชิกชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยใชหลักคุณธรรม พ้ืนฐานของมนุษยและ
จริยธรรมอันดีงามเพ่ือใหเกิดประโยชนแกสมาชิกและสวนรวมท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม จน
สามารถอยูดีกินดี  

 

คําสําคัญ : การบริหารจัดการ, สหกรณไทย, พระพุทธศาสนา 
 
 

Abstract 
 The article on “Buddhism Principle based Thai Cooperative 
Management”, the author aimed at 3 key important issues as follows: 1. 
Cooperative management of systematically operational solidarity; it will support 
participation in cooperative development appropriately; moreover, it will lead 
cooperative development to efficiency and endure a wide variety of changing 
situations constantly., 2. Cooperative management of its members’ capability 
development in both of knowledge and skills in practice concretely; despite 
focusing on efficiency and effectiveness methodically, that will result in the services 
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that meet the members’, communities’ and society’s needs., ๓ Cooperative 
management of morality cultivation in its members in order that they can realize 
the value of cooperative and apply to their daily life.  

The guidelines for Buddhism Principle based Thai Cooperative Management 
were to promote self-assistance and mutual aid through moral principles, human 
basics and good ethics in the cooperative members in order to benefit the 
members, public economics, and society until they can live life well.  
 

Keywords: Management, Thai Cooperative, Buddhism 
 
 
๑. บทนํา 

 สภาวะเศรษฐกิจและสังคม ท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญไมวาจะเปนเรื่องปญหาความ
ยากจน วิกฤติศรัทธา พฤติกรรมบริโภคนิยม วิกฤติพลังงานและสิ่งแวดลอม ยอมเปนสิ่งทาทายอยาง
สําคัญตอคนในขบวนการสหกรณท่ีจะรวมพลังกันสรางคุณคาโดยใชกลไกลของการสหกรณใหเกิด
พลังความรวมมือกัน เพ่ือลดทอนปญหาวิกฤติท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม สหกรณในฐานะเปน
รูปแบบขององคการธุรกิจทางเลือกท่ีเปดโอกาสใหเกษตรกรรายยอย ผูมีรายไดนอย ขาราชการและ
ลูกจางในหนวยงานเดียวกัน ตลอดจนคนในชุมชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการแกปญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมกัน โดยยึดแนวทางของคุณคาสหกรณและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงจะชวยลดขอจํากัดสําหรับกระบวนการแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีหนวยงานรัฐ
และเอกชนไมสามารถแกปญหาได สวนบริบทของสหกรณในดานเศรษฐกิจและสังคม ไดแก การ
สงเสริมการออม การเอ้ือประโยชนตอการเขาถึงแหลงทุนของสมาชิก การสงเสริมอาชีพ การสงเสริม
การผลิตพืช อาหารและพืชพลังงานแกเกษตรกรรายยอย และบริบทท่ีมีตอการผลิตภัณฑมวลรวม
ของประเทศ (GDP) และการจัดสวัสดิการตาง ๆ แกสมาชิกและชุมชน  

 สหกรณ (Definition) (ตามแถลงการณวาดวยเอกลักษณของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๓๘) 
สหกรณเปนองคกรพ่ึงพาตนเองของบุคคลซ่ึงรวมกันดวยความสมัครใจ เพ่ือสนองความตองการและ
มุงหมายรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการดําเนินวิสาหกิจท่ีเปนเจาของรวมกัน 
และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย 

 

๒. ความหมายสหกรณ 
สหกรณ (cooperatives) คือ องคการของบรรดาบุคคลซ่ึงรวมกลุมกันโดยสมัครใจในการ

ดําเนินวิสาหกิจท่ีพวกเขาเปนเจาของรวมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพ่ือสนองความ
ตองการ (อันจําเปน) และความหวังรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

คานิยมสหกรณ (cooperatives values) สหกรณอยูบนพ้ืนฐานแหงคานิยมของการชวย
ตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความเปนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม และ
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ความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อม่ันในคานิยมทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย 
ความรับผิดชอบตอสังคม และความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่มการ
สหกรณ อุดมการณสหกรณ (cooperative ideology) คือ ความเชื่อรวมกันท่ีวาการชวยเหลือ
ตนเองและการชวยเหลือซ่ึงกันและกันตาม หลักการสหกรณจะนําไปสูการกินดี อยูดี มีความเปน
ธรรมและสันติสุขในสังคม 

 

๓. บทบาทหนาที่ของสมาชิกสหกรณ 
 สวนใหญสมาชิกสหกรณไมเขาใจในสถานภาพของตนเองจึงไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
อยางถูกตองเหมาะสม สมาชิกสหกรณมีสถานภาพเปนเจาของสหกรณ และหนาท่ีสําคัญของสมาชิก
คือ “การควบคุมสหกรณ” พอกลาวถึงตรงนี้ หลายทานคงจะสงสัยวาแลวสมาชิกจะควบคุมสหกรณ
ไดอยางไรเพราะท่ีผานมาพวกทานในฐานะสมาชิกสหกรณไมเคยทําหนาท่ีควบคุมสหกรณกันเลย 
มักปลอยใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการสหกรณ สวนใหญมักสนใจวาใน
แตละปตนจะสามารถกูเงินไดเทาไรอันท่ีจริงสมาชิกสหกรณจะตองทําหนาท่ีควบคุมสหกรณ โดย
การเขามารวมประชุมใหญหรือการสงผูแทนสมาชิกท่ีตนเลือกเขาไปรวมประชุมใหญ ฯ (ซ่ึงในแตละ
สหกรณจะมีเพียงปละ ๑ ครั้งเทานั้นเพ่ือทําหนาท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้) ๑ ๑. การรับทราบผลการ
ดําเนินงานของสหกรณในรอบปท่ีผานมาวาสหกรณมีปญหาอุปสรรคในการดํา เนินงาน มีรายได 
รายจาย อยางไร ดีหรือไมดีกวาปท่ีผานมาเพราะเหตุใด ๒. การกําหนดนโยบายหรือเสนอความ
คิดเห็นในสวนท่ีสมาชิกสหกรณตองการใหสหกรณใหบริการแกตนในฐานะเจาของ ๓. การเลือกต้ัง
กรรมการดําเนินการเพ่ือไปทําหนาท่ีบริหารสหกรณแทนสมาชิกเพ่ือใหสหกรณดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ม่ันคง โปรงใส ตรวจสอบได และท่ีสําคัญคือ มีบริการสอดคลองกับความตองการของ
สมาชิก ๔. การแกไขขอบังคับ ใหเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับความตองการของสมาชิกและไม
ขัดตอกฎหมายสหกรณ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณและประกาศ ค.พ.ช. ๕. แตงต้ังผูตรวจสอบ
กิจการเพ่ือใหไปทําหนาท่ีแทนสมาชิกสหกรณในการสอดสองดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการ และฝายจัดการและมารายงานใหท่ีประชุมใหญสมาชิกทราบ ในลักษณะของการทํา
หนาท่ีเปนกลไกในการควบคุมภายใน ฯลฯ อยางไรก็ตามท่ีผานมาพบวา สมาชิกสหกรณไมไดทํา
หนาท่ีตามบทบาทของตนแตอยางใด ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีสําคัญท่ีนํา ไปสูปญหาการทุจริต และการ
ดําเนินงานของสหกรณในลักษณะต้ังรับ โดยท่ีสหกรณมิไดใหความสําคัญกับการแกไขปญหาและ
การยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิกอยางจริงจังแตอยางไร 

 
๔. หลักการสหกรณ 

หลักการสหกรณ (cooperative principles) คือ แนวทางท่ีสหกรณยึดถือปฏิบัติเพ่ือให
คุณคาของสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรม ซ่ึงประกอบดวยหลักการสําคัญ ๗ ประการคือ 
                                                 

๑ จุฑาทิพย  ภัทราวาท,  บทบาทหนาท่ีของสมาชิกท่ีพึงมีตอสหกรณ, (ออนไลน), แหลงท่ีมา : 
http://www.cai.ku.ac.th/article.html (๒ ก.พ. ๒๕๕๘) 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙446

หลักการท่ี ๑ สมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง (Voluntary and Open Membership)    
มีขอสังเกตการ ๓ ประการคือ 

๑. พึงตระหนักวาการเขาและออกจากการเปนสมาชิกจะตองเปนไปโดยความสมัครใจของ 
บุคคล คําวาบุคคลนี้หมายความถึงบุคคลท้ังท่ีเปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยไมใชถูกชักจูง 
โนมนาว ลอลวง บังคับ ขมขูจากผูอ่ืน 

๒. การกําหนดคุณสมบัติสมาชิกของสหกรณตางๆ เพ่ือใหไดบุคคลท่ีเขามาเปนสมาชิกแลว
สามารถรวมกันดําเนินกิจกรรมในสหกรณได และไมสรางปญหาความเดือดรอนใหแกเพ่ือนสมาชิก 
และสหกรณ ไมถือวาขัดกับหลักการสหกรณขอน้ี 

๓. สมาชิกสมทบควรมีแตเฉพาะกรณีของสหกรณบางประเภทท่ีมีลักษณะพิเศษและจําเปน 
เทานั้น ไมควรใหมีในสหกรณท่ัวไปหรือทุกประเภท เพราะตามปกติสมาชิกสมทบมาจากบุคคล ซ่ึง
ขาดคุณสมบัติท่ีจะเปนสมาชิกธรรมดา หากสหกรณใดรับสมาชิกสมทบจํานวนมากก็อาจกระทบตอ
การสงเสริมผลประโยชนของสมาชิกธรรมดาได แมวากฎหมายจะหามมิใหสมาชิกสมทบมีสิทธิบาง
ประการก็ตาม 

หลักการท่ี ๒ การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member 
Control) สหกรณเปนองคการประชาธิปไตยท่ีควบคุมโดยสมาชิกผานทางการเลือกต้ังเขาไปบริหาร
สหกรณ ท้ังนี้ ในการเลือกต้ังหรือตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ของสมาชิกยึดหลักหนึ่งคนตอหนึ่ง
เสียง ไมคํานึงถึงวาสมาชิกนั้นจะมีหุนอยูในสหกรณจํานวนเทาไร 

หลักการท่ี ๓ การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic 
Participation) มีขอสังเกต ๒ ประการคือ 

๑. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก มุงเนนใหสมาชิกทุกคนพึงตระหนักวาบทบาทท่ี
สําคัญของตน คือการท่ีตองเปนท้ังเจาของและลูกคาในคนเดียวกัน (Co-Owners Customers) จึง
ตองทําหนาท่ีเปนท้ังผูสมทบทุน ผูควบคุม และผูอุดหนุนหรือผูใชบริการของสหกรณ มิใชเขามาเปน
สมาชิกเพียงเพ่ือมุงหวังไดรับประโยชนจากสหกรณเทานั้น 

๒. การจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือความเปนธรรมแกสมาชิก สวนหนึ่งตองกันไวเปนทุนสํารองซ่ึง
จะนําไปแบงกันมิได แตเปนทุนเพ่ือพัฒนาสหกรณของพวกเขาเอง ถือวาเปนทุนทางสังคม
นอกจากนั้นอาจแบงเปนเงินปนผลในอัตราจํากัดและเปน เงินเฉลี่ยคืนตามสวนแหงธุรกิจ 

หลักการท่ี ๔ การปกครองตนเองและความเปนอิสระ คือ สหกรณเปนองคการชวยตนเอง
และปกครองตนเอง ซ่ึงควบคุมโดยสมาชิกถาสหกรณเขาทําขอตกลงกับองคการอ่ืนๆ รวมท้ังรัฐบาล 
หรือสหกรณแสวงหาทุนจากแหลงภายนอกสหกรณพ่ึงทําขอตกลงเชนนั้นภายใตเง่ือนไขอันม่ันใจได
วา มวลสมาชิกยังคงควบคุมสหกรณตามแนวทางประชาธิปไตย และจะตองธํารงไวซ่ึงความเปนตัว
ของตัวเองของสหกรณ 

หลักการท่ี ๕ การใหการศึกษา การฝกอบรมและสารสนเทศ คือ สหกรณพึงใหการศึกษา
และการฝกอบรมแกบรรดาสมาชิก ผูแทนจากการเลือกต้ังผูจัดการและพนักงาน เพ่ือใหบุคคล
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เหลานั้นสามารถมีสวนชวยพัฒนาสหกรณของพวกเขาอยางมีประสิทธิผล สหกรณพึงใหขาวสาร
ความรูแกประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนและผูนําทางความคิดเห็น 

หลักการท่ี ๖ ความรวมมือระหวางสหกรณ คือ สหกรณพึงรับใชสมาชิกอยางมีประสิทธิผล
สูงสุด และทําใหขบวนการสหกรณเขมแข็ง โดยการทํางานรวมกันภายใตโครงสรางสหกรณระดับ
ทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาคของโลกและระดับระหวางประเทศ 

หลักการท่ี ๗ ความเอ้ืออาทรตอชุมชน คือ สหกรณพึงดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
ของชุมชนของตนนโยบายท่ีมวลสมาชิกไดใหความเห็นชอบ 

 

๕.คุณคาของสหกรณ (Cooperative Values)  
แถลงการณของไอซีเอ วาดวยเอกลักษณของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดอธิบายคุณคาของ

สหกรณวา “สหกรณตั้งอยูบนพ้ืนฐานแหงคุณคาของการชวยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม และความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อม่ันใน
คุณคาทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคม และความเอ้ืออาทรตอ
ผูอ่ืน โดยเจริญรอยตามขนบธรรมเนียมของผูริเริ่มการสหกรณ” ขบวนการสหกรณโลกมี
ประวัติศาสตรทางปญญาท่ีโดดเดนและลึกซ้ึง โดยมีการเสริมสรางความคิดท่ีเก่ียวกับคุณคาของ
สหกรณและยึดถือปฏิบัติตลอดเวลา สหกรณท่ัวโลกไดพัฒนาข้ึนมาตามระบบความเชื่อ ซ่ึงรวมอยูใน
ศาสนาสําคัญๆ และอุดมการณของโลก ผูนําสหกรณไดรับถายทอดระบบความเชื่อตอเนื่องกันมา ซ่ึง
เก่ียวของอยางลึกซ้ึงกับจริยธรรมท่ีเหมาะสม แบงเปน ๒ สวน คือ สวนท่ีเปนพ้ืนฐานของสหกรณ 
กับสวนท่ีเปนความเชื่อม่ันของสมาชิก๒ 

คุณคาสวนท่ีเปนพ้ืนฐานของสหกรณ 
๑. คุณคาแหงการชวยตนเอง ความปรารถนาของคนในการชวยตนเองมาจากความเชื่อท่ีวา

คนเรามีศักด์ิศรี ตองใชความสามารถในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองใหได ตองใชความพยายาม
ไมยอทอ และนี่คือแนวคิดของ “ผูริเริ่มแหงร็อชเดล” กรรมกรโรงงานทอผา ๒๘ คน ท่ีถูกกดคาจาง 
และถูกเอารัดเอาเปรียบนานาประการจากนายทุนเจาของโรงงาน พวกเขาคิดวาถาทุกคนรวมมือกัน
ต้ังรานคาปลีกข้ึนมา เพ่ือจัดหาสินคาท่ีจําเปนมาจําหนายแกพวกเขาเอง โดยพวกเขารวมกันจัดการ
และไดรับประโยชนรานคาบนหลักความเสมอภาคและความเปนธรรม พวกเขาทุกคนและคนท่ีจะ
เขามาเปนสมาชิกในภายหนาก็จะสามารถชวยตนเองไดในการแกปญหาการครองชีพท่ีเคยอัตคัด
ขาดแคลน นี่คือความคิด “ชวยตนเอง” ท่ีนําไปสูการจัดต้ังสหกรณแรกของโลกท่ีเมืองแมนเชสเตอร 
ประเทศอังกฤษ เม่ือ พ.ศ. ๒๓๘๗ แนนอนความคิดนี้ประสบความสําเร็จ เพราะทุกคนท่ีคิดอยาง
เดียวกันหันหนาเขาหากัน และรวมกันคิดรวมกันทําโดยการรวมมือกัน หรือการชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันนั่นเอง 

                                                 
๒ จุฑาทิพย  ภัทราวาท, แนวคิด คานิยม หลักและวิธีการสหกรณ, (ออนไลน), แหลงท่ีมา : 

http://www.cai.ku.ac.th/article.html (๒ ก.พ. ๒๕๕๘) 
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๒. คุณคาแหงความรับผิดชอบตอตนเอง หมายความวา สมาชิกแตละคนมีจิตสํานึกและ
ตระหนักในความสําคัญของกฎระเบียบ หรือขอบังคับของสหกรณ ตองผูกพันตนในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบนั้นๆ เพ่ือใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปอยางราบรื่นและกาวหนา สมาชิกแตละ
คนมีหิริโอตัปปะท่ีจะไมละเมิดกฎระเบียบของสหกรณ แมวาจะไมมีใครรูเห็น  

๓. คุณคาแหงประชาธิปไตย ไดแก จิตสํานึกในเรื่องเสรีภาพ ภราดรภาพ ความเสมอภาค 
และความเปนอิสระในความสัมพันธกับเพ่ือนสมาชิก และบุคคลท่ัวไป รวมท้ังการรูจักใชสิทธิและ
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบท้ังตอเพ่ือนสมาชิก บุคคลท่ีเก่ียวของและสหกรณของตน 

๔. คุณคาแหงความเสมอภาค หมายความวา สมาชิกทุกคนมีความเทาเทียมกันในฐานะ
มนุษย มีสิทธิในการมีสวนรวมในกิจกรรมของสหกรณ ในการท่ีจะไดรับขอมูลขาวสาร ในการเสนอ
ความคิดเห็น และมีสวนในการตัดสินใจในท่ีประชุมของสหกรณ เปนตน 

๕. คุณคาแหงความเท่ียงธรรม ไดแก การแบงปนผลประโยชนใดๆ ระหวางสมาชิกอันเกิด
จากการดําเนินงานของสหกรณตองเปนไปดวยความเท่ียงธรรมตามสัดสวนแหงการอุดหนุนหรือการ
ทําธุรกิจกับสหกรณ มิใชตามสวนแหงการลงทุนดังเชนในองคการธุรกิจเอกชนอ่ืน ๆ 

๖. คุณคาแหงความเปนเอกภาพแสดงใหเห็นวาสหกรณมิไดมีความหมายเพียงการรวมคน
หลายคนเขาดวยกันเทานั้น แตยังเปนการรวมจิตใจ รวมผลประโยชน รวมพลังเขาเปนหนึ่งเดียว
หรือเปนองครวม (Collectivity) เงินสํารองและทรัพยสินท่ีเปนทุนทางสังคมของสหกรณ ซ่ึงถือวา
เปนของสมาชิกโดยรวมก็อยูในความหมายของความเปนเอกภาพดวย นอกจากนั้น ความเปน
เอกภาพยังรวมถึงการท่ีสหกรณตาง ๆ ผนึกกําลังกันสรางขบวนการสหกรณท่ียึดโยงกันท้ังในระดับ
ทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ๓ ของโลก และระดับระหวางประเทศดวย ซ่ึงเปนการรวมมือกัน
ในทุกทางท่ีจะปฏิบัติได เพ่ือจัดใหสมาชิกไดบริโภคสินคา และบริการท่ีมีคุณภาพสูงสุดในราคาตํ่า
ท่ีสุด 

คุณคาสวนท่ีเปนความเชื่อของสมาชิก 
เปนคุณคาทางศีลธรรมหรือจริยธรรมท่ีสงเสริมใหสมาชิกมีความเลื่อมใส และศรัทธาใน

สหกรณและระบบสหกรณซึ่ง “ผูริเริ่มการสหกรณ” ไดยึดถือประพฤติปฏิบัติจนเปนขนบธรรมเนียม
สืบทอดกันคําแปล “สมาชิกพึงมีสวนใหทุนแกสหกรณอยางเปนธรรม และควบคุมการใชทุนของ
สหกรณตามแนวทางประชาธิปไตย ตามปกติสวนหนึ่งของทุนนั้นอยางนอยท่ีสุดตองเปนทรัพยสิน
สวนรวมของสหกรณ และสมาชิกจะไดรับผลตอบแทน (ถามี) ในอัตราอันจํากัด จากการลงทุนใน
สหกรณตามเง่ือนไขแหงการเปนสมาชิก มวลสมาชิกจะจัดสรรเงินสวนเกินเพ่ือความมุงหมายใด ๆ 
หรือท้ังหมดดังตอไปนี้ก็ได คือ เพ่ือพัฒนาสหกรณของพวกเขาโดยอาจกอต้ังเงินสํารอง ซ่ึงอยางนอย
ท่ีสุดสวนหนึ่งของเงินสํารองนี้จะแบงแยกมิได หรือเพ่ือจัดสรรใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีไดทํากับ
สหกรณ และเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมวลสมาชิกเห็นชอบ” 
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๖. การบริหารจัดการในสหกรณ 
ในการดําเนินงานของคณะกรรมการในสหกรณ จําเปนท่ีคณะกรรมการจะตองเรียนรู

เก่ียวกับการบริหารการจัดการ เนื่องจากบทบาทของคณะกรรมการดําเนินการจะตองเขามา
บริหารงาน ซ่ึงไดแก บริหารคน คือเจาหนาท่ีในสหกรณ  บริหารเงิน คือ เงินหมุนเวียนในธุรกิจใน
สหกรณ บริหารงานวิธีการ คือ กําหนดวิธีการในการปฏิบัติ  และบริหารวัสดุอุปกรณ คือ 
คณะกรรมการจําเปนท่ีจะตองจัดการวัสดุอุปกรณท่ีมีอยูในสหกรณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงใน
การบริหารท้ังสี่อยางนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะตองมีเครื่องมือในการปฏิบัติ ซ่ึงเครื่องมือท่ีวา
ไดแกหลัก ของ PDCA ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีนํามาปรับใชในองคกรธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจ จนทําใหองคกร
ธุรกิจท่ีนําเอาแนวคิดของ PDCA ไปปรับใช จนทําใหการบริหารการจัดการขององคกรดังกลาวมีการ
บริหารเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและประสบความสําเร็จในเวลาตอไป๓ 

สําหรับแนวคิดของ PDCA ประกอบไปดวย 
๑. ข้ันตอนการวางแผน (Plan) 
๒. ข้ันตอนลงมือปฏิบัติ (Do) 
๓. ข้ันตอนติดตามตรวจสอบ (Check) 
๔. ข้ันตอนการทบทวนหรือปรับปรุง (Action) 
 
ข้ันตอนการวางแผน (Plan) 
เปนข้ันตอนแรกท่ีคณะกรรมการดําเนินการจะตองดําเนินงาน เพราะถาหากคณะกรรมการ

ไดมีการวางแผนงานเอาไว เปนการบงบอกวาการดําเนินงานของสหกรณประสบความสําเร็จไปแลว
กวาครึ่ง ดังนั้น ข้ันตอนการวางแผนเปนการบอกวา ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร และใชงบประมาณ
จํานวนเทาไร ซ่ึงคณะกรรมการจะตองกําหนดออกมาใหไดวา เปนการบอกรายละเอียดในการ
ปฏิบัติทุกข้ันตอน  

สําหรับการวางแผนงานทางธุรกิจของคณะกรรมการ จําเปนท่ีคณะกรรมการจะตองนํา
ขอมูลผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมามาวิเคราะหและเปรียบเทียบกับขอมูลในรอบปท่ีผานมา
หรือเปรียบเทียบกับขอมูลคาเฉลี่ยของสํานักงานสหกรณ เพ่ือหาแนวโนมในการดําเนินงานหรือหา
สภาพปญหาในรอบปท่ีผานมา นําขอมูลหรือแนวทางในการแกไขปญหามากําหนดเปนแนวทางใน
การปฏิบัติไวแผนงานของสหกรณ   

ดังนั้น ข้ันตอนการวางแผนเปนสิ่งท่ีจําเปนและสําคัญเปนอยางมากสําหรับการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงถาหากคณะกรรมการใชขอมูลท่ีมีอยูในสหกรณหรือท่ีกลาวไวใน
เรื่องของการวิเคราะหขอมูลทางสหกรณ มากําหนดไวในแผนงานของสหกรณ เปรียบเสมือนหนึ่งวา
สหกรณสามารถประสบความสําเร็จหรือสามารถผานเกณฑมาตรฐานไปแลวในเบื้องตน  

 

                                                 
๓ สํานักงานสหกรณจังหวัดภูเก็ต, ๒๕๕๑ การบริหารสหกรณแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์, หนา ๑๔ – ๑๕. 
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ข้ันตอนลงมือปฏิบัติ (Do) 
เม่ือคณะกรรมการไดผานข้ันตอนการวางแผนไปแลว คณะกรรมการจะตองนําแผนท่ีทุกคน

ไดมีสวนรวมในการกําหนดนั้นมาลงมือปฏิบัติ แผนงานจะประสบความสําเร็จไดนั้นจะตองมีการนํา
แผนมาปฏิบัติ ถาหากการกําหนดแผนไวเปนเพียงเศษกระดาษแลวเก็บไวท่ีโตะของสหกรณแผนนั้น
ก็จะไมประสบความสําเร็จหรือเห็นผลได ดังนั้น คณะกรรมการจําเปนจะตองกํากับใหทุกคนได
ปฏิบัติไปตามกรอบของแผนงานทุกข้ันตอน เพ่ือวัตถุประสงคใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณ  

ข้ันตอนติดตามตรวจสอบ (Check) 
เปนข้ันตอนท่ีสําคัญอีกข้ันตอนหนึ่งเชนกัน ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีคณะกรรมการดําเนินการ

จะตองมีติดตามการทํางานวาผูปฏิบัติมีปญหาอุปสรรคอะไรในการปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว ซ่ึงใน
การติดตามตรวจสอบอาจจะกระทําในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการในวันประชุมประจําเดือน
ของคณะกรรมการก็ได หรือจะกําหนดในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานเฉพาะก็สามารถท่ีจะ
กระทําได แตในเดือนหนึ่ง ๆ คณะกรรมการจะตองมีการนําแผนการปฏิบัติเขามาพูดคุยในท่ีประชุม 
เพ่ือคณะกรรมการจะไดรับทราบถึงผลของแผนงานท่ีกําหนดไว มีความกาวหนาไปอยางไร มีปญหา
อยางไรบาง  

ข้ันตอนการทบทวนหรือปรับปรุง (Action) 
เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดรับถึงผลการปฏิบัติงานตามแผนงานแลววา การปฏิบัติงาน

ท่ีกําหนดไวในแผนงานมีผลประการใด พรอมกับมีปญหาอุปสรรคในเรื่องอะไรบาง จากนั้น
คณะกรรมการจะตองนําปญหาดังกลาวมาวิเคราะหวา สาเหตุของปญหาเกิดจากอะไร เปนปญหา
ภายในสหกรณหรือไม หรือปญหาจากภายนอกสหกรณ เม่ือคณะกรรมการไดรับทราบถึงสาเหตุของ
ปญหาแลว คณะกรรมการจะตองหาขอสรุปวาแนวทางในการแกไขปญหาอยางไรเม่ือคณะกรรมการ
สามารถกําหนดแนวทางปญหาไดแลว คณะกรรมการก็จะตองกําหนดแนวทางไวในแผนการปฏิบัติ
ตามข้ันตอนแรก พรอมกับลงมือปฏิบัติ และมีการตรวจสอบแผนพรอมมีการทบทวนแผนอีกครั้ง 
แลวกลับไปกําหนดเปนแผนใหม ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับการบริหารการจัดการตามรูปแบบของ PDCA 
จะหมุนเวียนอยูเปนประจํา  

การสรางความเปนปกแผนของสหกรณตองมีการดําเนินงานเปนข้ันตอนอยางมีระบบ ทําให
เกิดกระบวนการบริหารการจัดการท่ีไดมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะสงผลใหสหกรณสามารถผาน
เกณฑตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณไดกําหนด 
 
๗. การบริหารจัดการสหกรณไทยตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

การบริหารจัดการสหกรณไทยตามแนวทางพระพุทธศาสนา เปนการสรางจิตสํานึกให
หมูบานและชุมชนเมือง มีแหลงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพ สรางงาน 
สรางรายได การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจําเปนเรงดวน การสรางกองทุนสวัสดิการท่ีดีแกชุมชน 
สงเสริมและพัฒนาใหชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการเงินทุน เกิด
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กระบวนการพ่ึงพาตนเองในดานการเรียนรู การสรางพัฒนาความคิด เพ่ือแกปญหาของชุมชน 
รวมท้ังกระตุนระบบเศรษฐกิจและสังคม ของชุมชน ใหมีความเขมแข็ง เพ่ิมภูมิคุมกันใหกับสหกรณ 
เพ่ิมโอกาสในการสรางการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน การดําเนินงานของสหกรณจะเปนไปอยางราบรื่น
และกาวหนา หากสมาชิกแตละคนมีหิริ-โอตัปปะ ท่ีจะไมละเมิดกฎระเบียบของสหกรณ แมวาจะไม
มีใครรูเห็น 

หิริ-โอตัปปะ คือ ความละอายและความเกรงกลัวตอบาป เปนหลักธรรมคุมครองโลกให
สงบสุข รักตนเอง รักครอบครัว รักสวนรวม   

หิริ (อานวา หิ-ริ, หิ-หริ) แปลวา ความละอายแกใจ ความละอายตอบาป หิริ หมายถึงความ
ละอายใจตัวเองตอการทําความชั่วความผิด ตอการประพฤติทุจริตท้ังหลายและความละอายใจ
ตัวเองท่ีจะละเวนไมทําความดี ซ่ึงควรจะทําใหเกิดมีในตน เชน บิดามารดามีความละอายใจท่ีจะไม
ดูแลบุตรของตน เชนนี้เรียกวามี หิริ หิริ เกิดข้ึนไดดวยการคิดถึงการศึกษา ฐานะ ยศศักด์ิ ชาติ
ตระกูลของตน คิดถึงความเสียกายท่ีจะเกิดข้ึน รวมกับความแกลวกลาของจิตใจท่ีจะไมทําชั่วเชนนั้น  

หิริ เปนธรรมรักษาคุมครองโลก ทําใหโลกเกิดสันติ ทําใหคนเราอยูกันอยางสงบสุข เพราะ
คนท่ีมีหิริจะเกลียดความชั่ว และละอายท่ีจะทําความชั่วท้ังตอหนาและลับหลัง ทําใหไมกอความ
เดือดรอนใหแกโลกและสรรพสัตวท้ังปวง  

หากเราคิดจะทําสิ่งใดท่ีชั่ว ความละอายจะเกิดข้ึนมาในใจ แมวาคนอ่ืนจะไมเห็น คิดทําชั่ว
คืออยางไร สิ่งใดท่ีเปนไปเพ่ือความเลวทรามไมถูกตองทางธรรมคําสอนของพระพุทธเจาอันนั้น เปน
ความเลว อะไรท่ีวัดวาถูกหรือไมถูก คือถาเราทําอะไรลงไป ถาหากวามันไมถูกตองแลวมันรูสึกจะ
ละอายแกในใจตนเอง แตตามหลักทานบอกวานักปราชญท้ังหลายไมสรรเสริญ ไมนิยม นั่นเรียกวา 
ผิดจากธรรม ความละอายนี่แหละเปนตนเหตุใหทําความดี ความดีท้ังหมดเกิดจากความละอาย
ท้ังนั้น ความไมดีเกิดจากความไมละอายนั่นเอง ศีล ๕ ขอมีความละอายเปนเบื้องตน เปนสมุฏฐาน 
หากวามีความละอายในใจแลวไมกลาทํา ศีลขอนั้นก็งดเวนไดหมด โอตตัปปะ (อานวา โอดตับปะ) 
แปลวา ความเกรงกลัว หมายถึงความสะดุงกลัวตอผลของความชั่ว ตอผลของความทุจริตท่ีทําไว  

โอตตัปปะ เปนอาการของจิตท่ีหวั่นไหวเม่ือจะทําความชั่ว เพราะกลัวความผิดท่ีจะตาม
ใหผลในภายหลัง เกิดข้ึนไดเพราะคิดถึงโทษหรือความทุกขท่ีจะเกิดข้ึนจากการทําชั่ว จากการ
ประพฤติทุจริตของตน เชน ตัวเองเองตองเดือดรอน เกิดความเสียหาย เสียทรัพยสินเงินทอง เสีย
อิสรภาพ หรือถูกคนอ่ืนตําหนิติเตียน ถูกสังคมรังเกียจ เปนตน  

โอตตัปปะ เปนธรรมคุมครองโลกคูกับหิริ เพราะคนท่ีมีโอตตัปปะยอมกลัวท่ีจําทําความผิด 
ทําใหงดเวนจากการประพฤติตาง ๆ ได อันเปนเหตุใหเกิดความรมเย็นเปนสุข เกิดสันติภาพข้ึนคะ  

การบริหารจัดการสหกรณตองมุงไปท่ีการพัฒนาจิตสํานึกของคนเปนสําคัญ และตองทํา
ควบคูไปกับยุทธศาสตรตาง ๆ ท่ีจะสรางความสัมพันธของคน สหกรณ ขบวนการและเครือขาย 
เพ่ือใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนระบบสหกรณ ท่ีดําเนินการอยูในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
ของโซอุปทานเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู การนําประโยชนสูสมาชิก ชุมชนและสังคมรวมกันการเขาถึง
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แหลง ทุน การพัฒนาอาชีพ การตลาด การจัดสวัสดิการ ภายใตหลักอิทธิบาท ๔๔ เปนแนวทางการ
เรียน การทํางาน ใหประสบความสําเร็จท่ีพระพุทธองคไดทรงสดับไวอยางแยบคลาย อัน
ประกอบดวยแนวปฏิบัติ ๔ ขอ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซ่ึงใคร ๆ ก็ทองได จําได แตจะมีสัก
ก่ีคนท่ีปฏิบัติไดครบกระบวนความท้ัง ๔ ขอ อันเปน ๔ ข้ันตอนท่ีตอเนื่องหนุนเสริมกัน จะขาดขอใด
ขอหนึ่งไมได ดวยวามันเปนกระบวนการท่ีเชื่อมโยงกันทั้ง ๔ ขอ จึงจะทําใหเราประสบผลสําเร็จใน
ชีวิตและการงานไดตามความมุงหวังตอไป 

๑. ฉันทะ คือ ความพอใจในฐานะ เปนสิ่งท่ีตนถือวาดีท่ีสุด ท่ีมนุษยเราควรจะไดขอนี้เปน
กําลังใจอันแรกท่ีทําใหเกิดคุณธรรม หมายถึง การมีใจรักในสิ่งท่ีทํา ใจท่ีรักอันเกิดจากความศรัทธา
และเชื่อม่ันตอสิ่งท่ีทํา จึงจะเกิดผลจริงตามควร หากจะฝกฝนตนเอง อาจเริ่มจากการต้ังคําถามกับ
ตัวเองวาเราศรัทธาอะไรอยู เพราะคนเราเม่ือศรัทธาอะไรก็จะไดพบกับสิ่งนั้นเขาถึงสิ่งนั้น ศรัทธาใน
เทคโนโลยีเราก็จะเขาถึงเทคโนโลยี ศรัทธาตอชาวบานเราก็จะเขาถึงชาวบาน ศรัทธาตอวัตถุก็จะ
เขาถึงวัตถุ ศรัทธาตอลาภยศสรรเสริญก็จะเขาถึงลาภถึงยศเขาถึงตําแหนง ศรัทธาตอความรูก็จะ
เขาถึงความรู หรือศรัทธาตอหลักธรรมก็จะเขาถึงธรรม หรือไมศรัทธาอะไรเลยก็ไมเขาถึงก็ไมเขาถึง
อะไรเลย เพราะความศรัทธานํามาซ่ึงมุงม่ันทุมเทเพ่ือทําทุกอยางใหไดมาซ่ึงสิ่งท่ี เราศรัทธานั่นเอง 
ขณะเดียวกันก็ลองตรวจสอบตัวเองดูวาสิ่งท่ีเราศรัทธากับสิ่งท่ีองคกรของเรา ศรัทธานั้นตรงกัน
หรือไม หากตรงกันก็เรียนรูท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนหรือหากไมตรงกันก็เรียนรูท่ีจะให โอกาสตัวเองไปสู
แหงท่ีท่ีเหมาะสมกวา 

๒. วิริยะ คือ ความพากเพียร หมายถึง การการะทําท่ีติดตอ ไมขาดตอนเปนระยะยาว จน
ประสบความสําเร็จ คํานี้มีความหมายของความกลาหาญเจืออยูดวยสวนหนึ่ง ความมุงม่ันทุมเท เปน
ความมุงม่ันทุมเทท้ังกายและใจ ท่ีจะเรียนรูและทําใหเขาถึงแกนแทของสิ่งนั้นเรื่องนั้น ถาหาก
กระทําก็จะทําจนเชี่ยวชาญจนเปนผูรู ถาจะฝกฝนเรื่องความวิริยะแลวคงตองเริ่มจากความคิดท่ีวา 
ตองหม่ันฝกฝนตนเองบอย ๆ หม่ันทําหม่ันคิดหม่ันเขียนหม่ันนําเสนอและอยาข้ีเกียจ อยากลัวความ
ผิดพลาดและจงกลาแสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบตอความลมเหลวของตัวเอง อยาทอตองานหนัก
และงานมากใหคิดวาทํามากรูมากเกงมากข้ึน อยาบนวาไมมีเวลาเพราะเวลามีเทาเดิม 

๓. จิตตะ หมายถึง ความไมทอดท้ิง สิ่งนั้นไปจากความรูสึกของตัว ทําสิ่งซ่ึงเปน 
วัตถุประสงคนั้นใหเดนชัด อยูในใจเสมอ คํานี้รวมความหมายของคําวา สมาธิ อยูดวยอยางเต็มท่ี คือ 
ใจท่ีจดจอและรับผิดชอบ เม่ือมีใจท่ีจดจอแลวก็จะเกิดความรอบคอบตาม คํานี้ยิ่งใหญมากปจจุบัน 
สังคมซับซอน มีสิ่งใหม ๆ เกิดข้ึนมากมาย แตละคนมีภาระหนาท่ีท่ีตองทํามากมาย ไมรูจะทําอะไร
กอน เวลาอานหนังสือก็คิดถึงงานท่ีรับผิดชอบ เวลาทํางานก็คิดวาตองอานหนังสือเพ่ือเตรียมตัวสอบ 
ไมสามารถมีจิตจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดนาน ผลคือทําอะไรก็ไมดีสักอยางทําผิด ๆ ถูก ๆ อยูอยาง
นั้น ความรอบคอบจะเกิดข้ึนไมไดเลยหากไมรอบรู ดังนั้น การท่ีคนจะรอบรูไดนั้น ตองหม่ันศึกษา
เรียนรูอยูเปนเนื่องนิจ ติดตามขาวสารบานเมืองสมํ่าเสมอ ตองอานหนังสืออยาใหขาดและ

                                                 
๔ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓ ; อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๐๕/๒๙๒. 
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หลากหลายโดยไมยึดติดกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง ประการสําคัญตองฝกต้ังคําถามกับตัวเองกับเรื่องราว
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว เราพรอมกับคนหาคําตอบใหได การฝกสนทนากับผูรูบอย ๆ ก็เปนสิ่งจําเปน 
ซ่ึงเม่ือเราทําไดอยางนี้แลว เราก็จะเปนผูท่ีเขาใกลความรอบรูไปโดยปริยาย ความรอบคอบนอกจาก
จะดํารงอยูคูกับความรอบรูแลว ยังตองอาศัยความดีงามเปนเครื่องเตือนสติดวย ถึงจะสามารถใชจิต
ของเราพินิจพิจารณาและตรึกตรองในเนื้อแทของสิ่งตาง ๆ นั้น ไดอยางเหมาะสม เพราะความดีงาม
ตามแบบอยางของคุณธรรมตามหลักศาสนาและจริยธรรมของสังคมนั้น เปนสิ่งเดียวท่ีจะทําให
มนุษยอยูรวมกันอยางปรกติสุข 

๔. วิมังสา หมายถึง ความสอดสองในเหตุและผลแหงความสําเร็จ เก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ ให
ลึกซ้ึงยิ่ง ๆ ข้ึนไปตลอดเวลา คํานี้รวมความหมายของคําวา ปญญา ไวอยางเต็มท่ี การทบทวนในสิ่ง
ท่ีไดคิดไดทํามา อันเกิดจากการมีใจรัก (ฉันทะ) แลวทําดวยความมุงม่ัน (วิริยะ) อยางใจจดใจจอและ
รับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใชวิจารณญาณอยางรอบรูและรอบคอบ จึงนําไปสูการทบทวนตัวเอง และ
ทบทวนองคกรหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่งท่ีไดคิดสิ่งไดทําผานมาวาเกิดผลดีผลเสียอยางไร 
ท้ังท่ีเปนเรื่องสวนตัวของเราเองและเปนเรื่องท่ีรวมคิดรวมทํากับคนอ่ืน เพ่ือปรับปรุงปรับแกไขใหดี
ยิ่งข้ึน การทบทวนเรื่องราวจากภายในของตัวเองเปนสิ่งสําคัญมากในยุคปจจุบันท่ีผูคน เริ่มสับสน
วุนวายอยางเขมขน ทบทวนความคิดเพ่ือตรวจสอบความคิดและการกระทําของเราวาเราคิดหรือทํา
จากความ คิดอะไร? พรอมกับถามตัวเองวาเราคิดอยางน้ันเพ่ืออะไร? เราทําสิ่งนี้เพ่ืออะไร? เพ่ือ
ความสุขของตัวเองหรือเพ่ือความสงบสุขของสังคม? ฯลฯ ซ่ึงจะทําใหเรารูวาเราควรจะอยู ณ จุด
ไหนของสังคมหรือเปลี่ยนแปลงตนอยางไรไปสูการสรางสรรคตนเองและสังคมท่ีงดงาม 

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึง อิทธิบาท ๔ : ทางแหงความสําเร็จนอกจากการ
ท่ีจะมีความไมสันโดษ และสันโดษท่ีถูกตองแลว เพราะฉันทะทําใหใจมาอยูกับงาน สิ่งท่ีทํา สิ่งท่ีเปน
เปาหมายทําใหเกิดจิตใจฝกใฝ เม่ือใจฝกใฝก็ทํางานดวยความแนวแนจริงจัง สภาพท่ีจิตแนวแนอยู
กับสิ่งท่ีกระทํานั้น เราเรียกวาเปน สมาธิ เพราะฉะนั้น ฉันทะก็นําไปสูสมาธิ สมาธิในการทํางานเกิด
ไดดวยการมีฉันทะ เม่ือมีสมาธิและใจก็รักงานนั้น ทํางานดวยใจรัก ใจก็เปนสุข เพราะฉะนั้น คนท่ี
ทํางานดวยฉันทะก็มีจิตใจเปนสุข ใจเปนสมาธิ สมาธิก็ทําใหเปนสุขเพราะจิตใจสงบแนวแน เม่ือทํา
จิตใจใหเปนสมาธิแนวแน ต้ังใจจริงจัง ใจรักงานนั้น ตั้งใจทําเต็มท่ี มีความเพียรพยายาม ผลสําเร็จ
ของงานก็เปนผลสําเร็จท่ีดีเรียกวานําไปสู ‚ความเปนเลิศของงานนั้น หมายความวา งานนั้นจะสําเร็จ
ผลอยางดีเลิศ อันนี้ก็เลยพันกันไปหมด เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสวา ฉันทะเปนคุณธรรมอยาง
หนึ่งใน อิทธิบาท ๔ คือ ธรรมท่ีเปนเครื่องให ถึงความสําเร็จ หรือเรียกงายๆ วา ‚ทางแหง
ความสําเร็จ เม่ือพูดมาถึงอิทธิบาทแลว ก็จะตองโยงไปถึงคุณธรรมขออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของดวย เพราะ
อิทธิบาทมี ๔ ขอ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ฉันทะคือ ขอท่ีพูดมาแลว ความพอใจรักใครในสิ่ง
นั้น รักงาน รักเปาหมาย รักจุดหมายท่ีดีงาม รักวัตถุประสงคของงานนั้น ขอตอไปนี้คือ วิริยะ ความ
เพียร ความพยายาม จิตตะ ความเอาใจใสในสิ่งนั้น วิมังสา ความไตรตรองสอบสวนพิจารณาหรือถา
จะพูดใหสั้น จํางาย ๆ ก็บอกวา มีใจรัก พากเพียรทํา เอาจิตฝกใฝใชปญญาสอบสวนนี่เปนอิทธิบาท 
๔ ฉันทะเปนขอท่ี ๑ ตามปกติถามีฉันทะแลว มันก็ชวยใหเกิดคุณธรรมขออ่ืนในอิทธิบาท ๔ ตามมา 
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มันสัมพันธกัน ชวยเหลือเก้ือหนุนกัน พอมีฉันทะใจรักแลว มันก็เกิดความเพียรพยายามเม่ือมีความ
เพียรพยายามใจก็ฝกใฝจดจออยูกับสิ่งนั้น มีใจจดจอเอาใจใสแลว ก็สามารถจะใชปญญาพิจารณา
สอบสวนเรื่องราวนั้น ไตรตรองถึงขอบกพรอง ขอท่ีควรแกไขหาทางทดลองปรับปรุงอะไรตาง ๆ 
เหลานี้มันก็ตามกันมา๑) ฉันทะ๒) วิริยะ๓)จิตตะ๔) วิมังสา เปนชุดกันทีเดียว๕ 

คนท่ีเปนสมาชิกสหกรณตองปฏิบัติตาม ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน เปนหลักธรรมในพุทธ
ศาสนา คือ ประโยชนในปจจุบัน ๔ อยาง บางเรียกวา หัวใจเศรษฐี "อุ อา กะ สะ" อาจเรียกสั้น ๆ 
วา ทิฏฐธัมมิกัตถะ๖ (เนื่องจากอัตถะ แปลวา ประโยชนอยูแลว จึงไมจําเปนตองมีประโยชน ซํ้าซอน
กันสองคําก็ได) หรืออาจเรียกเต็ม ๆ วา ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ หมายถึง ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือ
ประโยชนในปจจุบัน หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขข้ันตน เพ่ือประโยชนสุขสามัญท่ีมองเห็นกัน
ในชาตินี้ ท่ีคนท่ัวไปปรารถนา มี ทรัพย ยศ เกียรติ ไมตรี เปนตน เปนเรื่องอยูอยางพอเพียง หามนึก
ถึงหรือพูดถึงความร่ํารวย ซ่ึงไมใชอยางนั้นเลย พระพุทธองคทรงสอนสั่งถึงหลักการ อุ อา กะ สะ 
หัวใจเศรษฐี ๔ ประการ คือ 

๑. อุ ยอมาจาก อุฏฐานสัมปทา หมายถึง การถึงพรอมในการแสวงหาความรู และความ
ขยันหม่ันเพียร หนักเอาเบาสูในหนาท่ีการงานท่ีไดรับมอบหมาย รูจักรับผิดชอบตอหนาท่ีไมวาจะ
เปนงานเล็ก หรืองานใหญ แมวางานท่ีทําวันนี้อาจจะยังไมสงผล ใหประสบความสําเร็จในชวง
ขามคืน แตสิ่งท่ีคุณไดรับก็คือ ทักษะ และความสามารถ และ ประสบการณท่ีพัฒนาข้ึนตามลําดับ 
หัวใจสําคัญแหงความสําเร็จก็คือการแสวงหาความรู แลทักษะใหม ๆ ใหักับตัวเองอยูเสมอ ซ่ึงเปน
หลักการประจําใจของสุดยอดมหาเศรษฐีระดับโลก และผูท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตท้ังหลาย
นั้นเอง 

๒. อา ยอมาจาก อารักขสัมปทา หมายถึง การรักษาคุมครองทรัพยสินเงินทองของตน 
ระมัดระวังในการจับจายใชสอย ใชทรัพยใหสมกับฐานะแหงตน และการเก็บหอมรอมริบทรัพยสินท่ี
ไดมาจากการทํางาน การรูจักใช รูจักประหยัดนั้นเปนสิ่งจําเปนมาก เพราะนั้นหมายถึงทานมีจะทุน
สํารองในการใชตอยอดธุรกิจ มีเงินทุนฉุกเฉินไวใช หรือนําไปใชในการพัฒนาตัวเอง หรือทําใหชีวิต
คุณดีข้ึน 

๓. กะ ยอมาจาก กัลยาณมิตตตา หมายถึง การมีเพ่ือนดี เลือกคบคนดี ไมคบเพ่ือนท่ีไมดีซ่ึง
นําไปสูการกระทําผิด ๆ นําไปสูอบายมุข หรือการกระทําที่ผิดศีลธรรม เพ่ือท่ีดีจะนํามาซ่ึงความรู…
ความคิดและการกระทําท่ีนําไปสูสิ่งท่ีดีข้ึน ใหคําแนะนําตักเตือนในสิ่งท่ีไมถูกตองเหมาะสม การคบ
หามิตรท่ีถูกตองนั้นจะเปนเหมือนการท่ีคุณมีกําลังเสริมซ่ึงคอยสนับสนุนคุณ เพราะเพ่ือนสามารถ
เปนไดท้ังท่ีปรึกษา, แหลงเงินทุนฉุกเฉินในยามจําเปน, เปนหุนสวน หรือเปนลูกคาของคุณก็ได 
ฉะนั้นคิดสักนิดกอนท่ีจะเลือกคบหากัลยาณมิตร 
                                                 

๕ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๓), หนา ๑๙. 

๖ องฺ.อฏฐก. ๒๓/๑๔๔/๒๘๙. 
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๔. สะ ยอมาจาก สมชีวิตตา หมายถึง การเลี้ยงชีพตามสมควรแกกําลังทรัพยท่ีหามา
ได  การใชจายทรัพยสินเงินทองเกินตัวนั้นคือหายนะของคนทุกชนชั้น ผูใชจายสุรุยสุรายใชจายเกิน
ฐานะของตัวเองนั้นยอมไดรับความเดือดรอนทําใหครอบครัวไดรับความลําบาก เพราะฉะน้ันจะตอง
รูจักประหยัดทรัพยพยายามใชจายแตในสิ่งท่ีจําเปนเทานั้นจึงมีความสุขไดตามสมควรแกอัตภาพ
ของตัวเองและครอบครัว เพราะหามาไดเทาไหรก็ไมพอกับท่ีตองจายออกไป ตอใหมีทรัพยสินเงิน
ทองมากมายเพียงใด หาเงินเกงมากแคไหน ถาไมรูจักพอ ก็เปนเพียงเปรตในคราบเศรษฐีท่ีตอง
ทํางานหนัก ด้ินรนแสวงหาเพราะหิวทรัพยสินเงินทอง แตก็ไมกลาใชเงินตลอดเวลา ความไมพอทํา
ใหเศรษฐีกลายเปนยาจกไดฉันใด การรูจักใชอยางพอเพียง และการเก็บออมทรัพยยอมเปลี่ยน 
ยาจกเปนเศรษฐีไดฉันนั้น  

การปฏิบัติตามหลักธรรม “ทิฏฐธัมมิกตถะ” เปนเรื่องเก่ียวกับปากทอง การกิน การอยู 
ปจจัยการดํารงของคน ถาบานเมืองมีเศรษฐกิจดี คนมีความเปนอยูดีกินดี ตางคนตางประกอบอาชีพ
ท่ีสุจริตไมเบียดเบียนกัน รัฐบาลก็ไมตองวุนวายอยูกับการปราบปรามเรื่องทุจริต สามารถพัฒนา
ประเทศชาติใหเจริญกาวหนา และเศรษฐกิจของชาติจะดีข้ึนจําเปนตองมีการพัฒนา คือ การดําเนิน
กิจการเพ่ือเพ่ิมรายไดของคนใหสูงข้ึนตอเนื่องกันเปนระยะยาวนาน ปจจัยข้ันมูลฐานท่ีสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ คือ ประชากรซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคาสูงสุด และเปนปจจัยมูลฐาน เปน
ตนทุนเบื้องตน ถาคนทุกคนท่ีเปนประชากรของชาติ มีหลักธรรมตามท่ีกลาวมา ก็ถือไดวา
ประเทศชาติมีประชากรท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และเปนอาชีพท่ีสุจริต  

 

๘. สรุป 
กระบวนการดําเนินงานของสหกรณภายใตเอกลักษณของการเปนสหกรณ จะชวยสราง

โอกาสในการพัฒนาระบบการคา บริการและการเงิน อยางเปนธรรม โดยเฉพาะในกลุมของคน
ยากจนและผูดอยโอกาส หากทุกคนใชชีวิตใหมีดุลยภาพ หาเงิน ออมเงิน และใชเงินใหไดสัดสวน 
เศรษฐกิจของประเทศก็จะเดินหนาไปไดอยางราบรื่น สมาชิกของสหกรณมีจิตสํานึกดานคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติงานดวยความรูความสามารถ ซ่ึงจะกอใหเกิดการบริการท่ีสนองความตองการแก
สมาชิก ชุมชนและสังคม นําคุณคามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็
ยอมบรรลุตามเปาหมาย การบริหารจัดการสหกรณใหเปนปกแผนจะตองเริ่มดวยการพัฒนาสมาชิก
สหกรณ เปนอันดับแรก เม่ือพัฒนาสมาชิกสหกรณใหมีคุณภาพแลว การพัฒนาวัตถุก็เปนไปไดงาย 
เศรษฐกิจยอมจะดีข้ึน จะสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางดี ไมเดือดรอน เปนประโยชนแกตนเองใน
ปจจุบัน สิ่งสําคัญสมาชิกสหกรณตองเปดใจกวางและมีจินตทัศนรวมท่ีจะพัฒนาสหกรณใหเปนไป
อยางถูกตองเหมาะกับ เปนองคกรพ่ึงพาตนเองได นอกจากสหกรณจะชวยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
แลวยังมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศและระหวางประเทศไดอีกดวย ซ่ึงเปนกลไก
สําคัญของประชาชนท่ีนิยมในคุณคาสหกรณในการแกปญหาความยากจน การวางงาน การประกอบ
อาชีพและการสรางระบบการคาท่ีเปนธรรม อันจะนําไปสูการสานตอนโยบายการพัฒนา  
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ภาวะผูนําตามสถานการณ : บัวสี่เหลากับคนสี่จําพวก 
Situational Leadership: The Four Types of Lotus and People 

 
นพดล  ดีไทยสงค∗ 

 
บทคัดยอ 

 การบริหารเชิงสถานการณ นั้นถือวาการบริหารจะดีหรือไมข้ึนอยูกับสถานการณ  
สถานการณจะเปนตัวกําหนดการตัดสินใจ และรูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสม และผูบริหารจะตอง
พยายามวิเคราะหสถานการณใหดีท่ีสุด โดยเปนการผสมผสานแนวคิดระหวางระบบปดและระบบ
เปด และยอมรับหลักการของทฤษฎีระบบวาทุกสวนของระบบจะตองสัมพันธ และมีผลกระทบซ่ึง
กันและกัน คือมุงเนน ความสัมพันธระหวางองคการกับสภาพแวดลอมขององคการ สถานการณ
บางครั้งจะตองใชการตัดสินใจอยางเฉียบขาด บางสถานการณตองอาศัยการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ บางคร้ังก็ตองคํานึงถึงหลักมนุษยและแรงจูงใจ บางครั้งก็ตองคํานึงถึงเปาหมายหรือ
ผลผลิตขององคกรเปนหลัก การบริหารจึงตองอาศัยสถานการณเปนตัวกําหนดในการตัดสินใจ ซ่ึง
การบริหารเชิงสถานการณ สามารถใชทุกทฤษฎีมาประกอบกับประสบการณ เพ่ือทําใหการตัดสินใจ
ดีท่ีสุด โดยเฉพาะในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันสูงเชนปจจุบัน นับเปนความทาทายและ
โอกาสในการใชการบริหารเชิงสถานการณในมุมของผูบริหารท่ีจะพลิกวิกฤติเปนโอกาสใหได เปน
การใชความรูความสามารถท้ังศาสตรและศิลปตางๆท่ีมีอยูในตัวผูนําทานนั้นใหประจักษออกมาใชได
อยางเต็มสมรรถภาพจริงๆท่ีเขามีอยู เพราะสถานการณแตละอยางแตกตางกัน ทฤษฎีกับบาง
สถานการณก็แตกตางกัน แลวแตผูนําแตละทานจะเลือกใช ดังนั้นการบริหารเชิงสถานการณ นาจะ
เปนการใชความรูความสามารถท้ังศาสตรและศิลป 
 
คําสําคัญ : ภาวะผูนํา,ภาวะผูนําตามสถานการณ,บัวสี่เหลา 
 

 ABSTRACT 
 Management situation. The management is good or not depends on the 
situation. The situation will be scheduled to decide. And the optimal management 
model and administrators will try to analyze the situation best. And accept the 
principle of system theory that all parts of the system must be related. And the 
mutual effect is focus on the relationship between organization and environment of 
the organization. The situation will sometimes require decided as absolute. 
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Sometimes, you have to consider the human and motivation. Sometimes, it must 
consider the target output of the enterprise is main. The administration must be 
living situation determine decisions. The management situation. To make better 
decisions. Especially in the era of change and highly competitive as present. The 
challenges and opportunities in the use of commercial management situation in the 
corner of the executive to turn the crisis into opportunity. Because the situation of 
each different. Theory and some situation is different. As the leader, each of you 
will choose to use. So the management situation. The use of knowledge is both a 
science and an art. 
 

Keywords: leadership, situational leadership, the four types of people. 
 
๑. บทนํา 
 ทฤษฎีภาวะผูนําในระยะแรก สวนใหญจะใหความสําคัญกับรูปแบบผูนํา ใน ๒ มิติ คือ 
มิติท่ีมุงเนนงานและมิติท่ีมุงเนนสัมพันธ ซ่ึงนักทฤษฎีเชื่อวาผูนําจะมีรูปแบบผูนําทดแทนซ่ึงกันและ
กัน กลาวคือ หากผูนํามุงเนนท่ีความสัมพันธ ผลงานท่ีออกมาก็จะตํ่าและตอมานักทฤษฎีก็ไดมีการ
พัฒนาทฤษฎีรูปแบบผูนําแบบตาง ๆ ข้ึนมากมายหลายทฤษฎีดวยกัน ซ่ึงในชวงทศวรรษท่ี ๑๙๕๐ 
ฟดเลอร (Fiedler) ไดพัฒนาตัวแบบสถานการณโดยเนนการสรางใหเกิดภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผล 
รูปแบบนี้กลาวถึงผูนําท่ีมีประสิทธิผลนั้นข้ึนอยูกับบุคลิกของผูนําและระดับท่ีผูนําสามารถควบคุม
สถานการณ สภาพตามสถานการณพิจารณาจากพฤติกรรมท่ีมุงกิจสัมพันธ (Task-Oriented) หรือ
มุงมิตรสัมพันธ (Relationship-Oriented) ท่ีเหมาะสม ฟดเลอรกลาววา ไมไดมีเพียงแบบภาวะผูนํา
แบบเดียวท่ีผูประสบความสําเร็จ คือ ผูซ่ึงปรับพฤติกรรมใหไปสูสภาพแวดลอมท่ีหลากหลายได ซ่ึง
รูปแบบภาวะผูนําของฟดเลอร มีจุดแข็งหลายประการ อยางหนึ่งคือ สามารถทําความเขาใจไดวา
ทําไมผูนํ าบางคนจึง มีประสิทธิภาพกวาคนอ่ืนๆ๑ ตอมาทฤษฎีองคการตามสถานการณ  
(Contingency Theory) เริ่มมีบทบาทประมาณปลายป ค.ศ.๑๙๖๐ เปนทฤษฎีท่ีพัฒนามาจาก
ความคิดอิสระท่ีวาองคการท่ีเหมาะสมท่ีสุดควรจะเปนองคการท่ีมีโครงสรางและระบบท่ีสอดคลอง
กับสภาพแวดลอม และสภาพความเปนจริงขององคการ ต้ังอยูบนพ้ืนฐานการศึกษาสภาพแวดลอมท่ี
แตกตางกันของมนุษย (Humanistic Environment)  ซ่ึงในป ๑๙๖๗ Fred E. Fiedler ไดเสนอ
แนวความคิดการบริหารเชิงสถานการณ (Situational Management Theory) หรือทฤษฎี
อุบัติการณ (Contingency Theory) ซ่ึงถือเปนทฤษฎีการบริหารท่ีข้ึนอยูกับในเชิงสภาพขอเท็จจริง
ดวยแนวคิดท่ีวาการเลือกทางออกท่ีจะไปสูการแกปญหาทางการบริหารถือวาไมมีวิธีใดท่ีดีท่ีสุด 
                                                           
 ๑ กาญจนา  จันทรไทย, การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําและปจจัยคัดสรรดาน
สถานการณกับความพึงพอใจในงานของอาจารยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข,
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๔๔),หนา ๓๔. 
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หากแตสถานการณตางหากท่ีจะเปนตัวกําหนดวาควรจะหยิบใชการบริหารแบบใดในสภาวการณ
เชนนั้น ซ่ึงแนวความคิดทางการบริหารเชิงสถานการณ สามารถนําทฤษฎีของ Fiedler มา
ประยุกตใชในสถานการณปจจุบัน ซ่ึงทฤษฎีนี้ไดกลาวไว มี ๒ ลักษณะ ไดแก  
 ๒. การศึกษารูปแบบของผูนําท่ีมุงความสัมพันธ (Relationship-oriented leader) 
เปนผูนําท่ีมุงความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ผูนําจะสรางความไววางใจ ความเคารพนับถือ และรับ
ฟงความตองการของพนักงาน เปนผูนําท่ีคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก (Consideration) 
 ๒.  ผูนําท่ีมุงงาน (Task -oriented leader) เปนผูนําท่ีมุงความสําเร็จในงาน ซ่ึงจะ
กําหนดทิศทางและมาตรฐานในการทํางานไวอยางชัดเจน มีลักษณะคลายกับผูนําแบบท่ีคํานึงถึง
ตัวเองเปนหลัก (Initiating structure style) 
  
๒. ภาวะผูนําตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ในทางพระพุทธศาสนาไดมีนักวิชาการไดใหความหมายของผูนําและภาวะผูนําตามหลัก
พุทธธรรม เปนท่ียอมรับและนักวิจัยหลาย ๆ ทานไดเสนอไวดังนี้ ผูนํา คือ คําวา ประมุข มาจากคํา
วา ปะ แปลวา ท้ังหมดท้ังสิ้น และมุขะ แปลวา หนา รวมเปน ปมุขะ มีความหมายวา หนวยออก
หนาท้ังหมดท้ังสิ้น คือลักษณะแหงผูนํานั้นเอง เปนการนําอยางสัตบุรุษ ผูชักพาใหคนอ่ืนเคลื่อนไหว
หรือกระทําการทิศทางท่ีผูนํากําหนดเปาหมายไว หลายคนมีบทบาทเปนผูนํากันอยูแลว เชนเปน
ผูนําองคกร ผูนําสมาคม ผูนําวัดและแมกระท้ังหัวหนาครอบครัวก็จัดวาเปนผูนํา ซ่ึงคําวาผูนํา ตรง
กับคําในภาษาอังกฤษวา “Leadership” ซ่ึงมีความหมายในทํานองเดียวกันวา “Being a leader ; 
power of leading, the qualities of a leader” หมายถึง ผูนํานําไปสูสิ่งท่ีดีงามและเปน
ประโยชนแกมหาชน การนําไปในทางชั่ว ตํ่า เสียหาย เชน เปนหัวหนาโจร พาลูกนองไปปลนหรือลัก
ขโมย หรือการต้ังตนเปนหัวหนาไปพาคนคายาเสพติด ก็คงไมนับวาเปนผูนําหรือมีภาวะผูนํา เพราะ
ไมสัมพันธกับเปาหมายท่ีดีงาม และมิไดตั้งอยูบนฐานแหงศีลธรรม คุณธรรม และสติปญญา จากการ
ใหความหมายของคําวา ผูนํา ตามพระพุทธศาสนาท่ีกลาวมานี้ ความหมาย ผูนํา คือบุคคลท่ีมี
อิทธิพลเหนือคนอ่ืนในกลุม สามารถท่ีจะบริหารจัดการองคการ ใหดําเนินไปไดดวยดี มีบทบาท
สําคัญในการนํากลุมหรือคณะไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย การเปนผูนําท่ีดี จําเปนตองมีการ
เรียนรูและฝกฝน ซ่ึงตองอาจใชเวลานาน แตหากสามารถทําไดสําเร็จก็เทากับวาผูนําน้ันมีกุญแจ
สําคัญท่ีจะนําองคกรไปสูความสําเร็จไดงายข้ึน 
 
๓.บัวสี่เหลากับคนสี่จําพวก 
 หลังจากท่ีพระพุทธองคตรัสรูใหมๆ ไดทรงพิจารณาพระธรรมท่ีพระองคตรัสรูแลววา
เปนคุณธรรมอันลึกซ้ึง พระพุทธองคไดทรงตรึกตรอง ทรงคํานึงวาธรรมท่ีพระองคตรัสรูนี้ ลึกซ้ึงมาก 
ยากท่ีสัตวอ่ืนจะรูตาม จึงยังทรงมิไดรับคําทูลอาราธนาทีเดียว แตไดทรงพิจารณาโดยพระญาณกอน
วา เวไนยสัตว นั้นจําแนกเหลาท่ีจะรองรับพระสัทธรรมไดเพียงใด จํานวนเทาใด ทรงจําแนกดวย
พระญาณวาเหลาเวไนยสัตวบุคคลท่ีจะรับพระสัทธรรมไดและไมไดมีอยู ๔ จําพวก เปรียบไดดัง
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ดอกบัวส่ีเหลา อันหมายถึง ปญญา วาสนา บารมี และอุปนิสัย ท่ีสรางสมมาแตอดีตของ
บุคคล  แตเม่ือพิจารณาพ้ืนฐานของมนุษยก็ทรงทราบดวยพระญาณวา คนในโลกน้ีมีความแตกตาง
กัน  ดังท่ีพระองคทรงเปรียบไวกับดอกบัว ๔ เหลา๒ คือ ๑) อุคฆฏิตัญู คือ พวกท่ีมีสติปญญาฉลาด
เฉลียว เปนสัมมาทิฏฐิ เม่ือไดฟงธรรมก็สามารถรูและเขาใจในเวลาอันรวดเร็ว  แมฟงเพียงครั้งเดียว
เทานั้น ก็สามารถท่ีจะเขาใจได เปรียบดังดอกบัวท่ีชูดอกข้ึนพนน้ําแลว สามารถท่ีจะบานสะพรั่งได
ทันทีท่ีไดรับแสงจากพระอาทิตย ๒) วิปจิตัญู คือ พวกท่ีมีสติปญญาปานกลาง เปนสัมมาทิฏฐิ เม่ือ
ไดฟงธรรมแลวพิจารณาตามและไดรับการอบรมฝกฝนเพ่ิมเติมหรือชี้แนะเล็กนอย จะสามารถรูและ
เขาใจไดในเวลาอันไมชา สามารถท่ีจะเขาใจในเรื่องนั้นได เปรียบเสมือนดอกบัวท่ีอยูปริ่มน้ําซ่ึงจะ
บานในวันถัดไป  ๓) เนยยะ คือ พวกท่ีมีสติปญญานอย จําพวกท่ีมีคุณสมบัติพอแนะนําได แตเปน
สัมมาทิฏฐิเม่ือไดฟงธรรมแลวพิจารณาตามและไดรับการอบรมฝกฝนเพ่ิมอยู เสมอ มีความ
ขยันหม่ันเพียรไมยอทอ มีสติม่ันประกอบดวยศรัทธาปสาทะ ในท่ีสุดก็สามารถรูและเขาใจไดในวัน
หนึ่งขางหนา เม่ือไดรับการอบรมเสมอๆ บอยๆ จ้ําจี้จําใช ก็สามารถท่ีจะเขาใจในหนาท่ีการงานได 
เปรียบเสมือนดอกบัวท่ีอยูใตน้ํา รอวันท่ีจะพนน้ําในวันตอ ๆ ไป ซ่ึงจะคอย ๆ โผลข้ึนเบงบานไดใน
วันหนึ่ง ๔) ปทปรมะ คือ พวกท่ีไรสติปญญา จําพวกท่ีขาดคุณสมบัติ พวกหัวด้ือ มีทิฏฐิมานะด้ือรั้น
อยางแรงกลา ไมยอมรับคําแนะนําหรือการพัฒนาอยางใด และยังเปนมิจฉาทิฏฐิแมไดฟงธรรมก็ไม
อาจเขาใจความหมายหรือรูตามได ท้ังยังขาดศรัทธาปสาทะ ไรซึ่งความเพียร เปรียบเสมือนดอกบัวท่ี
จมอยูกับโคลนตม ยังแตจะตกเปนอาหารของเตาปลา ไมมีโอกาสโผลข้ึนพนน้ําเพ่ือเบงบาน   

บุคคลท่ีเปรียบไดกับดอกบัวดอกท่ี ๑, ๒, ๓ นั้นสามารถใหอนุศาสโนวาทแลวสามารถบรรลุ
มรรค ผล นิพพาน ไดเร็วชาตางกันก็ดวยปญญา วาสนา บารมี และอุปนิสัย ท่ีตางกัน ซ่ึงจําแนกเปน 
พุทธเวไนย สาวกเวไนย ธาตุเวไนย ตามลําดับ สวนบุคคลซึ่งเปรียบเปนบัวประเภทท่ี ๔ ไมสามารถ
บรรลุอะไรไดในชาตินี้ ดวยขาดซ่ึงปญญา แตจะเปนอุปนิสัย วาสนา บารมีตอไปในภายภาคหนา 
เม่ือทราบดวยพระญาณดังนั้นแลว ดวยพระกรุณาคุณ ทรงเล็งเห็นวาโลกนี้ผูท่ีพอจะรูตามไดก็คงมี
อยูบาง เม่ือเล็งเห็นเหตุนี้ จึงตกลงพระทัยจะสอนธรรมใหแกสัตวท้ังปวง จึงรับอารธนาของทาว
สหัมบดีพรหม 
 
๔. ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของเฮอรเซย และบลานซาด Hersey and Blanchard   
 ทฤษฎีผูนําตามสถานการณของเฮอรซ่ีย เบลดชารด (Hersey and Blanchard 
Situational Theory) ไดนําแนวคิดของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ มาประยุกต คือ พฤติกรรมท่ีมุงสราง
โครงสราง (Initiation Structure) และพฤติกรรมท่ีมุงความสัมพันธ (Consideration) และอธิบาย
วา ภาวะผูนําแบบตาง ๆ ประกอบกับความพรอมของสมาชิกทําใหเกิดรูปแบบของการทํางานของ

                                                           
 ๒องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒. 
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ผูนํา ๔ รูปแบบ๓ แนวคิดนี้เนนท่ีคุณลักษณะของผูตามท่ีเปนองคประกอบสําคัญของสถานการณใน
การพิจารณาพฤติกรรมผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ  ระดับความพรอมของพนักงานแตกตางกัน  เชน 
พนักงานท่ีมีความไมม่ันคงในการทํางาน  มีความตองการผูนําท่ีแตกตางจากคนท่ีมีความสามารถ
มากมีทักษะในการทํางาน มีความม่ันใจและเต็มใจท่ีจะทํางาน แสดงถึงรูปแบบผูนําตาง ๆ ๔ แบบ
ดังนี้ 
 ๑.  ผูนําแบบบอกกลาว (Telling) หมายถึง รูปแบบผูนําแบบสั่งการและกําหนดทิศ
ทางการทํางานท่ีชัดเจนเปนแนวทางสําหรับพนักงาน  ความพรอมของพนักงานตํ่า ตองกําหนดสิ่งท่ี
จะทําและวิธีการดําเนินงานให กํากับและควบคุมอยางใกลชิด ใชในสถานการณท่ีผูใตบังคับบัญชามี
ความพรอมตํ่า ไมมีความสามารถและไมเต็มใจ หรือจะมีความเสี่ยงเกินไปถาใหรับผิดชอบงานนั้น 
 ๒.  ผูนําแบบขายความคิด (Selling) หมายถึง การท่ีผูนําใหพนักงานไดพิจารณาปจจัย
ภายในตางๆ กอนการตัดสินใจ ความพรอมของพนักงานปานกลาง อธิบายถึงสิ่งท่ีจะทําและให
โอกาสในการทําความเขาใจในงานท่ีจะทํานั้น ใชในสถานการณท่ีผูใตบังคับบัญชาไมมีความสามารถ
แตมีความเต็มใจหรือมีความม่ันใจท่ีจะทํางานนั้น 
 ๓.  ผูนําแบบมีสวนรวม (Participating) หมายถึง  ผูนําใหการสนับสนุนและสงเสริมให
ผูอ่ืนเจริญกาวหนาโดยการแนะนําและพัฒนาทักษะในการทํางานความพรอมของพนักงานปานกลาง 
เนนการติดตอสื่อสารสองทางและความรวมมือ ใชในสถานการณท่ีผูใตบังคับบัญชามีความสามารถท่ี
จะรับผิดชอบงานแตไมมีความเต็มใจหรือมีความเสี่ยงเกินไปท่ีจะใหทํางานนั้น  
 ๔. ผูนําแบบการมอบหมายงาน (Delegating) หมายถึง  ผูนําท่ีสั่งการและใหการ
สนับสนุนเพียงเล็กนอย  พนักงานมีความรับผิดชอบในงานอยูแลวในสถานการณการทํางานนั้น
ความพรอมของพนักงานสูง  ใหความเปนอิสระในการทํางานมาก ใช กับสถานการณ ท่ี
ผูใตบังคับบัญชามีความสามารถ และมีความเต็มใจหรือความม่ันใจท่ีจะทํางานนั้น๔ 
  
๕. บูรณาการแนวคิดภาวะผูนําตามสถานการณกับหลักบัวส่ีเหลาเพ่ือคนส่ีจําพวก 
 จากแนวคิดภาวะผูนําตามสถานการณของ Hersey & Blanchard นั้น ไดอธิบายถึง
หลักการบริหารคนในองคกรตามสถานการณซึ่งมุงเนนท่ีสถานการณของบุคลากร ๔ จําพวก ซ่ึงผูนํา 
๔ จําพวกจะตองใชศาสตรและศิลปในการปกครองและใชงานบุคคลนั้นไดอยางเต็มประสิทธิภาพท่ี
เขาจะพึงมี ไดแก 
 ๑. บุคคลจําพวกแรก ในทางพระพุทธศาสนาเรียกกลุมบุคคลจําพวกนี้วา อุคฆฏิตัญู 
คือ พวกท่ีมีสติปญญาฉลาดเฉลียว คนกลุมนี้มีวุฒิภาวะสูงมีความรูความสามารถมีความเต็มใจและ
ม่ันใจในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย การบริหารคนกลุมนี้ใชรูปแบบ
                                                           

๓ เนตรพัณณา ยาวิราช, การจัดการสมัยใหม, (กรุงเทพมหานคร: บรษัิททริปเพ้ิล กรุป จํากัด), 
๒๕๕๖, หนา ๒๐๘. 

๔ ยาเบ็น  เรืองจรูญศรี, แนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : 
http://www.kroobannok.com/blog/20420 [สิงหาคม ๒๕๕๘๕๘]. 
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การมอบหมายงานใหทํา/มอบอํานาจในการตัดสินใจ กลุมคนจําพวกนี้ในองคกรเราเรียกวาเปนกลุม
คนเกง (Talent) การใชงานบุคคลกลุมนี้ผูบริหารเพียงแตมอบหมายงาน (Delegation) ใหเทานั้น 
ซ่ึงหลักการมอบหมายงานนั้นควรใชหลักเกณฑ โดยSpecific: เฉพาะเจาะจง มีการระบุขอบเขตการ
ทํางานท่ีชัดเจน  Measurable: วัดผลได โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความคืบหนาหรือความสําเร็จของ
งานได Agreed: ยอมรับ งานท่ีจะมอบหมายนั้น ควรไดรับการยอมรับจากผูรับมอบหมาย 
Realistic: เปนงานท่ีสามารถบรรลุผลไดจริงในทางปฏิบัติ ไมใชงานท่ียากเกินท่ีจะทําได Time 
bound: มีการกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนในการทํา- Ethical: ตองเปนงานท่ีถูกตองตามหลัก
จริยธรรม ศีลธรรม Recorded: สามารถบันทึกรวบรวมขอมูลในการทํางานไดอยางชัดเจนและเปน
ระบบ 
  ๒. บุคคลจําพวกท่ีสอง ในทางพระพุทธศาสนาเรียกกลุมบุคคลจําพวกนี้วา วิป
จิตัญู คือ คนกลุมนี้มีวุฒิภาวะปานกลางถึงสูง ทํางานตามท่ีผูนําตองการ การปกครองหรือใชงาน
กลุมบุคคลจําพวกนี้ตองใชหลักการเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Participating) ผูนําตองมีการสื่อสาร
สองทางและรับฟงอยางสนใจ เพ่ือสนับสนุนผูตามใหพยายามใชความสามารถท่ีมีอยู ใหการ
สนับสนุน ไมออกคําสั่ง ผูนําและผูตามรวมกัน ในการตัดสินใจ การบริหารคนกลุมนี้เนนการทํางาน
แบบการมีสวนรวม ซ่ึงผูนําใหการสนับสนุนและสงเสริมโดยการแนะนําและพัฒนาทักษะในการ
ทํางานความพรอม ของพนักงานปานกลาง เนนการติดตอสื่อสารสองทางและความรวมมือ ใชใน
สถานการณท่ีผูใตบังคับบัญชามีความสามารถท่ีจะรับผิดชอบงานแตไมมีความเต็มใจหรือมีความ
เสี่ยงเกินไปท่ีจะใหทํางานนั้น  ซ่ึงวิธีปฏิบัติในการใหพนักงาน มีสวนรวมในการบริหาร อาจทําได
หลายวิธีแตกตางกันสุดแตความเหมาะสม เชน การจัดใหมีการรวมประชุมออกความคิดเห็น การ
เปดโอกาส ใหผูปฏิบัติใหขอเสนอแนะใหการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค และใหผูใตบังคับบัญชามี
สวนรวมในการปรึกษาผลงานตาง ๆ และทบทวนเปาหมาย หรือ จัดกลุมคุณภาพ กลุม 
Q.C.(Quality Control) เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชารวมกันพิจารณา และแกไขปญหาภายในกลุมงาน
ดวยกันเอง๕ ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนาเปรียบคนจําพวกนี้ไววาบุคคลจําพวกนี้เม่ือไดฟงธรรมแลว
พิจารณาตามและไดรับการอบรมฝกฝนเพ่ิมเติมหรือชี้แนะเล็กนอย จะสามารถรูและเขาใจไดในเวลา
อันไมชา สามารถท่ีจะเขาใจในเรื่องนั้นได เปรียบเสมือนดอกบัวท่ีอยูปริ่มน้ําซ่ึงจะบานในวันถัดไป  
 ๓. บุคคลจําพวกท่ีสาม ในทางพระพุทธศาสนาเรียกกลุมบุคคลจําพวกนี้วา เนยยะ คือ 
คนกลุมนี้มีวุฒิภาวะตํ่าถึงปานกลางมีความรูความสามารถไมมากนัก พวกท่ีมีสติปญญานอย จําพวก
ท่ีมีคุณสมบัติพอแนะนําได แตมีความเต็มใจในการทํางาน รับผิดชอบงานเปนผูท่ีม่ันใจแตขาดความ
ชํานาญ ตองไดรับการอบรมฝกฝนเพ่ิมอยูเสมอ ก็จะสามารถท่ีจะเขาใจในหนาท่ีภาระงานท่ี
รับผิดชอบได การบริหารคนกลุมนี้ตองหลักภาวะผูนําแบบการขายความคิด  (Selling) เปนการท่ี
ผูนําใหพนักงานไดพิจารณาปจจัยภายในตางๆ กอนการตัดสินใจ ความพรอมของพนักงานปานกลาง 

                                                           

 ๕ ธงชัย  สันติวงษ,องคการและการบริหารการศึกษาและการจัดการแผนใหม,พิมพครั้งท่ี 
๑๑,(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช,๒๕๔๓), หนา ๑๓๘.  
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อธิบายถึงสิ่งท่ีจะทําและใหโอกาสในการทําความเขาใจในงานท่ีจะทํานั้น ใชในสถานการณท่ี
ผูใตบังคับบัญชาไมมีความสามารถแตมีความเต็มใจหรือมีความม่ันใจท่ีจะทํางานนั้น ในกรณีแบบนี้
เราสามารถใชเทคนิคการสอนงาน (Coaching) คือ การสอนงานลูกนองของตนเอง เปนเทคนิคหนึ่ง
ในการพัฒนาลูกนองดังนี้๖ 
 ๔. บุคคลจําพวกท่ีสี่ ในทางพระพุทธศาสนาเรียกกลุมบุคคลจําพวกนี้วา ปทปรมะ คือ 
พวกท่ีไรสติปญญา จําพวกท่ีขาดคุณสมบัติ พวกหัวด้ือ มีทิฏฐิมานะด้ือรั้นอยางแรงกลา ไมยอมรับ
คําแนะนําหรือการพัฒนาอยาง เปรียบเสมือนดอกบัวท่ีจมอยูกับโคลนตม ยังแตจะตกเปนอาหาร
ของเตาปลา ไมมีโอกาสโผลข้ึนพนน้ําเพ่ือเบงบาน  แตหากวาในภาวะการณปจจุบันท่ีในองคกรยังมี
คนจําพวกนี้อยู ในฐานะท่ีเปนผูบริหารจะทําอยางไรในการจัดการกับคนกลุมนี้ คนในองคกรกลุมนี้ 
ผูบริหารควรใชหลักผูนําแบบบอกกลาว (Telling) หรือเรียกอีกแบบหนึ่งวาผูนําแบบสั่งการจะใชการ
ปกครองคนในองคกรในกรณีท่ีบุคลากรมีความพรอมตํ่า เปนพวกไมคอยมีความรูความสามารถ ขาด
ความเต็มใจในการทํางาน ไมคอยมีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะตํ่า ผูท่ีเปนผูบริหารจึงตองใชศาสตร
และศิลปพอสมควรในการสั่งงานกลุมนี้  ผูบังคับบัญชาจะตองยุงยากท้ังเรื่องของคนทํางานและ
ผลงานท่ีออกมาอยางแนนอน อยางไรก็ตามผูบริหารและ ผูบังคับบัญชาระดับสูงสวนมากไดให
ความสําคัญและยอมรับวาการสั่งงานและการติดตามงาน เปนเรื่องสําคัญและตองใชหลักการบริหาร
ตางๆดังกลาวนั้น เพราะจะทําใหผูบังคับบัญชาทํา งานไดงายข้ึน และผลงานท่ีออกมาก็มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนดวย โดยองคประกอบของการสั่งงาน ไดแก ๑) ผูบริหารหรือผูนําองคการ 
พฤติกรรมของผูนําในการแสดงออกมีผลตอการชักจูงผูใตบังคับบัญชา ๒) ผูใตบังคับบัญชาเปน
ปจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมท้ังปวง ๓)  แรงจูงใจเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดพฤติกรรม ๔) การ
ติดตอสื่อสารเปนเครื่องมือในการสั่งการระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชาในการสรางความเขาใจ
ระหวางกัน  และเทคนิคการสั่งงานท่ีดี๗ ควรประกอบดวย ๑) กระตุนความสนใจของลูกนองใหได
โดยการใหลูกนองมีสวนรวมในการถามคําถาม ทวนประเด็น หรือทดลองทําตลอดชวงเวลาท่ีสั่งงาน
เปนวิธีการท่ีดีอีกวิธีหนึ่ง ๒) เริ่มสั่งงานตามแผนท่ีวางไว หัวหนางานอธิบายจุดประสงคของงานระบุ
สิ่งท่ีตองดําเนินการ หัวหนางานอาจใชการสาธิตหรือใหลูกนองทดลองปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเตรียมไว 
๓) ทดสอบความเขาใจของลูกนองตองทดสอบอยางสมํ่าเสมอ ตลอดการสั่งงาน และ ๔) การติดตาม
ผล จะตองมีการติดตามความกาวหนาเม่ือเกิดการผิดพลาดหัวหนางานสามารถชวยเหลือลูกนองได
อยางรวดเร็ว    
  
บทสรุป 
                                                           

 ๖ เทคนิคการสอนงาน OJT (On Job Training),[ออนไลน ] ,แหลง ท่ีมา 
:http://www.isotoyou.com /index.php/article/276-ojt-how.html,[ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 
 ๗

 จินพร เพ็ชรฉกรรจ,เทคนิคการสั่งงาน,[ออนไลน],แหลงท่ีมา : https://www.gotoknow.org/ 
posts/299940,[สิงหาคม ๒๕๕๘]. 
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 ในองคกรปจจุบันนี้จะประกอบดวยบุคคลซ่ึงในทางพระพุทธศาสนากลาวไววามีสี่
จําพวก ซ่ึงในการบริหารจัดการกับคนเหลานี้ในองคกรเราจําเปนตองใชหลักในการจัดการใหตรงกับ
บริบทของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงเรียกวาเปนการใชหลักภาวะผูนําตามสถานการณโดยอิงกับแนวคิดของ 
Hersey & Blanchard  เปนหลักโดยเปรียบเทียบใหเห็นชัดตามตามตาราง ดังนี้ 

ความสอดคลองและการประยุกตใช 
 

บัวส่ีเหลากับคนส่ีจําพวก 
แนวคิดภาวะผูนําตามสถานการณ  

Hersey & Blanchard 
๑. อุคฆฏิตัญู  
- มีสติปญญาฉลาดเฉลียว  
- เปรียบเหมือนบัวพนน้ํา 
 

ใชหลักผูนําแบบการมอบหมายงาน หรือผูนํา
แบบส่ังการ (Delegating) 
- สําหรับผูมีความรับผิดชอบสูง ความพรอมสูง  
- มีความรูความสามารถและวุฒิภาวะสูง  
ใหความเปนอิสระในการทํางานมาก ใช กับ
สถานการณท่ีผูใตบังคับบัญชามีความสามารถ 
และมีความเต็มใจหรือความม่ันใจท่ีจะทํางาน
นั้น 

๒. วิปจิตัญู 
- มีสติปญญาปานกลาง  
- เปรียบเหมือนบัวปริ่มน้ํา 

ใชหลักผูนําแบบขายความคิด (Selling) 
- ใชกับผูมีความพรอมปานกลาง 
- ใ ช ใ น ส ถ า น ก า ร ณ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ช า มี
ความสามารถยังไมถึงเกณฑแตมีความเต็มใจ
หรือมีความม่ันใจท่ีจะทํางานนั้น  

๓. เนยยะ 
- มีสติปญญานอย พอฝกฝนได 
- เปรียบเหมือนบัวใตน้ํา  

ใชหลักผูนําแบบมีสวนรวม (Participating) 
- เนนการติดตอสื่อสารสองทางและความ
รวมมือ  
- ใชวิธีการสอนงาน (Coaching)  
- ใ ช ใ นสถ านการณ ท่ี ผู ใ ต บั ง คั บบั ญชา มี
ความสามารถท่ีจะรับผิดชอบงานแตไมมีความ
เต็มใจหรือมีความเสี่ยงเกินไปท่ีจะใหทํางานนั้น  

๔. ปทปรมะ  
- มีความรูนอย ขาดความเฉลียวฉลาด 
- มีทิฏฐิมานะด้ือรั้นอยางแรงกลา (อีโกสูง) 
- เปรียบเหมือนบัวในตม ไมโตไปกวานี้ 

ใชหลักผูนําแบบบอกกลาว (Telling)  
- ตองกําหนดสิ่งท่ีจะทําและวิธีการดําเนินงานให 
กํากับและควบคุมอยางใกลชิด 
- ใชในสถานการณท่ีผูใตบังคับบัญชามีความ
พรอมตํ่า ไมมีความสามารถและไมเต็มใจ หรือ
จะมีความเสี่ยงเกินไปถาใหรับผิดชอบงานนั้น 
- ใชพระเดชมากกวาพระคุณ 
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The Influence of the Media on Sex Crimes:  
Perspective on Psychology, Sociology and Criminology 

 
วิเชียร  ปรีชาธรรมวงศ∗ 

 
บทคัดยอ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม อันนํามาซ่ึง
ปญหาสังคมในแง มุมตาง ๆ ปญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมเองก็เชนกัน เม่ือสังคม
เปลี่ยนแปลงไปนับวันปญหาอาชญากรรมก็มีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน มีเทคนิค วิธีการ มีการนํา
เทคโนโลยีเขามาใช และนับวันก็ยิ่งจะทวีความรุนแรงมากข้ึนดวยเชนเดียวกัน ปญหาอาชญากรรม
ทางเพศโดยเฉพาะปญหาการขมขืนเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยเปนเวลานานและมีแนวโนมท่ี
จะมากข้ึนในขณะเดียวกันความรุนแรงของอาชญากรรมประเภทน้ีนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน
ตามมาโดยมีการกระทําท่ีรุนแรงท้ังทางรางกาย จิตใจและทางเพศตอเหยื่อ โดยเฉพาะกับเด็กและ
ผูหญิง ซ่ึงชวงอายุของเหยื่อและผูกระทําผิดนั้นนับวันก็จะยิ่งนอยลง ดังจะพบเห็นไดจากการ
นําเสนอโดยผานสื่อตางๆ ท้ังทางหนังสือพิมพ โทรทัศน วีดีโอ โดยเฉพาะสื่อลามกอนาจารตางๆก็มี
การลักลอบจําหนายมากมาย สิ่งเหลานี้มีผลทําใหจิตใจมีความแข็งกระดางและกาวราวรุนแรงยิ่งข้ึน 
อันจะนําไปสูการทํารายทางเพศ โดยเฉพาะการขมขืนกระทําชําเรา (Rape) ซ่ึงปญหาอาชญากรรม
ทางเพศท่ีมีความรุนแรงท่ีสุดและอาจนําไปสูอันตรายจนถึงแกชีวิตนี้เปนผลสวนหนึ่งจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเจริญรุดหนาไปกลายเปนสังคมแหงวัตถุ แตออนดอยทางศีลธรรม 

จากสถิติอาชญากรรมทางเพศ ผลการสํารวจในป ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๕ พบประเด็นวาสวน
ใหญเปนความพยายามท่ีจะกระทําอนาจารและพยายามลวงเกินทางเพศ ในสวนของการขมขืน
กระทําชําเรานั้นพบวาในป ๒๕๕๐ คิดเปนรอยละ ๒๗.๗ สวนในป ๒๕๕๕ คิดเปนเปนรอยละ 
๑๙.๐ ซ่ึงในปจจุบันสื่อตางๆไดนําเสนอภาพและเรื่องราวที่ตอบสนองตออารมณและความตองการ
ทางเพศอยางมาก เพ่ือชวยสรางฝนและจินตนาการทางเพศ เชน ภาพเปลือยกาย ภาพรวมรัก การ
ถายแฟชั่นชุดวายน้ํา คอลัมนประสบการณครั้งแรกและการตอบปญหาทางเพศ เปนตน  

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเก่ียวกับการรับรูของมนุษยมีการวิจัยพบวา การจดจําภาพหรือ
รับรูดวยสายตา มีอิทธิพลตอการจดจําไดมากกวาการอานตัวหนังสือ ภาพถายแฟชั่นโป ซ่ึงเปน
ภาพนิ่งสามารถตอกย้ําความจําไดดีกวาการเคลื่อนไหว อาจอธิบายไดวาภาพโปสามารถกระตุน

                                                           

 ∗อา จ า รย ป ร ะจํ า  ภ า ค วิ ช า รั ฐ ศ า สต ร แ ล ะ รั ฐ ป ร ะ ศ า สน ศา สต ร  คณ ะสั ง ค มศ าส ต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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อารมณไดดีกวาการดูแฟชั่นโชวชุดวายน้ํา เพราะภาพถายสามารถบันทึกแงมุม การเนนสัดสวน การ
แตมสีสันไดมากกวาความเปนจริง สิ่งเหลานี้ลวนแตเปนปญหาอยางยิ่งในสังคมซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
อิทธิพลของสื่อตอพฤติกรรมการเลียนแบบท่ีกอใหเกิดอาชญากรรมทางเพศข้ึน โดยเฉพาะการขมขืน
และลักษณะการเขาถึงสื่อตาง ๆ ในปจจุบันนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัดเพราะสามารถ
เขาถึงไดงายและมีความรวดเร็วในการสื่อสารกันมากข้ึน และในทางอาชญาวิทยายังมองวา
อาชญากรรมทางเพศเปนความผิดท่ีกฎหมายบัญญัติข้ึนรวมถึงเปนการขัดตอขนบธรรมเนียม
ประเพณีของสังคมซ่ึงจะสงผลตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคมดวย  

ผูเขียนไดสนใจศึกษาประเด็นของอิทธิพลของสื่อตางๆท่ีสงผลตอการเกิดอาชญากรรมทาง
เพศ โดยเฉพาะการขมขืนเพราะนับวันปญหานี้จะสังเกตเห็นไดวาชวงอายุท้ังของผูกระทําผิดและ
ของตัวเหยื่อเอง นับวันจะยิ่งลดลง นั้นหมายความวาตัวผูกระทําผิดนั้นเปนเด็กหรือเยาวชนและใน
ขณะเดียวกันตัวของเหยื่อเองก็ยังเปนเด็กหรือเยาวชนดวยเชนเดียวกัน ซ่ึงแตกตางจากในอดีตท่ี
อาชญากรรมประเภทนี้จะเกิดข้ึนจากการกระทําของผูใหญเปนสวนมาก ซ่ึงนั้นอาจเปนเพราะการ
ไดรับอิทธิพลจากสื่อโดยขาดวิจารณญาณ การไตรตรอง โดยเฉพาะเด็กหรือเยาวชนในปจจุบัน 

คําสําคัญ : สื่อมวลชน อาชญากรรมทางเพศ อาชญาวิทยา 

 
ABSTRACT 

Social changes as the result of economic, political and social conditions that 
would lead to many social problems in various aspect of crime occurred in the 
society.  As society changed, the method of committed a crime had evolved to be 
more sophisticate in process, technic, and mechanic.  Sex crime, especially rape 
was a long term problem without any solvable solution and raising in severity and 
frequently.  The severity had become more brutal toward physical, mental, and 
more direct to sexual abuse victims.  Both perpetrator and victim, especially in 
women and children, were conducted at young age and displayed over mass 
media.  Various source of pornographic media appeared in the form of printed 
material such as newspapers and magazine or live broadcast from television and 
over the Internet were illegally and broadly distributed to any person who can gain 
access. These type of media polluted the mind which result in aggression and 
violent behavior which also lead to sexual assault.  Particularly, rape was the worst 
sex crime ever committed which resulted in a part of the social changed that 
progressively focus in materialism while deteriorated moral conscious. 
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According to Sex crime survey in 2007 and 2012, the rate of rape committed 
was 27.7 percent and 19.0 percent respectively while media continuously 
presented image, story, and emotion directly toward sexual desired.  The media 
complemented with massive sexual fantasy from swimsuit fashion to nudity and 
sexual intercourse, including with first time sex topic and question and answer in 
various column.  

Study shown that visual perception dominated reading perception in term 
of memory. For example, nudity picture or nudity scene recalled memory better 
than reading sex story.  Nudity picture content stimulated sexual emotion due to 
the realistic approach, curvature and lighting which give out mood and tone.  All of 
which could present the morally compromise to the public. Many sex crime 
occurred from imitation behavior with media had played a big role to communicate 
due to eased of access and clearer understanding. Criminology still regarded as 
guilty of sex crimes law to include all actions contrary to the traditions of the 
society, which will affect the lives of people in society.   

The author interested to study the influence of media that affect sex crime, 
especially rape because this problem can be notice that the age of the offender 
and victim were conducted at lower age. This means the offender was childhood or 
youth while the victim was a child or young person as well, unlike in the past, this 
type of crime mostly caused by the action of adult. All of which could resulted 
from the influence of consuming media without critical judgment and discretion, 
especially children or youth today. 

Keyword: media, sex crimes, criminology 

 

๑. บทนํา 

ในอดีตแนวคิดเก่ียวกับสื่อสารมวลชนนั้นถือเปนกระบวนการสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
สะทอนกระบวนการสื่อสารทางเดียว ในเชิงอํานาจนิยม เปนการสื่อสารจากบนลงลาง ซ่ึงไดแก การ
สื่อสารจากผูมีอํานาจในสังคม (รัฐ) ไปสูประชาชน เพ่ือใหเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีภาครัฐตองการ
อันเปนลักษณะของการสื่อสารทางเดียวโดยมุงหวังผลทางการเมืองมากกวาในปจจุบันซ่ึงเปนการ
สื่อสารสองทางและหวังผลทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากการเมืองอีกดวย  



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙470

เนื่องจากวาการสื่อสารมวลชนเปนชองทางการสื่อสารท่ีสําคัญในการเชื่อมโยงระหวางผูสง
สารกับผูรับสารจํานวนมากจึงทําใหสื่อมวลชนมีอิทธิพลมากในสังคมปจจุบัน การขาดความเขาใจ
สื่อมวลชนทําใหไมเขาใจสังคมเพราะสื่อมวลชนเปนภาพสะทอนสังคมอยางชัดเจน บทบาท
สื่อมวลชนท่ีควรพิจารณา ไดแก รูปแบบของสื่อมวลชน การนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ท่ี
สําคัญ ไดแก รูปแบบขอมูลขาวสาร เปนการนําเสนอในรูปของขอเท็จจริงตาง ๆ โดยหลีกเลี่ยงคํา
นิยมในการนําเสนอขอมูลขาวสาร รูปแบบการขยายความและการชี้นํา เปนการเสนอในรูปแบบการ
สอดแทรกความคิดเห็น การวิพากษวิจารณ การวิเคราะห การอธิบายความเพ่ือโนมนาวใหผูรับสาร
มีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีสอดคลองและเปนไปตามประสงคของผูสงสาร ท้ังเปนการชักจูงดวย
เหตุผล เชน บทบรรณาธิการและประชาสัมพันธ เปนตน รูปแบบตอไปคือ รูปแบบการชวนเชื่อ เปน
การนําเสนอท่ีสอดแทรกอุดมการณและคานิยม โดยเฉพาะดานการเมืองของผูสงสารเพ่ือการ
ครอบงําผูรับสาร ดังนั้นความสําเร็จในการสงสารตองมีการครอบงําผูรับสารใหมีทัศนคติและ
พฤติกรรมใหตรงกับคานิยมและอุดมการณของผูสงสารเพ่ือใหผูรับสารยอมรับสารสนเทศนั้น และ
รูปแบบสุดทาย รูปแบบการโฆษณา เปนการนําเสนอรูปสารสนเทศท่ีเฉพาะแบบ ท้ังเพ่ือการโนม
นาวใจใหผูรับสารหันมาใชสินคาและบริการหรือรวมท้ังภาพลักษณของผูสงสาร๑  

จากบทบาทและสภาพของการสื่อสารมวลชนดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน มีวิวัฒนาการความ
เปนมาอันยาวนาน มีปรากฏการณตางๆ เกิดข้ึนในประวัติศาสตรของการสื่อสารมวลชนมากมายท่ี
นักสื่อสารมวลชนพยายามศึกษา และหาเหตุผลหรือแนวความคิด มาอธิบายปรากฏการณตางๆ 
เหลานั้น ผูท่ีจะใชประโยชนจากการสื่อสารมวลชนเพ่ือการศึกษา จึงควรมีความเขาใจเก่ียวกับ
ทฤษฎี หรือแนวความคิดและสมมติฐานตางๆ  

 

ทฤษฎีทางการสื่อสารมวลชนท่ีสําคัญ ไดแก ทฤษฎีเข็มฉีดยา (Hypodermic needle 
Theory)บางครั้งเรียกวา ทฤษฎีสื่อสารจังหวะเดียว (One step Flow Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวา 
องคกรหรือผูสงขาวสารเปนผูมีอํานาจและบทบาทสําคัญท่ีสุด กลาวคือ สามารถกําหนดขาวสาร 
และสงขาวสารไปยังผูรับ โดยคาดคะเนผลท่ีจะเกิดข้ึนได คลายกับหมอฉีดยาใหคนปวย ขาวสาร ท่ี
สงไปกอใหเกิดผลกระทบตอผูรับไดโดยตรง กวางขวาง และทันที สวนฝายผูรับขาวสารเปนคน
จํานวนมาก ท่ีตางคนตางอยู เฉ่ือยชา และมีปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามท่ีผูสงขาว 
สารตองการ ไมมีบทบาทหรืออํานาจควบคุมผูสงขาวสารได ทฤษฎีนี้ถือวา ผูมีอํานาจ และเขาใจ
สถานการณ สามารถใชสื่อมวลชนทําใหเกิดผลตามท่ีตนเองตองการได ทฤษฎีท่ีสองคือทฤษฎีการ
สื่อสาร ๒ จังหวะ (Two step Flow Theory) ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา ขาวสารท่ีถูกสงจากองคกร
สื่อมวลชนหรือผูสง มิไดไปถึงผูรับโดยตรงเสมอไป จากการศึกษาพฤติกรรมการออกเสียงเลือกต้ัง

                                                           
 ๑ สุรพงษ โสธนเสถียร, การสื่อสารกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงการณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๓), หนา ๒๙-๓๓ 
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ประธานาธิบดี ของคนอเมริกัน โดย ลาซา สเฟลด และแคทซ๒ พบวา บางครั้งขาวสารไปถึงผูรับ ใน
ลักษณะการสงตอกันสองทอด คือ ลําดับแรกขาวสารจะไปถึงผูนําความคิด (Opinion Leaders) 
บางคนในชุมชนกอน จากนั้นจึงถูกถายทอดตอไปยังบุคคลอ่ืนในกลุมผูนําความคิด เปนเพียงสมาชิก
คนหนึ่งของกลุมสังคมหรือชุมชน ซ่ึงทฤษฎีนี้เชื่อวา เปนผูมีความกระตือรือรนในการแสวงหา
ขาวสาร สวนคนอ่ืนซ่ึงเปนคนสวนใหญ เปนพวกเฉ่ือยชา ผูนําความคิด จะเปนผูนําขาวสารท่ีไดรับ
มาจากแหลงตางๆ ไปเลาใหบุคคลอ่ืนฟง โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงขาวสารใหเปนไปตามความคิด
ของตน และในขณะเดียวกันบุคคลท่ีไดฟง สวนใหญมักจะเปน บุคคลท่ีถูกจูงใจไดงาย ดังนั้นขาวสาร
จากสื่อมวลชนจึงไมมีอิทธิพลโดยตรงตอผูรับสวนใหญ ซ่ึงขัดแยงกับทฤษฎี เข็มฉีดยา และทฤษฎี
สุดทายคือทฤษฎีกําหนดระเบียบวาระ (Agenda Setting Theory) มุงท่ีจะอธิบายความสัมพันธ
ระหวางสื่อมวลชนในดานการแสวงหา คัดเลือกขาวสาร กับผูรับขาวสารในแงความตระหนักหรือ
การใหความสําคัญตอขาวสารตางๆ โดยถือวาสื่อสารมวลชนเปนเพียงผูกําหนดหรือวางระเบียบ
วาระการรับรูขาวสารของประชาชนวา จะเสนอขาวสารใด ในระยะเวลาใด สื่อมวลชนจะมีบทบาท
ในการแนะนําประชาชนวาควรจะคิดหรือตระหนักในเรื่องใด ซึ่งผลจะออกมาอยางไรยอมข้ึนอยูกับ
เวลา สถานการณ และองคประกอบอ่ืนๆ การศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีน้ีเนนความสนใจในปญหา
เก่ียวกับการใชสื่อมวลชนในการพัฒนาความคิด และทัศนคติทางการเมือง๓  

ในสวนของทฤษฎีทางอาชญาวิทยานั้น ผูเขียนขอกลาวถึงทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation 
Theory) ของ การเบียล ทารด (Gabriel Tarde) ซ่ึงกลาวถึงพฤติกรรมการเลียนแบบวา 
อาชญากรรมอาจเกิดข้ึน เพราะการเลียนแบบจากพฤติกรรมผู อ่ืนหรือสื่อมวลชน อันเกิดจาก
กระบวนการเรียนรูซ่ึงเปนรูปแบบของพฤติกรรมและวิถีทางในการคิด และความรูสึกนึกคิดท่ีผาน
จากกลุมบุคคลหนึ่งไปสูกลุมบุคคลหนึ่ง หรือจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง พฤติกรรมการเลียนแบบ
จากสื่อมวลชนนั้น ทารด ไดชี้ใหเห็นวาอาชญากรรมเกิดข้ึนไดเพราะการเรียนรูของอาชญากรท่ีเคยรู
เคยเห็นมากอน นั่นคืออาชญากรรมเกิดจากการเลียนแบบนั่นเอง๔  

 

จากทฤษฎีของสื่อสารมวลชนและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาท่ีกลาวมาแลวนั้นทําใหทราบถึง
อิทธิพลของสื่อมวลชนท่ีมีตอสังคมอยางเห็นไดชัดคือการสรางคานิยมใหม การจัดต้ังฐานความรูและ
แนวคิดใหมทางการเมืองและการใชชีวิตประจําวันใหแพรหลายไปในหมูประชาชน ไมวาจะดวย
เจตนาดีหรือไมแลวนั้น สื่อยังสงผลกระทบตอสังคมอยางกวางขวาง ประเด็นท่ีมักถูกยกข้ึนมา

                                                           
 ๒ Rogers, Everett M & Shoemaker, Floyd  F. Communication of Innovations: A Cross 
Cultural Approach, (New York: The Free Press, 1971) p. 203-204. 
 ๓ ชวรัตน เชิดชัย, การสื่อขาว, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๗), หนา 
๓๗-๔๑ 
 ๔ ปกรณ มณีปกรณ, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.ที.
เพรส, ๒๕๕๓), หนา ๑๘๑  



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙472

กลาวถึงบอยครั้งคือเรื่องศีลธรรมและจริยธรรม องคกรศาสนาและองคกรสิทธิมนุษยชนมักพาดพิง
สื่อในฐานะผูกระจายความรุนแรง ใหผูรับชมชินชาและเห็นเปนเรื่องธรรมดา กระตุนใหเกิด
พฤติกรรมเลียนแบบในผูรับสื่อวัยเยาวท่ียังไมมีวิจารณญาณ ตัดสินผิดชอบชั่วดีอยางชัดเจน ขณะท่ี
สื่อเองก็อางเสริภาพและสิทธิในการรับรูของสังคมเพ่ือเผยแพรเนื้อหา ท่ีรุนแรงตอไปโดยอางวาการ
วิจัยทางสังคมศาสตรท่ีบงชี้วาสื่อท่ีมี เนื้อหารุนแรงรุนแรงมีผลตอผูรับชมนั้นไมมีมาตรฐาน หรือ
นักวิชาการสรางผลวิจัยข้ึนเพ่ือลดความนาเชื่อถือของสื่อมวลชน การถกเถียงประเด็นดังกลาว
ครอบคลุมถึงประเด็นเรื่องเพศ ศาสนา การครอบงําทางวัฒนธรรม การหม่ินประมาท การเหยียดชน
ชั้นและสีผิว กอใหเกิดขอสงสัยตอบทบาทของสื่อวา สื่อมวลชนมีความรูในเรื่องท่ีออกมาสื่อใหสังคม
รับทราบมากเพียงใด ผูเชี่ยวชาญท่ีสื่อใหความสําคัญ สัมภาษณและนําเสนอตอผูชมนั้นเปน
ผูเชี่ยวชาญจริงหรือไม เราจะเชื่อใจสื่อมวลชนตอไปไดจริงหรือ เม่ือจรรยาบรรณสื่อมวลชนมิอาจ
เชื่อถือไดเสมอไป และสื่อมวลชนก็มีผลประโยชนของตนท่ีตองรักษาเชนกัน 

๒. แนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศ  
 อาชญากรรมทางเพศเปนความผิด ท่ีกฎหมายบัญญัติ ข้ึนรวมถึงเปนความผิดตอ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม ปจจุบันสังคมเปลี่ยนไปทําใหจิตใจของคนนั้นเปลี่ยนแปลงไป
ดวย ซ่ึงมีผูใหความหมายของการกระทําทางเพศไวมากมาย ไดแก คณะอนุกรรมการวิจัยความผิด
เก่ียวกับ ใหความหมายของการกระทําผิดเก่ียวกับเพศ หมายถึงพฤติกรรมทางเพศ (Sexual 
Behavior) ท่ีขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม เชน การกระทําชําเราแกผูท่ีไมสมัครใจ ตอ
เด็กและผูเยาว ตอบุคคล ตอพ่ีนอง ตอสัตว การทําชําเราตอเพศเดียวกัน การอวดของลับตอผูอ่ืน 
การเปนชูกับภรรยาผูอ่ืน หรือหญิงมีสามีแลว และการเปนโสเภณี เปนตน ในทางกฎหมายถือวาการ
กระทําผิดใด ๆ ก็ตามท่ีแฝงหรือกระตุนดานพฤติกรรมทางเพศถือวาเปนการกระทําผิดเก่ียวกับเพศ
ท้ังสิ้น เชน การลอลวงเพ่ือสําเร็จความใครของผู อ่ืนยอมจัดอยูในความผิดประเภทนี้ เปนตน 
นอกจากนั้น MacNamara and Sagarin ไดกลาววา การกระทําความผิดทางเพศ หมายถึง การ
กระทําหรือพฤติกรรมท่ีกฎหมายบัญญัติวาเปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางเพศอยางชัดแจงและถือวา
เปนอาชญากรรมเพราะวาเปนการหาประโยชนใหแกตน จัดหา หรืออาศัยการดํารงชีวิตดวย
พฤติกรรมทางเพศ๕ 

อาชญากรรมทางเพศในท่ีนี้ผูเขียนไดสนใจศึกษาในแงมุมของสื่อท่ีสงผลกระทบตอตัว
อาชญากรหรือผูกระทําผิด ลักษณะของการกระทํา แนวคิดเรื่องภาพรวมอาชญากรรมและความ
เบี่ยงเบนทางเพศ Gagnon and Simond ไดแบงปญหาสังคมเก่ียวเรื่องทางเพศออกเปน ๓ 
                                                           
 ๕ สมชาย อินโด, “ปจจัยทางสังคมท่ีมีความสัมพันธกับความรุนแรงของการกออาชญากรรมทาง
เพศ ประเภทกรณีขมขืนกระทําชําเรา”, วิทยานิพนธสังคมศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร), ๒๕๓๖. 
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ประเภท๖ ไดแก ประเภทแรกคือความแปรปรวนทางเพศท่ีพอทนได (Tolerated Sex Variance) 
พฤติกรรมทางเพศในกลุมนี้จัดวาเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนระดับเบาท่ีสุดท่ีสังคมยังรูสึกพอทนไดตอ
การรับรูรับทราบวามีพฤติกรรมดังกลาวเกิดข้ึนในสังคม ซ่ึงไดแก  การมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน ซ่ึง
ขยายขอบเขตไปถึงการมีเพศสัมพันธในหมูวัยรุน และกอใหเกิดการต้ังครรภขณะยังไมมีความพรอม
ท่ีจะมีครอบครัวตามมา ยากแกการทนไดของสังคมในระดับตอไป ประเภทท่ีสองคือความแปรปรวน
ทางเพศแบบสันโดษ (Asocial Sex Variance) เปนพฤติกรรมแปรปรวนทางเพศกลุมท่ีมีความ
เบี่ยงเบนในระดับท่ีสูงกวากลุมแรก ฝาฝนจารีตประเพณีและกฎหมาย ไดแก การลวงเกินทางเพศตอ
บุคคลในครอบครัว ท่ี มีสายเลือดเ ดียวกัน ( Incest)  การลวง เ กินทางเพศตอเ ด็ก (Child 
Molestation) การขมขืนกระทําชําเรา (Rape) พวกชอบอวดอวัยวะเพศ (Exhibitionism) และ
พวกถํ้ามอง (Voyeurism) ซ่ึงพวกชอบอวดอวัยวะเพศเปนกลุมวิตถารทางเพศท่ีมีไมมากนักในสังคม 
สวนพวกถํ้ามองจะเปนพวกท่ีชอบแอบดูคนเปลือยกายหรือแสดงบทรักกัน เพ่ือกระตุนหรือสราง
ความเราใจ ซ่ึงอาจกอใหเกิดความรําคาญบาง แตมิไดกอใหเกิดความเสียหายรายแรงจึงไมคอยมีการ
กลาวถึงมากนัก พฤติกรรมเบี่ยงเบนเหลานี้อาจกระทําเพียงลําพังหรือรวมกลุมกันเปนกลุมเล็ก ๆ 
กรณีท่ีเปนพฤติกรรมสวนบุคคลเหลานี้มักเขาใจกันวาเปนเรื่องของจิตใจ อธิบายไดในทางจิตวิทยา
และมุมมองทางจิตวิทยาสังคมผูท่ีมีพฤติกรรมดังกลาวมักจะเปนพวกท่ีหลุดจากโครงสรางทางสังคม 
ขาดการขัดเกลาทางสังคม และตองการการยอมรับจากสังคม สวนใหญแลวพฤติกรรมเหลานี้มักจะ
ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในหมูพวกนอกกฎหมายดวยกัน และประเภทท่ีสามคือ ความ
แปรปรวนทางเพศแบบมีโครงสราง (Structured Sex Variance) พฤติกรรมในกลุมนี้มีการจัด
โครงสรางการทํางานอยางดี ซ่ึงเขาไปสอดรับกับบทบาทและโครงสรางทางสังคม และแมวาจะไดรับ
การตอบรับจากผูคนจํานวนหนึ่ง แตพฤติกรรมเหลานี้สวนกระแสบรรทัดฐาน กฎหมาย และ
กฎระเบียบของสังคม ดังนั้นจึงถูกจัดวาเปนปญหาท่ีคุกคามระเบียบกฎเกณฑ และศีลธรรมจรรยา
ของสังคม ความแปรปรวนทางเพศแบบมีโครงสรางยังกอใหเกิดกลุมวัฒนธรรมรองท่ีมีรูปแบบ 
ภาษา และบรรทัดฐานของกลุมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวข้ึนอีกดวย ไดแก พวกรักรวมเพศ โสเภณี 
และพวกสื่อสิ่งพิมพลามก๗ 

ดังนั้นจะพบวาสื่อลามกอนาจารนั้นจัดเปนความแปรปรวนทางเพศแบบมีโครงสราง 
(Structured Sex Variance) ซ่ึงเปนสิ่งกระตุนเราอารมณ และเสริมสรางจินตนาการท่ีมากเกิน
สมควรกวาพฤติกรรมทางเพศตามปกติ๘ ใหผูเสพหรือผูชมนั้นไดปลดปลอยอารมณความตองการ
                                                           
 ๖ จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, ปจจัยท่ีมีความเสี่ยงตอการตกเปนเหย่ืออชญากรรม ทางเพศของผู
หญิงไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๒๑. 
 ๗ จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, ปจจัยท่ีมีความเสี่ยงตอการตกเปนเหย่ืออชญากรรม ทางเพศของผู
หญิงไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๒๑-๒๒. 
 ๘ อางแลว, หนา ๒๖. 
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ทางเพศ แตในขณะเดียวกันก็อาจนํามาซ่ึงพฤติกรรมทางเพศท่ีเกินกวาปกติจนนําไปสูการลวงละเมิด
ทางเพศหรือการขมขืนก็เปนได 

๓. อิทธิพลของสื่อมวลชนกับอาชญากรรมทางเพศ 

   ในปจจุบันมีสื่อหลากหลายรูปแบบท่ีกระตุนใหวัยรุนเกิดอารมณทางเพศ โดยเฉพาะ
ประเด็นการเผยแพรวีซีดีโปทางอินเตอรเน็ตและการระบาดของวิดีโอคลิปจากมือถือและกลอง
ดิจิตอล การนําวิดีโอคลิปท่ีถายดวยโทรศัพทมือถือท่ีเปนความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิตอลในการ
สื่อสารโทรคมนาคมระบบดิจิตอล แลวสงตอๆ กันทางโทรศัพทมือถือและอินเตอรเน็ต ท้ังท่ีเปนภาพ
ท่ีไมเหมาะสมและภาพของความรุนแรงท่ีตบตีกัน ตลอดจนการนํากลองดิจิตอลท่ีสามารถ
บันทึกภาพวิดีโอไปถายภาพการมีเพศสัมพันธของคนบางกลุมแลวเผยแพรกันท่ัวบานท่ัวเมือง 
แมกระท่ังอาชญากรคดีขมขืนนักทองเท่ียวตางชาติใหการกับตํารวจวา ทําไปเพราะการชมวิดีซีโป
เปนตนเหตุ เปนตน๙ ประกอบกับขอมูลจากสถิติในสหรัฐอเมริกายังพบวารอยละ ๘๖ ของอาชญา
กรทางเพศมีการเสพสื่อลามก (หนังโป/หนังสือโป) เปนประจํา ยิ่งไปกวานั้น จากการศึกษาประวัติ
ของอาชญากรขมขืนตอเนื่อง (serial rapist) พบวาเกือบท้ังหมดมีประวัติการเสพสื่อลามกมาต้ังแต
เล็ก๑๐

 

สื่อทางเพศ เปนสื่อท่ีนําเสนอภาพหรือขอมูลท่ีใหความรูเรื่องเพศ มีท้ังสื่อท่ีสรางสรรคและ
ไมสรางสรรค สื่อท่ีสรางสรรค คือ สื่อท่ีใหความรูความเขาใจในเรื่องเพศ ไดแก การมีเพศสัมพันธท่ี
ถูกวิธี การปองกันตนเองจากการต้ังครรภ เปนตน วัยรุนบางคนก็ไมสามารถแยกแยะสื่อท่ีสรางสรรค
กับสื่อท่ีมาสรางสรรคได จึงไดรับเอาขอมูลเรื่องเพศมากจากสื่อท้ังสองประเภท สื่อท่ีไมสรางสรรคจึง
มีการผลิตและเผยแพรมากข้ึนทุกวัน ท้ังในรูปแบบหนังสือและวารสารตางๆ สื่อท่ีอยูในรูปของ
ภาพยนตรก็มี และท่ีสําคัญอยางยิ่งคือ ปจจุบัน ระบบอินเทอรเน็ตไดถูกนํามาใชเปนสื่อทางเพศอีก
ชองทางหนึ่ง บางกรณีก็นําเสนอผานเว็บไซต บางกรณีก็นําเสนอในรูปแบบเกมออนไลน และจะเห็น
ไดวา ระบบนี้บางทีก็ขาดการดูแล และการจัดการท่ีดี จึงทําใหมีการเผยแพรลุกลามอยางรวดเร็ว 
นอกจากจะยั่วยุและกระตุนใหวัยรุนเกิดอารมณทางเพศไดงายและรวดเร็วข้ึนแลว ยังอาจนําไปสู
การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอีกดวยจากความสําคัญของสื่อในรูปแบบตางๆท่ีกลาวมา อาจกลาวได
วา สื่อท่ีกลาวมาจัดเปนสิ่งเราภายนอกท่ีสําคัญ ซ่ึงผูเก่ียวของตลอดจนวัยรุนตองใหความสําคัญใน
การระมัดระวังในการเลือกรับสื่อท่ีถูกประเภทดวย 

                                                           
 ๙ สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ, พัฒนาการสื่อใหม (New Media): อิทธิพลภาษาดิจิตอลตอรูปแบบการสื่อสาร
ข อ ง ม นุ ษ ย ช า ติ แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ จ ริ ย ธ ร ร ม สื่ อ .  [อ อ น ไ ล น ].  แ ห ล ง ท่ี ม า  : 
http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/amsar/PDF/New%20Media.pdf. [๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕]. 
 ๑๐ โทษภัยของการดูทีวีมากจนเกินไป, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.panyathai.or.th . 
[๑๗ กันยายน ๒๕๕๕]. 
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ดังนั้นมุมมองจากศาสตรทางสังคมในแงมุมทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และอาชญาวิทยา 
นาจะสามารถอธิบายถึงสาเหตุ และมุมมองของปญหาของสื่อมวลชนท่ีสงผลกระทบตอการใชชีวิต 
การคิด จนไปสูปญหาสังคม โดยเฉพาะปญหาอาชญากรรมทางเพศได โดยผูเขียนจะไดนําเสนอ
อิทธิพลของสื่อมวลชนตออาชญากรรมทางเพศตามทัศนะมุมมองของศาสตรแตละดานตอไป 

๔. อิทธิพลของสื่อมวลชนตออาชญากรรมทางเพศ : มุมมองทางจิตวิทยา 

          อิทธิพลของสื่อมวลชนกับอาชญากรรมทางเพศนั้นสามารถอธิบายไดโดยอาศัยทฤษฎีทาง
จิตวิทยาอธิบายถึงพฤติกรรมดังกลาวได จากการสัมภาษณ งามลมัย ผิวเหลือง ผูเชี่ยวชาญทาง
จิตวิทยาในมุมมองทางจิตวิทยานั้น เชื่อวาอาชญากรรมทางเพศท่ีเกิดข้ึนนั้นมีเหตุปจจัยหลักกับสิ่ง
กระตุนหรือสิ่งเราท่ีจะนํามาซ่ึงการเกิดอาชญากรรมทางเพศ โดยเหตุปจจัยหลักนั้นคือความ
บกพรองทางเพศ (Sexual Dysfunction) สวนตัวกระตุนหรือสิ่งเรานั้นคือสื่อมวลชนนั้นเอง ซ่ึงการ
เห็นภาพซํ้า ๆ จากการดูโฆษณา ดูหนังโป คลิปตาง ๆ อาจทําใหเกิดการเรียนรู ซ่ึงมาจากสิ่งเราและ
การตอบสนอง พฤติกรรมถูกเราใหลงมือกระทํา หรือเปนการวิเคราะหเปนรายบุคคลโดยอาศัย
ทฤษฎี Psychosexual Development ของ Sigmund Freud ในข้ัน Phallic Stage ชวงวัย ๓-๖ 
ขวบ ถาพอแมไมเขาใจและไมเอาใจใส ดุดาตอวาลูกเม่ือลูกสงสัยในความเปนเพศของตนทําใหความ
สงสัยเหลานี้ติดตัวไปจนโต ทําใหการพัฒนาข้ันนี้ไมสมบูรณจนอาจกลายเปนพวกชอบโชวอวัยวะ
เพศก็เปนได๑๑  
 

 

ภาพท่ี ๑ แสดงเหตุปจจัยในการเกิดอาชญากรรมทางเพศมุมมองทางจิตวิทยา 

ผู เ ขียนขออธิบาย เ พ่ิม เ ติม ดั งนี้  การ เรี ยนรู โ ดยการสั ง เกตหรื อการ เลี ยนแบบ 
(Observational Learning หรือ Modeling) แนวความคิดน้ีถูกกลาวถึงโดย Albert Bandura มี
ความเห็นวาการเลียนแบบจัดเปนการเรียนรูชนิดหนึ่ง บางครั้งอาจเกิดข้ึนโดยไมรูตัว ความศรัทธา
                                                           
 ๑๑ สัมภาษณ งามลมัย ผิวเหลือง, ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕. 
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ในตัวบุคคล อาจทําใหเกิดการเลียนแบบ บุคลิกทาทางดวยความชื่นชม ซ่ึงโดยท่ัวไปการเลียนแบบ
มักเกิดข้ึนเสมอในชีวิตประจําวัน๑๒ Bandura กลาววา คนเรามีปฏิสัมพันธ (Interact) กับ
สิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบๆ ตัวเราอยูเสมอการเรียนรูเกิดจาก ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงตางก็มีอิทธิพลตอกันและกัน พฤติกรรมของคนเราสวนมากจะเปนการเรียนรูโดยการสังเกต 
(Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) สําหรับตัวแบบไม
จําเปนตองเปนตัวแบบท่ีมีชีวิตเทานั้น แตอาจจะเปนตัวสัญลักษณ เชน ตัวแบบท่ีเห็นในโทรทัศน 
หรือภาพยนตรหรืออาจจะเปนรูปภาพการตูนหนังสือก็ได นอกจากนี้ คําบอกเลาดวยคําพูดหรือ
ขอมูลท่ีเขียนเปนลายลักษณอักษรก็เปนตัวแบบได การเรียนรูโดยการสังเกตไมใชการลอกแบบจาก
สิ่งท่ีสังเกตโดยไมคิด คุณสมบัติของบุคคลมีความสําคัญ การเรียนรูดวยการเลียนแบบเปนการเรียนรู
จากการสังเกตพฤติกรรมของผูอ่ืนแลวตนเองเอาตามอยาง ซ่ึงในทางจิตวิทยาแยกการเลียนแบบ
ออกเปน ๒ แบบคือ การลอกแบบหรือการเอาอยาง (Imitation) และการแสดงเอกลักษณ 
(Identification) โดยลักษณะการลอกแบบหรือการเอาอยาง เปนการแสดงกิริยาท่ีแสดงออกมาเปน
ทาทางอยางตรง ๆ การเลียนแบบชนิดนี้เปนการเลียนแบบจากภายนอกและอยูในระดับผิวเผิน 
ดังเชน การท่ีบุคคลไดดูหนังหรือคลิปโป หรือแมกระท่ังไดอานหนังสือการตูนหรือหนังสือโปเองก็
อาจทําใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูโดยการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไดพบเห็นหรือไดดูไดอานมาจน
ออกมาเปนพฤติกรรมท่ีตนเองไดลอกแบบมา สวนลักษณะการแสดงเอกลักษณนั้น เปนการ
เลียนแบบท่ีเนนไปในดานจิตใจ โดยผูเลียนแบบมีความตองการบางอยางทางดานจิตใจท่ีจะเปน
เหมือนตัวตนแบบ และจะเลือกเอาคุณลักษณะบางประการของตัวตนแบบมาเปนของตนเอง 
สําหรับกระบวนการเรียนรูจากตัวแบบ ประกอบดวยกระบวนการหลัก ๔ กระบวนการ ไดแก  
กระบวนการแรกความใสใจ (Attention) เปนตัวกําหนดวาบุคคลจะสังเกตอะไรจากตัวแบบ การ
ต้ังใจสังเกตจะทําใหเกิดการรับรูไดอยางแมนยําถึงพฤติกรรมของตัวแบบ ความต้ังใจจะสูงถาหากตัว
แบบเปนผูมีชื่อเสียง มีลักษณะดึงดูดใจ เปนท่ีนิยมและชื่นชอบกันท่ัวไป หรือมีลักษณะคลายคลึงกับ
ผูสังเกต และยังข้ึนอยูกับลักษณะของผูสังเกต เก่ียวกับความสามารถในการรับรู สติปญญา ระดับ
การต่ืนตัว เจตคติ อีกดวย กระบวนการท่ีสองการจดจํา (Remember) เปนความสามารถในการ
เก็บจําลักษณะของตัวแบบไดถูกตอง สามารถแปลงขอมูลจากตัวแบบเปนสัญลักษณทางภาพหรือ
ทางภาษาได เพ่ือจัดโครงสรางในการเก็บจําใหงายข้ึน ในข้ันนี้จะเก่ียวของกับความสามารถทาง
ภาษาและการสรางจินตภาพในสมอง เม่ือเก็บจําไวแลวจะตองสามารถเรียกกลับมาไดอีก ในกรณีท่ี
ตองการทดลองปฏิบัติเปนพฤติกรรมของตนเอง กระบวนการท่ีสาม กระบวนการนําเสนอ 
(Production Processes) เปนความคิดดัดแปลงพฤติกรรมท่ีไดเก็บจําไวนั้นออกมาเปนการกระทํา
จริงดวยตัวเอง ตอนแรกคงเปนการพยายามกระทําใหเหมือนกับตัวแบบ ซ่ึงจะทําไดดีหรือไม
ยอมข้ึนอยูกับสิ่งท่ีเก็บจํา การสังเกตตนเอง การไดขอมูลยอนกลับ และการเปรียบเทียบการกระทํา
ของตนกับสิ่งท่ีจําได เม่ือไดทดลองทําบอยๆจะสามารถเรียนรูไดเร็วข้ึน และยังจะสามารถพัฒนาให
                                                           
 ๑๒ สุวรี ศิวะแพทย, จิตวิทยาท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๔๙), หนา ๑๗๒. 
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กาวหนาไปโดยจินตนาการของตนเองไดอีกดวย และกระบวนการสุดทาย การจูงใจ (Motivation) 
เปนความสามารถในการเก็บจําการกระทําของตัวแบบไดดีเพียงใด แตถาขาดแรงจูงใจเขายอมไม
ประสงคจะเลียนแบบหรือทําตามตัวแบบ เขาจะทําตามอยางเม่ือมีเหตุผลท่ีดีพอหรือมีแรงจูงใจ
บางอยางเทานั้น 

   กลาวโดยสรุปแลว การเรียนรูพฤติกรรมสําคัญตาง ๆ ท้ังท่ีเสริมสรางสังคม (Pro-social 
Behavior) และพฤติกรรมท่ีเปนภัยตอสังคม (Antisocial Behavior) ไดเนนความสําคัญของการ
เรียนรูแบบการสังเกตหรือเลียนแบบจากตัวแบบ ซ่ึงอาจจะเปนไดท้ังตัวบุคคลจริง ๆ เชน ครู เพ่ือน 
หรือจากภาพยนตรโทรทัศน การตูน หรือจากการอานจากหนังสือได การเรียนรูโดยการสังเกต
ประกอบดวย ๒ ข้ัน คือ ข้ันการรับมาซ่ึงการเรียนรูเปนกระบวนการทางพุทธิปญญา และข้ันการ
กระทํา ตัวแบบท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลมีท้ังตัวแบบในชีวิตจริงและตัวแบบท่ีเปน
สัญลักษณ เพราะฉะนั้นพฤติกรรมของผูใหญในครอบครัว โรงเรียน สถาบันการศึกษา และผูนําใน
สังคมประเทศชาติและศิลปน ดารา บุคคลสาธารณะ ยิ่งตองตระหนักในการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ 
เพราะยอมมีผลตอพฤติกรรมของเยาวชนในสังคมนั้น ๆ 

๕. อิทธิพลของสื่อมวลชนตออาชญากรรมทางเพศ : มุมมองทางสังคมวทิยา 

จากการท่ีประเทศไทยนั้นรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามาในสังคมทําใหระเบียบแบบแผน 
ประเพณี วัฒนธรรมของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปในหลายดาน โดยเฉพาะสื่อมวลชนซ่ึงเขามามี
บทบาทตอชีวิตประจําวันของคนในสังคม กลาวคือสื่อมวลชนเขามามีบทบาทตอการคิดตัดสินใจ
หลายอยางในการดํารงชีวิตอยูในสังคม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดบางอยางและการกระทํา
เพ่ือความอยูรอดและการนําเสนอของสื่อมวลชนทําใหคนหลายกลุมท่ีไมมีความคิดหรือวิจารณญาณ
ในการคิด ไดกระทําและเลือกท่ีจะปฏิบัติตาม ซ่ึงสื่อมวลชนเองนั้นก็เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอ
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) กลาวคือ สื่อมวลชนเปนสวนหนึ่งของการขัดเกลา
ทางสังคม เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับมนุษยตลอดเวลาต้ังแตเกิดจนตายตองเรียนรูสิ่งตางๆ เพ่ือ
นําไปเปนแนวทางการดําเนินชีวิต และปรับตัวใหเปนไปตามสภาพสังคมท่ีเปนอยู ซ่ึงสื่อมวลชนเองมี
หนาท่ีอบรมขัดเกลาใหกับสมาชิกทุกคน กลาวคือสื่อมวลชนทุกประเภท ไมวาจะเปน วิทยุ โทรทัศน 
อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ และสื่อเอกสารตางๆ ลวนมีผลตอการขัดเกลาทางสังคมท้ังสิ้น ปจจุบัน
เยาวชนไทยมีลักษณะนิสัย นิยมวัตถุ ฟุงเฟอ แตงกายแปลกๆ ตามแฟชั่น กิริยามารยาทแตกตาง
จากเยาวชนไทยในอดีต ใชภาษาไทยไมถูกตอง ฯลฯ พฤติกรรมเหลานี้ลวนไดรับมาจากสื่อมวลชน
เหลานี้ 
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 ดังนั้น อาจกลาวไดวาสื่อมวลชนมีอิทธิพลโดยออมกับการเกิดอาชญากรรม เน่ืองจากสื่อ
นั้นสามารถถายทอดทัศนคติ ความคิด คานิยม รวมท้ังแบบอยางท่ีไมเหมาะสมตอการตัดสินใจได๑๓ 
ซ่ึงวัตถุหรือสิ่งของลามกท่ีแพรหลายอยูในปจจุบันนี้มีมากมายหลายประเภทจะพบวา การผลิตวัตถุ
หรือสิ่งของลามกไดวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยีนั่นเอง และก็อาจ
นําไปสูการคิดและตัวสินใจเลียนแบบพฤติกรรมจากสิ่งท่ีไดพบเห็นจากวัตถุหรือสื่อลามกท่ีตนไดพบ
เห็นมา  

 
ภาพท่ี ๒ แสดงเหตุปจจัยในการเกิดอาชญากรรมทางเพศมุมมองทางสังคมวิทยา 

พวงทิพย เกิดทรัพย ใหความเห็นวาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนสิ่งท่ีทําใหสื่อมวลชนนั้น
เปลี่ยนแปลงตามสมัยไปดวย สื่อมวลชนเขามามีบทบาทและมีความสําคัญตอกระบวนการสังคม 
(Social Process) โดยการเสนอขาวสารและความคิดเห็นท่ีสงเสริมหรือสนับสนุนระบบสถาบันตาง 
ๆของสังคมใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดรวมท้ังสืบเสาะเบาะแสความไมดีไมงามของสังคม พรอม
กับเสนอแนวทางแกไขท่ีเปนประโยชนตอสังคม นับวาเปนการสรางคานิยมการเสพสื่อใหกับคนใน
สังคมจนเกิดเปนการขัดเกลาทางสังคมแบบหนึ่ง เพราะสังคมสมัยใหม เด็กและเยาวชนถูกปลอยให
อยูกับสิ่งเหลานี้ การไดเลนเกมท่ีมีความรุนแรง เกมท่ีมีความลามกอนาจาร ตลออดจนการเขาถึง
เครือขายออนไลนเว็บไซตลามกอนาจารตาง ๆ เด็กบางคนถึงข้ันคิดวาตัวเองอยูในโลกแหงความเปน
จริงเลยก็เปนได โดยเฉพาะสื่อลามก เชน ภาพยนตรเรื่อง “เหยื่อ” ท่ีแสดงใหเห็นถึงวัยรุนชายคน
หนึ่งท่ีพอแมไมมีเวลาใหและไดไปเสพสื่อลามกจนลงมือขมขืนและฆานาสาวของตนเอง เปนตน๑๔  

                                                           
 ๑๓ ธนวรรณ แจมสุวรรณ, “สื่อกับการกระทําผิดทางเพศ : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจํากลางคลอง
เปรม”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร), 
๒๕๔๓.  
 ๑๔ สัมภาษณ พวงทิพย เกิดทรัพย, ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕. 
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จากมุมมองทางสังคมวิทยาท่ีไดกลาวถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนตออาชญากรรมทางเพศ
มาแลวนั้น ผูเขียนจึงสรุปไดวา การนําเสนอภาพหรือเนื้อหาท่ีมีความลอแหลมทางเพศนั้นมีผลตอ
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมตอเยาวชนท่ีรับชมและรับฟงภาพ เสียง หรือผานกระบวนการอ่ืน ๆ 
ทําใหเยาวชนเกิดการรับเอาคานิยม การคิดและเลียนแบบ จนบางครั้งทําใหมองวาการกระทําตาม
สื่อตาง ๆ เหลานี้ไมเปนสิ่งท่ีผิดอีกตอไปได 

๖. อิทธิพลของสื่อมวลชนตออาชญากรรมทางเพศ : มุมมองทางอาชญาวิทยา 

 อิทธิพลของสื่อมวลชนสงผลกระทบตอความชีวิตประจําวันของคนในสังคมปจจุบันอยาง
มากท้ังอิทธิพลตอการซ้ือของประชาชน บรรดาเจาของธุรกิจหรือผูโฆษณามีความเชื่อวา การโฆษณา
นั้นชวยใหขายสินคาหรือบริการไดดีข้ึน และการโฆษณาผานสื่อมวลชน จะทําใหประชาชนเกิดความ
สนใจในตัวสินคาหรือบริการ อิทธิพลทางการเมือง โดยการเปนฝายสงเสริมหรือกระตุนใหประชาชน
มีความสนใจในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง และไปใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกต้ังนอกจากนี้ยังเปนฝาย
เปดเผยใหประชาชนไดทราบถึงทัศนคติและหลักการปฏิบัติงานของผูบริหารประเทศและผูดํารง
ตําแหนงตางๆ ทางการเมือง อิทธิพลตอเด็ก ในบรรดาสื่อมวลชนท้ังหมด สื่อโทรทัศนนับเปนสื่อท่ี
ไดรับความสนใจในการศึกษาถึงอิทธิพลท่ีมีตอเด็กมากท่ีสุด ซ่ึงพอสรุปไดวาสื่อโทรทัศนท่ีมีเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว สามารถเพ่ิมความต่ืนเตน สรางนิสัยกาวราวรุนแรงใหแกเด็กได และอาจแทรกแซง
การปฏิบัติชีวิตประจําวันของเด็ก เชน การอานหนังสือ การชวยทํางานบาน การพูดคุยกับสมาชิกใน
ครอบครัว และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเปนประโยชน อิทธิพลตอรสนิยม สื่อมวลชนชวยยกระดับรสนิยมของ
ประชาชนดวยการ นําเสนอศิลปะดานตางๆ เชน ดนตรี สถาปตยกรรม แฟชั่น ฯลฯ ซ่ึงอาจ
กลายเปนวัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture) อิทธิพลดานความบันเทิง สื่อมวลชนนําเสนอความ
บันเทิงในรูปแบบตางๆ ซ่ึงมีผลตอรางกายและจิตใจของประชาชน  

โดยเฉพาะอิทธิพลตอความกาวราวรุนแรง อิทธิพลตอการเลียนแบบของผูชม จะเกิดจาก
การเรียนรูจากการสังเกต (Observational Learning) พฤติกรรมและบทบาทตางๆจากสื่อ อิทธิพล
ตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ อิทธิพลตอการกระตุนทางกาย (Physiological Arousal) กลาวคือ 
ผูชมจะซึมซับสิ่งตางๆ จากสื่อ และอาจนําไปสูการกระทําท่ีรุนแรงในเวลาตอมา อิทธิพลตอการเกิด
กระบวนการของการอางความถูกตอง (The Process of Justification) กลาวคือ ผูชมมีแนวโนมท่ี
จะถือเอาสิ่งตางๆ ท่ีถูกนําเสนอผานสื่อมาเปนแบบอยางท่ีถูกตอง  
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ภาพท่ี ๓ แสดงเหตุปจจัยในการเกิดอาชญากรรมทางเพศมุมมองทางอาชญาวิทยา 

 

จตุพร บานชื่น ไดกลาวถึงอิทธิพลของสื่อท่ีสงผลตอการเกิดอาชญากรรมทางเพศโดยผาน
กระบวนการการสรางพฤติกรรมเบ่ียงเบนข้ึนมา โดยพฤติกรรมท่ีวานั้นสามารถแบงไดเปน ๓ 
ประเภท คือพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีมีประโยชน  พฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีไมเปนประโยชนและอาจกอ
ความรําคาญใหแกบุคคลโดยท่ัวไป และพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีนําไปสูพฤติกรรมอาชญากรรม อาจ
มองไดวาสื่อมวลชนเปนสาเหตุสวนหนึ่งท่ีสรางพฤติกรรมเหลานี้ข้ึนมา และในปจจุบันสังคมแบบ
โลกาภิวัฒนไดทําใหโลกของเรานั้นแคบลง สื่อมวลชนไดผลิตสื่อชนิดตาง ๆ ข้ึนมาเพ่ือปอนใหกับผูท่ี
สนใจในแตละประเด็นเปนกลุม ๆ ไป กลาวคือเปนการผลิตสื่อเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคนั้นเอง และในสื่อโฆษณาปจจุบันจะพบวา โฆษณาแตละชิ้นนั้นลวนแลวแตนําเอาเรื่องทาง
เพศมาเปนจุดขาย  ไมวาจะเปนการท่ีสรางภาพของหญิงท่ีดูเปนแมบานเรียบรอยกลายเปนสาวสวย
เซ็กซ่ี หรือการโฆษณาผลิตภัณฑสําหรับจุดซอนเรน ถาเปนในสมัยกอนลักษณะแบบนี้ถือไดวาเปน
พฤติกรรมเบี่ยงเบน แตในปจจุบันมันกลับเปนเรื่องปกติท่ีทุกคนรับได นั้นหมายความวาคนในสังคม
ยุคสมัยใหมนี้ไดรับเอาการกระตุน การเราพฤติกรรมทางเพศโดยผานสื่อทุกชนิดอยูทุกวันหากแตวา
เราสามารถกําหนดหรือบังคับมันใหอยูในขอบเขตท่ีพอดีอาชญากรรมทางเพศก็จะไมเกิดข้ึน๑๕ 

กลาวโดยสรุปแลว มุมมองทางอาชญาวิทยานั้นมองวาสื่อมวลชนนั้นมีอิทธิพลตอการเกิด
อาชญากรรมทางเพศไดโดยการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ และเรียนรูเอาจากสื่อผานชองทางตาง ๆ 
ท่ีผูชมนั้นสามารถรับรู รับชมและรับฟงไดในชีวิตท่ัวไป จนเกิดการซึมซับรับเอาปฏิบัติ โดยเฉพาะสื่อ
ท่ีกระตุนอารมณทางเพศท่ีพบเห็นไดงายโดยท่ัวไปตามกระโลกาภิวัฒนท่ีผูคนสามารถเขาถึงสื่อตาง 
ๆ เหลานี้ไดโดยงาย 

๗. บทสรุป 
  

 กลาวโดยสรุปแลวผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทําใหรูปแบบ วิธีการสื่อสารและการ
รับรูของคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงไป คนในสังคมนั้นสามารถท่ีจะเขาถึงสื่อตาง ๆ ไดอยางสะดวก 
                                                           
 ๑๕สัมภาษณ  จตุพร บานช่ืน, ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕. 
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รวดเร็ว และท่ัวถึง ไมวาจะเปนการหาซ้ือหนังสือตามรานคาหรือรานขายหนังสือตาง ๆ ตามราน
สะดวกซ้ือ สื่อโทรทัศน ดีวีดีลามกอนาจาร หรือแมกระท่ังการดาวนโหลดคลิปโปจากเว็บไซต หรือ
แมกระท่ังการดาวนโหลดภาพหรือคลิปจากทางโทรศัพท เปนตน การเลือกเสพสื่อจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ
ยิ่ง หากเด็กหรือเยาวชนหรือผูท่ีมีความบกพรองทางบุคลิกภาพทางเพศไดรับเอาสื่อลามกอนาจาร
เขาไป ผูเขียนมองวาเม่ือมีสื่อเปนปจจัยนําเขาท่ีเปนตัวกระตุนหรือเปนสิ่งเราใหตัวของผูท่ีจะกระทํา
ผิดมีแรงเสริมท่ีจะกระทําความผิดทางเพศ และจะตามมาซ่ึงกระบวนการเรียนรูโดยการเลียนแบบ
พฤติกรรมจากสื่อท่ีไดพบเห็นหรือรับรูมา ผลท่ีตามมาคือพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการกระทําผิดทางเพศ
หรืออาชญากรรมทางเพศ ประกอบกับอิทธิพลของสื่อในปจจุบันซ่ึงไดกลายมาเปนสวนหนึ่งใน
ชีวิตประจําวันของคน รวมถึงสื่ออาจเปนสวนหนึ่งของระบบการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 
ท่ีทําใหคนเรานั้นกลายเปนอาชญากรหรือไปกระทําผิดทางเพศก็เปนไดเชนกัน 
 จากปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการกระทําผิดทางเพศท่ีกลาวมาแลวในบทความขางตนนั้น
สามารถสรุปถึงปจจัยท่ีกอใหเกิดอาชญากรรมทางเพศไดออกเปน ๓ ประการ คือ ปจจัยทาง
กายภาพ ปจจัยทางสังคม และปจจัยทางจิตใจ จะเห็นไดวาปจจัยทางกายภาพและปจจัยทางสังคมมี
สวนผลักดันใหบุคคลเปนอาชญากรได และเม่ือปจจัยตาง ๆ ถูกกระตุนผานตัวแปรสภาพคือจิตใจ 
(ความรูสึกผิดชอบชั่วดี) สภาพจิตใจเหมือนตัวแปรท่ีสําคัญ เพราะปจจัยทางกายภาพเปนเพียงตัว
เสริม แตถาปจจัยทางกายภาพและปจจัยทางสังคมเอ้ืออํานวยหรือมีอํานาจเหนือปจจัยทางจิตแลว 
การเปนสภาพจิตใจเพียงเล็กนอยก็อาจมีอิทธิพลท่ีทําใหเกิดอาชญากรรมไดเชนกัน๑๖ ในปจจุบัน
อาชญากรรมทางเพศท่ีถูกนําเสนอโดยเฉพาะการเสนอผานสื่อออนไลนมีแนวโนมท่ีจะสูงข้ึนไลตาม
การพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี และสงผลกระทบอยางมากตอความปลอดภัยในชีวิตและการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนโดยท่ัวไปท่ีอาจจะกอใหเกิดความหวาดกลัวตออาชญากรรมใน
ลักษณะดังกลาว 
 ดังนั้นการแกไขปญหาอิทธิพลของสื่อมวลชนกับอาชญากรรมทางเพศควรไดรับความ
รวมมือจากทุกภาคสวน ไมวาจะเปนจากภาครัฐหรือเอกชนเองก็ตาม ในสวนของภาครัฐนั้น จะเห็น
ไดวาปจจุบันมีการจํากัดอายุสําหรับการรับชมรับฟงสื่อโทรทัศนบางรายการ หรือแมแตการจัด
ชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชน การคัดกรองภาพท่ีไมเหมาะสมหรือเซ็นเซอรภาพท่ีอาจ
มีผลตอการรับรูและพฤติกรรมเลียนแบบจากเด็กและเยาวชนได เพราะฉะนั้นหนวยงานภาครัฐ ตอง
เครงครัดตอการปฏิบัติหนาท่ีในการกวาดลางสื่อลามกอนาจารท้ังหลาย สวนในภาคเอกชน องคกร
สื่อสารมวลชนท่ีตองคํานึงถึงบทบาทหนาท่ี จรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง โดยความรับผิดชอบ
ของคนในแตละคนท่ีควรคํานึงถึงผลกระทบของการกระทําท่ีไดเผยแพรสื่อลามกอนาจารตาง ๆ 
ออกมาสูสังคม และท่ีสําคัญยิ่งสถาบันทางครอบครัว ซ่ึงเปนสถาบันแรกท่ีใหการอบรมสั่งสอนและ

                                                           
 ๑๖ นวลจันทร ทัศนชัยกุล, อาชญากรรม การปองกัน : ควบคุม, (นนทบุรี: พรทิพยการพิมพ, 
๒๕๔๐), หนา ๑๑๖ 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙482

ใกลชิดกับสมาชิกในสังคมมากท่ีสุดควรใหความดูแลเอาใจใส และสรางภูมิคุมกันจากสื่อและสิ่งเรา
จากภายนอกซ่ึงผูเขียนเห็นวาเปนการปองกันปญหาอาชญากรรมทางเพศไดอยางดีท่ีสุด 
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หลักธรรมสําหรับพัฒนาพฤติกรรมของมนุษยในสงัคมปจจุบัน 
Dhamma for Human Behaviour Development in  

The Present Society 
 

พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (พุทฺธสโร)∗ 
     

บทคัดยอ 
 หลักธรรมในการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษยตามหลักพุทธศาสนา พบวา มีอยู ๒ 
ประการ ไดแก ๑) หลักเบญจศีล คือ ขอประพฤติปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาใหต้ังอยูใน
ความดีงาม แบงเปนประเภทของเบญจศีลได ๕ ประเภท คือ เวน จากการฆาสัตวมีชีวิต, เวนจาก 
การถือเอาสิ่งของท่ีเจาของไมไดให, เวน จากการประพฤติผิดในกาม, เวน จากการพูดเท็จ และเวน 
จากการด่ืมน้ําเมา คือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท และ ๒) เบญจธรรม หมายถึง กัล
ยาณธรรม แปลวา ธรรมท่ีมีความงามเปนขอปฏิบัติพิเศษท่ียิ่งข้ึนไปกวาศีล ซ่ึงจะทําใหมนุษยเปนคน
ดี มีคุณธรรม มีกาย วาจา ใจ ท่ีสะอาดงดงามแบงออกเปนประเภทของเบญจธรรม ๕ ประเภท คือ 
ความเมตตากรุณา, การเลี้ยงชีพโดยชอบ, ความสํารวมในกาม, พูดความจริง และ ความระลึก
รูสึกตัวอยูเสมอ บุคคลนําไปประพฤติปฏิบัติแลวจะเกิดผลดีแกผูปฏิบัติอยางแนนอน 
 

คําสําคัญ : หลักธรรม, พัฒนาพฤติกรรม, สังคมปจจุบัน 
 
 
 

ABSTRACT 
 Dhamma for Human Behaviour Development according to Buddhism 
found that it has two aspects as following : 1) The five precepts concept is the 
behavior to control body and speech to be in the right way or good action. The five 
precepts can be divided into five kinds are to abstain from killing, to abstain from 
stealing, to abstain from sexual misconduct, to abstain from false speech, to abstain 
from intoxicants causing heedlessness and 2) The Five Ennobling Virtues mean 
kallayanadhammais more beauty than the five precepts concept that makes to be 
good human beings, has the morality, has purified body, speech and mind. The five 
ennobling virtues can be classified into 5 kinds are as follows: loving kindness and 
                                                 
 ∗ เจาอาวาสวัดซากผักกูด ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  Email : 
raktong2556@hotmail.com 
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compassion, right livelihood, right sexual conduct, speak the truths and 
mindfulness. The persons use it to behave and then, will have good effect on that 
persons exactly. 
Keywords: Dhamma, Behavior Development, Present Society 
 
 
 

๑. บทนํา 
 มนุษยถือวาเปนสัตวโลกท่ีผานการพัฒนาการจนถึงข้ัน ท่ีอาจเรียกไดวาสมบูรณแบบ 
เพราะมีรางกายท่ีมีอวัยวะท่ีเหมาะแกการดําเนินชีวิต เชน มีนิ้วมือท่ีเหมาะแกการหยิบจับสิ่งของมี
แขนขาท่ีเหมาะแกการ ยืน เดิน นั่ง นอน แตมนุษยก็ยังคงเปนสัตวโลกประเภทหนึ่งถึงแมจะผาน
การพัฒนาดานรางกายมาแลวก็ตาม แตก็ยังคงเปนสัตวเพราะยังของติดอยูในโลกและมนุษยก็ไมได 
อยูเพียงผูเดียวในโลกจึงตองมีการติดตอสื่อสารเพ่ือใหผูอ่ืนรับรูหรือตอบสนองความตองการของ
ตัวเองการสื่อสารโดยการแสดงออกทางกิริยาทาทางหรือคําพูดเรียกวา พฤติกรรม พฤติกรรมก็จะ
สรางสรรคไปในทางท่ีดีสามารถทําประโยชนแกตนเองและสวนรวมไดอยางยิ่งใหญ อยางเชน 
เจาชายสิทธัตถะ ทรงเปนมนุษยแตสามารถพัฒนาพระองคเองจนชาวโลกขนานพระนาม พระองค
วา พระสัมมาสัมพุทโธ แปลวา ผูรูโดยพระองคเอง พระองคสามารถสรางสรรคประโยชน แก
ชาวโลกเปนอเนกอนันตไดปญหาของมนุษยไมไดมีแตปญหาอยูท่ีผูท่ีไมพัฒนาจิตใจ เม่ือไมพัฒนา
จิตใจพฤติกรรมการแสงออกทางกายวาจาจึงแตกกันไปตามอํานาจของกิเลส๑ พฤติกรรมของมนุษย
สามารถพัฒนาไดตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา คือ หลักแหงการศึกษา และหลักแหงการ
พัฒนาท่ีมุงเนนหรือนําไปสูเปาหมายสูงสุด จนเปนมนุษยท่ีสมบูรณไดนั้นก็ตองผานการพัฒนา
พฤติกรรมทางดานกาย วาจา และใจเปนเรื่องของการฝกฝนดานพฤติกรรม โดยเฉพาะศีลถือวาเปน
จุดเริ่มตนในขบวนการพัฒนามนุษย เพราะวาศีลเปนสิ่งท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาดําเนินชีวิตของ
มนุษยในสังคม๒ 
 

๒. ความหมายพฤติกรรมของมนุษย  
  การแสดงออกทางกายวาจาของมนุษยเรียกวาพฤติกรรม (Behavior) ซ่ึงเปนผลมา
จากการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราในสถานการณตางๆ การกระทําของมนุษยอาจสังเกตเห็น
ไดชัดเจน ไดแกการกระทํา ทางกายเชน การยืน เดิน นั่ง นอน เปนตน เรียกวา “กายกรรม” การ
กระทําทางวาจา ไดแกการพูด สนทนาการทักทายและการสั่งสอน เปนตน เรียกวา “วจีกรรม” สวน 
                                                 
 ๑ พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว), คัมภีรปฏิรูปมนุษย, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทรุงศิลปการพิมพจํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๑๖๔-๑๖๕. 
 

 ๒ พระประเสริฐ ชุตินฺธโร, “การศึกษาเชิงวิเคราะห เรื่อง ไสยศาสตรกับพุทธศาสตรตามทรรศนะ
ของพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย : สาขาวิชา
ปรัชญามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๓๙ – ๔๐.   
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การกระทําท่ีซับซอนมากข้ึนยากตอความเขาใจตองติดตามสังเกต วิเคราะหตีความ และประเมินคา 
เปนการกระทําทางใจ เชน การคิด การจําการลืม การเรียนรู แรงจูงใจ เจตคติ ความเมตตาหรือ 
ความรักเปนตน เรียกวา “มโนกรรม”๓ พฤติกรรมของมนุษยท้ัง ๓ ลักษณะ มิไดอยูแยกจากกันแต
ทํางานผสมผสานเปนจริตหรือจริยาตามลักษณะความประพฤติที่ทําอยูประจําอยูในสันดานพ้ืนเพ
จิตใจ หรือลักษณะอุปนิสัย ๖ ประเภทคือ ราคจริต โทสจริต โมหจริต สัทธาจริต พุทธิจริต 
วิตกจริต๔ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีรับรูผานสื่อตางๆ เปนบริบทเฉพาะของการปฏิบัติภารกิจ
ขององคกร ดานภาพลักษณและชื่อเสียง ซ่ึงองคกรจะนํามาใชกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จาก
การวิเคราะหเนื้อหากรณีศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจากหกหนังสือพิมพชั้นนําในสหราช
อาณาจักรอังกฤษและสหรัฐอเมริกา สรุปไดวาการสรางแบรนดและการรับรูสื่อท่ีเหมาะสมของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งจําเปนเพ่ือดึงดูดพนักงานที่เหมาะสมในการเสริมสรางชื่อเสียง สราง
ความสัมพันธและการเติบโตในสายงาน๕ การขับเคลื่อนทําใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีอิทธิพล
ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจริยธรรมการศึกษา และการฝกอบรมในทุกระดับขององคกร
และการสรางความตระหนักในการใชอํานาจท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง๖ 
 ดังนั้น ความหมายพฤติกรรมของมนุษยคือ พฤติกรรมของมนุษยโดยหลักใหญแลว 
หมายถึงการกระทําหรืออาการท่ีแสดงออกทางกาย และใจ เชน ความรูสึกเพ่ือตอบสนองทางกาย 
วาจา และใจ ของมนุษยเปนตน 
 

๓. ปญหาพฤติกรรมของมนุษยในสังคมปจจุบัน  
 ปญหาพฤติกรรมของมนุษยในสังคมปจจุบันในดานตางๆ โดยกําหนดไว ๕ ดานดังนี้ 
(๑) ปญหาดานการเมือง (๒) ปญหาดานเศรษฐกิจ (๓) ปญหาดานการปกครอง (๔) ปญหาดาน
สังคม มีรายละเอียดดังนี้   
 ๓.๑ ปญหาพฤติกรรมมนุษยดานการเมือง ปญหาการเมืองที่เปนพฤติกรรมของมนุษย
ไมวาจะเปนการแสดงออกทางกาย และ วาจาก็ตามกําหนดประเด็นของการศึกษาไวหลายลักษณะ 
คือ 

                                                 
 ๓ เรียม ศรีทอง, พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เธิรดเวฟเอ็ด
ดูเคช่ัน จํากัด, ๒๕๔๒), หนา ๕.  
 

 ๔ ขุ ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๓๐.,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๙๑/๕๔๕-๕๔๖.  
 

 ๕ David McGuire, Christine Cross and Claire Murphy, “A Media Perspective on HRD”, 
Advances in Developing Human Resources, February 2007 vol. 9 no. 1 pp. 58-71. 
 ๖ Alexandre Ardichvili, The Role of HRD in CSR, Sustainability, and Ethics : A 
Relational Model. Human Resource Development Review, December 2013 vol. 12 no. 4 pp. 
456-473. 
 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙488

 ก. ปญหา ปญหาคือ พฤติกรรมนักการเมืองมักมองเปนเกมสทางการเมือง เลนพรรค
เลนพวก “คิดหาประโยชนสวนตัว โดยไมคํานึงถึงประโยชนผูอ่ืน”๗ มือใครยาวสาวไดสาวเอาแตมัก
เปนไปแบบเชาชามเย็นชาม นักการเมืองสวนมากมักทุจริตและกอบโกยผลประโยชนความไมสามัคคี
ของนักการเมืองแมจะหนวยงานคอยตรวจสอบก็ตามทีก็เปนไปอยางไมเต็มท่ีนักดวยเกรงกลัว
อํานาจและอิทธิพล๘ 
 ข. สาเหตุของปญหา สาเหตุของปญหาพฤติกรรมของมนุษยดานการเมืองมีอยู ๓ 
หมวดใหญๆ คือ  ๑) ปญหากระบวนการในการเขาสูอํานาจทางการเมือง ๒) ปญหาการจัดสรร
ตําแหนงและการใชอํานาจทางการเมือง ๓) ปญหากระบวนการควบคุมและการตรวจสอบการใช
อํานาจของนักการเมือง๙  
 ค. ผลกระทบของปญหา ผลกระทบของพฤติกรรมมนุษยตอสังคม คือกลุมชนชาติท่ี
อาศัยอยูรวมกัน ในประเทศไทย มีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทย มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมท่ี
โดดเดนตางจากสังคมอ่ืน ไดแก ภาษาพูด ภาษาเขียน การแตงกาย ความเชื่อ มารยาท อาหาร การ
ดําเนินชีวิตท่ีมีพุทธศาสนาเปนพ้ืนฐาน เปนตน ดังนั้นผลท่ีคาดวา ปญหาพฤติกรรมมนุษยดาน
การเมืองจะกอใหเกิดผลเสียในระยะยาว โดยท่ีลงไปสูประชาชนนั้นประชาชนจะไดรับปญหาท่ี
สามารถแสดงผล ผลกระทบตอสังคมไทยดังนี้  
 (๑) คนไทยยอมประสบกับความไมเชื่อม่ันในสถานะของประเทศ ไมไวใจในขาราชการ
และนักการเมือง ในการบริหารของคณะรัฐบาลและความม่ันคงของประเทศ (๒) มุมมองโดยรวม
ของสังคมไทยยอมไมเปนท่ีไววางใจของชาวตางชาติเทาท่ีควรความเชื่อม่ันในรัฐบาลโดยรวมก็ลดลง
ตามลําดับ (๓) การบริหารดานนโยบายของรัฐบาลเปนผลโดยตรงดานเศรษฐกิจของประเทศ หาก
รัฐบาลวางแนวนโยบายผิดพลาด ตางชาติขาดความเชื่อม่ันในรัฐบาลยอมเกิดเปนวิกฤติเศรษฐกิจ
ตามมาอยางแนนอน (๔) ปจจุบันกําลังเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะกอใหเกิดความขัดแยงระหวางศาสนาอัน
เกิดจากการพยายามแทรกแซงกิจการพระพุทธศาสนา และพยายามลบลางความเปนพุทธศาสนาใน
หนวยงานนั้น ๆ ท่ีนักการเมืองบางคนเปนรัฐมนตรีดังท่ีเปนขาวในปจจุบัน๑๐ 
 ดังนั้นปญหาพฤติกรรมของมนุษยดานการเมือง มาจากการเลนพรรคเลนพวกคิดหา
ประโยชนสวนตัวโดยไมคํานึงถึงประโยชนผูอ่ืน สาเหตุมาจากปญหากระบวนการในการเขาสูอํานาจ
                                                 
 ๗ กวีวงค, วิถีประชาธิปไตย และ หัวใจเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัท ตถ
ตา พับลิเคชั่น จําก ัด, ๒๕๕๐), หนา ๙. 
 ๘ ลิ ขิต ธีรเวคิน, การเมืองการปกครองของไทย , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๙), หนา ๕๑๘.  
 

 ๙ ปญหาพฤติกรรมของมนุษยดานการเมือง,ออนไลน, แหลงที่มา http://www.nudpop.com/ 
th/forum03/view_anser.php?postid=1&numview=1, ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕.  
 

 ๑๐ ลิ ขิต ธีรเวคิน, การเมืองการปกครองของไทย , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๙), หนา ๕๒๒. 
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ทางการเมือง ปญหาการจัดสรรตําแหนงและการใชอํานาจทางการเมือง และปญหา กระบวนการ
ควบคุมและการตรวจสอบการใชอํานาจของนักการเมือง เปนตน ดังนั้น ปญหาพฤติกรรมของมนุษย
เหลานี้จะสงผลกระทบตอสังคมไทย เชน คนไทยยอมประสบกับความไมเชื่อม่ันในสถานะของ
ประเทศ มุมมองโดยรวมของสังคมไทยยอมไมเปนท่ีไววางใจของ ชาวตางชาติเทาท่ีควรเกิดวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจตกตํ่ากอใหเกิดความขัดแยงระหวางศาสนาอันเกิดจากการพยายามแทรกแซงกิจการ
พระพุทธศาสนา เชน ขาวปญหาพฤติกรรมดานการเมืองตํารวจชี้ทําผิดกฎหมายชัดเจน เปนตน 
 ๓.๒ ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาเศรษฐกิจท่ีเปนพฤติกรรมของมนุษยไมวาจะเปนการ
แสดงออกทางกาย และ วาจาก็ตามกําหนดประเด็นของการศึกษาไวหลายลักษณะ คือ 
 ก. ปญหา ปญหา คือ คนเราเม่ือเกิดมาแลว จะสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไปไดอยาง
มีความสุขความเจริญ ตลอดท้ังประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ ของชีวิตจําเปนตองอาศัยเครื่อง
อุปโภคบริโภคนานาชนิด อยางนอยก็ตองอาศัยปจจัยสี่ คือ อาหาร เสื้อผา ท่ีอยูอาศัย และยารักษา
โรคและก็ตองมีอยางเพียงพอท่ีเรียกวา อยูดีกินดีถาแตละคนมีการอยูดีกินดีก็ยอมจะทําใหสังคมมี
ความม่ันคง แตถาแตละคนซ่ึงเปนสมาชิกของสังคมสวนใหญมีความเดือนรอนในเรื่องการกินดีอยู ดี
ก็ยอมจะเปนสาเหตุนําความออนแอมาสูสังคม สังคมยอมมีแตความเดือดรอน เปนหนี้เปนสินกัน
มาก มีการทําผิดกฎหมายบานเมืองมีโจรผูรายมากข้ึนปรากฏการณพฤติกรรมมนุษยทางสังคม 
ดังนั้น ระบบเศรษฐกิจของคนทุกวันนี้กลายเปนเครื่องมือสําหรับ จะผลประโยชนใหแกตน ทํานอง
เดียวกับกับเรื่องการเมือง เปนเครื่องมือสําหรับแสวงหากําลงเพ่ือประโยชนทางการเมืองก็ไปรวมอยู
กับ พักพวกท่ีเห็นแกตัวทําไปลวนแตเพ่ือประโยชนของตัว๑๑  
 ๑) ปญหาการต้ังเนื้อต้ังตัวไมได มีคนเปนจํานวนไมนอยท่ีเผชิญกับ ปญหาน้ีบางคน แม
มีหนาท่ีการงานทําแลว บางคนจบการศึกษาเปนผูใหญแลว บางคนถึงกับแตงงานแลว บางคนมีงาน
ทําไดรับเงินเดือนมากพอสมควรแตก็ไมสามารถสรางเน้ือสรางตัวในทางเศรษฐกิจไดบางคน แมมี
อายุมากถึงวัยกลางคนแลว หรือบางคนแมเกิดในตระกูลท่ีร่ํารวยแตก็ยังไมสามารถยืนอยูดวย ลํา
แขงของตนเองในทางเศรษฐกิจไดและบางคนเคยมีฐานะทางเศรษฐกิจอยางไรแมกาลเวลาจะ
ลวงเลยไปหลายปก็ตาม ก็ยังคงสภาพฐานะเดิม ไมสามารถยกฐานะทางเศรษฐกิจของตนใหสูงข้ึน
กวาเดิมไดบุคคลตาง ๆ ดังท่ีไดยกตัวอยางมานี้เปนผูเผชิญกับปญหาการต้ังเนื้อต้ังตัวไมไดท้ัง ๆ ท่ี
สภาพแวดลอมภายนอกและตัวเองก็สูงวัยพอสมควร นาจะประสบความสําเร็จมากกวาน้ีปญหา การ
ต้ังเนื้อต้ังตัวไมไดนาจะลดนอยถอยลงมากกวา นี้แมมีครอบครัวแลวก็ตองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืนอยู หรือ
โตแลวก็เหมือนไมโต ชนิดท่ีเลี้ยงไมรูจักโต สําหรับปญหาดังกลาว ไดมีหลักคําสอนในทางพุทธ
ศาสนา ซ่ึงเปนธรรมะเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจสวนบุคคลและครอบครัวถาไดนําเอาไปเปน แนวทาง
แหงการประพฤติปฏิบัติอยางจริงจังและจริงใจในชีวิตประจําวัน 
 

                                                 
 ๑๑ อางแลว , หนา ๑๑๗.  
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แลวก็เชื่อไดวาจะสามารถแกไขปญหาการต้ังเนื้อต้ังตัวไมไดอยางแนนอน๑๒  
 ๒) ปญหาการกระจายรายได ปญหาทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญมากเปนปญหาหนึ่งก็คือ 
ชองวางระหวางคนรวยกับคนจน คนรวยก็รวยเหลือเกิน สวนคนจนก็จนมากเหลือเกิน หรือคน
ร่ํารวยมีจํานวนนอยแตมีรายได    มาก ขณะเดียวกันคนจนมีจํานวนมากและมีรายไดตํ่ามาก เม่ือ
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจมีเชนนี้ก็ยอมทําใหคนจนมีความเดือนรอนเปนทุกขและก็มีโอกาสท่ีจะ
ยากจนมากยิ่งข้ึน เม่ืออยากจะทําอะไรก็มักจะติดขัดกลายเปนอุปสรรคเปนปญหาไปเสียหมด และ
โอกาสท่ีจะตองกูหนี้ยืมสิ้นก็มีมากข้ึน ความยากจนก็ดีการกูหนี้ยืมสินก็ดีลวนแตเปนสาเหตุแหง
ความเดือดรอนท้ังสิ้น 
 ๓) ความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง ในการทํางานตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงของ
กลาง คือ เงินไวจับจายใชสอยบําบัดทุกขบํารุงสุข เม่ือมีงานทําก็ยอมจะไดเงินเปนคาตอบแทน ดัง
คําขวัญท่ีวา "งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข" ก็ยอมมีผูท่ีเปนเจาของงานในฐานะนายจาง และผู
ทํางานในฐานะลูกจาง นายจางกับลูกจางนี้ก็มักจะมีปญหาขัดแยงกันอยูบอยครั้ง สาเหตุ ความ
ขัดแยงอาจมีมากมายหลายอยาง เชน ลูกจางไมสนใจและรับผิดชอบตอหนาท่ีการงาน เทาท่ีควร
ขาดประสิทธิภาพในการทํางานหรือมีผลงานออกมาไมเปนท่ีพอใจของนายจาง สวน นายจางก็
อาจจะไมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน นายจางใชวิธีปกครองลูกจางไมเปนธรรม หรือไม เขาใจชีวิต
จิตใจของลูกจางท่ีตองการเรียกรองใหข้ึนคาจางเนื่องจากคาจางตํ่า ไมเพียงพอตอ การครองชีพและ
นายจางไมยอมข้ึนใหเลานี้เปนตน 
 ๔) ปญหาโจรผูรายชุกชุม โจรผูรายปลนทรัพยสินของผู อ่ืนนอกจากเปนผู ทําผิด
กฎหมายบานเมืองเปนอาชญากรนา ความเดือนรอนมาสูสังคมแลวยังเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมและ 
ทําลายเศรษฐกิจของชาติอีกดวย เพราะเปนผูเบียดเบียนเจาทรัพยและถวงความเจริญ คือ นอกจาก
ตัวเองจะไมประกอบสัมมาอาชีวะแลวยังขัดขวางผูอ่ืนทําการประกอบสัมมาอาชีวะเพ่ือประโยชน 
และความเจริญของบานเมืองการแกปญหาโจรผูรายจะตองแกใหถูกจุดและผูท่ีจะแกไขไดดีไดแกผู
เปนหัวหนาฝูงชนผูปกครองหรือผูบริหารบานเมืองโดยจะตองแกไขท่ีปญหาเศรษฐกิจ 
 ๓.๓ ปญหาดานการปกครอง ปญหาท่ีดานการปกครองเปนพฤติกรรมของมนุษยไมวา 
จะเปนการแสดงออกทางกาย และ วาจาก็ตามกําหนดประเด็นของการศึกษาไวหลายลักษณะ คือ 
 ก. ปญหา ตลอดระยะเวลาแหงการปกครองภายใตรัฐธรรมนูญเฉพาะกาลนั้นอกจาก
การปกครองโดยระบบผูแทนจะตองใชความหมายกลายเปนเครื่องมือของกลุมขาราชการประจําโดย
ชอบดวยกฎหมายแลว ในสวนระบบความรับผิดชอบน้ัน ก็สับสนสิ้นระบบไปมากทีเดียวกลาวคือ  
 ๑) เม่ืออํานาจจัดต้ังและไววางใจรัฐบาลเปนอํานาจของรัฐสภา ซ่ึงมีวุฒิสมาชิกรวมอยู 
ดวยเปนจํานวนสองในสามของ ส.ส. เชนนี้เม่ือผนวกดวยเสียง ส.ส.อีกเพียงเล็กนอยอํานาจสําคัญ นี้
                                                 
 ๑๒ บุญศักดิ์ แสงระวี, เศรษฐศาสตรการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๔๕), 
หนา ๑๔๐-๑๔๔. 
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ก็ตกอยูในกลุมขาราชการประจําโดยสิ้นเชิง นายกรัฐมนตรีจึงมาจากความไววางใจของกลุม 
ขาราชการประจํากอน จากนั้น นายกฯ จึงเลือกพรรคการเมืองบางสวนและบุคคลอ่ืนเขารวมรัฐบาล 
อีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงเม่ือมีปญหาเกิดข้ึนก็จะปรับคณะรัฐมนตรีเปนยุคท่ีหนึ่ง ยุคท่ีสองไปเรื่อย ๆ และจะ
สิ้นสุดยุคเหลานี้ลงก็ตอเม่ือนายกรัฐมนตรีสิ้นความไววางใจจากกลุมขาราชการประจําจนตองลาออก
ไป๑๓ การปกครองในขณะใชบทเฉพาะกาลจึงกลาวไดวา เปนระยะท่ีระบบผูแทนไดตกเปนเครื่องมือ
ของระบบขาราชการประจํามาโดยตลอดซ่ึงหากเปนท่ีเขาใจวา ระบบรัฐสภาเปนกลไกของ ระบบ
ผูแทนแลว ก็จะสรุปไดทันท่ีวาการปกครองในขณะน้ันมีสภาก็จริง แตก็หาใชระบบรัฐสภาไม  
 ๒) เม่ือมีอํานาจจากระบบขาราชการประจํามาแทรกแซงเชนน้ีการทํางานในลักษณะ
ระบบรัฐสภาจึงไมเกิดข้ึน เริ่มต้ังแตนายกรัฐมนตรีเองก็ตองรับผิดชอบตอขาราชการประจําไมใช ตอ
สภาผูแทนรัฐบาลท่ีไดรับมาจากการคัดเลือกของนายกฯ มิใชเพราะพรรคตาง ๆ ไดตกลงรวมกัน 
จัดต้ังรัฐบาลแตอยางใด ส.ส. ท่ีไปเปนรัฐมนตรีจึงรับผิดชอบตอนายกฯ มากกวา ตอสภา หรือพรรค
การเมืองของตน เม่ือตองรับผิดชอบตอนายกฯ มิใชตอสภาเชนน้ีความเปนคณะรัฐมนตรีท่ีมีฐานะ 
เทาเทียมกันและรวมกันรับผิดชอบในการตัดสินใจจึงไมเกิดข้ึน พรรคฝายคานก็ไมมีมีแตพรรคท่ีไมได
เปนรัฐบาล และพยายามขอนายกรัฐมนตรีเพ่ือเขารวมรัฐบาลเทานั้น ระบบรัฐสภาท่ีเนนถึง ความ
ต่ืนตัวตอความรับผิดชอบตามระบบผูแทนจึงไมเกิดข้ึน เพราะไดถูกแทรกแซงโดยอํานาจของ 
ขาราชการประจําจนขาดลอยจากระบบผูแทนไปในท่ีสุด  
 ๓) การท่ีขาราชการประจําไดเขามามีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายในระบบรัฐบาลนี้ 
ไมอาจมองไดวา เปนเหตุการณท่ีสรางข้ึนโดยกฎหมายแตอยางใด หากแตกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ 
เฉพาะกาลนี้เสียอีกท่ีถูกเขียนข้ึน สรางข้ึนโดยอิทธิพลของกลุมขาราชการประจา สภาพเชนนี้ 
รัฐธรรมนูญเชนนี้จึงเปนหลักฐานท่ีสะทอนถึงความเปนจริงอันเดนชัดวาโครงสรางอํานาจ การ
เมืองไทยยังไมอาจจะหลุดพนจากอํานาจของขาราชการประจําไปได รัฐธรรมนูญเฉพาะกาล เปนแต
เพียงการรับรองอิทธิพลของขาราชการประจําใหกลายเปนอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย มิตองใช
กําลังแทรกแซงกัน โดยออม หรือปฏิวัติกัน โดยตรงเปนสําคัญคําวา “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ท่ีใช
เรียกขนานกันนั้น จึงไมนาจะถูกตองนัก เพราะท่ีแทจริงคือ “เผด็จการโดยแฝงเรนและชอบดวย
กฎหมาย” เสียมากกวา  
 ๔) สภาพสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะมองขามเสียมิไดก็คือรัฐธรรมนูญเฉพาะกาลน้ียังมี
บทบาทเปนการสราง “ประชาธิปไตยในหมูขาราชการประจํา ” อีกดวย เพราะชวยใหการชิงอํานาจ 
ในหมูขาราชการประจํา ดวยกัน เองเปนไปโดยสงบ อาศัยการโตแยงและยกมือในสภาเปนปจจัยชี้
ขาด ไมตองใชกําลังปฏิวัติซอนเหมือนแตกอน 

                                                 
 ๑๓ วิโรจน วงษทน, ประชาธิปไตยดวงเต็ม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ส.เอเชียเพรส ๑๙๘๙ 
จํากัด, ๒๕๕๐), หนา ๓๒.  
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 ๓.๔ ปญหาดานสังคม ปญหาดานสังคมเปนพฤติกรรมของมนุษยไมวาจะเปนการ
แสดงออกทางกาย และ วาจาก็ตามกําหนดประเด็นของการศึกษาไวหลายลักษณะ คือ 
 ๑) ปญหาอาชญากรรม และทุรกรรมตางๆ ปญหาอาชญากรรมและทุรกรรม ซ่ึงเกิดข้ึน
เปนประจําวัน ในชีวิต คือความเปนอยูในปจจุบัน นั้นอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายประการ 
เชน สันดานเปนอาชญากร ปญหา เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว สิ่งแวดลอม เปนตน อาชญากรรม 
เปนสิ่งท่ีสังคมสวนใหญมองวา เปนการกระทําผิดท่ีมีอันตรายมีความรุนแรง และเปนการกระทําท่ี
ควรจะจัดการใหสาสม ซ่ึงผูกระทําผิดควรตองไดรับผลตอบแทนจากสังคมโดยรวม ทุกคนจะ
เดือดรอนตางตองการใหขจัดคนรายดวยวิธีการใดก็ตามออกไปจากสังคม ดังนั้นการกระทําความผิด
จึงเปนการแยกคนออกเปน สองกลุม คือ คนดีและคนชั่ว การท่ีคนรวมตัวกัน เปนกลุม ชุมชน สังคม 
เม่ือวันเวลาผานไปสังคมยอมมีการขยาย จํานวนสมาชิกเพ่ิมมากข้ึนเกิดการขัดแยง เบียดเบียนรังแก 
เอาเปรียบ วิวาท และทํารายกันท้ังรางกายและจิตใจ โดยมีรูปแบบตางๆ หลากหลาย ความ
สลับซับซอนในวิธีการและกลุมคนกระทําผิดมีจํานวนเพ่ิมข้ึนความรุนแรงก็มีมากข้ึนดวย๑๔ 
 ๒) ปญหายาเสพติด ในขณะท่ีหลายคนกําลังใหความสําคัญกับปญหาการเมืองไทแต
ปญหาอีกประการท่ี หลายคนละเลยไปท่ีสรางความรุนแรงในสังคมไมแพปญหาการเมืองไทย นั่นก็
คือ “ปญหา ยาเสพติด” ปญหายาเสพติดนับเปนปญหาสังคมท่ีมีความรายแรงระดับชาติทุกสังคม
ชุมชนตาง ไดรับผลกระทบจากปญหายาเสพติดในทุกวันนี้คนจํานวนมากกําลังเผชิญกับปญหายา
เสพติด แพรระบาดในสังคมไทยแมจะไดมีมาตรการปองกันและปราบปรามผูลักลอบจําหนายและ
เสพยาเสพติด แตก็ยังไมสามารถขจัดยาเสพติดใหหมดไปไดเนื่องจากเปนขบวนการท่ีมีความซับซอน 
นับวันปญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเปนทวีคูณ ยาเสพติดแพรระบาดกรีฑาทัพ เขายึด
ครองหมดท้ังประเทศ เยาวชน ประชาชน พระสงฆองคเจา ตํารวจ ทหาร ผูใหญบาน กํานัน ครู 
อาจารย เปนตน๑๕ 
 ๓. ปญหาโสเภณี ปญหาโสเภณี ปญหาโสเภณีนับวาเปนปญหาสังคมท่ีสําคัญปญหา
หนึ่งในสังคม อารยะทุกสังคม ลวนมีหญิงโสเภณีเหมือนกันหมดสิ้น จึงกลาวไดวา หญิงโสเภณีเปน
ผลิตผลทางสังคมและก็กลายเปนปญหาสังคม เหตุท่ีหญิงโสเภณีมักอางในเม่ือถูกซักถามถึงเหตุท่ี
ตองมาเลี้ยงชีพแบบนี้คือ ปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในปจจุบัน โดยเฉพาะปญหาของวัยรุนไทยใน
เรื่อง แนวคิดของการมีเพศสัมพันธนั้น เปนเรื่องธรรมดาจนนําไปสูการขายบริการทางเพศในสภาพ
สังคมท่ัว ๆ ไปรอบตัวเรานั้นเต็มไปดวยเง่ือนไขและกลไกของการกระตุนความอยากและอารมณทาง
เพศ ซ่ึงปจจุบันไมจํากัดอยูเพียงแคเรื่องแฟชั่น การแตงกายกับภาพท่ีถูกสะทอนออกมาตาม
แคมเปญ หรือตามความตองการของโฆษณาตางๆ เทานั้น หากแตสื่อสิ่งพิมพเชน หนังสือพิมพ
                                                 
 ๑๔ สนธยา ผลศีล, ผศ., หลักสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๔๕), หนา 
๑๙๗. 
 

 ๑๕ วิโรจน วงษทน, ประชาธิปไตยเต็มดวง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพส.เอเชียเพรส จํากัด, 
๒๕๕๐), หนา ๖๖. 
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นิตยสาร แผนพับ ใบปลิว เกือบทุกฉบับ ทุกชนิดรวมไปถึงการแสดงออกทางสื่อโทรทัศนวิทยุหรือ
แมแต อินเตอรเน็ต และแทบทุกธุรกิจตางขานรับแนวคิดของการใช“ สรีระ แรงดึงดูดทางเพศ ” 
เปนจุดขายในการนําเสนอบริการจนไปถึงผลิตภัณฑตางๆ ท่ีวางขายตามทองตลาด น่ันก็หมายถึง 
“ สื่อ ” มีอิทธิพลอยางมาก ท่ีสอแนวทางในการนําเสนอดานกามารมณออกมาสูสังคม ซ่ึงกอใหเกิด
การลอกเลียนแบบของวัยรุนไทยและนําไปสูการกระทําท่ีมิชอบ เชน การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน 
“ เซ็กส ”๑๖ 
 

๔. การประยุกตหลักเบญจศีลเบญจธรรมในการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย  
 เบญจศีล ก. ความหมายเบญจศีล ความหมายเบญจศีล คือ ขอประพฤติปฏิบัติสําหรับ
ควบคุมกายและวาจาใหต้ังอยูในความดีงาม ความเกษมสุขการสํารวมและความไมกาวลวง
ละเมิด”๑๗ “มีการสํารวมกายวาจาของตนใหมีความสงบเรียบรอยพูดแตสิ่งท่ีเปนประโยชนประพฤติ
ปฏิบัติแตสิ่งท่ีนําประโยชนมาสูตนและผูอ่ืน”๑๘ 
   วิธีปฏิบัติตามหลักเบญจศีลก็เพ่ือควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาใหต้ังอยูใน
ความดีงามมีความปกติสุขเพ่ือประโยชนข้ันพ้ืนฐานคือความสุขและไมมีการเบียดเบียนกันในสังคม  
 ๑) ปาณาติปาตา เวรมณี แปลวา เจตนา งดเวน จากการทําลายชีวิตสัตวรวมไปถึง การ
ฆา การทํา รายรางกายและการทรกรรม คําวา “สัตว” ในท่ีนี่ ประสงคเอาท้ังมนุษยและสัตว 
เดรัจฉานท่ียังเปนอยูมนุษยไมเลือกวา ผูชายหรือผูหญิง จะอยูในวัยใดก็ตาม จนถึงท่ียังอยูในครรภก็
ตาม จะใหญหรือเล็กก็ตามไดชื่อวา สัตวในท่ีนี่ท้ังหมด เพ่ือใหเขาใจถึงความหมายของการฆา การ
ทํารายรางกาย และการทรกรรมจะไดอธิบายดังนี้ ๒ ความหมาย คือ  (๑) การฆา หมายถึง การทํา
ใหตายไมวา จะเปนมนุษยและสัตวเดรัจฉานก็ตาม รวมไปถึงการฆาเองหรือใชใหคนอ่ืนฆาก็ตาม ถือ
วาผิดศีลท้ังสิ้นและมีโทษทางบานเมืองดวย จะบาปมากหรือนอยนั้นข้ึนอยูกับ เจตนาและชนิดของ
มนุษยและสัตวท่ีฆา ถาหากวาฆามนุษยหรือ สัตวท่ีมีคุณมากก็จะมีบาปมาก หากวา ฆามนุษยหรือ
สัตวท่ีมีคุณนอยก็มีบาปนอย แตท้ังนี้แลวแต เจตนาของผูกระทําดวย และการฆานั้นก็มีอยู ๒ 
ประเภทคือ ฆาโดยจงใจ และฆาโดยไมจงใจ ฆาโดยจงใจ หมายความวา คิดไวต้ังแตแรกแลววาจะฆา 
เชน ฆาคูอริเปนตนฆาโดยไมจงใจ หมายความวา ไมไดคิดไวกอน แตบังเอิญเรื่องเกิดข้ึน เชน ฆา
เพราะเกิดบันดาลโทสะเปนตน  (๒) การทํารายรางกาย คือการทําใหมนุษยหรือสัตวไดรับความ
เจ็บปวดยังทุกข ใหเกิดแกผูถูกทํารายทุรกรรม หมายถึงการประพฤติอยางเหี้ยมโหดแกสัตว

                                                 
 ๑๖ สนธยา ผลศีล,ผศ., หลักสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๔๕), หนา 
๑๔๓. 
 

 ๑๗ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เบญจศีลเบญจธรรม เลม ๑, พิมพครั้งท่ี 
๒๙, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๒๙.  
 

 ๑๘ พระราชธรรมนิเทศ(ระแบบ ฐิตญาโณ), นิเทศธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : ธีรพงษ 
การพิมพ, ๒๕๓๗), หนา ๓๗. 
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เดรัจฉานอยางไมมี ปราณีใหไดรับความทุกขยากลําบาก เชน ใชสัตวเลี้ยงทํางานโดยไมใหพักผอน 
หรือกักขังจนสัตวนั้นไดรับความทุกขหรือนําเอาสัตวนั้นไปดวยวิธีการท่ีทรมานเชน มัดเทามัดปก 
เปนตน รวมไปถึงการนําสัตวไปทรมานเพ่ือความสนุกสนาน เชนชนโค ชนกระบือ ตีไก กัดปลา กัด
จิ้งหรีด  เปนตน๑๙ หลักเกณฑการกระทําท่ีจะกําหนดวา ละเมิดศีลขอท่ี ๑ ไดนั้น พระอรรถกถา
จารยไดจัดวางองคประกอบการละเมิดไวดังนี้คือ  
 (๑) ปาโณ สัตวนั้นมีชีวิต (๒) ปาณสฺญิตา มีความเปนผูสําคัญวา สัตวนั้นมีชีวิต (๓) 
วธกจิตฺตํ มีจิตคิดจะฆา (๔) อุปกฺกโม มีความพยายามท่ีจะฆาสัตวนั้น (๕) เตน มรณํ สัตวนั้น ตาย
ดวยความพยายามนั้น๒๐  
 การลวงละเมิดนอกจากศีลจะขาดแลวยังถือวา เปนบาปดวยความชั่ว ฉะนั้น จึงไมควร
เบียดเบียนบีบค้ันกัน ควรอยูรวมกันดวยไมตรีจิต สันติภาพท่ีมั่นคงก็จะเกิดข้ึน  
 ๒) อทินฺนาทานา เวรมณีแปลวา เวนจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจาของไมไดใหดวยอาการ
เปนโจร คือไมเบียดบังดําเนินการเก่ียวกับวัตถุสิ่งของท่ีผูอ่ืนไมอนุญาตดวยทางกาย หรือวา ทาง
วาจาอันเจาของไมไดยกใหเปนสิทธิ์ขาด เพ่ือใหเขาใจงายข้ึน ในท่ีนี้จะอธิบายกิริยาท่ีหามทําในศีลขอ 
๒ มีอยู ๓ ประการคือ  ๒.๑) โจรกรรม ประพฤติเปนโจร หมายถึง กิริยาท่ีถือเอาสิ่งของท่ีไมมีผูให
ดวยอาการเปนโจรหลายลักษณะ คือ ลัก ไดแกการขโมยเอาลับหลัง ฉก ไดกริยาท่ีถือเอาสิ่งของ ๆ 
ผูอ่ืนในเวลาท่ีเจาของเผลอ กรรโชก ไดแก ขูใหเขากลัวแลวใหทรัพย ปลน ไดแกการรวมหัวกัน 
หลายคนตีปลน เอาทรัพย ตูไดแกการอางหลักฐานพยานเท็จเอาทรัพยของคนอ่ืน ฉอ ไดแกการใช
อุบายเอาทรัพยผูอ่ืนโดยเจาของมิไดให หลอก ไดแกการปนเรื่องข้ึนหลอกใหเขาหลงเชื่อลวง ไดแก
การใชเครื่องมือแลกเปลี่ยนผิดมาตรฐาน ปลอม ไดแกการทําของปลอมใชของปลอม ตระบัด ไดแก
บิดพลิ้วคําม่ัน สัญญาเพ่ือเอาทรัพย เบียดบัง ไดแกการปกปดซอนทรัพย สับเปลี่ยน ไดแกการสลับ
ทรัพยของตนกับของคนอ่ืน ลักลอบ ไดแกการหลีกเลี่ยงไมจายตามพิกัด เชนเลี่ยงภาษี ยักยอกไดแก
การใชอํานาจหนาท่ีจําหนายทรัพยของผูอ่ืนมาเปนของตน โดยมิชอบ๒๑ ท้ัง ๑๔ ประการขางตน จะ
ทําเอง หรือใชใหผูอ่ืนทําก็ชื่อวา ประพฤติเปนโจรท้ังสิ้น  ๒.๒) อนุโลมโจรกรรม หมายถึงกิริยาท่ี
อุดหนุนโจรกรรม หรือสมโจร หรือ อุปการะแกผูประพฤติผิดศีลธรรม ซ่ึงรวมไปถึงการปอกลอกลวง 
โดยการคบกับผูอ่ืนเพ่ือ ผลประโยชนดวยอาการไมซ่ือสัตยมุงจะเอาแตประโยชนของเขาฝายเดียว 
และรับสินบนของผูอ่ืน เพ่ือกระทําในทางท่ีผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม ๒.๓) ฉายาโจรกรรม 
หมายถึงกิริยาท่ีทําทรัพยพัสดุของผูอ่ืนใหสูญหรือเปนสินใชตกอยูแกตน ผลาญคือทําอันตรายแก
ทรัพย พัสดุ หรือหยิบฉวยทรัพยพัสดุของผูอ่ืนมาดวย ความมักงายโดยคิดวา เจาของคงไมวา อะไร
                                                 
 ๑๙ สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เบญจศีลและเบญจธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๘.  
 

 ๒๐ อภิ.ส .อ. (ไทย) ๑/ ๑/๒๘๗.  
 

 ๒๑ สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เบญจศีลและเบญจธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๑๗. 
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องคท่ีจะทําใหศีลขอนี้ขาดไดนั้น ตองประกอบดวยองค ๕ คือ (๑) ปรปริคฺคหิตํ ของนั้นมีผูอ่ืนหวง
แหน คือมีเจาของ (๒) ปรปริคฺคหิตสญญิตา รูวาเปนของอันผูอ่ืนหวงแหน (๓) เถยฺยจิตฺตํ มีจิตคิดจะ
ลัก (๔) อุปกฺกโม มีความพยายามท่ีจะลัก (๕) เตน หรณํ ลักมาดวยความพยายามนั้น๒๒ 
  ๓) กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณีแปลวา เจตนางดเวน จาการประพฤติผิดในกาม คําวา 
กาม ในท่ีนี่หมายถึงกิริยาท่ีรักใครกัน ในทางประเวณีหมายความวางดเวน จากความประพฤติในการ
ท่ีจะลวงละเมิดคูครองของผูอ่ืนมีขอหามสําหรับชายและหญิงมิใหประพฤติผิด ดังนี้ 
  ก. หญิงเปนวัตถุตองหามของชาย ๓ จําพวกคือ (๑) ภรรยาทาน หรือ หญิงมีสามีไดแก
หญิงท่ีแตงงานกับ ชาย หรือไมไดแตงงาน แตอยูกินดวยกันกับชายอยางเปดเผย หรือหญิงท่ีรับ
สิ่งของมีทรัพยเปนตนของชายแลว และยอมอยูกับเขาหรือหญิงที่ชายเลี้ยงไวเปนภรรยา (๒) หญิงท่ี
มีญาติปกครอง ไดแกหญิงท่ีมารดาบิดา ญาติพิทักษรักษาอยู คือยังไมเปนคูครองของใคร (๓) หญิงมี
จารีตรักษา ไดแกหญิงท่ีมีศีลธรรมหรือจารีตประเพณีคุมครอง เชน นักบวช หญิงท่ีกฎหมาย
บานเมืองหาม และหญิงท่ีเปนเทือกเถาเหลากอของตัวเอง  
 ข. ชายเปนวัตถุท่ีตองหามของหญิง คือ (๑) ชายอ่ืนนอกจากสามีของตน (๒) นักบวชท่ี
หามเสพเมถุน (๓) ชายท่ีเปนเทือกเถาเหลากอของตน 
 การลวงเกินในขอบเขตของความเปนสามี-ภรรยา ท่ีเปนไปทางกาย ในการประพฤติ
ลวงละเมิดทางเพศจะมีโทษมากหรือนอยนั้น ข้ึนอยูกับคุณความดีของผูถูกละเมิด ความแรงของ
กิเลส และความพยายาม เชน ผู ถูกละเมิดประกอบดวยคุณความดีมากยอมมีโทษมาก ถา
ประกอบดวยคุณความดีนอย ยอมมีโทษนอย ถามีความพอใจดวยกันท้ังสองฝาย แตมีความพยายาม
มากก็มีโทษมาก มีความพยายามนอยก็มีโทษนอย  
 ๔) มุสาวาทา เวรมณีแปลวา เวนจากการกลาวคําเท็จ คืองดเวนจากคําพูดท่ีบิดเบือน 
จากความจริง โดยจงใจใหผู อ่ืนเขาใจผิดวาเปนเชนนั้นเชนแสดงพยานหลักฐานเท็จ มีขอหาม 
ดังตอไปนี้ ๔.๑) มุสา หมายถึง    การพดูเท็จ และมีองคประกอบอยู ๗ ประการคือ (๑) ปด ไดแก
การพดู ตรงขามกับความจริง เชนเห็นแลว พูดวาไมเห็น รูอยูพูดวาไมรู (๒) ทนสาบาน ไดแกทําผิด
แลวไมยอมรับวาผิด ๔.๒) อนุโลมมุสา ไดแกการพูดไมจริง แตพูดไปโดยไมหวังจะใหผูฟงเชื่อตาม 
เชนการพูดประชดประชันพูดเสียดสี ๔.๓) ปฏิสสวะ ไดแกการสัญญากับผูอ่ืนแลวไมปฏิบัติตาม
คําพูดนั้น หรือวา ปฏิบัติไมไดจนทําใหผูอ่ืนเสียผลประโยชน 
 ๕) สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณีแปลวา เวน จากการด่ืมน้ําเมา คือสุราและ 
เมรัย อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เปนสิ่งท่ีทําใหเสียสติสัมปชัญญะไป การด่ืมสุราและเสพสิ่งเสพ
ติดนอกจากจะมีโทษตอรางกายแลวยังบั่นทอนสติปญญา อีกท้ังยังกอใหเกิดปญหาตาง ๆ เชนการ
ฆาตกรรม ฉกชิงวิ่งราว อาชญากรรมทางเพศ การหลอกลวงตมตุน และอุบัติเหตุตาง ๆ ซ่ึงมี
ผลกระทบตอตนเองและสังคมโดยสวนรวม ศีลท้ัง ๕ ขอ นี้เปนกฎระเบียบและเปนหลักประพฤติ
                                                 
 ๒๒ อภิ.ส .อ. (ไทย) ๑/ ๑/๒๘๘. 
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ปฏิบัติข้ันพ้ืนฐานสําหรับมนุษยทุกคน เพ่ือปองกันเวรและภัยทําใหสังคมมีความสงบเรียบรอย หาก
คนในสังคมไมเคารพในหลักของศีลแลว ความทุกขเดือดรอนก็จะกลายเปนปญหาของชีวิตและสังคม 
พระพุทธเจาทรงมุงเนนใหมนุษยในสังคมมีความสุข สงบ มีเอกภาพ ความเสมอภาคบนหลักพ้ืนฐาน
ของการดําเนินชีวิต โดยใหมีความรักมีเมตตาตอสรรพชีวิตท่ีจะตองพ่ึงพาอาศัยกันโดยอยูรวมกัน ใน
สังคมอยางมีปรกติสุข ไมเดือดรอน เปนท่ีรองรับของธรรมท้ังหลายท่ีเปนกุศล ซ่ึงมีประโยชนและ
อานิสงส สืบไปอยางตอเนื่อง 
 เบญจธรรม ก. ความหมายเบญจธรรม เบญจธรรม หมายถึง “กัลยาธรรม แปลวา 
ธรรมท่ีมีความงามเปนขอปฏิบัติพิเศษท่ียิ่งข้ึนไปกวา ศีล” ซ่ึงเปนสภาวะของผูทรงไวแหงความดีหรือ
เปนผูรักษาความดีไวดวยการประกอบ คุณงามความดีขอควรปฏิบัติ ๕ ประการ ซ่ึงจะทําใหมนุษย
เปนคนดี มีคุณธรรม มีกาย วาจา ใจ ท่ี สะอาดงดงาม ไดแก (๑) เมตตา (๒) สัมมาอาชีวะ (๓) กาม
สังวร (๔) สัจจะและ (๕) สติสัมปชัญญะ ผูท่ีไดรับผลจากการกระทํานั้นจะมีความสุข๒๓ 
 วิธีปฏิบัติตามหลักเบญจธรรม เปนหลักธรรมพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ัวไปไดใชยึดม่ัน 
เพ่ือในการทํา ความดีละเวนความชั่ว และทําจิตใจใหบริสุทธิ์ไดมี ๕ ประการดังน้ี  
 ๑) หลักเมตตา หมายถึง ความรักและปรารถนาดีท่ีจะใหผูอ่ืนและบานเมืองมีความสุข 
และมีความสงสารคิดท่ีจะชวยใหบานเมืองพน จากทุกขภัยความเดือดรอนท้ังปวง เอ้ือเฟอและ 
แบงปนน้ําใจใหสังคม มีจิตใจเมตตาปราณีตอเพ่ือนมนุษยหรือแมกระท่ัง ตอหมูสัตวท้ังหลาย 
           ๒) กามสังวร คือ การสํารวมระวัง ควบคุมตนในเรื่องกามารมณ ความตองการทาง 
เพศใหพอเหมาะพอดีไมใหหลงใหลในรูปเสียงกลิ่น รส สัมผัส ตามกระแสแฟชั่นนิยม ท่ีผิดธรรมผิด
ทางหรือเกินพอดีจนทําใหตนเองครอบครัวและสังคมตองเดือดรอน แนวทางการแกไขปญหาของศีล
ขอ ท่ีสาม คือ ทางพระพุทธศาสนาเห็นวาการแกไขปญหาของการประพฤติผิดศีลขอ ท่ี ๓ นั้น พระ
ธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงผูบริโภคกามวา มี ๓ พวก คือ ๒.๑) พวกท่ีบริโภคกามคุณ
ท้ัง ๕ โดยมีความติดใจ หลงใหล หมกมุน ไมรูเทาทัน เห็นโทษ ไมมีปญญาพาตัวรอดเปนเหมือนเนื้อ
ปาท่ีติดบวงและนอนทับ บวงอยูยอมจะ ประสบความเสื่อมความพินาศ ถูกพรานทําเอาไดตาม
ปรารถนา  ๒.๒) พวกท่ีบริโภคกามคุณ ๕ โดยไมติดไมหลงใหล ไมหมกมุน รูเทาทัน เห็นโทษมี
ปญญาพาตัวรอดไดเปนเหมือนเนื้อปาท่ีนอนทับบวงแตตัวไมติดบวง ยอมจะไมประสบความเสื่อม 
ความพินาศ ไมถูกพรานคือมารรายทําอะไรเอาตามปรารถนา  ๒.๓) พวกท่ีสงัดจากกาม ปลอดจาก
อกุศลธรรมท้ังหลาย ไดบรรลุรูปฌาน  และอรูปฌานข้ัน ใดข้ัน หนึ่ง ตลอดจนบรรลุสัญญาเวทยิต
นิโรธ และเปนผูสิ้นอาสวะแลว ประสบสุขประณีตสูงสุดแลว ไดชื่อวา ทําใหมารตาบอด มองไมเห็น

                                                 
 ๒๓ พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺ โต), พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หนา ๑๙๕-๑๙๖. 
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รองรอย ถึงภาวะท่ีมารมองไมเห็น เปนเหมือนเนื้อปาเท่ียวไปในปาใหญ จะเดิน จะยืน จะนั่ง จะ
นอนก็ปลอดโปรง เบาใจ เพราะไมอยูในสายตาของนายพราน๒๔  
 ๓) สัมมาอาชีวะ หมายถึงการเลี้ยงชีพชอบ คําวา อาชีวะคือ การเลี้ยงชีวิต การดําเนิน
ชีวิต การทํามาหากิน พระพุทธศาสนามองวา การดําเนินชีวิตนั้นตองเปนการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง 
และไมเห็นดวยกับการดําเนินชีวิตท่ีจะทําอยางไรก็ไดขอแตเพียงใหไดในสิ่งท่ีตนปรารถนามา แต 
พระพุทธศาสนามีทัศนะวา การท่ีจะไดอะไรมานั้นตองต้ังอยูบนพ้ืนฐานแหงความถูกตองเทานั้น 
ภิกษุท้ังหลาย สัมมาอาชีวะเปนไฉน ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในศาสนานี้เวน มิจฉา อาชีวะแลวเลี้ยง
ชีพดวยสัมมาอาชีวะ นี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ๒๕ 
 ๔) สัจจะ หมายถึง ความจริง ความสัตยจริง ท่ีอาศัยเหตุผลเปนหลักพิสูจนใหคนอ่ืนรู 
เห็นตามไดการศึกษาเก่ียวกับนิยามความหมายของเรื่อง นับไดวาเปนสิ่งจําเปนข้ันมูลฐาน เชน 
นักการเมืองพูดจริงทําจริงใหนั้น เปนผลทําใหประชาชนนับถือเพราะพูดแตคําจริงไมกรับกลอกเปน
ตน ดังนั้น นักวิชาการท่ีไดกลาวถึง สัจจะไวดังนี้  
 

๕. สรุป 
 เบญจศีล คือ ขอประพฤติปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาใหต้ังอยูในความดีงาม 
แบงเปนประเภทของเบญจศีลได ๕ ประเภท คือเวนจากการฆาสัตวมีชีวิต,เวนจากการถือเอาสิ่งของ
ท่ีเจาของไมไดให, เวนจากการประพฤติผิดในกาม , เวนจากการพูดเท็จ และเวนจากการด่ืมน้ําเมา
คือ สุราและเมรัยอันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท และ เบญจธรรม หมายถึง “กัลยาธรรม แปลวา 
ธรรมท่ีมีความงามเปนขอปฏิบัติ พิเศษท่ียิ่งข้ึนไปกวา ศีล ซ่ึงจะทําใหมนุษยเปนคนดี มีคุณธรรม มี
กาย วาจา ใจ ท่ีสะอาดงดงามแบง ออกเปนประเภทของเบญจธรรม ๕ ประเภท คือความเมตตา
กรุณา, การเลี้ยงชีพโดยชอบ, ความ สํารวมในกาม, พูดความจริงและความระลึกรูสึกตัวอยูเสมอ 
เบญจศีล รวมความวา เบญจศีล หรือ ศีล ๕ คูกับเบญจธรรม หรือ กัลยาณธรรม ๕ เปนธรรมของ
คนดีถาเรียกชื่อเต็ม ๆ ก็ตองเรียกวา เบญจกัลยาณธรรม หมายถึง ธรรมของคนดี ๕ ประการ ท้ังศีล 
๕ และกัลยาณธรรม ๕ ประการนี้เปนของคูกัน จึงเรียกวา ศีลธรรม กลาวคือศีล เปนขอหาม คือ 
หามทําหามลวงละเมิด สวนกัลยาณธรรม เปนขออนุญาตใหทําใหนําไปประพฤติปฏิบัติแลวจะเกิด
ผลดีแกผูปฏิบัติทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ๒๔ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๕๔๒ – ๕๔๓.                                                                                    
 

 ๒๕ ที. ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๙/๒๗๕, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๔๙/๘๖.  
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พุทธวิธีเสริมสรางความมัน่คงดานทุนมนุษย 
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค 

Buddhist Approach Strengthen The Stability Human Capital in 
Local Administrtive According of The local Government  

in Nakhonsawan 
พระปลัดสมบัติ  ติาโณ∗ 

     
บทคัดยอ 

 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไป และประเด็นปญหาการ
พัฒนาทุนมนุษยในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค ๒) เพ่ือบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี 
และหลักพุทธวิธีท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาทุนมนุษยในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค 
๓) เพ่ือสรางรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษยตามหลักไตรสิกขาในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
นครสวรรค 
 สภาพท่ัวไป และประเด็นปญหาการพัฒนาทุนมนุษยในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา ปญหาดานการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานในหนวยงาน 
ระบบการสอบแขงขันคัดเลือก โดยผูมาสมัครสอบสวนใหญอยูนอกพ้ืนท่ีพอปฏิบัติงานไดสักพักก็จะ
มีการขอโอนยาย ทําใหตองเลือกบุคลากรจากภายในองคกร ซ่ึงการตัดสินใจจะข้ึนอยูกับผูบริหาร
เปนสวนใหญ ปญหาดานการพัฒนาบุคลากรในองคกร ขาดการสนับสนุนสงเสริมดานการเรียนรู
เพ่ิมเติม ขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น แผนการพัฒนาท่ีไมชัดเจน และขาดการดําเนินการ
ประเมินผลบุคลากรกอนและหลังการไดรับการพัฒนา ปญหาดานการธํารงรักษา การบริหาร
คาตอบแทนผลประโยชน โดยไมสามารถใหสวัสดิการหรือคาตอบแทนผลประโยชนอ่ืนใหกับ
บุคลากรท่ีเปนขาราชการนอกเหนือจากสิทธิท่ีจะไดรับตามระเบียบและอัตราท่ีกําหนด เชน คา
ชวยเหลือ รักษาพยาบาล คาชวยเหลือการศึกษาบุตร คาเดินทางไปราชการ คาเชาบาน เงินโบนัส 
เปนตน 
 แนวคิดทฤษฎี และหลักพุทธวิธีท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาทุนมนุษยในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา ศีล การพัฒนาพฤติกรรม ทางกาย และวาจา ใหมี
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง มีสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงานในองคกร สมาธิ การฝก
พัฒนาในดานจิตใจ มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะจิตใจเปนฐานของพฤติกรรม ควบคุมดูแลและนํา
พฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามดวย เม่ือมีสมาธิแนวแนจึงจะคิดไดชัดเจน เจาะลึกทะลุไดและมองเห็น

                                                           
∗ อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ศูนยบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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ท่ัวตลอด จิตท่ีฝกดีแลว จึงเปนฐานท่ีจะใหปญญาทํางานและพัฒนาอยางไดผล ปญญา หมายถึง 
การพัฒนาปญญา ซ่ึงมีความสําคัญสูงสุดเพราะปญญาเปนตัวนําทางและควบคุมพฤติกรรมท้ังหมด 
คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อยางไร และแคไหน ก็อยูท่ีวาจะมีปญญาชี้นําหรือบอกทางให 
 รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษยตามหลักไตรสิกขา ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
นครสวรรค ผลการวิจัยพบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรคสามารถท่ีจะนําหลัก
ไตรสิกขา มาเปนตนแบบในการกําหนดแผนการพัฒนาทุนมนุษย โดยพัฒนาบุคลากรครอบคลุมท้ัง 
๓ ดาน ไดแก  การพัฒนาทางดานรางกาย ความประพฤติ เพ่ือใหบุคลากรในองคกรเกิด
ความสัมพันธท่ีดีตอกันสรางบรรยากาศท่ีดีใหเกิดข้ึนในองคกร ซ่ึงจะทําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมี
ความสุข และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ๒) การพัฒนาทางดานจิตใจ สงเสริมพัฒนา
บุคลากรใหมีจิตใจท่ีเขมแข็ง มุงม่ัน ใสใจ พากเพียรในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี 
๓) การพัฒนาทางดานสติปญญา องคกรจะตองสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดมีการเรียนรูเพ่ิมเติม
อยูตลอดเวลา เพ่ือใหบุคลากรไดมีโอกาสท่ีจะกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีและความม่ันคงในหนาท่ี 
เม่ือบุคลากรไดรับการพัฒนาท้ัง ๓ สวนแลวก็จะรูสึกเกิดความสุขในการปฏิบัติงาน มีความสุขในการ
ทําหนาท่ี รูสึกมีความม่ันคงในชีวิต สงผลใหองคกรเกิดความม่ันคง และใชทรัพยากรมนุษยท่ียังยืน
ในองคกรไดในท่ีสุด 
 

คําสําคัญ : พุทธวิธี, หลักไตรสิกขา, ทุนมนุษย  
 

ABSTRACT 
The objectives of this study were: 1) to study the condition of problem 

and problematic issues development of human beings according of local 
administrative according in Nakhonsawan 2) to integrate the concept Buddhist 
principle of human capital of the local government in Nakhonsawan 3) to create 
patterns the human resource development in accordance with Tisikkha of the local 
government in Nakhonsawan  

 The condition of problem and problematic issues development of 
human beings according of local administrative according in Nakhonsawan. The 
Finding of the research were concluded as follows : Problems Punctilious work in 
the agencies, By now the qualifying tournament system, The candidates come 
mostly outside the operational areas, while there will be a transfer request. The 
decision will management is based on a majority. Problems of Human Resource 
Development. The lack of support in additional learning. Lack of opportunities for 
leave a comment. Development plans are not obvious before lack of 
implementation personnel evaluation, It was developed after the maintenance 
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issues. Compensation Management the benefits. By failing to provide the welfare or 
the compensation other benefits to personnel are commission addition from 
entitled to get by. The prescribed rate as the assistance, medical treatment, 
Support the children education, The official trip, House rental, bonus money. 

 Theoretical concepts and Buddhist practices as suitable to 
development of human beings of local administrative according in Nakhonsawan. 
The Finding of the research were concluded as follows : morality, Behavioral 
development, physically, verbal, to have a relationship with the environment 
accurately. A good relationship with colleagues in the organization. Concentration 
Training in psychological development. A great importance because the mind is a 
base of behavior. Regulating and bringing the behavior to the a pretty good. When 
the to concentrate firmly to think is clear. Insights-through and visible through that 
whole. Good the mental trained. The base to delivers intelligence in the work and 
develop an effective. Wisdom represents to wisdom the development. The is of 
utmost importance because wisdom is navigation and all behavior superintend. 
What people are behaving, how, how only. Are there would be a guiding wisdom or 
to Navigation.  

  The development of human capital in accordance with Tisikkha of the 
local government in Nakhonsawan. The Finding of the research were concluded as 
follows : The local government in Nakhonsawan. Able to bring accordance with 
Tisikkha. As a model for human capital development plan. The development 
covers the entire three aspects, include Physically development, conduct. So that 
personnel’s in the organization bore a great relationship together. Create a good 
atmosphere for occurs in an organization. Which makes the personnel to work with 
happiness and operational more effectively. ๒) The Development of Psychological, 
commitment, pay attention, Diligence in performing its duties fully. The 
development of the wisdom. Organization must encourage personnel are additional 
learning is constantly. The personnel had a chance to progress in the previous 
position and the stability duties. When personnel have been developing the third 
part. Will was a delight to performance, are happy the serves, was have stability on 
life. Result in organizations caused the stability and human use of resources is still 
standing in the organization. 
Keywords: Buddhist practices, applying tisikkha, human Capital 
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๑. บทนํา 
 การปกครองสวนทองถ่ินนับวาเปนรูปแบบการปกครองท่ีสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งใน
สภาพสังคมในปจจุบัน ท้ังนี้ ดวยขอเท็จจริงท่ีสําคัญประการหนึ่งวา พ้ืนท่ีตางๆ ของแตละประเทศมี
ความแตกตางกัน เชน สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม หรือแมแตสภาพทางการเมือง ซ่ึงเม่ือแตละ
พ้ืนท่ีของประเทศมีความหลากหลายดังกลาว รัฐบาลกลางยอมไมสามารถท่ีจะตอบสนองความ
ตองการเหลานั้นไดอยางเหมาะสม และใหมีความสอดคลองกับสภาพแหงความหลากหลายได 
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนการจัดการปกครองท่ีเปดโอกาสใหประชาชนไดเลือก
ตัวแทนผลประโยชนของทองถ่ิน กับท้ังจัดทําบริการสาธารณะตางๆ แกประชาชน โดยมีสมมติฐาน
สําคัญวา เม่ือไดเปดโอกาสใหประชาชนไดเปนผูกําหนดทิศทางในการบริหารงานเชนนี้แลว กิจกรรม
และบริการสาธารณะตางๆ ท่ีออกมายอมนาจะมีลักษณะท่ีสอดคลองตอความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินนั้นๆไดมากกวา จากบทบาทหนาท่ีของการปกครองทองถ่ินท่ีกลาวมา จึงเห็นได
วาในการท่ีจะทําใหทองถ่ินสามารถใหบริการสาธารณะท่ีมีความสอดคลองตอความตองการของคน
ในทองถ่ินไดอยางแทจริง ทองถ่ินจําเปนจะตองมีอํานาจและความเปนอิสระจากรัฐบาลกลางใน
หลาย ๆ ทาง การกระจายอํานาจจึงเปนหลักการสําคัญท่ีถูกนํามาใชในการจัดการปกครองทองถ่ิน๑  
 การบริหารทรัพยากรมนุษยของ การปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เปนการบริหารท่ีคอย
สรางสรรคทรัพยากรมนุษยในองคกรใหมีความสามารถและเหมาะสม ซ่ึงเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมี
คุณภาพดวยวิธีการท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ท่ีจะทําใหทรัพยากรมนุษยกลาคิดนอกกรอบ แนว
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ อปท. ยังมองวาทรัพยากรมนุษยเปนสินทรัพยท่ีสําคัญ จึงไมมี
การจํากัดขอบเขตท่ีจะกระทบตอความคิดสรางสรรคมองวาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยมีมหาศาล 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะสามารถเพ่ิมคาใหสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงตางจากเครื่องจักรท่ียิ่งใช
นาน ความสามารถจะลดลงไป อปท. จึงมีโอกาสใหทรัพยากรมนุษยไดแสดงศักยภาพดวยการ
ดําเนินนโยบายไขวทรัพยากรมนุษยไปมาในธุรกิจในเครือ โยกยายเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหทรัพยากร
มนุษยมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา๒ ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้นจะตองคํานึงถึง ๑.) การจัดหาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรรหาคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ๒.) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถทักษะความชํานาญเพ่ิมมากข้ึน 
๓.) การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษยเพ่ือการรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถใหอยูกับองคกร
และการใชประโยชนจากบุคลากรเหลานั้นเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการท่ีจะดําเนินการใหบรรลุซ่ึงภารกิจและอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจน

                                                           
๑ ชุติมา มวงมณี, “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของงานการเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลนาปา 

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ), ๒๕๕๔. 

๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๓. 
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สามารถสนองตอบความตองการและสามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว แสดงใหเห็นวาทรัพยากรมนุษย
หรือทุนมนุษยนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอองคกร ท่ีจะเปนปจจัยขับเคลื่อนใหองคกรนั้นไปสู
เปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีต้ังไว ดังนั้นหากองคกรใดมีทรัพยากรมนุษยหรือทุนมนุษยท่ีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพก็จะกอใหเกิดการไดเปรียบในการบริหารจัดการองคกร ดวยความสําคัญดังกลาว
ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาพุทธวิธีการเสริมสรางความม่ันคงดานทุนมนุษย ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค เพ่ือสรางรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษยท่ียังยืนตามหลัก
ไตรสิกขา 
 

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไป และประเด็นปญหาการพัฒนาทุนมนุษยในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค  
๒.๒ เพ่ือบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธวิธีท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาทุนมนุษย

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค  
๒.๓ เพ่ือสรางรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษยตามหลักไตรสิกขา ในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค 

๓. ขอบเขตของการวิจัย 
๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาพุทธวิธีการเสริมสรางความม่ันคงดานทุนมนุษย 

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยหรือทุนมนุษยเพ่ือพัฒนาองคกรใหเกิดความม่ันคง และสามารถตอบสนองความตองการของผู
ท่ีมาใชบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ และศึกษาหลักพุทธวิธี โดยใช หลักไตรสิกขา ในการสราง
รูปแบบพัฒนาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงครอบคลุมใน ๓ ดาน ไดแก การพัฒนา
ทางดานรางกาย ความประพฤติการพัฒนาทางดานจิตใจ และการพัฒนาทางดานสติปญญา 

๓.๒ ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลหลัก 
 ๑) ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย ไดแก เจาหนาท่ี พนักงานในองคกร ลูกจางในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค  

๓.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 ๑) พ้ืนท่ีท่ีใชในการวิจัย ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค  

๓.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๕๘ รวมเปนระยะเวลา ๘ เดือน 
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๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 เปนการวิจัยแบบผสาน (Mixed Methodology) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีมุงศึกษา พุทธ
วิธีการเสริมสรางความม่ันคงดานทุนมนุษย ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค 

๕. ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง พุทธวิธีการเสริมสรางความม่ันคงดานทุนมนุษยในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค ผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยดังกลาวเบื้องตนแลว ทําใหได
ขอสรุปเก่ียวกับพุทธวิธีการเสริมสรางความม่ันคงดานทุนมนุษยซึ่งสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

๑. สภาพท่ัวไป และประเด็นปญหาการพัฒนาทุนมนุษยในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา ปญหาดานการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานในหนวยงาน 
ระบบการสอบแขงขันคัดเลือก โดยผูมาสมัครสอบสวนใหญอยูนอกพ้ืนท่ีพอปฏิบัติงานไดสักพักก็จะ
มีการขอโอนยาย ทําใหตองเลือกบุคลากรจากภายในองคกร ซ่ึงการตัดสินใจจะข้ึนอยูกับผูบริหาร
เปนสวนใหญ ปญหาดานการพัฒนาบุคลากรในองคกร ขาดการสนับสนุนสงเสริมดานการเรียนรู
เพ่ิมเติม ขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น แผนการพัฒนาท่ีไมชัดเจน และขาดการดําเนินการ
ประเมินผลบุคลากรกอนและหลังการไดรับการพัฒนา ปญหาดานการธํารงรักษา การบริหาร
คาตอบแทนผลประโยชน โดยไมสามารถใหสวัสดิการหรือคาตอบแทนผลประโยชนอ่ืนใหกับ
บุคลากรท่ีเปนขาราชการนอกเหนือจากสิทธิท่ีจะไดรับตามระเบียบและอัตราท่ีกําหนด เชน คา
ชวยเหลือ รักษาพยาบาล คาชวยเหลือการศึกษาบุตร คาเดินทางไปราชการ คาเชาบาน เงินโบนัส 
เปนตน 

๒. แนวคิดทฤษฎี และหลักพุทธวิธีท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาทุนมนุษยในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา ศีล การพัฒนาพฤติกรรม ทางกาย และ
วาจา ใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง มีสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงานในองคกร สมาธิ 
การฝกพัฒนาในดานจิตใจ มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะจิตใจเปนฐานของพฤติกรรม ควบคุมดูแล
และนําพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามดวย เม่ือมีสมาธิแนวแนจึงจะคิดไดชัดเจน เจาะลึกทะลุไดและ
มองเห็นท่ัวตลอด จิตท่ีฝกดีแลว จึงเปนฐานท่ีจะใหปญญาทํางานและพัฒนาอยางไดผล ปญญา 
หมายถึง การพัฒนาปญญา ซ่ึงมีความสําคัญสูงสุดเพราะปญญาเปนตัวนําทางและควบคุมพฤติกรรม
ท้ังหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อยางไร และแคไหน ก็อยูท่ีวาจะมีปญญาชี้นําหรือบอกทางให 

๓. รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษยตามหลักไตรสิกขา ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรคสามารถท่ีจะนํา
หลักไตรสิกขา มาเปนตนแบบในการกําหนดแผนการพัฒนาทุนมนุษย โดยพัฒนาบุคลากร
ครอบคลุมท้ัง ๓ ดาน ไดแก การพัฒนาทางดานรางกาย ความประพฤติ เพ่ือใหบุคลากรในองคกร
เกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันสรางบรรยากาศท่ีดีใหเกิดข้ึนในองคกร ซ่ึงจะทําใหบุคลากรปฏิบัติงาน
อยางมีความสุข และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ๒) การพัฒนาทางดานจิตใจ สงเสริมพัฒนา
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บุคลากรใหมีจิตใจท่ีเขมแข็ง มุงม่ัน ใสใจ พากเพียรในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี 
๓) การพัฒนาทางดานสติปญญา องคกรจะตองสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดมีการเรียนรูเพ่ิมเติม
อยูตลอดเวลา เพ่ือใหบุคลากรไดมีโอกาสท่ีจะกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีและความม่ันคงในหนาท่ี 
เม่ือบุคลากรไดรับการพัฒนาท้ัง ๓ สวนแลวก็จะรูสึกเกิดความสุขในการปฏิบัติงาน มีความสุขในการ
ทําหนาท่ี รูสึกมีความม่ันคงในชีวิต สงผลใหองคกรเกิดความม่ันคง และใชทรัพยากรมนุษยท่ียังยืน
ในองคกรไดในท่ีสุด 
 
๖. อภิปรายผลการวิจัย 

ผูวิจัยจะไดอภิปรายดังตอไปนี้ 
๑. การเสริมสรางความม่ันคงทุนมนุษยดานศีล เปนการพัฒนาทางดานรางกาย ความ

ประพฤติ และการปฏิบัติตนใหถูกตองและเหมาะสม พบวามีความสอดคลองกับงานวิจัยของเกรียง
ศักด์ิ เขียงยิ่ง๓ เรื่อง "รูปแบบการพัฒนาการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะใน
การจัดการทรัพยากร" ท่ีมีผลการคนพบท่ีเปนไปในทางเดียวกันท่ีวา การพัฒนาการบริหารเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการจัดการทรัพยากรของกลุมควบคุมกับกลุมทดลองผล : กอนการฝกอบรม สมรรถนะ
ในการจัดการทรัพยากรโดยรวมทุกดานของกลุมควบคุมกับกลุมทดลองไมแตกตางกัน  

๒. การเสริมสรางความม่ันคงทุนมนุษยดานสมาธิ เปนการสงเสริมพัฒนาบุคลากร
ทางดานจิตใจขณะเดียวกันยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาจักรพรรณ มหาวีโร และคณะ๔ ท่ี
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆเลยกับการมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนดานเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีกองทุนหมูบานในชุมชนเมืองเลย จังหวัดเลย” แลวพบวา พุทธ
ศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆเลยมีบทบาทในการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนกองทุนหมูบานใน
ชุมชนเมืองเลยมากท่ีสุด คือ การเทศนาอบรมดานคุณธรรมแกสมาชิกของกองทุนหมูบานใหรูจัก
ความสามัคคี มีความเสียสละ ประหยัด อดออม สวนปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวม เปนการ
เสริมสรางใหบุคลากรมีความเชื่อม่ัน เขมแข็ง มีความต้ังใจ พากเพียรในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มท่ี 
สังเกตไดจากความต้ังใจอดทนตอการปฏิบัติหนาท่ี มีความมุงม่ันตอการพัฒนางานใหบรรลุเปามาย 
และมีความม่ันใจในการปฏิบัติหนาท่ี สรางความม่ันคงใหกับองคกร การบริหารจัดการเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มท่ี 

                                                           
๓ เกรียงศักดิ์  เขียงยิ่ง, "รูปแบบการพัฒนาการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ

ในการจัดการทรัพยากร", รายงานวิจัย, (ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน), ๒๕๔๕. 
๔ พระมหาจักรพรรณ  มหาวีโร และคณะ, “บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆเลยกับ

การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนดานเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีกองทุนหมูบานในชุมชนเมืองเลย จังหวัดเลย”, 
รายงานวิจัย, สํานักวิจัยพุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 
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๓. การเสริมสรางความม่ันคงทุนมนุษยดานปญญา เปนการสงเสริมพัฒนาบุคลากร
ทางดานสติปญญาและสอดคลองกับงานวิจัยของ วศิน โกมุท และคณะ๕ ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาแผนงานแบบมีสวนรวมระหวางองคกรภาครัฐและประชาชนขององคการบริหารสวนตําบล
โพนงาม แลวพบวา การมีสวนรวมระหวางองคกรภาครัฐและประชาชนภาครัฐจะตองรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารสรางความรูความเขาใจระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของ ประสานความรวมมือระหวางองคกร จัดทําแผนงานอยางมีสวนรวม โดยองคกรจะตองมี
การสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาในการศึกษาเรียนรูเพ่ิมเติมอยูตลอดเวลา  
๗. ขอเสนอแนะ 

๗.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๗.๑.๑ การเสริมสรางความม่ันคงดานการสรรหาคัดเลือกทุนมนุษย ในการสรรหา

คัดเลือกบุคลากรเขาทํางานในองคกร ควรดําเนินการตามระเบียบท่ีมีอยูอยางเครงครัด และเปน
ธรรม เพ่ือใหองคกรสามารถคัดเลือกสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และมีความสามารถตามท่ี
หนวยงานตองการ ตรงตามสายงาน 

๗.๑.๑ ควรศึกษาการศึกษาพุทธวิธีการสรางความม่ันคงดานทุนมนุษย ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดอ่ืน 
         ๗.๑.๓ ควรนําการศึกษารูปแบบวิธีการเสริมสรางความม่ันคงดานทุนมนุษยจากการ
วิจัยนี้ ไปใชในองคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบวามีประสิทธิภาพหรือ
แตกตางกันหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๕ วศิน  โกมุท และคณะ. “การพัฒนาแผนงานแบบมีสวนรวมระหวางองคกรภาครัฐและประชาชน

ขององคการบริหารสวนตําบลโพนงาม”.รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย), 
๒๕๕๒. 
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ชุติมา มวงมณี. “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของงานการเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลนาปา อําเภอ
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ภาวะผูนําองคกรเพ่ือการบริหารจัดการ 
Leadership and organizational management.  
 

พระมหาสกล  ฐานวุฑฺโฒ (วงษเขียด)∗ 
 

บทคัดยอ 
 

 เม่ือฝูงโคขามฝาก หากจาฝูงนําไปคด  โคท้ังหลายก็เดินคดตามหากจาฝูงนําไปตรง   
โคท้ังหลายก็จะเดินตรงตามฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้น๑  จากพระพุทธภาษิตขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาขางตนนั้นสะทอนใหเห็นวา ในอินเดียสมัยพุทธกาล โคคงจะมีมาก  อุปมาการ
แสดงพระธรรมเทศนาของพระองคบางครั้ง จึงมักยกอุปมา มาเปนสื่อสอนธรรมในท่ีนี้ไดยกโคข้ึน
แสดงซ่ึงเปรียบเหมือนวา  ใครท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนใหญ หรือวามีตําแหนงเปนผูนํา ถาคนนั้นไม
ประพฤติธรรม คนท้ังปวงก็จะทําตาม รัฐก็จะเดือดรอน ถาผูนําประพฤติธรรม  คนท้ังปวงก็จะทํา
ตาม รัฐหรือวาสังคมนั้นก็จะมีแตความสมบูรณพูนสุข  นอกจากนั้น ปราชญยุคหลังซ่ึงมีอายุหางกัน
กับพระพุทธเจาไมมากนักเชน นักปราชญตะวันออก ขงจื้อ ประเทศจีนก็มีความคิดเชนเดียวกับพระ
พุทธองค  เม่ือมีผูถามทานวา ทําอยางไร จึงจะปกครองประเทศใหมีความสุขสงบ  ทานตอบวา  
ผูปกครองประเทศควรมีความยุติธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริตแลวประเทศชาติก็จะสงบสุขไปเอง ผูนํา
หรือผูบริหารทุกระดับชั้น นอกจากจะตองมีความรูดี  ความสามารถตางๆดีแลว ก็ตองมีคุณธรรมท่ีดี
ดวย เพราะวาในหนาท่ีซ่ึงตองรับผิดชอบงานตางๆแลว ยังตองรูขนบธรรมเนียมตางๆเชน จารีต 
ประเพณี กฎหมาย  และศีลธรรม ในประเทศหรือวาในถ่ินฐานนั้นๆดวย เพราะวาผูนํานั้น  มี
บทบาทสําคัญในการใหคุณความดี ท่ีเปนท้ังโทษ หรือวาสรางความเสียหายใหเกิดข้ึนแกประเทศ 
หรือวาชุมชนนั้นๆและแกผูตามได และสามารถนําความเสื่อมหรือวาความเจริญมาให  หากวาผูนํามี
ความสามารถ ความรูท่ีชัดเจน ในจารีตประเพณี กฎหมายตางๆมีความเท่ียงธรรมโดยปราศจากอคติ  
ทํางานดวยความโปรงใส และมีความจริงใจกับผูตาม ผูใตบังคับบัญชา ไมหลงอํานาจไมเบียดเบียน 
ผูใตบังคับบัญชาหรือวา ผูตามนั้นใหไดรับความเดือดรอน  
 

คําสําคัญ: ภาวะผูนํา,องคกร,การบริหารจัดการ  
 

 
                                                        

∗
 ครูพระสอนศีลธรรม วัดใหมทางหลวง ตําบลบางเขน อํา เภอเมือง จั งห วัดนนทบุรี                     

E-mail: childenbuddhis@gmail.com 
๑ เสถียรพงษ  วรรณปก,พุทธวจนะใน ธรรมบท,( สํานักพิมพมติชน;กรุงเทพมหานคร,๒๕๕๓,) หนา 
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Abstract 

 When herds crossing If the crowd to crooks. Cattle were moved by 
crook.If the crowd to meet Alcoa said it will continue to meet so. Likewise, it is 
among men. The dictum of Lord Buddha Lord Buddha above reflect that. In India, 
the Buddha would have much cattle metaphor to express his sermons sometimes. 
So often quoted metaphor To teach theology in the media have raised cattle on 
display like that. Who was appointed as big. Or that have leadership positions It 
does not behave fairly Everyone will follow The state is in trouble If the fair 
conduct Everyone will follow the state or the society, it is not peace. In addition, 
the period after which a wise Buddha away with not much like. Eastern 
philosophers Confucius, China had the same idea as the Buddha. When people ask 
him how to rule the country has enjoyed peace He said the country should be 
justice. Are honest, then the country will be peace itself. Leadership and 
management at all levels. There must have good knowledge. Well capabilities It 
requires a good morality. Because of the duties, which are responsible for various 
tasks. Also know as conservative traditions, customs, laws and morality in the 
country or that the settlement as well. Because the leaders Plays a key role in 
giving you good. As well as penalties Or that the damage caused to the country. Or 
that that community and those who follow them. And can lead to deterioration or 
its growth. If the leader is capable Explicit knowledge In the tradition Various laws 
have justice without prejudice. Working with transparency And a sincere follower. 
Subordinate Does not encroach lost power Subordinates or According to those that 
have suffered. 
 

Keywords: Leadership, organization,management 
 

๑. บทนํา 
 ผูนํายังมีความฉลาดในการยกยองผูทําความดีแลว ก็จะไดรับการยกยอง  โดยเฉพาะ
ผูนําหรือวา ผูบริหารในเมืองไทยโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของไทยเรา  เปนท่ีทราบกันดีวา ปจจุบัน
ประเทศไทยเรานั้น ปกครองโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ  (ค.ส.ช) นับต้ังแตดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีเปนตนมา ประชาชนท่ีติดตามขาวสารทางสื่อตางๆจะพบเห็นบางครั้งทาน 
นายกรัฐมนตรี พล.อ ประยุทธ  จันทรโอชา จะมีอารมณรอนมากข้ึนกวาเกา และออกอาการ
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ฉุนเฉียวบอยครั้ง โดยเฉพาะกับสื่อ ทานนายกรัฐมนตรี จะทะเลาะดุเดือดกับสื่อหลายครั้ง และ
นอกจากนั้นยังพบเห็นวา นายกรัฐมนตรียังอารมณเสียกับ คณะรัฐมนตรีบางคน กรณีท่ีไมยื่นแสดง
บัญชีทรัพยสินตอ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช)  สวนหนึ่งแลว
อารมณของบุคคลท่ีเสียหรือฉุนเฉียวสําหรับคนท่ีตองแบกรับปญหาของประเทศไวเต็มบา และมี
ความมุงม่ันต้ังใจท่ีจะแกไขปญหาของประเทศใหลุลวงไป ตองการคืนความสุขใหกับประเทศไทยและ
คนไทย คือ จริงจังและมีความต้ังใจมาก  
 อีกประการหนึ่ง  คงเปนเพราะวา ทานนายกรัฐมนตรี  มีภาวะแบบอํานาจนิยม ซ่ึงเห็น
ไดชัดเจน ในชวงท่ีทานเปน ผูบัญชาการทหารบก ท่ีมีบุคลิกภาพความเปนผูนําทางทหารสูงมาก 
เพราะวาทหารนั้นมีความเด็ดขาด แข็งกราว พูดจาเสียงดังฟงชัด แสดงออกถึงจุดยืนและอุดมการณ
ทหาร  เพราะวา เม่ือเขายึดอํานาจ เปนหัวหนา คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ภาวะผูนํา
แบบอํานาจนิยมก็จําเปนตองมีมากข้ึน เพราะวาเปนผูนําการปฎิวั ติ  สุดทายเ ม่ือข้ึนเปน
นายกรัฐมนตรีจากการปฎิวัติ ภาวะผูนําแบบอํานาจนิยมก็ติดตัวมาและจําเปนตองมีอยู  ภาวะผูนํา
แบบอํานาจนิยมของนายกรัฐมนตรีจึงเปนภาวะ  ผูนําเดี่ยว  หรือ ผูนําแบบเบ็ดเสร็จ เพียงคนเดียว 
เพราะวา ทานนายกรัฐมนตรีมักพูดอยูเสมอวา ขอรับผิดชอบคนเดียว มีแตคนประเภทท่ีจริงจังและ
มุงม่ันตอสวนรวมเทานั้นท่ีจะรูสึกเครียด และไมมีความสุขกับปญหาและอนาคตของบานเมือง สวน
คนท่ีไมจริงจังกับปญหาบานเมือง หรือไมรับผิดชอบบานเมือง คนพวกนี้จะไมมีวันอารมณเสียหรือ
ทุกขรอนไปกับความเปนไปของบานเมือง 
 ดังนั้น บทความบทนี้จะนําเสนอ เรื่องราวภาวะผูนําองคกรเพ่ือบริหารจัดการ  
เพราะวาปรากฏการแบบนี้ เก่ียวกับภาวะผูนําแบบนี้  เชนนายกรัฐมนตรีของเรา มีไมมากใน
บานเมืองเรา  โดยเฉพาะในหมูผูนํา ผูบริหารบานเมือง๒ 
 
๒. คุณสมบัติสวนบุคคลของผูนําองคกรตามหลักพุทธธรรม  
 ภาวะผูนําตามหลักพุทธธรรมควรประกอบดวยอะไรบาง พบวา ปจจัยสวนบุคคลของ
ผูนําองคกร พระพุทธเจาไดตรัสเก่ียวกับภาวะผูนําองคกรซ่ึงควรประกอบเปนปจจัยสวนบุคคล  ของ
ผูนําองคกร  ควรประกอบดวยหลักธรรม  ท่ีจะทําใหเปนผูนําท่ีดีไดนั้น ควรประกอบดวยหลักธรรม
ตามท่ีปรากฎในธรรมิกสูตรวา 

ขมา ชาคริยุฎฐานํ  สํวิภาโค  ทยิกฺขณา 
นายกสฺสคุณา เอเต  อิจฉิตพฺพา หิ ตตฺถิโน 

 แปลความวา  ผูบริหารหรือวา ผูนํา ผูเห็นประโยชนเก้ือกูลควรมีคุณธรรม   ความ
อดทน ๑ ความต่ืนตัว ๑ ความขยัน ๑ ความเอ้ือเฟอ ๑ ความเมตตากรุณาตอผูอ่ืน ๑ การตรวจสอบ 
 
                                                        

๒ ชัยสิริ  สมุทรวนิช.ในน้ํามีปลา ในนามีขาว:หนากระดานเรียงหา. [ออนไลน ].แหลงท่ีมา : 
http://www.manager.co.th/politic/viewbrow.html [๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ]. 
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ติดตามผลงาน ๑๓   
 สวนประกอบของภาวะผูนําตางๆดังท่ีกลาวขางตนนั้นสามารถนํามาแสดง ออกเปน
สวนๆไดดังตอไปนี้ ขมา แปลวา อดทน ผูบริหารหรือวาผูนําสังคมนั้น จะตองมีบุคลิกลักษณะความ
อดทน อดกลั้นเปนเลิศเพราะวา ผูนํานั้น จะตองพบปะ หรือวา ถูกกระทบกระท่ังไดรอบดาน ยอม
เกิดความชอบใจหรือวาไมชอบใจ  ซ่ึงเกิดจากโลกธรรม   ฉะนั้นผูนําจะตองมีความอดทน  อดกลั้น 
ชาคริยะ แปลวา ต่ืนตัว หมายถึงเปนผูนํามีความไหวทันตอเหตุการณ สถานการณท่ีจะหมุนเขามา
หา จะตองมีสัญชาติญาณ และมีวิจารณญาณ  ต่ืนตัว อยูเสมอ  อุฎฐานะ  ผูบริหารตองมีความขยัน  
ไมทอแท ไมทอถอย ไมหอเหี่ยว เปนผูท่ีมีอุตสาหะวิริยะ ต้ังใจ และใฝตองาน หนักเอาเบาสู ไมใช
หลบเลี่ยง เบี่ยงบาย  สังวิภาคะ มีความเอ้ือเฟอ ผูบริหารตองมีความเอ้ืออาทร  รูจักแบงงาน 
กระจายงาน หาผูรวมมือรวมแรง รวมใจ ไมหวงงานไวคนเดียวโดยยึดการทํางานเปนทีม ถือตํารา 
กระจุกงานตาย กระจายงานรอด ทยา หมายถึง มีเมตตากรุณา ตอผูอ่ืน   มีความรักใคร ปรารถนา
ดีตอผูรวมงาน  ยกยองใหปรากฏเม่ือมีความดีความชอบ ลงโทษ ตําหนิติเตียน เม่ือทําผิดโดยรูจักให
โอกาส และใหอภัย อิกฺขณา  แปลวา มีการตรวจสบติดตามผลงาน ของผูรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชาของตน ถือคติวา งานดีนั้นสําคัญอยูท่ีใจ งานจะยิ่งใหญข้ึนไดนั้นสําคัญท่ีคน 
 เม่ือผูนําเปนผูท่ีตองปกครองผูบังคับบัญชาจํานวนมาก โอกาสท่ีผูนํานั้นจะทราบไดวา 
ผูใตบังคับบัญชานั้นเขาคิดอยางไร หรือวาเขาตองการผูนํา การปฏิบัติงาน การประพฤติอยางไร 
และมีลักษณะอยางไร ท่ีผูใตบังคับบัญชา ท่ีเขาจะใหเปนผูนําเขา ถาผูนําทราบ และสามารถ
แสดงออกถึงลักษณะพฤติกรรมท่ี ผูตาม พึงประสงคแลวผูนําก็จะสามารถนั่งอยูในทามกลาง ใจ คน
ผูใตบังคับบัญชาของตนไดแนนอน  ซ่ึงเรื่องนี้ พระนักคิด นักวิชาการทางพระพุทธศาสนากลาววา ๔  
ผูนําท่ีดีตองมีธรรมะ ถาผูนําไมมีธรรมะก็ยากท่ีจะเปนผูนําท่ีดี พระพุทธเจาตรัสไววา ผูนํา
เปรียบเสมือนโคจาฝูง เวลาวายน้ําขามแมน้ํา  ถาโคจาฝูงวายตรง โคตัวอ่ืนก็วายตรง ถาโคจาฝูงวาย
คด โคตัวอ่ืนก็วายคด คนเปนผูนําถามีผูนําถามีธรรมะประชาชนก็มีธรรม ถาไมมีธรรมะประชาชนก็
ไมมีธรรมเห็นไหมวา ผูนํากับธรรมะมีเก่ียวของกันพูดงายๆๆวา ผูนําจะเปนคนดีหรือไมดีก็ข้ึนอยูกับ
ระดับธรรมะ ในหัวใจผูนําเปนสําคัญ 
 

๓. คุณสมบัติของภาวะผูนําองคกรตามหลักพุทธธรรม ซึ่งเปนสวนคุณลักษณะทาง
สังคม 

คุณลักษณะทางสังคมท่ีภาวะผูนําองคกร ท่ีจะทําใหเปนผูนําท่ีดีได ควรประกอบการบูรณา
การหลักธรรม เขาดวยกัน เราจะไดเห็น พบวาคนสวนใหญ จะเลื่อมใสและยินดีเดินตามภาวะผูนํา

                                                        
๓ ดูรายละเอียดในธรรมิกสูตร ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๕๕/๒๓๐. 
๔ พระพรหมคุณาภรณ(ประยุต ปยุตฺโต),ภาวะผูนํา,พิมพครั้งท่ี ๙ ,(กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพสุขภาพ

ใจ,๒๕๕๐)  หนา ๑๓-๑๕. 
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องคกรเพ่ือการบริหารจัดการ ภาวะผูนําองคกรตามหลักพุทธธรรม ควรประกอบ และมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 

๑. จักขุมา มีสายตาเล็งเห็นการณไกล (vision) ผูตามยอมคาดหวังวา ผูนําของเขาจะตอง
รูวา ตนเองกําลังทํางานอะไรอยู  และกําลังจะเดินไปถูกทางหรือไม และไปทางไหน และมีเปาหมาย
ท่ีชัดเจน สามารถคาดการณไดวาแนวโนมในอนาคตของบานเมืองจะเปนอยางไร  มีอะไรจะเกิด
ข้ึนกับองคกรบาง  มีความคิดกวางไกล หวงใยตอองคกร และผูตามนั้นตองการความม่ันใจไดวา เขา
กําลังเดินทาง ตามผูนําและทํางานอยางมีทิศทางท่ีถูกตอง๕ โดยไมเสียเวลาท่ีลงแรงทํางานไป  

๒. วิธูโร  มีการจัดการธุระ ไดดีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในงานท่ีทํา เชน เปนหัวหนา
พอคา ก็ตองมีความเชี่ยวชาญการคาท่ีตนทําการคา หรือวา เปนแพทยหัวหนาก็ตองมีความ
เชี่ยวชาญดานการผาตัดคุณลักษณะดานนี้นั้นตรงกับคําวา technical skill คือชํานาญดานเทคนิค 
เพราะวาผูตามนั้นยอมตะหนักอยูเสมอวา ถาเราจะฝากชีวิต หรืออนาคตการทํางานของเราไวกับ
ใครสักคนหนึ่ง ซ่ึงเขายอมหวังวา จะใหเปน ผูนําในชีวิตการทํางาน  หรือชีวิตครอบครัว หรือสังคม
ประเทศชาติแลว เขายอมตองหาคนท่ีมีความสามารถ เชื่อใจได  

๓. นิสยสัมปนโน หมายถึง เปนคนท่ีมีมนุษยสัมพันธดี  ถาผูนําไมมีมนุษยสัมพันธดี เปนคน
ดุราย ปากหวานกนเปรี้ยว หวานยาหอม  ผูตามยอมขาดกําลังใจ ไมขะมักเขมน การติดตอ
ประสานงานภายในองคกรยอมพบกับปญหา อุปสรรค ผูตามยอมท่ีจะไมมีกําลังใจในการติดตอ
ประสานงาน  ดังนั้น ผูตามยอมคาดหวังจะไดรับ ปยวาจา การเจรจาท่ีออนหวาน เม่ือตองการ
คําปรึกษา หารือ และยังสามารถกระตุนใหผูตามมีพลัง มีกําลังใจ มีความเต็มใจ และใหความรวมมือ
เม่ือไดรับการมอบหมายงานตางๆขอนี้ตรงกับคําวา human relation skill คือความชํานาญดาน
มนุษย 

 
๔. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารงานของผูนําองคกร 

 เม่ือพูดถึงกระบวนการควบคุมของผูนําแลว กระบวนการนี้ควบคุมไปทุกองคกรท้ังหมด
และกลายเปนสวนหนึ่ง ของ ภาวะผูนําองคกร การเปนผูบังคับบัญชาท่ีดี ลักษณะของการควบคุม  
โดยปกติแลวมนุษยสวนใหญไมชอบ หรือไมตองการใหใครผูใดมาควบคุม บังคับ  ดังนั้นการบูรณา
การหลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารงานของผูนําองคกร มีความสําคัญเพราะวา  ในทางปฏิบัติงาน
แลว การควบคุมอยูหางๆจะไดผลดีตามมาในลักษณะของการติดตามประเมินผลงาน  หรือวา การ
ใชการควบคุมดวยระบบเอกสาร แตวาดวยระบบของงานท่ีเก่ียวของ จะตองติดตอสัมพันธ
ประสานงานกัน ซ่ึงกันและกัน หรือวา เปนการควบคุมดวยตัวของงานเองอยางเปนระบบหลักพุทธ

                                                        
๕ Chang chi-wen ,rural asia marches forward;focus on agricultural rural  

development, (philipins;university of  philippins 1969) , p.93. 
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ธรรม เปนสิงท่ีสําคัญเพราะวาสามารถประยุกต เขากับหนวยงานหรือองคกรแลวสามารถทําให
ไดผลดี  
 การควบคุมคืออะไร  การควบคุมคือการทํางานใหเปนไปตาม จุดประสงค หรือวา 
ตามเปาหมาย ของยุทธศาสตรแผนงานท่ีวางไว  
 ปญหาในการควบคุม ผูควบคุมบุคคลอ่ืนหรือวา ผูนํานั้น มักจะมีอํานาจพิเศษทางใด
ทางหนึ่งเชน บุคลิกหรือวา ตําแหนงทางสังคม เม่ือเปนเชนนี้แลว การใชอํานาจดวยการควบคุมนั้น 
จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองระมัดระวังทางปญหาตางๆท่ีจะเกิดข้ึนได ๑) ผูท่ีตองอยูในอํานาจบังคับ เชน
ในหนวยงาน จะรูสึกอึดอัด เหมือนกับถูก ผูบังคับของตนเองน้ันเฝามองดูอยูตลอดเวลา ผูตามจะ
รูสึกวามีพฤติกรรมตอตานโดยท่ีผูตามนั้น จะแสดงออกหรือวาไมแสดงออกก็ได เพราะรูสึกวา การ
ถูกควบคุมนั้นเปนการชี้ขอบกพรองของตนเอง และมีความคิดวา การควบคุมนั้นจะเขมงวดมาก  จน
เปนการบังคับการบัญชาใหตองสรางผลงาน ใหเขาตาหรือวา ทํางานใหมากข้ึนยิ่งกวาเดิมเพ่ือจะให
ถูกใจผูนํา  ๒) ผูอยูใตบังคับบัญชา จะไมเชื่อในมาตรฐานของการประเมินผลงาน และวิธีการ
ประเมินผลของผลงานเขาท่ีไดแสดงออกไป ผูนําเม่ือสงสัยวา ผูใตบังคับบัญชาของตนน้ันทําความ
ผิดพลาดเสียหายในงานนั้นไมวา จะมากหรือวานอยก็ตาม ถายังไมไดสอบสวนใหแนชัดดวยตนเอง 
ไมควรดวนลงโทษตองใชเหตุผล เพราะฉะนั้น ผูนําเม่ือมีโอกาสท่ีจะไดรับรายงาน ผลการปฏิบัติงาน  
การปกครองคนหมูมาก ยอมมีผูเขามาฟอง มาเอาหนา หรือวาเสนอหนา  ถาไมใครครวญตรวจสอบ
ใหเรียบรอย บางทีก็อาจดวนตัดสินทําใหเสียหายไปไดเหมือนกัน เพราะวาคนเรานั้น ยังมีกิเลสอยู
ท่ัวทุกตัวคน  
 

๕. เทคนิคที่ใชในการควบคุมของภาวะผูนําองคกรเพ่ือการบริหารจัดการ 
 ๑. นโยบายในการควบคุมโดยใชเสียงสวนใหญ (policy)  ในสวนของการใชเสียง
สวนใหญในการควบคุมทางพุทธธรรม นี้จะพบไดหลายแหงหลายท่ีในหลักธรรมวินัย  ใน
พระพุทธศาสนา นี้ผูเขียนจะยกเรื่องของ วินัยบัญญัติทางพระพุทธศาสนา เชนในเรื่องของการออก
จากอาบัติสังฆาทิเสส เม่ือพระภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสสขอใดขอหนึ่งในบรรดา ๑๓ ขอ๖ เม่ือตอง
อาบัติขอนี้แลว พระภิกษุตองแสดงแกพระภิกษุสงฆ ขอปริวาสต้ังแต สี่รูปข้ึนไป ประพฤติวัตร
ปริวาส ๓ ราตรี เม่ือประพฤติวัตรปริวาสครบ ๓ ราตรีแลว พึงขอมานัต แกสงฆต้ังแตสี่รูปข้ึนไป 
ประพฤติมานัตอีก หกราตรี เม่ือครบหกราตรีแลวพึง ขอการออกอัพภานกับสงฆต้ังแต ยี่สิบหารูป
ข้ึนไป เรื่องนี้ก็เหมือนกับวา ทางพระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับเสียงสวนใหญเปนสําคัญ ทาง
องคกรหรือวาหนวยงานท่ีมีผูบังคับบัญชา องคกรนั้นควรมีเสียงสวนใหญเปนขอตกลงรวมกันท่ีเปน
นโยบายท่ีเห็นชอบไดรับการพิจารณาโดยแยบคลายจากผูบริหาร ใหผูตามมีหนาท่ีจะตองปฏิบัติตาม
นโยบายท่ีวางไว โดยท่ีผูตามจะไมสามารถมีขอท่ีจะโตแยงประการอ่ืน การท่ีจะเกิดนโยบายเชนนี้ใน
องคกรไดนโยบายนั้นตองประกอบดวยความยุติธรรมเกิดประโยชนกับบุคคลสวนใหญ 

                                                        
๖ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา.(ไทย).๑/๘๔ –๘๖ /๗๔-๗๕ 
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 การใชนโยบายในการควบคุมจะเกิดประสิทธิภาพไดนั้น ก็ตอเม่ือนโยบายนั้นมีการสื่อ
ความหมายท้ัง อวจนะ คําพูดท่ีไมเปนภาษาเกิดความสุขทางออม วจนะ ความหมายท่ีสัมผัสได ไป
ถึงผูตามซ่ึงจะเปนเจาของกิจกรรมท่ีจะตองนํานโยบายไปปฏิบัติ การท่ีนโยบายจะเกิดประสิทธิภาพ
สูง ก็ตอเม่ือ นโยบายนั้นมีการสื่อสารความหมายอยูเสมอ เพราะวาเม่ือนโยบายถูกทอดท้ิงไมมีการ
สื่อสาร นโยบายก็จะกลายเปนเพียงกระดาษเปลา เม่ือเวลาผานไป นโยบายก็จะถูกลืมไป เชน
นโยบายดานความปลอดภัย ผลท่ีตามก็จะทําใหเกิดอุบัติเหตุ ทําใหสูญเสียบุคลากรในองคกร หรือ
วานโยบายของดานสุขอนามัย  
 ๒.การประชุมปรึกษาหารือ (conference) ตามธรรมดาการอยูกับผูคนหมูมาก  
ยอมท่ีจะมีกฎระเบียบตางๆเพ่ือคอยควบคุมผูอยูในสังคมนั้นๆอยูในกฎระเบียบเพ่ืองายตอการ
ควบคุม โดยผูท่ีควบคุมนั้นตองมีอํานาจพิเศษนั่นก็คือ ผูท่ีไดรับการแตงต้ังเปนผูนํา ซ่ึงการท่ีจะมี
ความสามัคคีเกิดข้ึนในองคหรือ  ชุมชนไดนั้น การประชุม  เปนวิธีการปฏิบัติท่ีถูกนํามาใชในทุก
องคกร หรือในองคกรระดับประเทศ โดยท่ีผูนําในองคกรนั้นๆไมตองดูแลจนถึงผูตาม หรือผูท่ีถูก
ไดรับแตงต้ังใหรับผิดชอบในหนาท่ีตางๆ แตจะเรียกใหผูท่ีเอยถึงมาขางตนนั้นมาพบกันเปนประจํา  
อาจจะเดือนละหนึ่งครั้งหรือวาทุกสามเดือน เพ่ือมาพบปะชี้แจงปญหา ในการควบคุม อุปสรรคท่ี
เกิดข้ึน รวมถึงขอเสนอแนะในองคกรท่ีผูนําควบคุมอยู  การประชุมน้ีในทางพระพุทธศาสนามี
เรื่องราว หลักธรรมท่ีปรากฏดังเรื่องของพระเจาอชาติศัตรูทรงคิดอานท่ีจะขอคําปรึกษาจาก
พระพุทธเจา๗  ในเรื่องการศึกท่ีจะทํากับวัชชีแลว พระองคทรงตระหนักดีถึงฐานภาพของพระองค  
วาหากพระองค (พระเจาอชาตศัตรู)  เสด็จไปเองก็คงไมไดดังท่ีทรงคาดหวังไว เพราะพระพุทธเจา
จักทรงชี้ใหเห็นถึงความไรประโยชนท่ีพระองคจะทําศึก เม่ือคิดเชนนี้พระองคจึงทรงสงวัสสการ
พราหมณ เปนผูไปเฝาพุทธโคดมเพ่ือการนี้แทน แตครั้นเม่ือวัสสการพพราหมณ  ไดไปถึงท่ีเฝาพุทธ
โคดม  และไดทูลปรึกษาพระพุทธเจา ในเรื่องความตามประสงค ของพระเจาอชาตศัตรูแลว แทนท่ี
พระพุทธโคดมจักทรงใหคําปรึกษา ก็กลับตรัสถามภิกษุท่ีชื่อวาพระอานนท  ซ่ึงเปนอุปฏฐากของ
พระองคท่ีนั่งเฝาอยูดานขางวา  เหลากษัตริยราชาแหงวัชชี  ยังคงยึดม่ันปฏิบัติตนตามหลักธรรมคือ 
อปริหานิยธรรม ๗ ประการ ท่ีพระองคทรงแสดงแกเหลาราชาลิจฉวีเม่ือแตครั้งกอนอยูหรือไม 
พระภิกษุอานนททูลตอบวาเหลาราชาลิจฉวี ยังคงยึดม่ันอยู พระพุทธโคดมจึงตรัสวา ตราบใดท่ีชาว
วัชชียังคงยึดม่ันในธรรมดังกลาว ตราบนั้นวัชชีก็จักยังคงมีแตความเจริญรุงเรือง หาความเสื่อมมิได 
  

๖. แนวทางการบริหารจัดการบานเมืองตามแนวทางทศพิธราชธรรม 
 แมในปจจุบันรัฐบาลในยุคของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (ค.ส.ช) จะพยายามคืน
ความสงบใหประเทศดวยการสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนดวยการรณรงคใหทุกหมูบานรักษาศีล ๕  
แตเม่ือกลาวถึงคุณธรรมท่ีจะพึงมีสําหรับบุคคลแลว ถือไดวา สําคัญมากสําหรับผูนํา และผูตามทุก

                                                        
๗ วรศักดิ์  มหัทธโนบล ,พุทธโคดมในบริบททางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมอินเดียในสมัย

พุทธกาล,พิมพครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพมหานคร;สํานักพิมพ openbooks,๒๕๕๕), หนา ๓๘๔. 
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คนจะตองมีคุณธรรมบางไมวาเล็กหรือวาใหญ จะตองมีประจําตัว ในการดํารงชีวิตอยูใน องคกร  
ชุมชน สังคมอยางมีความสุข และมีความหมายตอบุคคลอ่ืน พุทธธรรมท่ีผูนําควรจะศึกษาและควร
พึงประสงคนํามาประพฤติ ปฏิบัติเพ่ือใชในการปกครองของตนเพ่ือใหเกิดประโยชนแกตนเองและผู
ตามในองคกร เพ่ือนรวมงานและผูท่ีเก่ียวของอันจะนําไปสูความเจริญ และพัฒนาองคกรใหนาน
เทาท่ีจะดํารงอยูได ซ่ึงจะมีสวนสําคัญตอความสําเร็จขององคกรหรือหนวยงานของตนได 
 สําหรับหลักพุทธธรรมของภาวะผูนําท่ีพึงประสงคในพระพุทธศาสนา นี้ผูเขียนไดนํา
หลักของ ธรรมนูญชีวิต๘ พุทธจริยธรรมท่ีดีงามมาเขียนนําเสนอ ดังตอไปนี้ 
 ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ 

 ๑. ทาน ผูนํา ท่ีมีหนาท่ีบังคับบัญชาท่ียึด และนําหลักธรรมขอนี้มาประพฤติปฏิบัติกับผู
ตาม มีลักษณะท่ีเห็นไดดังตอไปนี้ ทานนี้มีอยูดวยกัน ๒ อยาง 
  ๑.๑ วัตถุทาน  ไดแก  การใหสิ่ งของ ทรัพยสินเ งินทอง ท่ีพอจะให ไดแก
ผูใตบังคับบัญชาของตน เพราะวาหากผูนําเรียกรับสินใหม หรือวาเงินทองจากผูใตบังคับในการปรับ
ยศลดตําแหนงแลว ก็จะสรางความเดือดรอนใจใหแกผูใตบังคับบัญชาเปนอยางมาก  เพราะวาจะ
กลายเปนวงจรทุจริตเกิดข้ึน ซ่ึงปญหาแบบนี้มักเกิดข้ึนในวงราชการ หากผูนําไมเรียกรับสินใหม เงิน
ทอง แตวาเปนผูใหเสียเองแลว ก็จะชวยลดปญหาฉอราษฎรบังหลวงไดอีกทางหนึ่ง 
  ๑.๒ อภัยทาน คือการใหอภัยแกผูใตบังคับบัญชา เม่ือผูใตบังคับบัญชาทําผิด หรือ
วาเคยเปนเปนบุคคลท่ีไมชอบกันมากอน  อภัยทานนี้นับวาเปนคุณธรรมท่ีสําคัญมาก เพราะวาผูนํา
บางคนมักผูกใจเจ็บกับผูตาม มักจะไดยินปญหาการกลั่นแกลงกันหรือลงโทษกันอยางปราศจาก
คุณธรรมขอนี้ หากมีการใหอภัยซ่ึงกันและกันแลว ไมโหดราย รูจักผิดพลาดรูจักใหอภัย การใหท่ีไม
ตองลงทุนอะไรเลย แตไดกําไรมหาศาล คือการรูจักใหอภัย ดังบทกวีท่ีวา  

ถาไมมีการใหอภัยผิด 
และไมคิดท่ีจะลืมซ่ึงความหลัง 

จะหาความสามัคคียากลําบากจัง 
ความพลาดพล้ังยอมมีท่ัวทุกตัวตน 

  ๑.๓ ธรรมทาน พระพุทธเจานั้นทรงชี้ใหเห็นวา ในบรรดาทานท่ีกลาวมา ไมมีทาน
ใดทีเหนือกวาธรรมทาน (การใหความรูท่ีถูกตอง) ผูนําท่ีชี้แนะนําสั่งสอนงาน ใหความรูโดยไมปดบัง 
ท้ังความรูทางโลก ทางธรรม ตลอดจนถายทอดทักษะ ทัศนะคติท่ีดี แกผูตามก็จะสามารถผูกใจผู
ตามไดอยางมากท่ีเดียว  

 ๒. ศีล การรักษาความปกติทางกาย วาจาของตน ไมละเมิดสิ่งท่ีไมควรประพฤติ เปน
แบบอยางท่ีดีใหแกผูตามได ก็จะสามารถนําไปสูความเคารพนับถือของผูตาม 

                                                        
๘ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), การพัฒนาท่ียังยืน , พิมพครั้งท่ี ๑๑ ,(กรุงเทพมหานคร;โรงพิมพเรือน

แกว,๒๕๔๔), หนา ๘๙-๙๐. 
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 ๓. ปริจจาคะ การเสียสละของผูนํา อาจจะเสียสละความสุขสวนตัว  ความสําราญ 
ผลประโยชนของตนแกผูตามและองคกรท่ีตนทํางานอยู 

 ๔.อาชวะ ผูนําตองมีคุณธรรมขอนี้อยูในจิตใจ เพราะวาความซ่ือตรงนั้น นําไปสูความ
ซ่ือสัตย  ตอผูตามอยางยุติธรรม ในเวลาปรับยศ ลดเลื่อนตําแหนง  พิจารณาฐานเงินเดือน ใครท่ี
ควรจะไดรับการพิจารณามากหรือนอยนั่นเอง 

 ๕. มัททวะ ผูนําตองออนโยนเขาถึงบุคคลชั้นลางคือผูตามมีอัธยาศัยไมตรีทีดี รวมไปถึง
ภรรยา ญาติมิตร ของผูตาม ปราศจากความเยอหยิ่งจองหอง  ไมหยาบคายหรือกระดาง มีทวงทาท่ี
กิริยาท่ีสุภาพสุมนวล ตอผูตาม 

 ๖.ตปะ ผูนําตองมิใหอกุศลมูล คือความโลภ โกรธ หลง เขาครอบงํากิเลสปลอยให 
จิตใจของตนเองหลงใหลอยูกับความสุขสําราญ และควรท่ีจะมีความเปนอยูอยางงายๆและสมํ่าเสมอ 
ไมมากเกินไปบําเพ็ญเพียรกิจหนาท่ีของตนใหสมบูรณ 

 ๗. อักโกธะ ผูนําตองมีเหตุผล ไมโมโห โกรธงายเพราะวาบางครั้งการสั่งงานไมไดด่ังใจ 
ไมถูกตอง สื่อสารไมดี ผูนําบางทีก็โมโห ผูตามอยางไรเหตุผลไมวินิจฉัยใหดี ดังคํากลอนท่ีวา 

ถาพูดไปไมรู  อยาขูเขา วาโงเงา งมเงาะ เซาะหนักหนา 
ตัวของเขาทําไม ไมโกรธา วาพูดจาใหเขา ไมเขาใจ 

 ๘. อวิหิงสา ผูนําตองไมเบียดเบียนลงโทษทัณฑ  ผูตาม หรือผูบังคับบัญชา ขมเหง
รังแกผูตามของตนแมจะไมชอบพอกันมากอนและกระทําดวยอํานาจของความโกรธ มีเมตตาประจํา
ใจไว ไมหลงอํานาจหัวโขนท่ีตนสวมอยู  ผูมีอํานาจ มียศแลวอยาประมาท ไดอํานาจอยาไปเมา อัน
ยศศักด์ิมิใชเหลา หรือสิ่งมึนเมา ยศศักด์ิตําแหนงหรือวาหัวโขนแตพอถอดหัวโขนแลวก็เหมือนกัน 
ดังคํากลอนท่ีวา 

หัวโขนสวมหัวคนเตน หมายเปนลิงยักษสักครู 
ถอดหัวโขนแลวคนเดิมดู  ใชยักษลิงส่ิงลวง 

 ๙.ขันติ ผูนําตองมีขันติธรรม อดทน อดกลั้น ตอสิ่งตางๆเชน อดทนตอความ
ยากลําบาก ในหนาท่ีการงาน แมจะลําบากยุงยาก อดทนตอความตรากตรํา แมสภาพภูมิอากาศ 
ประเทศ จะไมเอ้ืออํานวยตอการทํางาน ประการสุดทาย อดทนตอความเจ็บใจนี้สําคัญท่ีสุด
เพราะวาจะมีสิ่งตางๆเขามายั่วยุ จิตใจ 

 ๑๐.อวิโรธนะ ผูนําตองหนักแนนในธรรม ปราศจากความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะ
ถอยคําดีหรือวาคํารายลาภสักการะหรือ อนิฎฐารมณ คืออารมณท่ีไมชอบใจ หรือวา อิฎฐารมณ 
อารมณท่ีชอบใจ 
 นอกจากนี้ก็ยังมีหลักพุทธธรรมอ่ืนๆๆอีกหลายหมวดท่ีสามารถนํามาบูรณาการใหเขา
กับภาวะผูนําท่ีพึงประสงคตามหลักพุทธธรรม ในพระพุทธศาสนาได เพ่ือใหเปนหลักธรรมประจําใจ
สําหรับผูนํา ไดเปนอยางดี คือผูนําตองมีอธิปไตย คือความเปนใหญใหถูกคือถูกตองเปนธรรมแกผู
ตามหรือผูบังคับบัญชา ความสงางามจึงจะเกิดข้ึน  เพราะวาบางหนวยงาน ผูนํา มักอางความเปน
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ใหญหรือ อธิปไตยไวเปนเครื่องตอรอง หรือขมขูผูตามหรือผูใตบังคับบัญชา  อธิปไตย ความเปน
ใหญนี้ มี 
 ๑. อัตตาธิปไตย การใชอํานาจอภิสิทธิ์ชนจนลืมตัว ยิ่งใหญจนลืมตัวยอมใครไมเปน 
เพราะวาหาก ยอมไมเปน เย็นไมได 
 ๒. โลกาธิปไตย เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ตามกระแสโลก ไหลไปตามกระแสโลก 
หวั่นไหวไมกลากระทบ 
 ๓.ธรรมาธิปไตย ยืนอยูบนความถูกตอง ชอบธรรม เปนธรรม ถือกฎระเบียบกติกา
กฎเกณฑ หลักการ ท่ีสังคมนิยมยอมรับได๙ นอกจากนี้ผูนําควรท่ีจะละเวน อคติตางๆเชน 
 

 

๗. บทสรุป 
 จะเห็นไดวาภาวะผูนําองคกรเพ่ือการบริหารจัดการ หากผูนํายึดม่ันหลักในการดํารงตน  
ปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมตามท่ีกลาวมา เพ่ือการบริหาร นําพาหนวยงาน องคกร ชุมชนหรือวา 
หนวยราชการอยางไมขาดตกบกพรองแลว ก็จะไดชื่อวา เปนผูนําท่ีมีท้ังความรู ความสามารถ มี
ทักษะ และทัศนคติไดอยางเกิดผลอยางจริงจังกับผูตามและตนเอง ระบบหรือวาองคกรก็จะไม
เสียหายเพราะวามีผูนํา นําไปในทางดี สอดคลองกับนโยบายและแผนการพัฒนาขาราชการดัง
เจตนารมณของรัฐบาลและเลขาธิการ ก.พ.  ไดอยางไมตองสงสัย เพราะวาในปจจุบันนั้นการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย  เปนระบบยอยของระบบใหญ  ท่ีสําคัญๆหลายระบบดวยกันและไดรับการ
พัฒนามาก เพราะวาภาวะผูนํานั้น ถือไดวาเปนกระบวนการหนึ่งของการใชอิทธิพล ดวยการสั่งการ 
กิจกรรมท่ีสัมพันธ เพราะวามีความสําคัญท่ีจะตองติดตอกับสมาชิกในองคกร  เพ่ือการบริหาร
จัดการ กับสมาชิกในกลุมหลายคนอาจจะยกยอง หรือวาอาจจะเกรงกลัวกับภาวะผูนําหรือ ไม
ยอมรับศักยภาพของภาวะผูนําของตัวเอง ผูนําหลายคนท่ีประสบความสําเร็จ  โดยการท่ีปราศจาก
ทักษะการเปนผูนํานั้น นอยท่ีจะไมมีเลย ท่ีผูนําจะปราศจากความสามารถหรือวา ความเชี่ยวชาญ  
พฤติกรรมท่ีนา เชื่อถือได และการไมใหรางวัลจนเกินไป ประเทศไทยนั้นโชคดี  ท่ีมีพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงเปนบอเกิดวัฒนธรรมประเพณี แหงความดีงามในสังคมท่ีสอนใหผูคนเคารพกันตามลําดับความ
อาวุโส ผูนําท่ีดีนั้นควรประกอบดวยคุณสมบัติ ตามท่ีกลาวมา ผูนําหรือวา บุคคลท่ีไดอานบทความนี้ 
ควรเลือกรูปแบบของพฤติกรรมภาวะผูนํา  ท่ีสัมพันธเขากับบุคลิกภาพสวนตัวของตัวเอง ใหมาก
ท่ีสุด  ท่ีจะสามารถปฏิบัติได สามารถนํามาบูรณาการใหเขากับองคกร เพ่ือการจัดการของตน และ
สถานการณในขณะนั้น ฉะนั้นภาวะผูนํา จึงมีความสําคัญ ชวนใหนึกถึงบทประพันธท่ีวา  

เปนผูนํา ท่ีดี ตองมีหลัก  มิใชรัก หลงใหล คนใกลกวา 
ทุกคนใน ปกครอง ตองเมตตา  มิใชวา  ใครบาใบ ส้ินใยดี 

                                                        
๙

 พันเอก ปน มุทุกันต, แนวสอนธรรมะ ตามหลักสูตรนักธรรมตรี, ครั้งท่ี ๒, (พระนคร:,โรงพิมพมหา
มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๘๗. 
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การนําหลักทิฏฐธมัมิกตัถประโยชนเพ่ือแกปญหาชีวิตในสังคมไทยปจจุบัน 
Ditthadhammikattha for Life Problems Solution in the Present 

Thai Society 
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บทคัดยอ 
 การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพ่ือการแกไขปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนใน
สังคมไทย ปจจุบัน มีท้ังหมด ๔ ขอ ไดแก (๑) การนําหลักอุฏฐานสัมปทามาแกปญหาการขาดความ
เพียร เม่ือจะหลีกใหพนจากความชั่วนานาประการ สิ่งสําคัญก็คือการระมัด ระวังหรือสํารวมรักษา 
กาย วาจา ใจ แมกระท่ังชีวิตของเราไมใหหลงไปตามกระแสวัตถุตางๆ (๒) การนําหลักอารักข
สัมปทามาแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพย อารักขสัมปทา คือการใชเงินตามหลักธรรมะคน รู
จักทํามาหาเลี้ยงชีพ คนท่ีจะเรียกไดวา รูจักหา รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน เปนคนทํา
มาหากินท่ีดีต้ังตัวสรางหลักฐานได (๓) การนําหลักกัลยาณมิตตตามาแกปญหาชีวิตการคบคนพาล ต
องมีกัลยาณมิตรท่ีดี คือ มีผูแนะนําสั่งสอน ท่ีปรึกษาเพื่อนท่ีคบหาและบุคคลผูแวดลอมท่ีดี, ความรู
จักเลือกเสวนาบุคคลหรือเขารวมหมูกับทานผูทรงคุณทรงปญญามีความสามารถซ่ึงจะชวยแวดลอม 
สนับสนุนชักจูง ชี้ชองทางเปนแบบอยางตลอดจน เปนเครื่องอุดหนุนเก้ือกูลแกกันใหดําเนินกาวหน
าไปดวยดีในการศึกษาอบรมการครองชีวิต การประกอบกิจการและธรรมปฏิบัติ, สิ่งแวดลอมทาง
สังคมท่ีดี และ (๔) การนําหลักสมชีวิตามาแกปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะ คือ การ
ประหยัดเปนสิ่งจําเปนอยางมาก เราจะมีชีวิตราบรื่นปกติสุขไดก็ตองรูจักใชเงินทอง  อยางประหยัด 
ใชแตในสิ่งท่ีจําเปนแกการครองชีพของเราพยายามใชจายใหพอเหมาะกับรายไดของเรา เพราะวาผู
ใชจายสุรุยสุรายใช   จายเกินฐานะของตัวเองน้ันยอมไดรับความเดือดรอนทําใหครอบครัวไดรับ
ความลําบาก เพราะฉะนั้นจะตองรูจักประหยัดทรัพยพยายามใชจายแตในสิ่งท่ีจําเปนเทานั้น จึงมี
ความสุขไดตามสมควรแกอัตภาพของตัวเองและครอบครัว 
 

คําสําคัญ : ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน, การแกปญหาชีวิต, สังคมไทย  
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    To use Ditthadhammikattha for life problems solution in the present Thai 
society has four kinds as follows : 1. Utthanasampada(Endowed with energy and 
industry) is to solve no energy and industry problem. To avoid all problems or bad 
deeds, the important thing is to control the body, speech and mind until our lives 
will not be involved the materialism. 2. Arakkhasampada (Endowed with 
watchfulness is to solve the life problem about the people do not know how to 
save money or the wealth. Arakkhasampadais to spend money with Dhamma, to 
know the right livelihood and that person is known as smart spending or finding  
the money and having good settlement. 3. Kalyanamittata (Good company) is to 
solve the life problem about making the bad company or bad friends. 
Kalyanamittata is to introduce and teach or advise the friends and good 
environment. To know how to speak with the people or making with scholars or 
distinguished people to help about good environment, support, inform, and help to 
have the progress in education, life, entrepreneurship, practice and environment of 
good society. 4. Samajivita (Balanced Livelihood) is to solve the life problem for 
over spending by spending economically and then, will have the happy life through 
spending money smartly and economically but the necessary things are used 
moderately as suit with our income. Because, a person who is over spending and 
then will suffer or have the problem in the family. Therefore, to know how to 
spend the money economically, smartly and necessarily and then, will have the 
happiness as the wish of ourselves and family. 
 

Keywords: Ditthadhammikattha, Life problems solution, Thai society 
 
 
 

๑. บทนํา 
 หลักพุทธธรรมท่ีเปนหลักคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาไดชี้แนวทางการแกไขปญหาชีวิต
ท่ีเดนชัดไดผลจริง เชน ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือเรียกติดปากอยางไทย ๆ วา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 
อัตถะ แปลวา ประโยชน จึงมีประโยชนซํ้าซอนกันสองคํา๑ ปญหาชีวิตของสังคมไทยเปนอุปสรรคใน
การดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนเพราะขาดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ (๑) การขาดความ
พากเพียรในการทําการงานหรือการศึกษา (๒) การไมรูจักประหยัดทรัพย มีการใชจายอยางฟุมเฟอย
เกินความจําเปน (๓) มีการคบคนพาล   เปนเพ่ือนชอบแนะนําไปในทางท่ีผิด หรือ ท่ีไมควรอาทิเชน 
                                                 
 ๑ พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺ โต) , พจนานุกรมพุทธศาสตร   ฉบับประมวลธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หนา ๑๓๘.   
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แนะนําใหไปเลน การพนันใหไปลักขโมย ใหกินยาบา ใหเสพยา ชวนไปฉุดคราอนาจารเปนตน เหล
านี้ถือวาเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิต และ (๔) มีการใชจายทรัพยเกินฐานะ ใชชีวิตใหไปตาม
กระแสนิยมของความตองการ และไมรูจักเพียงพอ ไมพอใจในสิ่งท่ีตนมีอยูเกิดความอยากไดอยากมี
อยากเปนโลภเกินฐานะของตน จึงทําใหเกิดปญหาในการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนไทย๒ 
 

 
 
 
๒. ความหมายของหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  
 ความหมายของหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนในพระไตรปฎก  ทิฏฐธัมมิกัตถ 
ประโยชนหมายถึงธรรมท่ีเปนไปเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนในปจจุบัน๓ ประโยชนอันพึงไดรับจากการ
ประกอบกิจการหรือมีอาชีพท่ีสุจริต ถูกตองท้ังทางกฎหมายและ ศีลธรรม ผลประโยชนท่ีไดจากการ
ประกอบกิจนั้น เปนผลท่ีไดทันตาเห็นไมตองรอถึงภายภาคหนา ผลประโยชนท่ีไดรับจากการ
ประกอบกิจ อาจจะเปนเงิน สิ่งของ ชื่อเสียง เกียรติยศ การยกยองสรรเสริญ หรือกลาวอยางงาย ๆ 
วาเปนผลประโยชนอาจเปนวัตถุหรือผลตอบแทนทางดานจิตใจก็ไดอาจเปนสิ่งท่ีบุคคลท่ัว ๆ ไป
ปรารถนาการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะไดมาซ่ึงประ  โยชนนั้น จะตองแสวงหาอยางมีหลักการและมี
แผนการ ซ่ึงหลักการและแผนการนี้ เรียกวา ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนในปจจุบัน อัน
มีอยู ๔ ประการ คือ ๑. ความขยันม่ันเพียร ๒. การรูจักรักษาทรัพยและประหยัด ๓. คบคนดีเป
นมิตร ๔. เลี้ยงชีพตามสมควรแกกําลังทรัพยท่ีหามาได  
 ความหมายของหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนในอรรถกถา ทิฏฐธัมมิกัตถประ    โยชนเป
นหลักธรรมในพุทธศาสนาหมายถึง ประโยชนในปจจุบัน ๔ อยาง๔ อาจเรียกสั้นๆ  วา ทิฏฐธัมมิกัต
ถะเนื่องจากอัตถะ แปลวา ประโยชนอยูแลว จึงไมจําเปนตองมีประโยชนซํ้าซอนกันสองคําก็ไดหรือ
อาจเรียกเต็มๆ วา ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน 
หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขข้ันตน เพ่ือประโยชนสุขสามัญท่ีมองเห็นกันในชาตินี้ ท่ีคนท่ัวไป
ปรารถนา มีทรัพย ยศ เกียรติ ไมตรี เปนตน อันจะสําเร็จดวยธรรม ๔ ประการ คือ ๑. อุฏฐาน
สัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ัน เชนขยันหม่ันเพียร เลี้ยงชีพดวยการหม่ัน ประกอบการงาน เปนผู
ขยันไมเกียจครานในการงานนั้น ประกอบดวยปญญาเครื่องสอดสองอันเปนอุบายในการงานนั้น ให
สามารถทําไดสําเร็จ ๒. อารักขสัมปทาถึงพรอมดวยการรักษาโภคทรัพยท่ีหามาไดดวยความ
ขยันหม่ันเพียร โดยชอบธรรม เขารักษาคุมครองโภคทรัพยเหลานั้นไวไดพรอมมูล ไมใหถูกลัก หรือ
                                                 
 ๒ นงลักษณ เทพสวัสดิ์, วิเคราะหปญหาสําคัญในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๑) , หนา ๖๘. 
 

 ๓ องฺ.อฏฐก.(ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙.  
 

 ๔ ม. ม. ๑๓/ ๒๓๘.  
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ทําลายไปโดยภัยตางๆ ๓. กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไมคบคบชั่ว อยูอาศัยในบานหรือนิคมใดยอม
ดํารงตน เจรจา สนทนากับบุคคลในบานหรือนิคมนั้น ซ่ึงเปนผูมีสมาจารบริสุทธิ์ ผูถึง     พรอมด
วยศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา  ๔. สมชีวิตา อยูอยางพอเพียง รูทางเจริญทรัพยและทางเสื่อมแห
งโภคทรัพย แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหสุรุยสุรายฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก ดวยคิดวา รายได
ของเราจักตองเหนือ รายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได  
 ความหมายของหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนในพจนานุกรมพุทธศาสตร ความหมาย
ของทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔๕ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน หลักธรรมอันอํานวย
ประโยชนสุขข้ันตน  ๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ัน คือ ขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหน
าท่ีการงาน ประกอบ อาชีพอันสุจริต มีความชํานาญ รูจักใชปญญาสอดสอง ตรวจตราหาอุบายวิธี
สามารถจัดดําเนินการใหไดผลดี  ๒. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือรูจักคุมครองเก็บ
รักษาโภคทรัพยและ ผลงานอันตนไดทําไวดวยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรม ดวยกําลังงาน
ของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย ๓. กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักกําหนดบุคคล
ในถ่ินท่ีอาศัย เลือกเสวนา สําเหนียกศึกษาเยี่ยงอยางทานผูทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา  ๔. 
สมชีวิตา มีความ  เปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจายเลี้ยงชีวิตแตพอดีมิให   ฝ
ดเคืองหรือฟูมฟาย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว๖ 
  กลาวโดยสรุป คือ การเลี้ยงชีวิตอยางพอเหมาะพอดีตามฐานะของตนและปฏิบัติอยางนี้ 
โดยสมํ่าเสมอ ธรรม ๔ ประการนี้เรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถะ ธรรมท่ีอํานวยประโยชนใหในปจจุบันทัน
ตาเห็น  ประโยชนนั้น ไดแก ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข คือ เปนผูมีฐานะม่ันคง มีชื่อเสียงเกียรติคุณ ได
รับการยกยองโดยท่ัวไป และมีความสุขตามสมควรแกอัตภาพของตน  
 

๓. ความสําคัญของหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  
 หลักความสําคัญของการปฏิบัติเพ่ือใหสําเร็จประโยชนตอตนเอง ไดรับประโยชนในปจจุ
บันตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนนั้น พระธรรมปฎกไดกลาวไวในหนังสือธรรมนูญชีวิตวา “คนท่ี
จะเรียกไดวารูจัก รู จักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน เปนคนท่ีทํามาหากินท่ีดี ต้ังตัวสราง
หลักฐานได และใชทรัพยสมบัติใหเปนประโยชน เปนผูปฏิบัติ  หนาท่ีทางเศรษฐกิจอยางถูกตอง 
เพราะปฏิบัติตามหลักธรรม ตอไปนี้”๗  และความสําคัญของทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนนั้นมี หลักธรรม 
๔ อยางนี้มีประโยชนมากมายหลายประการแกผูประพฤติปฏิบัติตาม รวมท้ังสงผลดีไปถึงสังคมดวย 
คือ  ๑. ทําใหบุคคลสามารถสรางหลักฐานไดอยางม่ันคง  ๒. ทําใหเปนคนท่ีมีเกียรติ  มีชื่อเสียง  มี

                                                 
 ๕ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลศัพท , (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หนา ๑๓๘.  
 

 ๖ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลศัพท, หนา ๑๓๘.  
 

 ๗ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย,๒๕๔๔), หนา ๓๘.   
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คนเชื่อฟงนับถือ          ๓. เปนทางเสริมสรางสัมพันธไมตรี   ๔. ทําใหมีโอกาสไดบําเพ็ญประโยชน
แกสวนรวม    ๕. เปนแบบอยางท่ีดีใหบุคคลอ่ืนไดปฏิบัติตามท้ังในดานการทํางานและการดํารงชีวิต 
๖. สรางความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจใหแกชาติทางออม และชวยลดปญหาสังคมได แรงจูงใจ
ของบุคคลเกิดข้ึนเพราะบุคคลนั้นวางแผนการไวลวงหนา และมุงไปสูจุดหมายปลายทางตลอดจนมี
การคาดคะเนผลท่ีจะเกิดข้ึนไวกอน มักจะใชความสามารถในระดับท่ีงาย คนท่ีมีแรงจูงใจมักทํางาน
เพียงเล็กนอย แตตองการรางวัลหรือผลตอบแทนมาก๘ 
 โดยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ นี้ถือเปนหลักการพ้ืนฐานเพ่ือการดับทุกขทางกาย 
อันเปน ความทุกขท่ีเกิดข้ึนงายและมีอยูมากมายในสังคมปจจุบัน หากตองการดับทุกขทางสังคม
ทรงสอนหลักประโยชนเบื้องหนาคือ ศรัทธา ศีล จาคะและปญญา สวนการดับทุกขทางจิต เพ่ือประ
โยชนสูงสุด ทรงสอนหลัก อริยมรรค ๘ ไวใหเปนครรลองสูความ  พนทุกข บุคคลท่ัวไปอยางเราๆ 
ความสุขพ้ืนฐานท่ัวไปตามท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวก็มีใน เรื่องความสุขของคฤหัสถ ๔ ไดแก ๑. 
สุขเกิดจากการมีทรัพย ๒. สุขเกิดจากการจายทรัพยเพ่ือบริโภคไมมากไมนอยเกินไป ๓. สุขเกิดจาก
ความไมเปนหนี้ ๔. สุขเกิดจากการประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ  ท้ังนี้ หากเรานอมนํา
หลักธรรมท้ัง ๔ เรื่องมาปฏิบัติจะไดประโยชนท้ังแกตนเอง ครอบครัว บุคคลใกลชิด และแกสังคม 
ซ่ึงหากพิจารณาอยางลึกซ้ึงแลวจะพบวาประโยชนท่ีเกิดข้ึน เปนประโยชนท่ีสรางความม่ันคงและ
ยั่งยืน ใหแกชีวิตเราอยางครบถวนในทุกมิติ  
 

๔. ปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมปจจุบัน  
 ๑. ปญหาการขาดความเพียร ปญหาการขาดความเพียร คือ ไมขยันหม่ันเพียรในการ
ปฏิบัติหนาท่ีการงานและ ไมประกอบอาชีพอันสุจริต ฝกฝนใหมีความชํานาญ และรูจักใชปญญา
สอดสองตรวจตราหาอุบายวิธี สามารถจัดดําเนินการใหไดผลดี การประกอบอาชีพการงานน้ัน ตอง
ทําเพ่ือเลี้ยงชีพ ตนเองและครอบครัวมีความขยันในการทํางานตามหนาท่ี หรือตามอาชีพของตนโดย
ไมเกียจคราน ไมนั่งคุยหรือทํากิจอ่ืนใดท่ีไมเก่ียวของกับงานในหนาท่ี จนทําใหเสียเวลาไปโดยไรประ
โยชน แมบางครั้งการทํางานนั้นอาจไมใชการหาทรัพยโดยตรง เชน การเปนนักศึกษา มีหนาท่ีตอง
ศึกษาเลาเรียนก็ตองต้ังใจศึกษา เลาเรียนใหบังเกิดผลดี โดยถือวาเปนหนาท่ีในปจจุบัน แมยังไมได
ทรัพยแตการศึกษาก็  เปนเหตุเบื้องตนท่ีจะนําไปสูอาชีพการงานท่ีดีในอนาคต หากนักศึกษาเปนนัก
กีฬาดวย นอกจากขยันต้ังใจเรียนแลว นักศึกษาก็ตองขยันหม่ันฝกซอมกีฬาท่ีตนถนัดดวยอีกทาง
หนึ่ง เพราะกีฬากําลังพัฒนาเปนกีฬาอาชีพ มีกีฬาหลายประเภทท่ีสามารถทําใหหาทรัพยไดโดย
สุจริตดวยแรงกายแรงใจของตนเอง เชน อาชีพนักมวย นักฟุตบอล กอลฟ ลีลาศ หรือจากการไดไป
แขงขันในโอกาสตางๆ เชน โอลิมปก เอเชี่ยนเกมส หากมีความขยันหม่ันเพียรฝก ซอมจะสงผลใหได
รับเหรียญทองและไดรางวัลเปนทรัพยสินเงินทองจํานวนมาก เปนตน จึงนับวาความขยันหม่ันเพียร

                                                 
 ๘Lepper,Mark R.,“Motivational Cinsiderations in the Study Of 
lnstruction.”COGNITONAND INSTRUCTRUCTION 5,4 (1988) : pp. 289-309. 
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ในการทํางาน ทําหนาท่ีท่ีรับผิดชอบจะทําใหไดรับประโยชนใน  ปจจุบัน คือ มีทรัพยสินเงินทอง
สําหรับซ้ือหาเครื่องอุปโภค บริโภค ไวดํารงชีพ๙  
 ๒. ปญหาการไมรู จักประหยัดทรัพย ปญหาการไมรูจักประหยัดทรัพย คือ ไมรู จักคุ
มครองเก็บรักษาโภคทรัพยและผลงาน อันตนไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียร โดยชอบธรรม ดวย
กําลังงานของตน ไมใหเปนอันตราย หรือเสื่อมเสีย หลักธรรม ขอนี้ มีจุดมุง หมายใหเปนคนมัธยัสถ 
รูจักจายทรัพยไปในทางท่ีเกิดประโยชน ไมใชนําไปใชเพ่ือกามคุณ เพ่ือรูป รส กลิ่น เสียง จนทําให
ทรัพยนั้นหมดไปโดยไมทํา ใหตนเองเจริญข้ึน ไดม่ังมีไมก่ีชั่วยามก็กลับไปลําบากยากจนเพราะใช
ทรัพยไปในกามคุณและ อบายมุข บางครั้งจนถึงกลับ  เปนหนี้สิน เสียทรัพยและเสียเกียรติ มี
นักกีฬาหลายคนท่ีไดทรัพยมามากมายจากการแขง ขัน แตตองพบกับความลําบากในปนปลายของ
ชีวิต เหตุเพราะไมมีธรรมในขอนี้นั่นเอง๑๐  
 ๓. ปญหาการคบคนพาล ปญหาการคบคนพาล คือ ไมรูจักการคบคนดีเปนมิตร ไมรูจัก
เลือกบุคคลท่ีจะคบหา วาจะนําชีวิตของเราไปในทิศทางใด โดยเลือกเสวนา ศึกษาแบบอยางทานผู
ทรงคุณ มีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา การคบมิตรตามหลักมงคล ๓๘ ประการ ในหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา มงคลแรกท่ีพระพุทธองคทรงสอนใหปฏิบัติก็คือการไมคบคนพาล และมงคลถัดมา
ก็คือตองรูจัก คบบัณฑิต คําวา คนพาล และ บัณฑิต เม่ือวิเคราะหให  แจงแลวจะพบวา มีท้ังคน
พาลและบัณฑิตภายใน คนพาลและบัณฑิตภายนอก  
 ๔. ปญหาการใชจายทรัพยเกินฐานะ ปญหาการใชจายทรัพยเกินฐานะ คือ ไมรู จัก
กําหนดรายไดและรายจาย และไมอยูแบบพอดี สมรายได มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ใหมีรายได
เหนือรายจาย มีประหยัดไวสําหรับปนปลายของชีวิตจะไดไมลําบาก พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
กลาววา “พึงเขาใจ ระลึกไวเสมอวา การท่ีเพียรพยายามแสวงหารักษา และ ครอบครองโภคทรัพย
ไวนั้น ก็เพ่ือจะใชใหเปนประโยชน ท้ังแกตนและคนอ่ืน ถาไมใชทรัพยสมบัติใหเกิดคุณประโยชนแลว 
การหาและการมีทรัพยสมบัติ ก็ปราศจากคุณคา หาความหมายใดๆ มิได ดังนั้นเม่ือมีทรัพยหรือ
หาทรัพยมาไดแลวตองรูจักจัดสรรทรัพยนั้น โดยถือหลักการแบงทรัพยเปน ๔ สวน ท่ีเรียกวา โภค
วิภาค” คือ หนึ่งสวนใชจายเลี้ยงตน เลี้ยงคนท่ีควรบํารุงเลี้ยง ไดแก บิดา มารดา บุตร ภรรยา และ
คนในปกครอง มิตร สหาย ผูรวมกิจการงาน ทําบุญตลอดจนบํารุงราชการดวยการเสียภาษีอากร เป
นตน สองสวน     ใชเปนทุนประกอบการงาน  สามสวนเก็บไวใชในยามจําเปน๑๑ 
 
 
 

                                                 
 ๙ อดุลย ตันประยูร, ปญหาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : พิมพท่ีบารมีการพิมพ, ๒๕๒๔), หนา ๕๖.  
 

 ๑๐ อางแลว, หนา ๕๗.  
 

 ๑๑ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๓๙. 
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๕. การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพ่ือแกปญหาชีวิตในสังคมไทยปจจุบัน 
 การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพ่ือแกไข ปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนใน
สังคมไทยปจจุบันซ่ึงกําหนดกรอบของการศึกษา ๕ ประการ คือ (๑) การนําหลักอุฏฐานสัมปทามา
แกปญหาการขาดความเพียร (๒) การนําหลักอารักขสัมปทา มาแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษา
ทรัพย (๓) การนําหลักกัลยาณมิตตามาแก   ปญหาชีวิตการคบคนพาล (๔) การนําหลักสมชีวิตามา
แกปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะ และ (๕) การปฏิบัติ ตนของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยป
จจุบัน มีรายละเอียดดังนี้  
 ๕.๑ การนําหลักอุฏฐานสัมปทามาแกปญหาการขาดความเพียร การนําหลัก 
อุฏฐานสัมปทามาแกปญหาการขาดความเพียรหรือแกไขความเกียจคราน เม่ือจะหลีกใหพนจาก
ความชั่วนานาประการ สิ่งสําคัญก็คือการระมัดระวังหรือสํารวมรักษากาย วาจา ใจ แมกระท่ังชีวิต
ของเรา ไมใหหลงไปตามกระแสหรือพบเจอกับความชั่วท้ังหลาย เชนเดียวกับความเกียจครานเม่ือ
เกิดข้ึนแลวจะตองหาทางแกไข ปญหานี้ใหได ทางแกไขน้ันแบงออกเปนหลักการและวิธีการ ๑. 
ความร่ํารวย คนท่ัวไปถือกันวา ความร่ํารวยเปนความสําเร็จอยางหนึ่งของชีวิต ไมใชเกิดจาก
โชคชะตาหรือความบังเอิญ แตเกิดจากการลงมือกระทําหรือขยันหม่ันเพียรในการสรางเนื้อสราง
ตัวใหเจริญ รุงเรืองหรือใหเกิดมีข้ึนมาได๒. อํานาจ เกิดจากสาเหตุพ้ืนฐานหลายอยางดวยกัน เชน 
เกิดจากความร่ํารวย เกิดจากการมี  ตําแหนงหนาท่ีท่ีสูงในทางการเมือง ในทางราชการ หรือในองค
การและหนวยงานอ่ืนๆ และท่ีสูงข้ึนไปคือเกิดจากการเอาชนะตัวเองไดจนกระท่ังมีพลังอํานาจทาง
จิตท่ีสูง เปนตน ๓. ความมีชื่อเสียง ซ่ึงอาจเกิดจากการกระทําความดี ความเปนเลิศทางวิชาการ 
และ ความงามเปนเลิศ เปนตน ท่ีสรางชื่อเสียงในสังคม เปนความสําเร็จดานดี อีกดานหน่ึง ความมี
ชื่อเสียงในทางท่ีไมดี ก็เปนท่ีติเตียนของสังคมเชนกัน ๔. ความสุข นอกจากความสุขทางกายท่ี
แสวงหามาไดจากความร่ํารวยหรือสิ่งอ่ืนๆ แลว ยังมีความสุขทางจิตใจท่ีเกิดจากความพึงพอใจ 
ความสงบของจิตใจ และการไดทํางานท่ีตนเองพอใจ เปนตน ๕. ความรูหรือการคนพบสิ่งใหม เชน 
การศึกษาจบชั้นสูงสุด การคนพบทางวิทยาศาสตร การบรรลุธรรม และการสรางองคความรูอ่ืนๆ เป
นตน๑๒ 
 สรุปวา หลักการท่ัวไปดังกลาวขางตนน้ัน เปนแนวทางแกไขและปองกันไมใหความ
เกียจคราน  เขามาครอบงําจิตใจหรือใหบังเกิดข้ึนกับตัวของบุคคลได รวมท้ังการมีสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ี 
ทําใหจิตใจสดชื่น แจมใสดวย นอกจากนั้นแลว ยังมีวิธีการท่ีจะใหถึงความสําเร็จไดอีกมากมาย 
ประการสําคัญท่ีตองคํานึงก็คือการมีวิธีการท่ีเหมาะสมกับบุคคลน้ันๆ เพราะบางคนอาจจะไมตอง 
ใชทุกวิธีก็ได แตบางคนก็อาจใชมากวิธี  
 ๕.๒ การนําหลักอารักขสัมปทามาแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพย การนําหลักอา
รักขสัมปทามาแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพย คือการใชเงินตามหลักธรรมะคนรูจักทํามาหา
                                                 
 ๑๒ วิธาน สุชีวคุปต และสนธ์ิ บางยี่ขัน, ปรัชญาไทย, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
รามคําแหง, ๒๕๓๓), หนา ๖๐.  
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เลี้ยงชีพ คนท่ีจะเรียกไดวา รูจักหา รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน เปนคนทํามาหากินท่ีดี 
ต้ังตัวสรางหลักฐานได และใชทรัพยสมบัติใหเปนประโยชน เปนผูปฏิบัติหนาท่ีทางเศรษฐกิจอยาง
ถูกตอง ก็เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมตอไปน้ี ๑. ข้ันหาและรักษาสมบัติ ปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีเป
นไปเพ่ือนประโยชนปจจุบัน หรือ หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขข้ันตน ท่ีเรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถ
สังสัตตนิกธรรม ๔ ประการ๑๓  ๑) อุฏฐานสัมปทา (อุ) ถึงพรอมดวยความหม่ัน คือ ขยันหม่ันเพียร
ในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน และการประกอบอาชีพท่ีสุจริต ฝกฝนใหมีความชํานิชํานาญและรูจริง รู
จักใชปญญาสอด  สองตรวจตรา หาวิธีการท่ีเหมาะท่ีดีจัดการและดําเนินการใหไดผลดี  ๒) อารักข
สัมปทา (อา) ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักคุมครอง เก็บรักษาโภคทรัพยและผลงานท่ีตนไดทําไว
ดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย     ๓) 
กัลยาณมิตตตา (กะ) คบหาคนดีเปนมิตร คือ รูจักเสาวนาคบหาคน ไมคบไมเอาอยางผูท่ีชักจูงไป
ในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอยางทานผูรูผูทรงคุณ ผูมีความสามารถ ผูนาเคารพนับถือ 
และมีคุณสมบัติเก้ือกูลแกอาชีพการงาน  ๔) สมชีวิตา (สะ) เลี้ยงชีวิตแตพอดี คือ รูจักกําหนดรายได
และรายจายเปนอยูพอดี สมรายไดมิใหฝด เคืองหรือฟุมเฟอย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัด
เก็บไว  ๒. ข้ันแจงจัดสรรทรัพย เม่ือหาทรัพยมาไดแลว รูจักจัดสรรทรัพยนั้น โดยถือหลักการ แบ
งทรัพยเปน ๔ สวนท่ีเรียกวา โภควิภาค ๔ คือ๑๔ - เอเกน โภเค ภุ ฺเชยฺย ๑ สวน ใชจายเลี้ยงตน 
เลี้ยงคนท่ีควรบํารุงเลี้ยง และทําประโยชน - ทฺวีหิ กมฺมํ ปโยชเย ๒ สวน ใชเปนทุนประกอบการงาน 
- จตุตฺถ ฺ นิธาเปยฺย อีก ๑  สวน เก็บไวใชในคราวจําเปน  ๓. ข้ันจับจายกินใช พึงเขาใจและคํานึงไว
เสมอวา การท่ีเพียรพยายามแสวงหารักษา และครอบครองโภคทรัพยไวนั้น ก็เพ่ือจะใชใหเปนประ
โยชนท้ังแกตนและคนอ่ืน ถาไมใชทรัพยสมบัติใหเกิดคุณประโยชนแลว การหาและการมีทรัพย
สมบัติก็ปราศจากคุณคา หาความหมายใดๆ มิได ดังน้ัน เม่ือมีทรัพยหรือหาทรัพยมาไดแลว พึง
ปฏิบัติตอทรัพยหนึ่งสวนแรกตามหลัโภคาทิยะ ประโยชนท่ีควรถือเอาจากโภคะ หรือ เหตุผลท่ีอริย
สาวกควรยึดถือ ในการท่ีจะมีหรือครอบครองทรัพยสมบัติ ๕ ประการ ดังพุทธพจนวา  
 เม่ือไดใชโภคทรัพยทําประโยชนอยางนี้แลว ถึงโภคะจะหมดสิ้นไปก็สบายใจได  วาไดใช
โภคะนั้นใหเปนประโยชนถูกตองตามเหตุผลแลว ถึงโภคะเพ่ิมข้ึนก็สบายใจเชนเดียวกัน เปนอันไมต
องเดือดรอนใจในท้ังสองกรณี การใชจายใน ๕ ขอน้ี ทานมุงแจกแจงรายการท่ีพึงจายใหรูวาควรใช
ทรัพยทําอะไรบาง มิใชหมายความวาใหแบงสวนเทากันไปทุกขอ นอกจากน้ัน ทานมุงกลาวเฉพาะ
รายการท่ีพึงจาย เปนประจําสําหรับคนท่ัวไป แต  ถาผูใดมีความสามารถก็ควรบําเพ็ญประโยชนให
มากข้ึนไปอีกได  
 ๕.๓ การนําหลักกัลยาณมิตตตามาแกปญหาชีวิตการคบคนพาล การนําหลักกัลยาณมิต
ตามาแกปญหาชีวิตการคบคนพาล ความมีกัลยาณมิตร คือ มีผูแนะนําสั่งสอนท่ีปรึกษาเพ่ือนท่ีคบหา
และบุคคลผูแวดลอมท่ีดี, ความรูจักเลือกเสวนาบุคคล หรือเขารวมหมูกับทานผูทรงคุณทรงปญญามี
                                                 
 ๑๓ องฺ.อฎฐก. (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙.  
 

 ๑๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๗/๒๐๒.  
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ความสามารถซ่ึงจะชวยแวดลอมสนับสนุนชักจูง ชี้ชองทาง เปนแบบอยางตลอดจนเปนเครื่อง
อุดหนุนเก้ือกูลแกกันใหดําเนินกาวหนาไปดวยดีในการศึกษาอบรมการครองชีวิต การประกอบ
กิจการและธรรมปฏิบัติ,สิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีดี๑๕ ขอนี้เปนองคประกอบภายนอก  
 กัลยาณมิตรธรรม ๗ องคคุณของกัลยาณมิตร , คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท 
คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท คือ ทานท่ีคบหรือเขาหาแลวจะเปนเหตุใหเกิดความดีงามและ 
ความเจริญ ในท่ีนี้ มุงเอามิตรประเภทครูหรือพ่ีเลี้ยงเปนสําคัญ ๑. นารัก ในฐานเปนท่ีสบายใจและ
สนิทสนม ชวนใหอยากเขาไปปรึกษาไตถาม ๒. นาเคารพ ในฐานะ ใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนท่ี
พ่ึงได และปลอดภัย ๓. นาเจริญใจหรือนายก  ยองในฐานทรงคุณคือความรูและภูมิปญญาแทจริง
ท้ังเปนผูฝกอบรมและปรับปรุงตนอยูเสมอควรเอาอยางทําใหระลึกและเอยอางดวยซาบซ้ึงภูมิใจ ๔. 
รูจักพูดใหไดผล รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวาเม่ือไรควรพูดอยางไร คอยใหคําแนะนําวา กลาวตักเตือน เป
นท่ีปรึกษาท่ีดี  ๕. อดทนตอถอยคําคือพรอมท่ีจะรับฟงคําปรึกษา ชักถาม คําเสนอและวิพากษ
วิจารณ อดทนฟงไดไมเบื่อไมฉุนเฉียว  ๖. แถลงเรื่องล้ําลึกไดสามารถอธิบายเรื่องยุงยากซับ  ซอนให
เขาใจและใหเรียนรูเรื่องราวท่ีลึกซ่ึงยิ่งข้ึนไป  ๗. ไมชักนําในฐานะ๑๖ คือ ไมแนะนําในเรื่องเหลวไหล 
หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย   
 ๕.๔ การนําหลักสมชีวิตามาแกปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะ การนําหลักสมชีวิ
ตามาแก ปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะ คือ การประหยัดเปนสิ่งจํา     เปนอยางมาก เราจะ
มีชีวิตราบรื่นปกติสุขไดก็ตองรูจักใชเงินทองอยางประหยัด ใชแตในสิ่งท่ีจําเปนแกการครองชีพของ
เราพยายามใชจายใหพอเหมาะกับรายไดของเรา เพราะวาผูใชจาย สุรุยสุรายใชจายเกินฐานะของ
ตัวเองนั้นยอมไดรับความเดือดรอนทําใหครอบครัวไดรับความลําบาก เพราะฉะน้ันจะตองรู จัก
ประหยัดทรัพยพยายามใชจายแตในสิ่งท่ีจําเปน     เทาน้ันจึงมีความสุขไดตามสมควรแกอัตภาพ
ของตัวเองและครอบครัว การประหยัด หมายถึง การใชสิ่งท้ังหลายพอสมควรใหไดประโยชนมาก
ท่ีสุด ไมยอมใหมีสวนเกินมากนัก รวมท้ังการรูจักระมัดระวัง รูจักยับยั้งความตองการใหอยูในกรอบ 
และขอบเขตการรูจักออมทรัพยสิน ทรัพยากรท้ังสวนตน และสังคมตามความจําเปนใหเกิดประโย
ชน และคุมคามากท่ีสุดรวมท้ังการรูจักดํารงชีวิตใหเหมาะกับสภาพฐานะความเปนอยูสวนตน บุคคล
ท่ีทําการประหยัดใหไดจึงพยายามเวนจากอบายมุข ๖   ชองทางของความเสื่อม, ทางแหงความ
พินาศ, เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย  
  ถาไมรูจักประหยัด ทรัพยท่ีหามาไดก็หมดเสื่อมสูญไปไดงาย แตถึงอยางไรเหตุของการ
เสื่อมสูญโภคทรัพยก็มีอยูหลายทางดวยกัน การประหยัดเปนสิ่งจําเปนอยางมาก เราจะมีชีวิตราบรื่น
ปกติสุขได ก็ตองรูจักใชเงินทองอยางประหยัด ใชแตในสิ่งท่ีจําเปนแกการครองชีพของเราไมใชจาย
โภคทรัพยฟุมเฟอย ใหพยายามใชจายใหพอเหมาะกับรายไดของเรา นอกจากนั้นบุคคลท่ีทําการ
                                                 
 ๑๕ สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕-๑๒๙/๒-๓๖.  
 

 ๑๖ ไมชักนําในอฐานะ หมายถึง ปองกันไมใหทําในสิ่งท่ีไมเปนประโยชนเก้ือกูล มีคติ     เปนทุกข 
แตชักชวนใหทําสิ่งท่ีเปนประโยชนเก้ือกูล มีคติเปนสุข  
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ประหยัดใหไดจึงพยายามเวนจาก อบายมุข ๖ ชองทางของความเสื่อม, ทางแหงความพินาศ, เหตุย
อยยับแหงโภคทรัพย 
 ๕.๕ การปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปจจุบัน  
 พุทธศาสนิกชนเม่ือตองการปฏิบัติตนใหเปนท่ียอมรับในสังคมและชุมชนท่ีเปน อยูไดจะต
องรูจักหนาท่ีท่ีตนจะตองปฏิบัติใหมีความสอดคลองกับความคิดของพุทธศาสนิกชนท่ัวไป ดังได
จําแนกเปนประเภทดังตอไปนี้  
 ๑. การปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในสถานการณครองตน คฤหัสถในฐานะ   เปนผู
ครองตน และเปนผู นําทางครอบครัว สมาชิกในครอบครัวตองปฏิบัติตนตามหลักการบริหาร
ครอบครัวๆ จึงจะดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุข ไมมีการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน ตางคนต
างมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผกัน เวนจากการเห็นแกตัว เวนจากการเสียผลประโยชนนอยเพ่ือตองการผล
ประโยชนมากการดําเนินชีวิตของคฤหัสถท่ีมีความสําเร็จเปนสวนมากแลว จะพบวา มีหลักธรรมเป
นเครื่องกํากับอยู หลักธรรมนั้นคือ มีความขยัน มีความซ่ือสัตย รูจักประหยัดและมีความอดทนเป
นท่ีสุด นี้ก็เปนเครื่องยืนยันไดวามาตรฐานวัดความ    เปนมนุษยในการครองตนและดํารงชีวิตตนอยู
ในสังคมนั้นๆ มนุษยท่ีสมบูรณไดนั้นตองมีธรรมท่ีเปนพ้ืนฐานคือ“มนุษยธรรม” “ธรรมเปนเครื่อง
กระทําบุคคลใหเปนมนุษยโดยสมบูรณ” ธรรมในท่ีนี้ก็ คือ หลักเบญจศีล หรือศีล ๕ เบญจศีลคือศีล 
๕ เปนศีลสําหรับอุบาสกอุบาสิกา ใชปฏิบัติเพ่ือเขาถึงพระรัตนตรัย๑๗ 
 ดังนั้น ศีล ๕ จึงเปนธรรมท่ีอุบาสกพึงประพฤติปฏิบัติเปนประจําเพ่ือรักษาตนเอง หรือ 
เปนการ ปองกันตนไมใหเสียคน อันสืบเนื่องมาจากการกระทําชั่วดวยตนเอง หรือจากการกระทํา
ของบุคคลอ่ืนก็ตาม แมแตจากภัยธรรมชาติท่ีมนุษยเราไมสามารถท่ีจะเอาชนะไดก็ตองมีความอดทน 
เพราะการบริหารครอบครัวใหประสพผลสําเร็จไดดีนั้น ตองเริ่มจากตนกอนอ่ืนใครเปนเบื้องตน เม่ือ
ตนอยูในจารีตประเพณีอันดีงาม ยอมพ่ึงตนเองไดไมเปนภัยแกสังคมรอบขาง อยูท่ีใดก็มีความสุขไม
เปนท่ีรังเกียจ หรือขอสงสัยระแวงใจใดๆ จากเพ่ือนบานก็จะอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุขตาม
หลักคุณสมบัติของอุบาสก คือ     เปนพุทธศาสนิกท่ีดีครองตนเปนพลเมืองท่ีดีนําชีวิตและครอบครัว
ของตนไปสูความเจริญ สงบสุข เปนพลเมืองท่ีสรางสรรคสังคม 
 ๒. การปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในสถานะการครองคน สิ่งหนึ่งท่ีเปนปญหาในชีวิต
ของคฤหัสถ คือการปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน ถาไมเขาใจชัดเจนดีก็จะเกิดการสับสน       วุนวาย ถึงกับ
ทําใหเดือดรอน บานแตกสาแหรกขาดและเสียผูเสียคนไปก็ได ชีวิตของคฤหัสถ ใชวาจะดําเนินชีวิต
อยูคนเดียวตามลําพัง จะตองมีครอบครัว มีผูบังคับบัญชา มีเพ่ือนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาจึง
ดําเนินชีวิตอยูในสังคมในฐานะผูปกครอง ตามปกติสามัญชนคนท่ัวไป ตองประพฤติและปฏิบัติตนให
เปนแบบอยางในการครองคน จึงควรปฏิบัติตอบุคคลอ่ืนเหมือนกับปฏิบัติตน  
 ฉะนั้น เพ่ือลดปญหาในการครองคน จึงควรประพฤติและปฏิบัติตนใหอยูในกฎระเบียบ
ของศีลธรรม ตามหลักทิศ ๖ ดวยการปฏิบัติตนเพ่ือเปนการขับเคลื่อนคุณความดีของบิดา มารดา 
                                                 
 ๑๗ องฺ. ป ฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๑/๑๘๒-๑๘๕. 
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ท่ีทานอบรมสั่งสอนใหบุตรไดเปนคนดีมีความกตัญ ูรู คุณบุคคล และยึดเอาหลักธรรมท่ีพระ
สัมมาสัมพุทธเจาท่ีทรงแสดงไวดีแลว เอาไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสุขใหยิ่งข้ึนไปในการดําเนินชีวิต
ของการครองเรือนคฤหัสถนั้นจะตองเรียนรูในสิ่งท่ีเปนมงคลแกชีวิตตนและสังคมดวยการปฏิบัติ 
 ๓. การปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในสถานะการครองเรือน  
 พุทธศาสนิกชนผูหวังความสําเร็จ และความเจริญรุงเรืองในการดําเนินชีวิตท่ีจะนําพา
ครอบครัวและสังคมประเทศชาติไปสูความสําเร็จทางธุรกิจการงาน พึงปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ือเป
นบรรทัดฐานในการบริหารครอบครัวท่ีจะนําพาครอบครัวไปสูความอยูดีกินดีกาวขามพนความขัด
สน หรือความอดอยากหิวโหย ประกอบดวย ฆราวาสธรรม ๔ ประการคือ ๑. สัจจะ ความซ่ือสัตยต
อกัน ๒. ทมะ ความรูจักขมจิตใจของตน ๓. ขันติ ความอดทน ๔. จาคะ การสละใหปนสิ่งของ ๆ ตน
แกคนท่ีควรให๑๘ 
 เพราะฉะนั้น ถาหากคฤหัสถผูอยูครองเรือนมีความเขาใจกันผิด ตางฝายตางใหอภัยซ่ึงกัน
และกัน ความสัมพันธกันทางครอบครัวก็จะแนนแฟนยิ่งข้ึนการครองเรือนก็จะราบรื่น ไรปญหาหรือ
อุปสรรคใดมาขวางก้ัน เพ่ือใหสังคมเปนปกแผนมีความเปนหนึ่ง ควรจะปฏิบัติตามหลักธรรมสังคห
วัตถุ ๔ ประการดังนี้ ๑. ทาน การใหสิ่งของของตนแกผูอ่ืนท่ีควรใหปน ๒. เปยยวัชชะ เจรจาวาจา
ท่ีออนหวาน  เปนผูมีวาจานารัก ๓. อัตถจริยา ประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืน ๔. สมานัตตตา 
ความเปนคนสมํ่าเสมอไมถือตัว๑๙ 
 
๖. สรุป  
 การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเ พ่ือแกไขปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนใน
สังคมไทยป จจุบันไว  ดังนี้  การนําหลักทิฏฐธัมมิ กัตถประโยชน  เ พ่ือแก ไขป ญหาชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปจจุบัน มีท้ังหมด ๔ ขอ คือ  
 ๑. การนําหลักอุฏฐานสัมปทามาแกปญหาการขาดความเพียรหรือแกไขความเกียจคราน 
เม่ือจะหลีกใหพนจากความชั่วนานาประการ สิ่งสําคัญก็คือการระมัดระวังหรือสํารวมรักษา กาย 
วาจา ใจ แมกระท่ังชีวิตของเราไมใหหลงไปตามกระแสหรือพบเจอกับความชั่วท้ังหลาย เชนเดียวกับ
ความเกียจครานเม่ือเกิดข้ึนแลวจะตองหาทางแกไขปญหานี้ใหไดทางแกไขน้ันแบงออกเปนหลักการ
และวิธีการ นอกจากนั้นกอนจะแกไขจําตองเขาใจถึงลักษณะนิสัยสวนบุคคลดวย โดยเฉพาะระดับ
ปริมาณความมากนอยของความเกียจครานมีมากนอยตางกัน บางคนเกียจครานมาก ในขณะท่ีบาง
คนเกียจครานนอย เชน คนท่ีไมยอมทําการงานท้ังท่ีมีความสามารถจะทําได เปนตน จึงอางความ
เกียจครานเพ่ือไมอยากจะทํางาน ในท่ีนี้ควรทราบถึงจุดหมายแหงความสําเร็จหรือประโยชน ซ่ึงเป
นสิ่งท่ีทุกคนตาง  ตองการอยากจะไดมาดวยการแสวงหาใหมีกอน 
                                                 
 ๑๘ สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๘๔๕/๒๕๘, ขุ. สุ.(ไทย) ๒๕/๓๑๑/๒๗๘.   
 ๑๙ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๓๒. 
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  ๒. การนําหลักอารักขสัมปทามาแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพย อารักขสัมปทา 
คือการรูจักใชสอยและรักษาสิ่งของตามหลักธรรมะคนรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ คนท่ีจะเรียกไดวา รูจัก
หา รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน เปนคนทํามาหากินท่ีดีต้ังตัวสรางหลักฐานได และใช
ทรัพยสมบัติใหเปนประโยชน เปนผูปฏิบัติหนาท่ีทางเศรษฐกิจ   อยางถูกตอง ก็เพราะปฏิบัติตาม  
 ๓. การนําหลักกัลยาณมิตตามาแกปญหาชีวิตการคบคนพาล ตองมีกัลยาณมิตรท่ีดี คือ 
มีผูแนะนําสั่งสอนท่ีปรึกษาเพ่ือนท่ีคบหาและบุคคลผูแวดลอมท่ีดี, ความรูจักเลือกเสวนาบุคคล หรือ
เขารวมหมูกับทานผูทรงคุณทรงปญญามีความสามารถซ่ึงจะชวยแวด    ลอมสนับสนุนชักจูง ชี้ชอง
ทางเปนแบบอยางตลอดจนเปนเครื่องอุดหนุนเก้ือกูลแกกัน ใหดําเนินกาวหนาไปดวยดีในการศึกษา
อบรมการครองชีวิต การประกอบกิจการและธรรมปฏิบัติ,สิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีดีขอน้ี เปนองค
ประกอบภายนอก  
 ๔. การนําหลักสมชีวิตามาแกปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะ คือ การประหยัดเป
นสิ่งจําเปนอยางมาก เราจะมีชีวิตราบรื่นปกติสุขไดก็ตองรูจักใชเงินทองอยางประหยัด ใชแตในสิ่งท่ี
จําเปนแกการครองชีพของเราพยายามใชจายใหพอเหมาะกับรายไดของเรา เพราะวาผูใชจายสุรุยสุร
ายใชจายเกินฐานะของตัวเองนั้นยอมไดรับความเดือดรอนทําใหครอบครัวไดรับความลําบาก 
เพราะฉะนั้นจะตองรูจักประหยัดทรัพยพยายามใชจาย แตในสิ่งท่ีจําเปนเทาน้ันจึงมีความสุข ไดตาม
สมควรแกอัตภาพของตัวเองและครอบครัว ความรูจักประมาณตน คือ ใหรูจักประมาณในการเลี้ยง
ชีวิตโดยทางชอบธรรม กลาวคือ การดํารงชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะ ประพฤติปฏิบัติตามหลักของ
ศีลซ่ึงเปนหลักข้ันพ้ืนฐานท่ีจะประคับประคองกาย วาจาใหเรียบ   รอยและทํางานท่ีสุจริต คือ ถูกต
องเปนไปตามเหตุผลซ่ึงแตละอาชีพมีวัตถุประสงคอยูในตัวของมันเอง และเปนการไมเบียดเบียน
หรือกอ ความวุนวายเดือดรอนใหกับใคร ยังเปนการสรางสรรคชีวิตและสังคมอีกดวย  
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แนวทางสรางความเปนธรรมในการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวม:  
ศึกษาเฉพาะกรณีการโอนสิทธิในการพัฒนา  

The Approach to the Justification of Land Use upon Principal 
City Plan: Focus on the Transfer of Development Rights 

 
                   ยงยุทธ ชื่นชพี∗  

 
บทคัดยอ 

พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ ไมมีระบบการเยียวยาสิทธิของผูครอบครองท่ีดินท่ีถูก
บังคับใชประโยชนท่ีดินในเขตการใชท่ีดิน (Zoning) ท่ีมีวัตถุประสงคตามผังเมืองท่ีแตกตางกัน และ
มีขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินเปนมาตรการควบคุม กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําไมเปนธรรม จึง
ตองมีมาตรการสรางความเปนธรรมใหแกผูครอบครองท่ีดินผูถูกจํากัดสิทธิ แตในตางประเทศมี
แนวทางสรางความเปนธรรมโดยใชระบบภาษีรูปแบบตางๆ และระบบการโอนสิทธิในการพัฒนา 
(Transfer of Development Rights: TDR) มีแนวคิดวาทุกคนมีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทนจาก
การพัฒนาท่ีดิน ท้ังผูท่ีจะพัฒนาท่ีดินและผูท่ีถูกจํากัดการพัฒนาท่ีดิน ประเทศไทยมีกฎหมายเก็บ
ภาษีท่ีดิน ซ่ึงมีหลักการเก็บภาษีจากมูลคาท่ีเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน ไมเปนการชดเชยสิทธิอยางแทจริงของ
ผูถูกมาตรการทางผังเมือง กฎหมายผังเมืองไดนําระบบโบนัส (Bonus) มาใช จากการวิเคราะห
พบวาการใหโบนัสเปนเพียงมาตรการเยียวยาสิทธิใหกับผูท่ีพัฒนาท่ีดินในเขตพัฒนาฝายเดียวเทานั้น 
ไมไดชดเชยสิทธิใหแกเจาของท่ีดินท่ีถูกจํากัดสิทธิแตอยางใด ประเทศไทยโดยกรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Metropolitan Authority) ไดมีความพยายามนําระบบการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. 
มาใชแตไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากขาดความชัดเจนในดานฐานอํานาจตามกฎหมาย ขาดความรู
ความเขาใจของประชาชน และองคความรูของหนวยงานท่ีเก่ียวของมีอยูอยางจํากัด จากการท่ี
หนวยงานของรัฐไดพยายามนําระบบการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. มาใชในประเทศไทย แสดงให
เห็นวาระบบการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. มีความเหมาะสมในการสรางความเปนธรรมแกผู
ครอบครองท่ีดินท่ีถูกจํากัดสิทธิการใชประโยชนท่ีดินตามมาตรการทางผังเมือง จึงนาท่ีจะมี
การศึกษาและพัฒนากฎหมายในเรื่อง TDR. ใหสามารถนําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม 

คําสําคัญ: การโอนสิทธิในการพัฒนา, การแบงเขตการใชท่ีดิน, ผังเมืองรวม, ระบบโบนัส 
 
 

ABSTRACT 
 The Approach to the Justification of Land Use upon Principal City Plan: 
Focus on the Transfer of Development Rights (TDR) 
 The City Plan Act B.E. 1975 did not specify any compensation for occupants 
whose lands were enforced by zoning measure. With the aim in land utilizing for 
many different purposes of city plan and enforcing regulations, this measure leads 
to unfair compensation. It thus should create a fair use control for such occupants. 
                                                 

∗อาจารยประจําภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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As for other countries, they have had an approach to the justification of land use 
by tax measure and the system of ‘Transfer of Development Rights (TDR)’. Namely, 
everyone must be compensated by land development, in other words, a person 
who either will develop land or will be limited land using should have the same 
benefit. According to Thai tax law, there is a principle of value added tax collection 
from the occupied land but it is not a real solution for a person who is limited land 
using. Furthermore, the City Plan Act has a bonus system for resolving this problem. 
According to some study findings, the bonus measure has remedied only to people 
who developed their lands. There has been no remedy for people whose lands are 
enforced by city plan measure. Unfortunately, Thailand has endeavored to use a 
system of TDR but in vain. In fact, to adopt the system of TDR of a state sector 
could be shown that whether this system is appropriate for providing fairness and 
justification to the occupants who are enforced by land using measure.It is 
suggestive that there should be a study and development on law regarding TDR in 
the manner that is tangibly applicable. 

Keyword: Bonus System, Comprehensive Plan, Transfer Development Rights,       
               Zoning  
 
 
๑. บทนํา 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ มีมาตรการทางผังเมืองท่ีใชควบคุมท่ีดินโดยเฉพาะ
ในรูปแบบของผังเมืองรวม โดยกําหนดเขตการใชประโยชนท่ีดิน (Zoning)๑ กําหนดพ้ืนท่ีบาง
บริเวณเปนเขตพัฒนา ไดแก ยานพาณิชยกรรม ยานอุตสาหกรรม ฯลฯ ท่ีดินบางบริเวณถูกกําหนด
เปนเขตอนุรักษ ไดแก พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีนันทนาการฯลฯ และมีขอกําหนดการใชประโยชน
ท่ีดิน ซ่ึงสวนใหญมีสาระสําคัญเก่ียวกับการจํากัดสิทธิการใชประโยชนในท่ีดินอาจกอใหเกิดความไม
เปนธรรมแกผูครอบครองท่ีดิน เนื่องจากการบังคับใหท่ีดินถูกใชประโยชนภายใตขอจํากัด กอใหเกิด
ผลทางเศรษฐกิจเก่ียวกับมูลคาท่ีดิน ท่ีปรากฏชัดเจนคือท่ีดินท่ีถูกกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม มี
ขอกําหนดในเชิงอนุรักษ ถูกกันไวสําหรับทําเกษตรกรรม ไมสามารถพัฒนาไดเต็มท่ี จะสงผลใหราคา
ท่ีดินมีมูลคาลดลง ในขณะท่ีท่ีดินท่ีถูกกําหนดเปนพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม หรือพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ซ่ึงมี
ขอกําหนดใหสามารถพัฒนาไดก็จะมีมูลคาเพ่ิมข้ึน ในบางกรณีท่ีดินดังกลาวเปนท่ีดินแปลงเดียวกัน 
เชน ดานเหนือของแปลงท่ีดินไดกําหนดเปนท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย สวนดานใต
กําหนดเปนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม หรือในบางกรณีท่ีดินมีสภาพท่ีต้ังใกลเคียงกันแต
ถูกกําหนดใหอยูในเขตการใชประโยชนท่ีดิน (Zoning) ท่ีแตกตางกันสงผลใหเจาของท่ีดินท่ีอยูใน

                                                 
๑อัมพิกา พรพรหมประทาน, มาตรการและแรงจูงใจทางผังเมือง: การรับรูของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ การผังเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.๒๕๕๒, หนา ๘ 
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เขตพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม จะเกิดสภาวะท่ีเรียกวา “ลาภลอย”๒ (Windfalls) 
เนื่องจากรัฐมีนโยบายใหพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีสําหรับการพัฒนา ในขณะท่ีเจาของท่ีดินท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม หรือพ้ืนท่ีนันทนาการเกิดการเสียประโยชน (Wipeouts) เสมือนการถูกลงโทษ 
เกิดความเหลื่อมล้ําไมเปนธรรมจากการท่ีรัฐกําหนดการใชประโยชนท่ีดินท่ีแตกตางกัน ดังนั้น เพ่ือ 
"การรักษาสภาพเดิม" คือสิทธิตางๆมีความเทาเทียมกอนมีการกําหนดโซนใชประโยชนท่ีดิน ซ่ึงเปน
หลักการพ้ืนฐานของการขจัดความไมเปนธรรม จึงจําเปนตองมีการสรางความเปนธรรมอัน
เนื่องมาจากการถูกจํากัดสิทธิใชประโยชนท่ีดินจากภาครัฐ ซ่ึงระบบผังเมืองของไทยยังไมมีระบบการ
เยียวยาสิทธิของผูครอบครองท่ีดินท่ีเสียไปภายใตกฎหมายผังเมือง  

 
๒. แนวทางท่ัวไปในการสรางความเปนธรรมจากการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวม 
 มีแนวทางท่ีสําคัญท่ีตางประเทศไดนําไปใชแกปญหา ๒ แนวทาง คือ 
 ๒.๑ แนวทางท่ีใชระบบภาษีรูปแบบตางๆในการแกปญหา รัฐจัดเก็บภาษีรูปแบบตาง ๆ 
เชน การเก็บภาษีจากมูลคาท่ีเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน การเก็บภาษีทรัพยสิน หรือการเก็บภาษีจากการ
พัฒนาท่ีดิน เปนตน แนวทางนี้ใชหลักการเก็บภาษีจากฐานมูลคาท่ีเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน โดยพ้ืนท่ีใดมี
การพัฒนาจนทําใหท่ีดินมีราคาสูงข้ึนรัฐก็จะจัดเก็บภาษีมากข้ึน ท่ีดินใดไมสามารถพัฒนาได
เนื่องจากถูกกําหนดใหเปนเขตอนุรักษหรือเขตเกษตรกรรมทําใหราคาท่ีดินตํ่าลงก็ถูกเก็บภาษี
นอยลง โดยรัฐสามารถนําเงินภาษีดังกลาวไปใชสนับสนุนพ้ืนท่ีอนุรักษดังกลาวได ก็จะสามารถสราง
ความเปนธรรมในการใชประโยชนท่ีดินในทางออมไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงแนวทางดังกลาวนี้มีการ
นําไปใชในหลายประเทศ รวมท้ังประเทศไทยก็มีการใชดังท่ีปรากฏอยูในกฎหมายวาดวยภาษีบํารุง
ทองท่ี ซ่ึงมีฐานการจัดเก็บภาษีจากมูลคาของท่ีดินท่ีอยูในความครอบครองของเจาของท่ีดิน 
กฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือน ซ่ึงมีฐานการจัดเก็บภาษีจาก “คารายป” โดยคํานวณจากคาเชา
ทรัพยสินหรือเทียบเคียงจากคาเชาทรัพยสิน 
  ในตางประเทศท่ีใชระบบภาษีเพ่ือลดความไมเปนธรรมในการใชประโยชนท่ีดิน แบง
ออกเปน ๒ กลุมใหญ๓ คือ 
  กลุม ท่ี ๑ จัด เ ก็บภาษีในอัตราท่ีแตกตางกันระหวางผู ไดประโยชนและ 
ผูเสียประโยชนโดยไมมีการชดเชยจากภาครัฐโดยตรง โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคของการใช
ท่ีดินท่ีแตกตางกัน กลาวคือ การเก็บภาษีจากท่ีดินท่ีใชเพ่ือพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เก็บภาษี
ในอัตราท่ีสูงกวาท่ีดินสําหรับใชเพ่ือการอยูอาศัยหรือเกษตรกรรม ประเทศท่ีจัดเก็บภาษีในลักษณะนี้ 
เชน บราซิล เกาหลีใต อินเดีย ไตหวัน ฟลิปปนส เปนตน ในบางประเทศใหอํานาจทองถ่ินจัดเก็บ
ภาษีทรัพยสินในอัตราเพ่ิมเปนพิเศษจากเจาของท่ีดินท่ีไดรับผลประโยชนโดยตรง และชัดเจนจาก
การลงทุนของรัฐในโครงการดานสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน การกอสรางถนนและระบบขนสงมวลชน 
เปนตน เพ่ือใหเจาของท่ีดินซ่ึงไดรับผลประโยชนแบงเบาภาระในการลงทุนของรัฐบาล โดยเคยมีการ
                                                 

๒ สํานักพัฒนามาตรฐานผังเมือง, รายงานสรุปการสรางความเปนธรรมจากการบังคับใชประโยชนท่ีดิน. 
ม.ป.ท. (ออนไลน)} เขาถึงไดจาก : http://www. dpt.go.th/knowledges/TCplanning/txt/std1.pdf/ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๕๘. 

๓ กรมโยธาธิการและผังเมือง, รายงานการศึกษา เรื่อง แนวทางสรางความเปนธรรมในการใชประโยชน
ท่ีดินตามผังเมืองรวม ศึกษาเฉพาะกรณีการโอนสิทธิในการพัฒนา (Transfer of Development Rights: TDR) 
พ.ศ.๒๕๕๕. หนา ๓๖ 
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ใชในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปนตน แตก็มีในบางประเทศท่ีมี
นโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม ใชมาตรการทางภาษีเปนแรงกระตุนโดยจัดเก็บใน
อัตราท่ีต่ําเปนพิเศษ เชน ฮองกง เปนตน  
  กลุมท่ี ๒ ใชวิธีการทางภาษีเฉล่ียผลประโยชนระหวางผูไดประโยชนกับผูเสีย
ประโยชน เก็บภาษีพิเศษจากผูไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนจากการวางผังเมืองไปชดเชยใหกับผูเสีย
ประโยชนจากการวางผังเมือง โดยเฉพาะกรณีท่ีการใชมาตรการควบคุมการใชท่ีดิน อาจกอใหเกิด
ผลคือมูลคาท่ีดินเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน ทําใหท่ีดินในเขตพัฒนามีมูลคาสูงกวาท่ีดินในเขตอนุรักษ 
รัฐจึงมีการประเมินประโยชนไดเสียจากการดังกลาว แลวจัดเก็บภาษีจากผูไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือนําไปชดเชยใหแกผูเสียประโยชนจากการวางผังเมือง ซ่ึงมีการใชในบางมลรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือใชการเฉลี่ยผลประโยชนโดยวิธีการจัดรูปท่ีดิน (Land Readjustment) มีการใช
ในประเทศญ่ีปุน ออสเตรเลีย เกาหลีใต รวมท้ังประเทศไทยก็เริ่มมีการนําไปใชแลวในบางพ้ืนท่ีตาม
พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ๒.๒  แนวทางการชดเชยการเสียสิทธิโดยใชระบบการโอนสิทธิในการพัฒนา 
(Transfer of Development Rights: TDR) แนวทางนี้ใชหลักการวา เจาของท่ีดินท่ีไดรับ
ประโยชนจากการลงทุนกอสรางสาธารณูปโภคของรัฐ หรือจากการจําแนกการใชประโยชนท่ีดิน 
(Zoning) จะตองจายเงินคาชดเชย (Compensations) แกเจาของท่ีดินท่ีเสียประโยชน โดยรัฐจะ
เขามาแทรกแซงเพ่ือใหการจายคาชดเชยดังกลาวเปนไปตามกลไกตลาด แนวทางดําเนินการในเรื่อง
การโอนสิทธิในการพัฒนาสามารถแบงออกไดเปน ๓ กลุมคือ 
  (๑)  การโอนสิทธิในการพัฒนา (Transfer of Development Rights: TDR) 
ซ่ึงมีความหมาย ๒ กรณี คือ การซ้ือขาย หรือการโอนสิทธิในการพัฒนาท่ีดินจากท่ีดินแปลงหนึ่งไป
ใชกับท่ีดินอีกแปลงหนึ่ง โดยในกรณีการซ้ือขาย หมายความถึงการซ้ือขายระหวางเอกชนสองกลุม 
สวนการโอนสิทธิหมายถึงการโอนสิทธิในท่ีดินเจาของเดียวกัน 
  (๒)  การซ้ือสิทธิในการพัฒนาท่ีดิน๔ (Purchase of Development Rights: 
PDR) โดยรัฐจะเปนผูซ้ือกรรมสิทธิ์ ในการพัฒนาท่ีดินจากเจาของท่ีดินโดยรัฐเปนผูจายเงินชดเชย
ใหแกเจาของท่ีดินในเขตท่ีตองการอนุรักษพ้ืนท่ีนั้นไว การดําเนินการตามวิธีนี้เปนความเก่ียวพัน
เฉพาะรัฐและเจาของท่ีดิน แตภาระการเงินตกอยูกับรัฐ 
  (๓)  การบริจาคสิทธิในการพัฒนา (Donated Development Rights: DDR) 
หมายถึง การท่ีเอกชนสมัครใจท่ีจะบริจาคสิทธิในการพัฒนาแกหนวยงานของรัฐโดยมีเจตนารมณท่ี
จะอนุรักษพ้ืนท่ีโลง แหลงนันทนาการ หรือทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เปนตน โดยผู
บริจาคไดรับผลตอบแทนในเรื่องการลดหยอนภาษี 
  ท้ัง ๓ รูปแบบดังกลาว แมจะมีวิธีท่ีแตกตางกัน แตก็มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความ
เปนธรรมในการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินเชนเดียวกัน  
  แนวทางการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. มีรากฐานแนวคิดในการแบงแยกสิทธิใน
ท่ีดิน (การเปนเจาของท่ีดิน) ออกจากสิทธิในการพัฒนา (การพัฒนาท่ีดิน) และนําแนวคิดดังกลาว
ผนวกเขากับความพยายามในการชดเชยเจาของท่ีดิน เม่ือมีการเวนคืนท่ีดินในราคาท่ีนอยกวามูลคา
                                                 

๔ ภมร กุลวรเศรษฐ, รายงานวิจัย เรื่อง การนําทฤษฎีการซื้อขายสิทธิในการพัฒนาท่ีดินมาใชในประเทศ
เพ่ือการอนุรักษพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนพ่ีเปดโลง, หลักสูตรปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๓๗. 
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เต็มของท่ีดิน และพัฒนาไปเปนแนวคิดในการซ้ือขายสิทธิในการพัฒนา โดยจะมีการแบงพ้ืนท่ีการใช
ประโยชนท่ีดินออกเปน ๒ สวน คือ 
  (๑)  เขตพัฒนา (Development Zone: DZ) หมายความถึงพ้ืนท่ีท่ีกฎหมายผัง
เมืองอนุญาตใหมีการพัฒนาไดอยางเต็มท่ี แตสิทธิในการพัฒนา (Development Rights) มิไดเปน
ของผูมีสิทธิในท่ีดินหรือเจาของท่ีดิน ฉะนั้นการพัฒนาพ้ืนท่ีจะสามารถดําเนินการไดก็ตอเม่ือเจาของ
ท่ีดินตองจายคาสิทธิในการพัฒนา (Development Rights) ใหแกเจาของท่ีดินท่ีถูกจํากัดสิทธิใน
การพัฒนาเสียกอน 
  (๒)  เขตจํากัดสิทธิในการพัฒนา (Preserved Zone: PZ) หมายความถึงพ้ืนท่ีท่ี
กฎหมายไมอนุญาตใหมีการพัฒนา แตก็ไมไดหมายความวาจะหามใชประโยชนท่ีดินในทุกกิจกรรม 
โดยเจาของท่ีดินก็อาจมีการใชประโยชนท่ีดินได แตอยูในลักษณะอนุรักษ เชนใชเปนพ้ืนท่ีโลง หรือ
ใชเพ่ือเกษตรกรรม หรือเพ่ือกิจกรรมนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  การท่ีรัฐไดใชมาตรการควบคุมการใชท่ีดิน โดยกอใหเกิดความไมเทาเทียมกันในการ
พัฒนาแกเจาของท่ีดินในเขตจํากัดสิทธิในการพัฒนา PZ. ดวยเหตุนี้กฎหมายจึงไดกําหนดมาตรการ
เยียวยาโดยใหสิทธิในการพัฒนา (Development Rights) ในเขตพัฒนา DZ. เปนของเจาของท่ีดิน
ในเขตจํากัดสิทธิในการพัฒนา PZ. ดังนั้นเจาของท่ีดินในเขตพัฒนา DZ. จะทําการพัฒนาท่ีดินไดก็
ตอเม่ือไดซ้ือสิทธิในการพัฒนา๕ (Development Rights) จากเจาของท่ีดินในเขตจํากัดสิทธิในการ
พัฒนา PZ. รายไดท่ีเจาของท่ีดินในเขตจํากัดสิทธิในการพัฒนา PZ. ไดรับ จึงเปนเสมือนคาชดเชยท่ี
ไดรับจากการถูกจํากัดสิทธิ 
  แนวทางการชดเชยการเสียสิทธิ โดยใชระบบการโอนสิทธิในการพัฒนาTDR. ในการ
แกปญหาอาจมีปญหาบางประการท่ีทําใหการดําเนินงานมีอุปสรรคท่ีสําคัญ เชน 
  (๑)  ปญหาในการกําหนดราคาของสิทธิในการพัฒนา (Development Rights) วา
จะกําหนดอยางไรใหเกิดความเปนธรรม และใครจะเปนผูกําหนดระหวางรัฐหรือปลอยใหเปนกลไก
ตลาด 
  (๒)  ปญหาจํานวนของเจาของท่ีดิน ท้ังเขตพัฒนา DZ. และเขตจํากัดสิทธิในการ
พัฒนา PZ. หากมีจํานวนไมเทาเทียมกัน อาจกอใหเกิดอํานาจตอรอง โดยกลุมใดมีมากกวาก็จะเกิด
อํานาจตอรอง ทําใหอีกกลุมท่ีมีอํานาจนอยกวาเกิดความเสียเปรียบ 
  เง่ือนไขสําคัญท่ีจะทําใหแนวทางดังกลาวประสบความสําเร็จก็ตองอยูภายใตเง่ือนไข
ท่ีสําคัญบางประการ คือ 
  (๑)  การเขาใจโครงการการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. กลาวคือกระบวนการโอน
สิทธิในการพัฒนาตองจัดระบบการดําเนินการท่ีงาย ไมมีความซับซอนหรือมีกฎเกณฑมากเกินไป 
และใชเวลารวดเร็วในการดําเนินการเพ่ือใหเจาของท่ีดินเกิดความเขาใจและจูงใจใหมีการดําเนินการ 
  (๒)  ฝายการเมืองตองใหการยอมรับ เน่ืองจากการออกกฎเกณฑหรือกฎหมายเพ่ือ
ดําเนินการเปนอํานาจหนาท่ีของฝายการเมือง 
  (๓)  ระบบตลาดอสังหาริมทรัพย ตองเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตองมีขอมูลท่ี
ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องราคาท่ีดิน เปนท่ียอมรับระหวางผูซ้ือและผูขายสิทธิ เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจท่ี
                                                 

๕ ชาญณรงค พฤฒิพงศพิบูลย, “การศึกษามาตรการควบคุมการพัฒนาและสงเสรมิการใชประโยชนท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี”, หลักสูตรปริญญาการวางแผนชุมขนเมืองและ
สภาพแวดลอมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๕๕. หนา ๔๓ 
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จะดําเนินการเนื่องจาก “โบนัส” (Bous) ท่ีไดรับจากการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. เปนสิ่งท่ี
เจาของท่ีดินและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีความคาดหวังวาจะไดรับจากโครงการการโอนสิทธิใน
การพัฒนา TDR. โดยเฉพาะโบนัสตองกําหนดจากความเปนจริงของมูลคาท่ีดิน 
  (๔)  การบริหารจัดการโครงการ องคกรกลางในการดําเนินการตองเปนองคกรท่ีเปน
ท่ียอมรับ และไดรับความเชื่อม่ันจากเจาของท่ีดิน เจาหนาท่ีของโครงการการโอนสิทธิในการพัฒนา 
TDR. ตองมีความเขาใจการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. เปนอยางดี และสามารถอธิบายสื่อ
ความหมายใหเจาของท่ีดิน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย และประชาชนท่ัวไปเขาใจได โดยเฉพาะ
วัตถุประสงคของการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR.  
  (๕)  เง่ือนไขท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการวางผังเมือง ตองมีขอมูลรายละเอียดท่ี
ชัดเจน โดยเฉพาะขอกําหนดในการพัฒนาพ้ืนท่ี การใชท่ีดินแตละประเภทอยางชัดเจน เชน การ
กําหนดท่ีวาง ลักษณะอาคาร การกําหนดจํานวนชั้นของอาคาร เนื่องจากการโอนสิทธิในการพัฒนา 
TDR. เปนมาตรการในการควบคุมความเจริญเติบโตของเมืองในทุกระดับ ภายใตเง่ือนไขกําหนดเขต
การพัฒนาโดยวิธีการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. เปนเครื่องมือในการพัฒนา เพราะวัตถุประสงคท่ี
สําคัญของการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. คือ การสรางเมืองใหมีการเติบโตและมีประสิทธิภาพใน
การใชประโยชนท่ีดินสูงสุด โดยการกําหนดเขตหรือยานตางๆ แลวใชการโอนสิทธิในการพัฒนา 
TDR. มาดําเนินการ 
  ในตางประเทศท่ีไดใชแนวทางสรางความเปนธรรมจากการใชประโยชนท่ีดิน โดยใช
ระบบการโอนสิทธิในการพัฒนาท่ีดิน TDR. เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการใชระบบการโอนสิทธิ
ในการพัฒนามาเปนเวลานานแลว โดยดําเนินการมาเปนระยะ และพัฒนาตอเนื่องกันมาจนถึง
ปจจุบัน กลาวคือ 
   (๑)  ในระยะแรกของการดําเนินการในชวงป ค.ศ.๑๙๖๐ รัฐนิวยอรก (New York) 
ไดออกกฎหมายเวนคืนพ้ืนท่ีโลง เกษตรกรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใชวิธีการเวนคืนเฉพาะ
สิทธิในการพัฒนา ตอมาในชวงป ค.ศ.๑๙๗๐ –๑๙๗๕ ไดพัฒนาเปนระบบ Purchase of 
Development Rights: PDR คือ การขายสิทธิในการพัฒนาใหกับรัฐบาลทองถ่ิน 
   (๒)  ในระยะชวงป ค.ศ.๑๙๖๘ ไดมีการใชมาตรการโอนสิทธิในการพัฒนาเปนครั้ง
แรกในรัฐนิวยอรก (New York) ไดมีขอกําหนดผังเมืองใหมีการโอนสิทธิในการพัฒนาอาคารอนุรักษ 
(ซ่ึงถูกหามไมใหกอสรางอาคารใหม หรือตอเติมอาคารเดิม) ไปไวในพ้ืนท่ีขางเคียง 
   (๓)  ในระยะชวงป ค.ศ.๑๙๘๐ ไดมีการพัฒนามาตรการการโอนสิทธิในการพัฒนา 
TDR. ใหมีวิธีการท่ีงายและไมยุงยาก และแพรหลายไปในพ้ืนท่ีตางๆ มากข้ึน เพ่ืออนุรักษพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม เพ่ืออนุรักษพ้ืนท่ีปา พ้ืนท่ีลุม โดยสวนใหญจะใชมาตรการดังกลาวเพ่ือลดภาระของรัฐ
ในการชดเชยความไมเปนธรรมของพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีถูกควบคุมไมใหมีการกอสราง หรือรื้อถอนอาคาร
เพ่ือกอสรางอาคารใหมและอนุรักษพ้ืนท่ีโลง 
   (๔)  หลังจากนั้นไดมีการพัฒนาและประยุกตใชระบบการโอนสิทธิในการพัฒนา 
TDR. ไปในรูปแบบตาง ๆ เชน 
   -  ใชเพ่ือควบคุมการใชประโยชนท่ีดินในเมืองเพ่ืออนุรักษพ้ืนท่ีเฉพาะ เชน
โบราณสถาน พ้ืนท่ีโลง โดยวิธีการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. และวิธีการบริจาคสิทธิในการพัฒนา 
(Donated Development Rights: DDR) 
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   -  ใชเพ่ืออนุรักษพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในเขตชานเมืองหรือชนบท โดยรัฐซ้ือสิทธิ
ในการพัฒนา PDR. โดยตรง โดยมีการใชในรัฐคอนเนกติกัต แมรรี่แลนด นิวเจอรซ่ี รวมท้ังรัฐอ่ืน ๆ 
ในเขตตะวันออก เปนตน 
  ตัวอยางของการใชระบบการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. ในสหรัฐอเมริกา 

 เมืองอาริโซนา (Arizona) กําหนดแนวทางการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. ตองมี
การโอนทางทะเบียนเพ่ือตัดขาดสิทธิระหวางกันของผูโอนและผูรับโอน เพ่ือปองกันปญหาและการ
ละเมิดในภายหลังโดยการยินยอมสมัครใจของท้ังสองฝาย 
  เมืองโคโลราโด (Colorado) มีแนวคิดการพัฒนาท่ีอยูอาศัยเพ่ือตอบสนองเปาหมาย
ของชุมชนในการรักษาพ้ืนท่ีเพ่ือปองกันและสงวนพ้ืนท่ีสําคัญ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในมาตรการ
รักษาพ้ืนท่ีสวนใหญท่ียังมีสภาพเปนชนบทอยู โดยนําวิธีการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. มาใชใน
การรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีเหมาะสม 
  เมืองคอนเนกติกัต (Connecticut) มีกฎหมายกําหนดใหผูมีท่ีดินมีอํานาจนําการโอน
สิทธิในการพัฒนา TDR. มาใชเปนมาตรการในการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยใชในกรณีมีความแตกตางกันของ
พ้ืนท่ี โดยเจาหนาท่ีผูเก่ียวของจะดําเนินการประสานงานเพ่ือขอความรวมมือในการโอนสิทธิในการ
พัฒนา TDR. ตามขอตกลงรวมกันของผูโอนและผูรับโอน 
  เมืองฟลอริดา (Florida) มีกฎหมายท่ีใชเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษา
อาคารประวัติศาสตรและเพ่ิมพ้ืนท่ีสาธารณะภายในเขตเมือง โดยใชการโอนสิทธิเพ่ือพัฒนา TDR. 
จากความหนาแนนของพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีโลงในเขตท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสูงหรือมีความหนาแนนสูง 
โดยไดรับความชวยเหลือดานเทคนิคในการถายโอนสิทธิในการพัฒนาในเขตเมืองท่ีมีความหนาแนน
สูง 

 เ มืองจอร เจี ย  (Georgia)  กฎหมาย กําหนดให รั ฐบาลทอง ถ่ินใชมาตรการ 
การโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. มาพัฒนาเมืองเพ่ือใหเกิดสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ
ประชาชนและเปนสวัสดิการท่ัวไปท่ีเปนบริการสาธารณะ  

 เมืองไอดาโฮ (Idaho) กฎหมายกําหนดใหเคารพสิทธิมนุษยชน โดยสามารถนําการ
โอนสิทธิการพัฒนา TDR. มาดําเนินการพัฒนาได ภายใตเง่ือนไขความสมัครใจของเจาของท่ีดิน 

 เมืองนิวยอรก (New York) มีกฎหมายการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. เพ่ือรักษา
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและรักษาพ้ืนท่ีธรรมชาติ พ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม 
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ โดยการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. สามารถกําหนดศักยภาพของพ้ืนท่ีและ
ชวยใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และยังมีการจัดต้ังธนาคารเพ่ือชวยการโอนสิทธิในการพัฒนา 
TDR. ใหสําเร็จผลดวย 
 
๓.  แนวทางการนําระบบสรางความเปนธรรมจากการถูกจํากัดสิทธิการใชประโยชนท่ีดินมาใช

ในประเทศไทย 
 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ มีมาตรการทางผังเมืองโดยวิธีการแบงประเภทของ
ท่ี ดิ น  ( Zoning)  ส ง ผ ล ใ ห เ กิ ด ค ว า ม ไ ม เ ป น ธ ร ร ม จ า ก ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ท่ี ดิ น  
จึงจําเปนตองมีมาตรการเยียวยา เปนมาตรการท่ีภาครัฐนํามาใชแลว หรือมีความพยายามจะ
นํามาใชในการแกไขปญหาความไมเปนธรรมท้ังท่ีเกิดจากมาตรการทางผังเมืองหรือเกิดจากการ
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พัฒนาของรัฐในดานตางๆ เชน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโครงขายคมนาคมขนสง หรือ
ระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆเปนไปในแนวทางเดียวกับท่ีใชกันท่ัวไปในประเทศตางๆใน ๒ แนวทาง คือ  
 ๓.๑  แนวทางการแกไขปญหาโดยใชระบบภาษีรูปแบบตางๆ  
  แนวทางการใชระบบภาษีกับภาษีทรัพยสิน ซ่ึงในปจจุบันประเทศไทยมีการใชอยู
หลายรูปแบบ เชน ระบบภาษีบํารุงทองท่ี ระบบภาษีโรงเรือนและท่ีดิน นอกจากนั้นยังมีความ
พยายามท่ีจะนําระบบภาษีทรัพยสินมาใช โดยยกเลิกระบบภาษีบํารุงทองท่ีและระบบภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ประเทศไทยไดจัด เ ก็บภาษี ท่ี ดินและสิ่ งปลูกสร างโดยกฎหมายสองฉบับ คือ 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ และพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี 
พ.ศ.๒๕๐๘ ซ่ึงกฎหมายดังกลาวไดใชบังคับมาเปนเวลานาน การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายท้ังสอง
ฉบับไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน มีปญหาหลายประการ กลาวคือ ปญหาดานฐานภาษี 
อัตราภาษี ทรัพยสินท่ีจัดเก็บภาษีการลดหยอน และวิธีการปฏิบัติจัดเก็บภาษี จึงมีแนวคิดในการ
ปรับปรุงกฎหมายดังกลาว 

  ปญหาดานฐานภาษี  
  ภาษีโรงเรือนและท่ีดินใชคารายปหรือคาเชาตอปเปนฐานภาษี ซ่ึงมีความซํ้าซอนกับ

ภาษีเงินไดท่ีจัดเก็บจากรายไดคาเชา นอกจากนี้ในกรณีไมมีคาเชาการประเมินคารายปหรือคาเชาท่ี
สมควรใหเชาไดใน ๑ ปนั้นจะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของพนักงานเจาหนาท่ี สวนภาษีบํารุงทองท่ี ตาม
กฎหมายตองมีการตีราคาปานกลางของท่ีดินทุกรอบระยะเวลา ๔ ป แกผูเสียภาษีในกรณีท่ีมีมูลคา
ปจจุบันไมเทากัน เนื่องจากมีการตัดถนนใหม หรือมีการกอสรางสาธารณูปโภคตางๆ ความเจริญ
ของทําเลท่ีดินดังกลาวแตกตางกัน แตเสียภาษีจากราคา ปานกลางของท่ีดินเทากัน 

 ปญหาดานอัตราภาษี  
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดินจัดเก็บในอัตรารอยละ ๑๒.๕ ของคารายป ซึ่งเปนอัตราภาษีท่ี

สูงมากเกินไป สวนภาษีบํารุงทองท่ีมีโครงสรางอัตราภาษีถดถอย กลาวคือ ตามกฎหมายกําหนด 
อัตราภาษีตามชั้นราคาปานกลางของท่ีดินรวม ๓๔ ชั้น สําหรับราคาปานกลางของท่ีดินตํ่ากวาไรละ 
๓๐,๐๐๐ บาท อัตราภาษีสวนใหญรอยละ ๐.๕๐ สวนราคาปานกลางของท่ีดินเกินไรละ ๓๐,๐๐๐ 
บาท มีอัตราภาษีคงท่ีรอยละ ๐.๒๕ นอกจากนี้ กรณีใหเชาท่ีดินประกอบกสิกรรมประเภทไมลมลุก 
เชน ปลูกขาว ปลูกกลวย ปลูกพริก จะเสียภาษีเพียงก่ึงอัตรา แตถาเจาของท่ีดินประกอบกสิกรรม
ประเภทไมลมลุกดวยตนเองจะเสียภาษีอยางสูงไมเกินไรละ ๕ บาท  

 ปญหาดานทรัพยสินท่ีจัดเก็บภาษี  
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดินมุงเนนจัดเก็บจากทรัพยสินท่ีกอใหเกิดรายได เชน โรงเรือนให

เชา โรงเรือนท่ีใชประกอบการคา การอุตสาหกรรมหรือเปนโกดังเก็บสินคาโดยยกเวนไมเก็บภาษี
จากโรงเรือนท่ีเจาของใชเปนท่ีอยูอาศัยเอง และโรงเรือนปดวางซ่ึงมิไดใชประโยชนทําใหเก็บภาษีได
นอยกวาท่ีควรจะเปนเพราะฐานภาษีแคบ สวนภาษีบํารุงทองท่ี จัดเก็บจากท่ีดินท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัย 
ท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งโรงเรือนวางเปลา ท่ีดินท่ีประกอบเกษตรกรรมซ่ึงเปนท่ีดินท่ีไมไดตอเนื่องกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสราง นอกจากนี้กฎหมายปจจุบันยังไดบัญญัติวา ท่ีดินท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือนท่ีตองเสีย
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินอยูแลว ไดรับการยกเวนภาษีบํารุงทองท่ี ซ่ึงจากบทบัญญัติดังกลาวทําใหหอง
ชุดท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัยเองในคอนโดมิเนียมซ่ึงเรียงซอนกันเปนชั้นๆ หากมีหองใดหองหนึ่งทําการคา
หรือใหเชาและไดเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแลวจะทําใหหองชุดอ่ืนๆ ท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัยเหลานั้น
ไดรับยกเวนภาษีดวย 
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 ปญหาการลดหยอน  
 ภาษีบํารุงทองท่ี กฎหมายไดกําหนดใหมีการลดหยอนภาษีท่ีดินท่ีเปนท่ีอยูอาศัย เปน

ท่ีเลี้ยงสัตว หรือประกอบกสิกรรมของตน โดยลดหยอนท่ีดินต้ังแต ๕๐ ตารางวาถึง ๕ ไร ตามท่ี
กําหนดโดยขอบัญญัติทองถ่ิน ซ่ึงเปนผลใหบานอยูอาศัยในปจจุบันสวนใหญไดรับลดหยอนท่ีดินจน
หมดและไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี ในขณะท่ีผูเชาโรงเรือนเพ่ืออยูอาศัยถูกผลักภาระภาษีโรงเรือน
และท่ีดินรวมอยูในคาเชา ทําใหฐานภาษีแคบและไมเปนธรรมแกผูเสียภาษีท่ีมิไดรับการลดหยอน 
 ๓.๒  แนวทางการแกไขปญหาโดยใชระบบการชดเชยการเสียสิทธิโดยวิธีการโอนสิทธิ
ในการพัฒนา TDR. ระบบโบนัส และการชดเชยการเสียสิทธิแบบไมเต็มมูลคาของท่ีดิน 
  แนวทางประการท่ี ๒ นี้ ประเทศไทยไดมีการนํามาใช และพยายามนํามาใชอยูหลาย
ประการ คือ 
  ๓.๒.๑  ระบบโบนัส (Bonus system) 
    ระบบโบนัส คือ ระบบท่ีมีการใหสิทธิพิเศษเพ่ิมข้ึนแกผูพัฒนาท่ีดินเม่ือไดมี
การดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีรัฐไดกําหนดไว เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหเจาของท่ีดินทําการพัฒนา
ท่ีดินใหเปนไปตามนโยบายของรัฐ หรือเม่ือไดสละประโยชนบางประการใหกับสาธารณะซ่ึงในระบบ
ผัง เ มืองของประเทศไทยก็ได มีการนํ าไปใช  เชน  กฎกระทรวงให ใชบั ง คับผั ง เ มืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖ ไดมีการกําหนดเง่ือนไขท่ีเปนโบนัสใหกับผูพัฒนาท่ีดิน เชน ในท่ีดิน
ประเภท ย.๓ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือดํารงรักษาการอยูอาศัยท่ีมีสภาพแวดลอมดี ในบริเวณชานเมือง
ซ่ึงโดยปกติจะหามการอยูอาศัยประเภทอาคารอยูอาศัยรวมท่ีมีพื้นท่ีอาคารรวมเกิน ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร เวนแตการอยูอาศัยท่ีมีพ้ืนท่ีอาคารรวมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตรแตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตาราง
เมตรท่ีต้ังอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา ๓๐ เมตร หรือต้ังอยูในระยะ ๕๐๐ 
เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน เพ่ือจูงใจใหมีการพัฒนาท่ีดินบริเวณรถไฟฟา
ขนสงมวลชนทําใหประชาชนใชระบบรถสาธารณะไดสะดวกข้ึนเพราะใกลท่ีอยูอาศัย เปนการลด
การใชรถยนตสวนตัว เปนการใหสิทธิพิเศษเพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูพัฒนาท่ีดินเพ่ือประโยชนแกผูมี
รายไดนอย ซ่ึงถือเปนประโยชนสาธารณะประการหนึ่ง การกําหนดเง่ือนไขเปนโบนัสนี้จะปรากฏอยู
ในกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๕๐-๕๗  
  ๓.๒.๒  ระบบการจายคาชดเชยการเสียสิทธิ 
    ระบบการจายคาชดเชยการเสียสิทธิ ถือเปนการสรางความเปนธรรมในการ
ใชท่ีดินประการหนึ่ง โดยเจาของท่ีดินอาจเสียสิทธิบางประการในการใชท่ีดิน อันเนื่องมาจากรัฐได
ดําเนินการโครงการสาธารณประโยชนเก่ียวกับสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการบางอยาง แตไมมี
การโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินไปเปนของรัฐ ดังนั้น จึงมีการเยียวยาโดยมีการจายคาชดเชยแบบไมเต็ม
มูลคาของท่ีดินนั้น เนื่องจากเจาของท่ีดินก็ยังสามารถใชท่ีดินของตนเองไดอยูภายใตขอจํากัด
บางอยาง ซ่ึงแตกตางจากการเวนคืนท่ีดินซ่ึงรัฐไดเอากรรมสิทธิ์ในท่ีดินไปเปนของรัฐในกรณีการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย จึงตองมีการจายคาชดเชยเต็มมูลคาของท่ีดิน 
   การจายคาชดเชยในการเสียสิทธิโดยปกติมีท้ังระบบกฎหมายเอกชน คือ
ระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน และระบบกฎหมายมหาชน คือระหวางรัฐกับเอกชน โดยระหวาง
เอกชนถือเปนภาระจํายอมท่ีท่ีดินแปลงหนึ่งจําตองรับภาระอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือประโยชนของท่ีดิน
อีกแปลงหนึ่ง ท้ังเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๕๒ 
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   สวนระหวางรัฐกับเอกชน เปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะตามท่ีจะมีกฎหมาย
บัญญัติใหอํานาจไว เชน การกอสรางระบบสายสงและระบบจําหนายไฟฟาแรงสูงอันเปนบริการ
สาธารณะ ท่ีรัฐดําเนินการใหประชาชน โดยการท่ีมีไฟฟาแรงสูงพาดผานท่ีดินจะทําใหการใช
ประโยชนท่ีดินนั้นกระทําไดไมเต็มท่ี อันเกิดจากอันตรายและขอหามตางๆ ของผูดําเนินการรวมท้ัง
ก า ร ซ้ื อ ข า ย เ ป ลี่ ย น มื อ ทํ า ไ ด ย า ก แ ล ะ มี ร า ค า ตํ่ า ก ว า ท่ี ค ว ร จ ะ เ ป น  
จึงทําใหเจาของท่ีดินเสียประโยชนและเปนการโอนสิทธิในการใชทรัพยสินของผูท่ีมีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินนั้น ซ่ึงรวมท้ังกรณีการวางทอสงกาซ หรือทอสงน้ํามันดวย เปนตน  
  ๓.๒.๓  ระบบการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. 
    ระบบการ โ อนสิ ท ธิ ใ นการ พัฒนา  TDR.  ในประ เทศ ไทยยั ง ไม มี 
การนํามาใชปฏิบัติแตอยางใด แตไดเคยมีการศึกษาเบื้องตนไวโดยเปนสวนหนึ่งของรายงาน
การศึกษาเบ้ืองตนเร่ือง “การสรางความเปนธรรมจากการบังคับใชประโยชนท่ีดิน”ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเ ม่ือ พ.ศ.๒๕๓๘๖ ตามท่ีไดนํามาสรุปไว ในบทความนี้  และทาง
กรุงเทพมหานครไดมีความพยายามริเริ่มนํามาใชบังคับในรางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.... 
(ปรับปรุงครั้งท่ี ๓ ) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๖ 
เมษายน ๒๕๕๕ ตามท่ีกําหนดไวในขอ ๕๘ การโอนอัตราสวนพื้นท่ีอาคารรวมตอพ้ืนท่ีดินท่ียังไมได
ใชประโยชน ใหมีอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมตอพ้ืนท่ีดินเพ่ิมไดดังตอไปนี้ (๑) การโอนอัตราสวนพ้ืนท่ี
อาคารรวมตอพ้ืนท่ีดินจากท่ีดินแปลงอ่ืนในบริเวณเดียวกัน ใหรับโอนเพ่ิมไดไมเกินรอยละยี่สิบของ
อัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมตอพ้ืนท่ีดินของแปลงท่ีดินท่ีรับโอน (๒) การโอนอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวม
ตอพ้ืนท่ีดินจากแปลงท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังอาคารท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานไปยังบริเวณ
พ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟา หรือบริเวณท่ีกําหนดใหรับโอนเพ่ิมไดไมเกินรอยละยี่สิบของอัตราสวน
พ้ืนท่ีอาคารรวมตอพ้ืนท่ีดินของแปลงท่ีดินท่ีรับโอน (๓) การโอนอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมตอพ้ืน
ท่ีดินจากพ้ืนท่ีอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม ไปยังบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีรถไฟฟาหรือบริเวณท่ี
กําหนด ใหรับโอนเพ่ิมไดไมเกินรอยละยี่สิบ ของอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมตอพ้ืนท่ีดินของแปลง
ท่ีดินท่ีรับโอนท่ีดินแปลงใดท่ีไดโอนอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมตอพ้ืนท่ีดินแลวหากมีการแบงแยกหรือ
แบงโอนไมวาก่ีครั้งก็ตาม อัตราสวนของพ้ืนท่ีอาคารรวมตอพ้ืนท่ีดินท่ีเกิดจากการแบงแยกหรือแบง
โอนตองไมเกินอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมตอพ้ืนท่ีดินเทาท่ีเหลืออยู ขอ ๕๙ การเพ่ิมอัตราสวนพ้ืนท่ี
อาคารรวมตอพ้ืนท่ีดินตามขอ ๕๑ ถึงขอ ๕๘ ใหมีอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมตอพ้ืนท่ีดินรวมกัน เพ่ิม
ไดไมเกินรอยละยี่สิบ ขอ ๖๐ (๕) ใหเจาของท่ีดินท่ีประสงคจะโอนและรับโอนอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคาร
รวมตอพ้ืนท่ีดิน แจงการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนพ้ืนอาคารรวมตอพ้ืนท่ีดินตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
ดังนี้ (ก) การขออนุญาตหรือการยื่นแจงกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารใหผูอนุญาตหรือผูแจงแจงการใชประโยชนท่ีดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนท่ีดิน ตามแบบหนังสือแจงการใชประโยชนท่ีดินหรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินใน
เขตกรุงเทพมหานคร พรอมกับการยื่นคําขออนุญาตหรือการแจง ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ณ 
สํานักงานเขตทองท่ีหรือสํานักการโยธาแลวแตกรณี (ข) การขออนุญาตหรือการแจงการประกอบ
กิจการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขหรือตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใหผูขออนุญาตหรือผู
                                                 

๖ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, รายงานการศึกษาเบ้ืองตน เรื่อง การสรางความเปนธรรมจากการ
บังคับใชประโยชนท่ีดิน,ภายใตการสนับสนุนของอนุกรรมการสาขากฎหมายการเกษตรท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
การพลังงานและสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๘  
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แจงประกอบกิจการ แจงการใชประโยชนท่ีดินหรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในเขต
กรุงเทพมหานคร พรอมกับการยื่นคําขออนุญาตหรือการแจงประกอบกิจการตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
ณ สํานักงานเขตทองท่ี แบบการแจงตาม (๕) และ (๖) ใหเปนไปตามท่ีกรุงเทพมหานครประกาศ
กําหนด๗ 
  ขอความดังกลาวขางตน มีขอจํากัดการโอนโดยกําหนดเ ง่ือนไขการโอนไว 
แตละอยางไมเกิน ๒๐ % สวนขอ ๖๐ บอกวิธีปฏิบัติวาเจาของท่ีดินแจงการโอนตอเจาพนักงาน
ทองถ่ิน แตมีปญหาวาไมรูวาจะปฏิบัติอยางไร  
  แตเนื่องจากแนวทางการดําเนินการโดยรูปแบบการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. 
เง่ือนไขสําคัญท่ีจะทําใหแนวทางดังกลาวประสบความสําเร็จไดจะตองมีองคประกอบหลายประการ 
ท้ังเรื่องกฎหมายท่ีกําหนดฐานอํานาจ เรื่องความรูความเขาใจของทุกฝายท่ีเก่ียวของไมวาจะเปน
องคกรภาครัฐ ประชาชนผูโอนหรือจะรับโอนสิทธิ องคกรท่ีจะบริหารจัดการ ทําใหแนวทางดังกลาว
ยังขาดความชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของเง่ือนไขเก่ียวกับอํานาจตามกฎหมาย องคความรูของ
ผูเก่ียวของท่ีจะบริหารจัดการ ทําใหแนวทางดังกลาวไดถูกถอนออกไปเม่ือมีการประกาศใช
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖ 
  
๔. วิเคราะหแนวทางในการเยียวยาจากการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินของไทย 
 แนวทางในการเยียวยาความไมเปนธรรมจากการใชประโยชนที่ดิน ในทางสากลพบวามี ๒ 
แนวทางท่ีสามารถสรางความเปนธรรมในจากการท่ีรัฐเขาควบคุมการใชท่ีดิน หรือจากการท่ีรัฐเขา
ไปพัฒนากิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือประโยชนสาธารณะ คือ  
 ๑.  แนวทางแกไขปญหาโดยใชระบบภาษีรูปแบบตางๆ  
 ๒.  แนวทางการชดเชยการเสียสิทธิโดยวิธีเปลี่ยนถายสิทธิในการพัฒนาท่ีดิน หรือระบบ
โบนัส หรือระบบการชดเชยการเสียสิทธิในรูปแบบตางๆ เชน  
  (๑)  การโอนสิทธิในการพัฒนา (Transfer of Development Rights: TDR) ซ่ึงมี
ความหมาย ๒ กรณี คือ การซ้ือขาย หรือการโอนสิทธิ  
  (๒)  การซ้ือสิทธิในการพัฒนา (Purchase of Development Rights: PDR) โดยรัฐ
จะเปนผูซื้อกรรมสิทธิ์ในการพัฒนาท่ีดินจากเจาของท่ีดิน 
  (๓)  การบริจาคสิทธิในการพัฒนา (Donated Development Rights: DDR) 
หมายถึง การท่ีเอกชนสมัครใจท่ีจะบริจาคสิทธิในการพัฒนาแกหนวยงานของรัฐ 
  (๔)  ระบบโบนัส (Bonus system) คือ ระบบท่ีมีการใหสิทธิพิเศษแกเจาของท่ีดินเพ่ือ
เปนการสรางแรงจูงใจในการพัฒนาเม่ือเจาของท่ีดินไดดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีรัฐกําหนด ซ่ึง
โดยมากก็เปนเง่ือนไขเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
  (๕)  ระบบการชดเชยในการเสียสิทธิ ซ่ึงเปนระบบท่ีรัฐเปนผูจายคาชดเชยการเสีย
ประโยชนในการใชท่ีดินโดยไมเต็มมูลคาของท่ีดินซ่ึงมักใชในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โดย
หนวยงานของรัฐ 

                                                 
๗ สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร. (๒๕๕๕). เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งท่ี 

๕/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕. 
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 แนวทางในระบบภาษีรูปแบบตางๆท่ีมีหลักการวา ท่ีดินท่ีพัฒนาเสียภาษีมากสวนท่ียังไม
พัฒนาเสียภาษีนอย จึงยังมิใชแนวทางชดเชยการเสียสิทธิอยางแทจริง สวนแนวทางการชดเชยการ
เสียสิทธิท่ีประเทศไทยไดใชบางแลวในขณะนี้โดยอยูในระบบโบนัส ปรากฏจากผังกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖ ในขอ ๕๐ (๑) สงเสริมการจัดใหมีหรือพัฒนาเพ่ือ
เปนท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยหรือผูอยูอาศัยเดิมภายในพ้ืนท่ีโครงการ (๒) สงเสริมการจัดใหมี
พ้ืนท่ีเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือสวนสาธารณะ (๓) สงเสริมการคมนาคมโดยระบบขนสงมวลชน
ทางรางและการจัดใหมีพ้ืนท่ีเพ่ือประโยชนในการสัญจรสาธารณะ (๔) สงเสริมการจัดใหมีพ้ืนท่ีรับน้ํา
เพ่ือการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม (๕) สงเสริมใหมีการกอสรางอาคารประหยัดพลังงาน โดย
ปรากฏรายละเอียดตามขอท่ี ๕๑-๕๗ แตระบบโบนัส ดังกลาว เปนการชดเชยสิทธิใหแกผูพัฒนา
ท่ีดินเทานั้น คือเปนการใหสิทธิในการพัฒนาท่ีดินของตนเองเพ่ิมข้ึน แตไมไดชดเชยเจาของท่ีดินท่ี
ถูกจํากัดสิทธิในการพัฒนาเชนผูท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ การใหสิทธิในการพัฒนาแบบใชระบบ
โบนัสจึงเปนการใหสิทธิเจาของท่ีดิน เปนระบบการเยียวยาตนเอง ตัวอยางเชนระบบหนวงน้ําคือ
เจาของท่ีดินรับน้ําไดจัดใหมีพ้ืนท่ีรับน้ําเพ่ือกักเก็บน้ําในแปลงท่ีดินของตนเพ่ิมข้ึน ตามกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖ จะไดสิทธิสัดสวนพ้ืนท่ีใชสอยอาคาร (Floor 
Area Ratio : FAR) เพ่ิมข้ึน การใหสิทธิท่ีเพ่ิมข้ึนแกเจาของท่ีดินท่ีถูกจํากัดสิทธิไวเทากับเปนการให
สิทธิแกตนเอง ดังนั้น ระบบโบนัสจึงมิใชเปนการชดเชยผูอ่ืนเพียงแตชดเชยเจาของท่ีดินเดิมท่ีเสีย
สิทธิไป แตถาเปนระบบการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. ผูท่ีไดรับสิทธิในการพัฒนาจะตองชดเชย
ใหกับผูอ่ืนท่ีเสียสิทธิในการพัฒนาท่ีดินของตนเอง  
 ประเทศไทยในปจจุบันยังไมมีการนําระบบการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. มาใช การ
ชดเชยโดยใชระบบโบนัส ดังท่ีปรากฏในกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๕๖ ไมใชชดเชยผู อ่ืนเพียงแตใหสิทธิแกผูพัฒนาท่ีดินมากข้ึนหากไดปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกําหนดไวเทานั้น การพยายามนําระบบการโอนสิทธิในการ
พัฒนา TDR. มาใชในประเทศไทย ซ่ึงรางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.... ไดพยายามนํา
หลักการนี้มาใสไวขอท่ี ๕๘ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผังเมืองครั้งท่ี ๕/
๒๕๕๕ วันท่ี ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕ แตไดถูกตัดออกในภายหลัง เพราะมีปญหา ดังนี้ 
 ๑.  การซ้ือขายสิทธิจะซ้ืออยางไร ราคาเทาไร จายคาซื้อสิทธิกับใคร ราคาเทาไร ซ่ึงกลไก
เหลานี้ยังไมมี  
 ๒.  รางท่ีเขียนไมระบุวิธีการข้ันตอนปฏิบัติ 
 ๓.  เจาหนาท่ีของรัฐยังไมมีองคความรู ความเชี่ยวชาญในแนวปฏิบัติ 
 ท้ังนี้เพราะแนวทางปฏิบัติยังไมชัดเจน มีแตแนวคิด ไมมีตัวบทกฎหมายท่ีจะรองรับการซ้ือ
ขายสิทธิยังไมมีความชัดเจน มีปญหาวาจะซ้ือขายอยางไร เปนสัญญาทางแพงหรือไม จะปฏิบัติ
อยางไร แนวปฏิบัติยังไมมีกําหนดชัดเจน องคความรูในหนวยงานที่เก่ียวของยังมีนอย จึงถูกตัดออก
จากตัวรางกฎกระทรวง   
 
๕. บทสรุป 
 จากการศึกษาแนวทางสรางความเปนธรรมในการใชประโยชนท่ีดิน กรณีท่ีรัฐมีความ
จําเปนตองควบคุมการใช ท่ี ดินหรือจากการท่ีรัฐเขาไปพัฒนากิจการสาธารณูปโภค หรือ
สาธารณูปการเพ่ือประโยชนสาธารณะ สงผลกระทบตอสิทธิของประชาชนในการใชประโยชนท่ีดิน
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ซ่ึงอาจไมเทาเทียมกันระหวางผูท่ีได “ลาภลอย” (Windfalls) กับผูเกิดภาวะสูญเสียประโยชน 
(Wipeouts) ซ่ึงในหลักสากลมีแนวทางในการเยียวยา ๒ แนวทาง คือ  
 ๑.  แนวทางโดยใชระบบภาษี เชน ระบบภาษีบํารุงทองท่ีจัดเก็บจากการถือครองท่ีดิน 
ระบบภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ระบบภาษีทรัพยสิน (ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง) ระบบภาษีผังเมือง
จัดเก็บจากการพัฒนาท่ีดินตามผังเมือง 

๒.  แนวทางโดยการชดเชยการเสียสิทธิ เชน 
 (๑)  การโอนสิทธิในการพัฒนา TDR.  

  (๒)  การซ้ือสิทธิในการพัฒนา PDR.  
  (๓)  การบริจาคสิทธิในการพัฒนา DDR.  
  (๔)  ระบบโบนัส (Bonus system) 
  (๕)  ระบบการชดเชยการเสียสิทธิแบบไมเต็มมูลคาของท่ีดิน   
 มาตรการเยียวยาหรือการสรางความเปนธรรมจากการถูกจํากัดสิทธิใชประโยชนท่ีดิน
ดังกลาว ตามท่ีไดศึกษาปรากฏวาไดมีการนํามาใชในประเทศไทยบางประการ คือ  

๑.  ระบบภาษีบํารุงทองท่ี ซ่ึงจัดเก็บจากการถือครองท่ีดินตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุง
ทองท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ และระบบภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ซ่ึงจัดเก็บจากการใชประโยชนจากอาคาร ตาม
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ แตการจัดเก็บภาษีดังกลาวไมสามารถ
สรางความเปนธรรมใหกับผูเกิดภาวะสูญเสียประโยชนจากมาตรการตามผังเมืองได เพราะผูท่ีเสีย
ภาษีไมไดรับประโยชนตอบแทนโดยตรง ภาษีเหลานั้นตกเปนรายไดของรัฐ 
 ๒.  ระบบโบนัส ไดนํามาใชโดยปรากฏอยู ในกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖ แตปรากฏวาเปนเพียงการชดเชยสิทธิใหแกผูพัฒนาท่ีดินเทานั้น คือ
เปนการใหสิทธิในการพัฒนาท่ีดินของตนเองเพ่ิมข้ึน แตไมไดชดเชยสิทธิใหแกครอบครองท่ีดินท่ีถูก
จํากัดสิทธิในการพัฒนา  
 ๓.  ระบบชดเชยการเสียสิทธิแบบไมเต็มมูลคาของท่ีดิน เปนระบบท่ีรัฐเปนผูจายคาชดเชย
การเสียประโยชนในการใชท่ีดินโดยไมเต็มมูลคา ระบบนี้ไดมีการนําไปใชโดยหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
จัดการเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภคตางๆและจะชดเชยใหเฉพาะเจาของท่ีดินท่ีไดรับผลกระทบจาก
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเทานั้น  
 ๔.  ระบบการโอนสิทธิในการพัฒนา TDR. เปนระบบท่ีผูไดรับสิทธิประโยชนในการพัฒนา
จะตองเปนผูท่ีชดเชยสิทธิใหแกผูถูกจํากัดสิทธิ ผูไดรับสิทธิประโยชนมิใชจะไดสิทธิประโยชนไปแต
เพียงฝายเดียว ตามหลักการ “ผูไดสิทธิไดลาภลอยตองเปนผูจาย มิใชใหรัฐเปนผูจายแทน” ระบบนี้
จึงเหมาะสําหรับการเยียวยาผูถูกจํากัดสิทธิใชประโยชนท่ีดินใหไดรับความเปนธรรมมากท่ีสุด 
 แนวทางการแกไขปญหา ประเทศไทยไดเห็นความสําคัญของระบบการโอนสิทธิในการ
พัฒนา TDR. และไดมีการศึกษาทางวิชาการในเบื้องตนโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต้ังแต
ป ๒๕๓๘ และกรุงเทพมหานครไดพยายามท่ีจะนําระบบนี้ไปใชโดยปรากฏอยูในรางผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.... แตก็ยังไมอาจนําไปใชไดเนื่องจากยังขาดความชัดเจนท้ังในดานฐานอํานาจ
ตามกฎหมาย ขาดความรูความเขาใจของประชาชน และองคความรูของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนั้น 
ถาไดมีการศึกษาและพัฒนากฎหมายในเรื่อง TDR. ใหสามารถนําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม ก็จะทํา
ใหเกิดความเปนธรรมแกผูครอบครองท่ีดินท่ีถูกบังคับใชมาตรการทางผังเมืองได  
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เศรษฐีวิถีพุทธ 

Being Rich in Buddhist Way 
 

พระครูปลัดสราวุธ ตปฺโ∗ 
 

บทคัดยอ 
 แนวคิดแบบเศรษฐีวิถีพุทธ เปนแนนคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความสอดคลองกับหลักธรรม ท่ีเรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ 
คือ (๑) อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ัน (๒) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษาโภค
ทรัพย (ท่ีหามาไดดวยความขยันหม่ันเพียร โดยชอบธรรม) (๓) กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไมคบคบชั่ว 
และ (๔) สมชีวิตา อยูอยางพอเพียง ธรรรมท้ัง ๔ ประการ เปนหลักธรรม ท่ีเรียกวา “หัวใจเศรษฐี” 
โดยมักทองกันสั้นๆวา “อุ-อา-กะ-สะ”หมายถึง “ขยันหา รักษาดี ผูกไมตรีกับกัลยาณมิตร ดํารงชีวิต
อยางพอเพียง” เพ่ือประโยชนในปจจุบัน ท่ีชวยอํานวยประโยชนสุข ท่ีคนท่ัวไปปรารถนา คือ มี
ทรัพย ยศ เกียรติ ไมตรี ดวยธรรม ๔ ประการ มีความสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
ดานการรูจักพอเพียง มีการพอประมาณท้ังในการบริโภคและการดําเนินชีวิตมีความม่ันคงในจิตใจ 
และไมประมาท รูจักมัธยัสถ อดออม รูจักประมาณตนเอง มีประหยัดเก็บไวรูจักประมาณในการ
บริโภคในการใชจายทรัพย รูจักความพอเหมาะพอดี รูจักการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหนอยท่ีสุด โดยได
ผลประโยชนจากการใชนั้นมากท่ีสุด รูจักใชเงินเม่ือถึงคราวใช โดยรูคุณคาของเงิน ไมสุรุยสุราย หรือ
ใชอยางไมถูกตอง แตมิไดหมายถึงการเก็บไวโดยไมจายเลย จะตองรูจักใช รูจักเก็บใหเหมาะสม ใน
การดําเนินชีวิตดวยสติปญญา ขยันหม่ันเพียร พยายามพัฒนาชีวิตดานฐานะทางเศรษฐกิจดวยการ
พ่ึงตนเองเปนหลัก เนนใหรูจักการดําเนินชีวิต รูจักการใชจายและรักษาทรัพยท่ีไดมา รูจักการเลี้ยง
ชีวิตแตพอเหมาะพอดีกับตนเอง ดูแลเอาใจใสกิจการงานของตนอยางสมํ่าเสมอ ไมทอถอยสอนใหลง
มือกระทําดวยความพยายามของตน รูวาตําแหนง ฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ จึงจะเปนเหตุใหบรรลุถึงผลสําเร็จท่ีเปนไปตามหนาท่ีและความรับผิดชอบนั้นเอง 

 

คําสําคัญ : วิธีการประยุกตหลักธรรม, แนวคิดแบบเศรษฐีวิถีพุทธ , เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ABSTRACT  
 The concept of being rich in Buddhist way is the self-sufficiency economy 
concept. The basic of self-sufficiency economy is consistent with the dharma 
principle called Tittadharm Kattaprayote (Virtues conductive to benefits in the 
present) 4 aspects including (1) Utthan Sampata that is to be endowed with energy 
                                                           

∗
 เจาอาวาสวัดหวยใหญ, ตําบนหวยใหญ, อําเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี. 
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and diligence, (2) Arakka Sampata that is to be endowed with watchfulness or 
protection (protection of asset earned by legitimate or right diligence), (3) Kallayan 
MIttata that is association with good people, and (4) Som Chivita that is to live 
economically These 4 aspects of dharma principle is called “The rich’s heart”; it is 
recited by the short phrase as “Uu-Ar-Ka-Sa” meaning “diligence to earn, 
maintaining goodness, associating with good people, and living life economically” 
for the benefits in the present that would help to lead to happiness yearned for by 
general people, that is to have asset, position, honor, and cordial friendship. These 
4 aspects of dharma principle are consistent with the sufficiency economy in 
knowing to be sufficient or to have moderate amount in consuming and living with 
strong controlled mind and not being careless, being economic and knowing one’s 
own ability to pay, knowing the appropriate level of expenditures, and being wise in 
using minimum resources for maximum benefits, knowing the value of money, and 
not spending too much or in a wrong way. This does not mean one has to keep 
money without paying; it means to know the right way of earning and spending, 
living life wisely, being diligence and trying to develop one’s own economic status 
by relying on oneself, knowing how to lead one’s life properly and how to save 
and spend in a moderate way, being attentive to one’s own business regularly, 
taking action with focused attention and will, knowing one’s own responsibility and 
duty for the position or status of oneself that would lead to success under such 
duty and responsibility.  

 

Keywords : Ways of applying dharma, concept of being rich in Buddhist way, 
sufficiency economy 

 
๑. บทนํา 
 โลกและสังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารุดหนาไปอยางไมหยุดยั้งสงผลให
ผูคนในสังคมตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมท้ังไดกอใหเกิดปญหา
สําคัญ ไดแก การเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนและเห็นแกตัวจนขาดคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 
การเบียดเบียนกัน การทํารายกันและกัน การทุจริตคอรัปชั่น การแบงแยกฝายและการขาดความ
สามัคคีกลมเกลียวของคนในชาตินับวันจะกลายเปนปญหาท่ียากจะแกไข และยิ่งหากปลอยไวใหเนิ่น
นานออกไปก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ จึงจําเปนตองสรางสังคมใหเขมแข็งดวยการพัฒนา
คนใหมีคุณภาพ เปยมดวยคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และนําไปสู
การแกปญหาและการปองกันปญหาในอนาคต ในการดําเนินชีวิตตามเศรษฐีวิถีพุทธแบบพ่ึงพา
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ตนเอง ตามหลักคําสอนเรื่อง“รูจักพอประมาณ๑” เปนคําสอนท่ีสําคัญในพระพุทธศาสนา นับวามี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิด โดยเฉพาะสังคมไทยท่ีมีความสัมพันธกันมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
เพราะวา พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มาโดยตลอดในยุคโลกาภิ
วัตน๒ ท่ีทําใหคนเราไดมองเห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีเปนสาเหตุของการเกิดคานิยมทางวัตถุเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงดานการบริโภคเปนแบบทุนนิยม ไดกลายเปนคานิยมท่ียึดติดกับวัตถุจึงทําใหคนเรา
ตองใชจายเกินความจําเปนและทําใหเกิดเปนความตองการท่ีไมรูจักความพอดีมีความคิดท่ีคิดเอาแต
ไดฝายเดียวจึงกลายเปนปญหาและภาระของสังคม สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเกิดจากความไมรูจักคําวา
พอประมาณในวัตถุหรือในปจจัยสี่อยางเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจะทําใหการเลือก
ซ้ือสินคาและการบริการนั้นเปนไปอยางประหยัด คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด นั้นเอง 
 

๒. แนวคิดเศรษฐีวิถีพุทธ 
 ๒.๑ ความหมายของคําวา “เศรษฐี”  
 คําวา “เศรษฐี” แปลวา “ผูมีทรัพยมาก”  แตตามรากศัพทในภาษาบาลี “เศรษฐี” มา

จากคําวา “เสฏฐ” แปลงรูปเปน “เศรษฐี” ตามหลักบาลีไวยากรณ แปลวา “ผูประเสริฐ” หรือ “ผู
ประเสริฐท่ีสุด” ก็ได เหมือนกับท่ีเจาชายสิทธัตถะเม่ือแรกประสูติ พระองคไดเปลงอาสภิวาจาวา 
“อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส, เสฏโฐหมสฺมิ โลกสฺส, เชฏโฐหมสฺมิ  โลกสฺส” แปลวา “เราเปนยอดคนของ
โลก เราเปนผูประเสริฐท่ีสุดในโลก เราเปนผูเจริญท่ีสุดในโลก” คําวา “เราเปนผูประเสริฐท่ีสุดใน
โลก” นั้นทรงใชคําวา  “เสฏโฐหมสฺมิ โลกสฺส” เฉพาะคําวา “เสฏโฐ” แปลวา “ประเสริฐท่ีสุด” แลว
ยังมีคําไวพจนอีกสองคําคือ  “อคฺโค” และ “เชฏโฐ” สองคําท่ีมาขยายคําวา “เสฏโฐหมสฺมิ” เม่ือ
กลาวโดยความหมายท่ีแทก็คือเรื่องเดียวกัน กลาวคือ มุงไปท่ี “ความเปนเลิศ ความประเสริฐ ความ
วิเศษสุด” นี่คือรากศัพทท่ีแทจริงของคําวา “เศรษฐี” ดังนั้นคําวา “เศรษฐี” จึงไมไดแปลกันอยางผิว
เผินต้ืนๆ วา “ผูมีทรัพยมาก” เทานั้น แตสามารถแปลไดอีกความหมายหนึ่งวา “ผูประเสริฐ, ผูเปน
เลิศ, ผูเปนยอดคน”๓ 

 ๒.๒ ลักษณะและความสําคัญของการพัฒนาชีวิตแนวคิดเศรษฐีวิถีพุทธ 
 การพัฒนาชีวิตแนวคิดเศรษฐีวิถีพุทธ คือ การบริโภคถือวา เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง

สําหรับการดําเนินชีวิต เพราะวาการบริโภคเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนมีจุดมุงหมายเพ่ือให
ไดสิ่งนั้นมาหลอเลี้ยงชีวิต การบริโภคเปนการใชจายสินคาและบริการบําบัดความตองการซ่ึงทําให
ไดรับความพอใจ โดยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การบริโภคเพ่ือเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนนั้น คือ การ
บริโภคท่ีสําเร็จผล การบริโภคตามแนวพุทธจะตองประกอบดวยเหตุผลของการบริโภค คุณภาพชีวิต

                                                           
๑ ขุ.ม.อฏฐก. (ไทย) ๒๙/๒๐๖/๖๐๐. 
๒ พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตโต), พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

พุทธธรรม,๒๕๓๙), หนา ๙. 
๓ พระพรหมคุณาภรณ ( ป.อ. ปยุตโต), มองวันวิสาขบูชา หย่ังถึงอารยธรรมโลก, พิมพครั้งท่ี ๗, 

(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๘), หนา ๑๕. 
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จะเปนฐานสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของมนุษยทําใหมนุษยมีความสามารถในการดํารงชีวิตท่ีดี
งาม การบริโภคพระพุทธเจาไดตรัสใหภิกษุพิจารณาโดยแยบคายวา การบริโภคปจจัจสี่ คือ 
“เครื่องนุงหมก็ใชสอยเพ่ือปกปดรางกายไมใชเพ่ือตกแตงเปนเครื่องประดับ อาหารก็รูวาบริโภคเพ่ือ
ยังอัตภาพรางกายใหดํารงอยูได บรรเทาความหิวเกา ปองกันความหิวใหม เพ่ือท่ีจะไดมีกําลังในการ
สรางคุณความดี ท่ีอยูอาศัยก็ใชสอย เพ่ือบําบัดความหนาว ความรอน และปองกันอันตราย จากสัตว
และฤดูกาล สวนยารักษาโรคก็ใชเพ่ือบําบัดเวทนา อาพาธตางๆ การบริโภคใชสอยปจจัย ๔ จึงตอง
พิจารณาใหถูกตองตรงตามวัตถุประสงค จึงจะไดรับประโยชนสําหรับบริโภคเอง”๔  

 ๒.๓ ขอดีของการปฏิบัติตนในการพัฒนาชีวิตตามแนวคิดเศรษฐีวิถีพุทธ 
 ขอดีของการปฏิบัติตนในการพัฒนาชีวิตตามแนวคิดเศรษฐีวิถีพุทธ ซ่ึงเปนพลังท่ีจะ

นําไปสูการแกไขปญหาของมนุษย คลายคลึงกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงมีกระบวนการ
ปฏิบัติคุณธรรม ๔ ประการ๕ ไดแก (๑) คุณของการมีความจริงใจตอตนเอง (สัจจะ) คือ เปนคนหนัก
แนนอดทน มีความเจริญกาวหนาในธุรกิจ การงานกิจการไดผลดี มีคนเชื่อถือยําเกรง ทําความม่ันคง
ใหแกครอบครัวทําใหไมทอถอย (๒) คุณแหงการรูจักขมตนเอง (ทมะ) คือ ทําใหมีความสามารถใน
การทํางาน ไมเปนท่ีรังเกียจของคนอ่ืน มิตรภาพม่ันคง ยั้งตัวไวไดเม่ือจะกระทําผิด (๓) คุณแหงการ
มีความอดทน อดกลั้น (ขันติ) คือ ทํางานไดผลดี บําเพ็ญตนเปนหลักแหงบริวารไมมีการทะเลาะ
วิวาทบาดหมางกัน ไมกระทําผิด เพราะเห็นแกความอยาก (๔) คุณของการละวางความชั่ว (จาคะ) 
คือ ทําความปลอดภัยใหแกตนเอง ทําความม่ันคงใหแกสังคมและประเทศชาติ เปนท่ีนับถือของ
บุคคลอ่ืน ทําความสงบสุขใหแกครอบครัวสังคม และมีจิตใจเปนสุข 
 
๓. แนวคิดเศรษฐีวิถีพุทธที่สอดคลองกับหลักพุทธธรรม  

 แนวคิดเศรษฐีวิถีพุทธท่ีสอดคลองกับหลักพุทธธรรมในพุทธศาสนา คือ ประโยชนใน
ปจจุบัน ๔ อยาง ท่ีเรียกวา “ทิฏฐธัมมิกัตถะ” หรือเรียกเต็มๆ วา “ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 
๔” หมายถึง ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบันดวยธรรม ๔ ประการ คือ (๑) อุฏฐานสัมปทา 
(๒) อารักขสัมปทา(๓) กัลยาณมิตตตา และ(๔) สมชีวิตา อธิบายดงตอไปนี้ คือ 

 ๓.๑) อุฏฐานสัมปทา 
 อุฏฐานสัมปทา๖ ถึงพรอมดวยความหม่ัน คือ ขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ีการ
งานและการประกอบอาชีพท่ีสุจริต ฝกฝนใหมีความชํานิชํานาญและรูจริง รูจักใชปญญาสอดสอง
ตรวจตราหาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีดีจัดการและดําเนินการใหไดผลดี เพราะวา พระพุทธศาสนาสอน
เนนใหดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจดวยปญญา จึงเปนปญญานิยม มิใชวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยม 

                                                           
๔ ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๓/๒๒–๒๓. 
๕ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๘๐ พรรษาเทิดไทองคราชัน, (กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๐). หนา ๑๒๘. 
๖ องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๐. 
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ดังนั้น ปญญาจึงจัดเปนจุดเนนท่ีสําคัญท่ีสุดในเศรษฐกิจแนวพุทธ ตามหลักพระพุทธศาสนา 
นอกจากสอนใหมีความฉลาดในการจัดการกับเทคโนโลยีตางๆ แลว ยังหมายถึงใหใชปญญาสามารถ
ควบคุมเทคโนโลยีตางๆ เหลานั้นอยางถูกตองเปนประโยชนอยางมากท่ีสุดดวย ดังพุทธภาษิตท่ีวา 
“ปฺุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา”๗ แปลวา ธรรมท้ังปวงมีปญญายิ่ง๘ พระพุทธศาสนามองปญญาวา เปน
สิ่งท่ีประเสริฐกวาทรัพยสินเงินทองของมีคาภายนอกรางกาย ดังท่ีปรากฏในคัมภีรขุททกนิกายเถร
คาถาท่ีวา “ตสฺมา หิ ปฺญาว ธเนน เสยฺยา ยาย โวสานมิธาธิคจฺฉติ”๙ แปลวา “เพราะเหตุนั้นแล 
ปญญาเทานั้นเปนเหตุบรรลุนิพพานซ่ึงเปนท่ีสุดแหงภพในโลกนี้ จึงประเสริฐกวาทรัพย”๑๐ และท่ี
ปรากฏในขุททกนิกาย วิมานวัตถุวา “ผูมีปญญาถึงจะสิ้นทรัพยก็เปนอยูได สวนคนท่ีมีทรัพยแตไมมี
ปญญาก็เปนอยูไมได”๑๑ หรือในคัมภีรขุททกนิกายชาดกท่ีวา “ปฺญาย ติตฺตินํ เสฏฐํ”๑๒ แปลวา 
“บรรดาความอ่ิมท้ังหลาย ความอ่ิมดวยปญญาประเสริฐท่ีสุด”๑๓ 

 ๓.๒) อารักขสัมปทา  
 อารักขสัมปทา๑๔ ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักคุมครอง เก็บ รักษาโภคทรัพย และ

ผลงานท่ีตนไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตราย
หรือเสื่อมเสีย เม่ือหาทรัพยมาไดแลว รูจักจัดสรรทรัพยนั้น โดยถือหลักการแบงทรัพยเปน ๔ สวน ท่ี
เรียกวา โภควิภาค ๔ คือ  (๑) เอเกน โภเค ภฺุเชยฺย ๑ สวน ใชจายเลี้ยงตน เลี้ยงคนท่ีควรบํารุง
เลี้ยง และทําประโยชน   (๒) ทฺวีหิ กมฺมํ ปโยชเย ๒ สวน ใชเปนทุนประกอบการงาน (๓) จตุตฺถฺจ 
นิธาเปยฺย อีก ๑ สวน เก็บไวใชในคราวจําเปน พึงเขาใจและคํานึงไวเสมอวา การท่ีเพียรพยาม
แสวงหา รักษา และครอบครองโภคทรัพยไวนั้น ก็เพ่ือจะใชใหเปนประโยชนแกตนเองและคนอ่ืน ถา
ไมใชทรัพยสมบัติใหเกิดคุณประโยชนแลวการหาและการมีทรัพยสมบัติก็ปราศจากคุณคา หา
ความหมายใดๆ มิได ดังนั้นเม่ือมีทรัพยหรือหาทรัพยมาไดแลว พึงปฏิบัติตอทรัพยหนึ่งสวนแรก
ขางตน ตามหลักโภคาทิยะ(ประโยชนท่ีควรถือเอาจากโภคะ หรือเหตุผลท่ีอริยสาวกควรยึดถือใน
การท่ีจะมีครอบครองทรัพยสมบัติ) ๕ ประการ ไดแก (๑) เลี้ยงตัว เลี้ยงมารดาบิดา บุตร ภรรยา 
และคนในปกครองท้ังหลายใหเปนสุข (๒) บํารุงมิตรสหาย และผูรวมกิจการงานใหเปนสุข (๓) ใช
ปกปองรักษาสวัสดิภาพ ทําตนใหม่ันคงปลอดจากภยันตราย (๔) ทําพลี คือ สละเพ่ือบํารุงและบูชา 
๕ อยาง ไดแก (๑.๑) ญาติพลี สงเคราะหญาติ (๑.๒) อติถิพลี ตอนรับแขก (๑.๓) ปุพพเปตพลี 
ทําบุญหรือสักการะอุทิศผูลวงลับ (๑.๔) ราชพลี บํารุงราชการดวยการเสียภาษีอากร เปนตน (๑.๕) 

                                                           
๗ ๒องฺ.อฏฐก. (บาลี) ๒๓/๘๓/๒๘๑. 
๘ องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๘๓/๔๐๙. 
๙ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๗๘๔/๓๗๖. 
๑๐ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๗๘๔/๔๗๐. 
๑๑ ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๔๙๙/๔๒๕. 
๑๒ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๔๓/๒๕๙. 
๑๓ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๔๓/๓๘๑. 
๑๔ องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๑. 
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เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ ทําบุญอุทิศสิ่งท่ีเคารพบูชาตามความเชื่อถือ (๕) อุปถัมภบํารุงพระสงฆ 
และเหลาบรรพชิตผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ  ผูไมประมาทมัวเมา เม่ือไดใชโภคทรัพยทําประโยชน
อยางนี้แลว ถึงโภคะทรัพยจะหมดสิ้นไปก็สบายใจไดวาไดใชโภคะนั้นใหเปนประโยชนถูกตองตาม
เหตุผลแลว ถึงโภคะเพ่ิมข้ึน ก็สบายใจเชนเดียวกัน เปนอันไมตองเดือดรอนใจการใชจายใน ๕ ขอนี้ 
ทานมุงแจกแจงรายการท่ีพึงจาย ใหรูวาควรใชทรัพยทําอะไรบาง มิใชหมายความวา ใหแบงสวน
เทากันไปทุกขอ 

 ๓.๓) กัลปยาณมิตตตา 
 กัลปยาณมิตตตา๑๕ คบหาคนดีเปนมิตร คือรูจักเสวนาคบหาคน ไมคบไมเอาอยางผูท่ี

ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอยางทานผูรูผูทรงคุณ ผูมีความสามารถ ผูนําเคารพ
นับถือและมีคุณสมบัติเก้ือกูลแกอาชีพทางการงาน การมีมิตรดี สหายดี จึงมีสวนสําคัญอยางมากตอ
การเก้ือกูลใหเกิด กําลังใจ และกําลังปญญา ท่ีจะตอสูฟนฝาอุปสรรคปญหาตางๆ การจะสราง
กําลังใจหรือกําลังปญญาใหเกิดข้ึนไดนั้น ตองอาศัยปจจัยภายนอกของการมีเครือขายกัลยาณมิตร
เพ่ือคอยชวยเหลือสนับสนุนในบางเรื่อง รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนําแลกเปลี่ยนประสบการณของกัน
และกัน หรือเปนแบบอยางอางอิงท่ีมีนัยสําคัญของสหุทมิตร หรือมิตรแท ๔๑๖ (มิตรมีใจดี มิตรท่ี
จริงใจ) คือ (๑) มิตรอุปการะ มีลักษณะ ๔ คือ (๑.๑) เพ่ือนประมาท ชวยรักษาเพ่ือน (๑.๒) เพ่ือน
ประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของเพ่ือน (๑.๓) เม่ือมีภัย เปนท่ีพ่ึงพํานักได (๑.๔) มีกิจจําเปน ชวย
ออกทรัพยใหเกินกวาท่ีออกปาก (๒) มิตรรวมสุขรวมทุกข มีลักษณะ ๔ คือ  (๒.๑) บอกความลับแก
เพ่ือน (๒.๒) ปดความลับของเพ่ือน (๒.๓) มีภัยอันตราย ไมละท้ิง (๒.๔) แมชีวิตก็สละใหได (๓) มิตร
แนะประโยชน มีลักษณะ ๔ คือ (๓.๑) จะทําชั่วเสียหาย คอยหามปรามไว (๓.๒) คอยแนะนําให
ต้ังอยูในความดี (๓.๓) ใหไดฟงไดรูสิ่งท่ีไมเคยไดรูไดฟง (๓.๔) บอกทางสุขทางสวรรคให (๔) มิตรมี
น้ําใจ มีลักษณะ ๔ คือ (๔.๑) เพ่ือนมีทุกข พลอยไมสบายใจ ทุกข ทุกขดวย (๔.๒) เพ่ือนมีสุข พลอย
แชมชื่นยินดี สุข สุขดวย (๔.๓) เขาติเตียนเพ่ือน ชวยยับยั้งแกให (๔.๔) เขาสรรเสริญเพ่ือน ชวยพูด
เสริมสนับสนุน 

 ๓.๔) สมชีวิตา 
 สมชีวิตา๑๗ เลี้ยงชีวิตแตพอดี คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจายเปนอยูพอดีสมรายไดมิ

ใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไวการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหนอย
ท่ีสุด โดยไดผลประโยชนจากการใชนั้นมากท่ีสุด เชน ประหยัดเงิน คือ การใชเงินเม่ือถึงคราวใชโดย
รูคุณคาของเงิน ไมใชจายฟุมเฟอยสุรุยสุราย หรือใชอยางไมถูกตอง แตมิไดหมายถึงการเก็บไวโดยไม
จายเลย จะตองรูจักใช รูจักเก็บ ใหเหมาะสม ประหยัดเวลา คือ รูจักใชเวลาท่ีมีอยูใหเปนประโยชน 

                                                           
๑๕ องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๑. 
๑๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๒/๒๐๑. 
๑๗ องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๑. 
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คุมคากับเวลาท่ีผานไป ประหยัดวาจา คือ รูจักพูดในเวลาและสถานท่ีท่ีควรพูด โดยคํานึงถึง
สภาพแวดลอมและบุคคลท่ีพูดดวย เปนตน 

 หลักพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตตามนัยพระพุทธศาสนาคือ ศีลธรรม แบบแผนทางความ
ประพฤติจึงถูกกําหนดข้ึนตามกรอบแหงศีลธรรม “ศีล” ในฐานะระเบียบการควบคุมพฤติกรรมของ
มนุษย สังคมและธรรมชาติ มีการสํารวมระวังทางกาย วาจา และใจ อันเปนบอเกิดแหงคุณธรรมใน
ปญญา การดําเนินชีวิตกับสภาวะเศรษฐกิจวิกฤตอยางนี้นั้นพระพุทธเจาไดทรงสั่งสอนหลักการวิธี
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตท้ังบรรพชิตและคฤหัสถเพ่ือเขาถึงจุดหมายในการดําเนินชีวิตดังนี้ (๑) 
ความขยันหม่ันเพียร รูจักใชปญญาจัดการดําเนินกิจการ เรียกวา อุฏฐานสัมปทา (๒) รูจักเก็บรักษา
ทรัพยสิน และผลแหงกิจการงานใหรอดพนอันตรายไมเสื่อมเสีย เรียกวาอารักขสัมปทา (๓) รูจัก
เสวนาคบหาคนดีท่ีเก้ือกูลแกการงาน ความดีงามและความกาวหนาของชีวิตเรียกวา กัลปยาณมิตต
ตา (๔) รูจักเลี้ยงชีวิตแตพอดีใหมีความสุขไดโดยไมสุรุยสุรายฟุมเฟอย สามารถประหยัดทรัพยไวให
เพ่ิมพูนข้ึนไดเรียกวา สมชีวิตา๑๘ 
 

๔. การประยุกตแนวคิดเศรษฐีวิถีพุทธกับระดับนโยบาย องคกร และบุคคล 
 ๔.๑ ระดับนโยบาย  
 ประเทศไทยเริ่มมีการวางแผนอยางเปนระบบ โดยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติมาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๐๔ จนถึงปจจุบัน ก็เปนเวลาเกือบหาทศวรรษและใชแผนพัฒนา
มาแลว ๑๐ ฉบับ การพัฒนาท่ีผานมานั้นอาจจะกอใหเกิดผลดีในบางดาน หากพิจารณาโดยรวม
มาแลวกลาวโดยสรุปไดวาไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรและผลจากการพัฒนา ท่ีอาศัยกรอบแนวคิด
จากทฤษฎีตะวันตกในระยะแรกนั้นไดกอใหเกิดผลกระทบใหกับสังคมไทย อยางมากมายหลายดาน 
เชน ในดานของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ดานวิถีชีวิตท่ีดีงามของคนไทยในอดีต ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ดานคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัย ดานการกระจายรายไดและความเหลื่อมล้ําในสังคม 
และโดยเฉพาะอยางยิ่ง การกลืนหายไปกับกระแสโลกาภิวัตน  และสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
ทางสังคมท่ีเสื่อมโทรมมากข้ึนเรื่อยๆ จนกระท่ังเขาสูแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ – พ.ศ. 
๒๕๔๔) ซ่ึงไดยอมรับความลมเหลวของการพัฒนาท่ีผานมาโดยสรุปวา“ เศรษฐกิจดี - สังคมมีปญหา 
– การพัฒนาไมยั่งยืน” 

ในแผนพัฒนา ฉบับท่ี ๘ ไดมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดของการพัฒนาจากเดิมท่ีให
ความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ มาเปนการใหคนเปนเปาหมายหลัก หรือเปนศูนยกลางของการ
พัฒนา โดยถือวาการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเพียงเครื่องมือท่ีจะชวยใหคนมีความสุข และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน และมิใชเปาหมายสุดทายของการพัฒนา นอกไปจากนี้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๘ ยังได
ปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจากเดิมท่ีเปนการพัฒนาแบบ แยกสวน มาเปนระบบ “รวมสวน 
หรือ บูรณาการ” เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน และนับเปนแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกท่ีเปดโอกาสให
คนไทยทุกสาขาอาชีพและทุกภูมิภาคเขารวมแสดงความคิดเห็น และกําหนดทิศทางการพัฒนา
                                                           

๑๘ องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙. 
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ประเทศดวย เปนท่ีนาเสียใจวา ขณะท่ีแผนพัฒนาฉบับท่ี ๘ กําลังจะไดรับการปฏิบัติตามแผนอยาง
เต็มท่ี ประเทศไทยก็เขาสูภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีเรียกกันวา “ เศรษฐกิจฟองสบู” ซ่ึงนับเปน
วิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีรายแรงท่ีสุดครั้งหนึ่ง ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจของประเทศและผลกระทบท่ี
รุนแรงนั้นยังปรากฏใหเห็นอยูจนปจจุบันนี้  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – พ.ศ. ๒๕๔๙)เปน
แผนท่ีไดอัญเชิญแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มาเปนปรัชญานําทาง ในการพัฒนาและบริการประเทศ โดยยึดหลัก ทางสายกลางเพ่ือใหประเทศ
รอดพนจากวิกฤตสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและนําไปสูการพัฒนาท่ีสมดุลมีคุณภาพและยั่งยืน
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงตางๆ๑๙ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ซ่ึง
ประกาศใชในปมหามงคลนี้ เปนแผนท่ีเกิดจากการระดมพลังความคิดและการมีสวนรวมของ
ประชาชนชาวไทยจากทุกภาคสวนทุกหมูเหลา ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ มารวมกันดําเนินการในทุก
ข้ันตอนอยางกวางขวาง และเห็นพองรวมกันอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ีมีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา
อยางจริงจัง เพ่ือใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล เปนธรรม
และยั่งยืน มุงสู“สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” อันจะเปนการเสริมสรางประโยชนสุขใหแกประชาชน
โดยถวนหนาสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสมหามงคลสมัย ป
พุทธศักราช ๒๕๔๙ อันเปนปแหงการฉลองเฉลิมพระเกียรติในการครอง สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป 
อันยาวนานท่ีสุดในประวัติศาสตรของชาติไทย ปวงชนชาวไทยทุกภาคสวน ทุกสาขาอาชีพในทุก
ภูมิภาคท่ีไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ กับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาอยางเปนข้ันตอนโดยตลอด ขอนอมเกลานอมกระหมอมถวาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเปนศูนยรวมแหงจิตใจ และเชื่อมความรักสามัคคีของปวง
ชนท้ังชาติใหสมานฉันทเปนหนึ่งเดียว โดยมุงหวังใหสังคมไทยในอนาคตมีการพัฒนาท่ีม่ันคงยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนําสังคมไทยไปสูความสันติสุขและคนไทยท้ังชาติอยู
รวมกันอยางรู รัก สามัคคีภายใตรมพระบารมีตลอดไป๒๐ 

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ประเทศไทยยังคงตองเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในหลายบริบท ท้ังท่ีเปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ จึง
ตองมีการเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตาม
                                                           

๑๙ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙), (กรุงเทพมหานคร : ศึกษาภัณฑพาณิชย, โรงพิมพคุรุสภา), หนา ก. 

๒๐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔), (กรุงเทพมหานคร : ศึกษาภัณฑพาณิชย, โรงพิมพคุรุสภา), หนา ก. 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๒๑ ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีจะมีผลกระทบตอการ
พัฒนาของประเทศไทยในอนาคต ตลอดท้ังการทบทวนผลการพัฒนาและสถานะของประเทศ ได
สะทอนถึงปญหาเชิงโครงสรางการพัฒนาของประเทศท่ีไมสมดุล ไมยั่งยืน และออนไหวตอ
ผลกระทบจากความผันผวนของปจจัยภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ประเทศไทยจึงจําเปนตอง
ปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทรรศนการพัฒนาในทิศทางท่ีพ่ึงตนเองและมีภูมิคุมกันมากข้ึน โดย
ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการ
เปนองครวมท่ียึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” เพ่ือใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไป
ในทางสายกลาง บนพ้ืนฐานดุลยภาพเชิงพลวัตของการพัฒนาท่ีเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยาง
บูรณาการ ท้ังมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง โดยมีการวิเคราะหอยาง “มี
เหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนใน
ชาติ ความสมดุลระหวางความสามารถในการพ่ึงตนเองกับความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก 
ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับสังคมเมือง โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหาร
จัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและ
ภายในประเทศ๒๒ 

 ๔.๒ ระดับองคกร  
 การพิจารณาองคกรธุรกิจในฐานะท่ีเปนเจาของกระบวนการผลิต ซ่ึงมีหนาท่ีในการผลิต

สินคาและบริการเพ่ือนําเขาสูกระบวนการบริโภค โดยท่ีเจาของหนวยการผลิตจะไดรับผลตอบแทน
ในรูปของเงินท่ีสามารถนํามาเปนทุนรอนในการซ้ือหาปจจัยการผลิตสําหรับการผลิตในรอบตอๆ ไป
และเปนผลกําไรสําหรับแบงสรรใหแกผูถือหุนหรือเจาของ จะเห็นวาบทบาทหลักขององคกรธุรกิจใน
ฐานะเจาของหนวยการผลิต คือ การแสวงหาทรัพยเพ่ือใชสอยในกิจการท่ีมีลักษณะดําเนินตอไป
อยางตอเนื่อง และการมุงหวังผลกําไรการดําเนินงานจากมูลคาการจําหนายสินคาและบริการหลัก
จากหักคาใชสอยตางๆ ในกิจการท้ังหมดแลว ในพุทธธรรม ไดจําแนกกามโภคีออกเปน ๑๐ จําพวก 
เรียกวา กามโภคี ๑๐๒๓ โดยในแตละจําพวก จะมีวิธีในการแสวงหาทรัพย และประโยชนมุงหมายใน
การใชจายทรัพยท่ีแตกตางกันดังนี้  

 กลุมแรกเปนพวกท่ีแสวงหาทรัพยโดยไมชอบธรรม ดวยการงานท่ีผิด ครั้งแสวงหาได
แลว พวก (๑) ไมบํารุงตนใหเปนสุข และไมแจกจาย ไมทําบุญ สวนพวกท่ี (๒) บํารุงตนใหเปนสุข 
แตไมแจกจาย ไมทําบุญ และพวกท่ี (๓) บํารุงตนใหเปนสุข และแจกจาย ทําบุญ 
 กลุมท่ีสองเปนพวกท่ีแสวงหาทรัพยท้ังโดยชอบธรรมและไมชอบธรรม ดวยการงานท่ีผิด
บางไมผิดบาง ครั้นแสวงหาไดแลว พวกท่ี (๔) ไมบํารุงตนใหเปนสุข และไมแจกจาย ไมทําบุญ สวน

                                                           
๒๑ เรื่องเดียวกัน, หนา บ. 
๒๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ม. 
๒๓ สํ.สฬ. (ไทย) ๑๘/๓๖๔/๔๒๑-๔๒๗. 
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พวกท่ี (๕) บํารุงตนใหเปนสุข แตไมแจกจาย ไมทําบุญ และพวกท่ี (๖) บํารุงตนใหเปนสุข และ
แจกจาย ทําบุญ 
 กลุมท่ีสามเปนพวกท่ีแสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม ดวยการงานท่ีไมผิด ครั้นแสวงหาได
แลวพวกท่ี (๗) ไมบํารุงตนใหเปนสุข และไมแจกจาย ไมทําบุญ สวนพวกท่ี (๘) บํารุงตนใหเปนสุข 
แตไมแนจกจาย ไมทําบุญ และพวกท่ี (๙) บํารุงตนใหเปนสุข และแจกจาย ทําบุญ แตเปนผูมัวเมา 
หมกมุนจดจอ ไมเห็นโทษ ไมมีปญญาเปนเครื่องสลัดออก ใหสอยโภคทรัพยเหลานั้น สวนพวกท่ี 
(๑๐) เปนพวกพิเศษท่ีนอกจากจะแสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม ดวยการงานท่ีไมผิด ครั้นแสวงหาได
แลว บํารุงตนใหเปนสุข และแจกจาย ทําบุญ ท้ังเปนผูไมมัวเมา ไมหมกมุน ไมจดจอ เห็นโทษ มี
ปญญาเปนเครื่องสลัดออก ใชสอยโภคทรัพยเหลานั้น 

 ๔.๓ ระดับบุคคล 
 ในระดับบุคคล หากพิจารณาบุคคลในฐานะท่ีเปนเพียงทรัพยากรหรือปจจัยในการผลิต

เพ่ือการพัฒนาคนจะเก่ียวของกับคุณคาของปจจัยการผลิต (ดานความมีเหตุผล) เปนหลัก แตหาก
พิจารณาบุคคลในฐานะท่ีเปนเจาของหนวยการผลิตหรือเปนผูประกอบการ ไดแก ตัวชี้วัดปจจัยการ
ผลิต (ดานการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี) ตัวชี้วัดคุณคาการผลิต (ดานความมีเหตุผล)ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การผลิต (ดานความพอประมาณ) และตัวชี้วัดประสิทธิผลการผลิต (ดานความพอประมาณ) ในภาค
การบริโภค การพัฒนาคนจะเก่ียวของกับคุณคาการบริโภค (ดานความมีเหตุผล) การพัฒนาคน ได
แสดงคุณลักษณะในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุมกันในตัวท่ีดี ใหเห็นอยางครบถวน ซ่ึงเปนเครื่องยืนยันถึงความเปนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะตอง
มีคุณลักษณะท้ังสามดําเนินควบคูไปพรอมๆกัน 

 นอกจากนี้ ในปาฏิโมกขสังวรศีลท่ีเก่ียวกับการกระจายผลผลิตวรรคธรรมแรกท่ีกลาวถึง
การเวนขาดจากของท่ีเขามิไดให ในขณะท่ีวรรคธรรมหลังสามารถขยายไปไดถึงองคธรรมหมวด
สังคหวัตถุ ๔๒๔ ไดแก (๑) ทาน (การให) คือ เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวย
สิ่งของ ตลอดถึงใหความรูและแนะนําสั่งสอน (๒) เปยยวัชชนะ (วาจาเปนท่ีรัก) คือ กลาวคําสุภาพ
ไพเราะออนหวานสมานสามัคคีใหเกิดไมตรีและความรักใครนับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชน
ประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนิยมยินดี (๓) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน) คือ 
ขวนขวายชวยเหลือกิจการ บําเพ็ญสาธารณประโยชน ตลอดถึงชวยแกไขปรับปรุงสงเสริมในทาง
จริยธรรม (๔) สมานัตตตา (การวางตนสมํ่าเสมอ) คือ ทําตนเสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติสมํ่าเสมอ
กันในชนท้ังหลาย และเสมอในสุขทุกขโดยรวมรับรูรวมแกไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแกฐานะ ภาวะ 
บุคคล เหตุการณและสิ่งแวดลอม ถูกตองตามธรรมในแตละกรณี 

 

๕. บทสรุป 
 แนวคิดแบบเศรษฐีวิถีพุทธ เปนแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจใหมีความพอกินพอใช ไมใชมุงหวังแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแต
                                                           

๒๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๓/๒๙๕. 
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เพียงอยางเดียว เพราะผู ท่ีมีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพ่ึงตนเอง ยอมสามารถสรางความ
เจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความสอดคลองกับหลักธรรมท่ีปรากฏใน
พระพุทธศาสนา กลาวคือ มีความขยันหม่ันเพียร ในการปฏิบัติหนาท่ี และการประกอบอาชีพท่ี
สุจริต ฝกฝนใหมีความชํานิชํานาญและรูจริง รูจักใชปญญาสอดสองตรวจตราหาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ี
ดีจัดการและดําเนินการใหไดผลดี รูจักคุมครอง เก็บ รักษาโภคทรัพย และผลงานท่ีตนไดทําไวดวย
ความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย คบหาคน
ดีเปนมิตร ไมคบไมเอาอยางผูท่ีชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอยางทานผูรูผูทรง
คุณ ผูมีความสามารถ ผูนําเคารพนับถือและมีคุณสมบัติเก้ือกูลแกอาชีพทางการงาน รูจักกําหนด
รายไดและรายจายเปนอยูพอดีสมรายได มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ใหรายไดเหนือรายจาย มี
ประหยัดเก็บไว ซ่ึงสอดคลองกับหลักพุทธธรรม คือ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ คือ (๑) 
อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ัน เชน ขยันหม่ันเพียร เลี้ยงชีพดวยการหม่ันประกอบการงาน 
เปนผูขยันไมเกียจครานในการงานนั้น ประกอบดวยปญญาเครื่องสอดสอง อันเปนอุบายในการงาน
นั้น ใหสามารถทําไดสําเร็จ (๒) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษาโภคทรัพย (ท่ีหามาไดดวย
ความขยันหม่ันเพียร โดยชอบธรรม) เขารักษาคุมครองโภคทรัพยเหลานั้นไวไดพรอมมูล ไมใหถูกลัก 
หรือทําลายไปโดยภัยตางๆ (๓) กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไมคบคบชั่ว อยูอาศัยในบานหรือนิคมใด 
ยอมดํารงตน เจรจา สนทนากับบุคคลในบานหรือนิคมนั้น ซ่ึงเปนผูมีสมาจารบริสุทธิ์ ผูถึงพรอมดวย
ศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา และ (๔) สมชีวิตา อยูอยางพอเพียง รูทางเจริญทรัพยและทางเสื่อมแหง
โภคทรัพย แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหสุรุยสุรายฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก ดวยคิดวา รายไดของ
เราจักตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได ธรรรมท้ัง ๔ ประการนี้ เปน
หลักธรรม ท่ีเรียกวา “หัวใจเศรษฐี” โดยมักทองกันสั้นๆวา “อุ-อา-กะ-สะ”แปลเปนภาษาไทยให
คลองจองและจํางายๆ ไดวา “ขยันหา รักษาดี ผูกไมตรีกับกัลยาณมิตร ดํารงชีวิตอยางพอเพียง”
เพ่ือประโยชนในปจจุบัน ท่ีชวยอํานวยประโยชนสุขข้ันตน ท่ีมองเห็นกันในชาตินี้ ท่ีคนท่ัวไป
ปรารถนา มี ทรัพย ยศ เกียรติ ไมตรี เปนตน ดวยธรรม ๔ ประการนี้ นั้นเอง 
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ข้ันตอนการดําเนินงานวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมผาน 

ผาน 

ผานโดยไมมีการแกไข 

ผานโดยมีการแกไข 

ไมผาน 

ผาน 

ไมผาน 

ประกาศรับบทความ 

รับบทความ 

กองบรรณาธกิารตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผูทรงคุณวฒุ ิ๒ ทาน 

สงผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหผูทรงคุณวฒุิ
พิจารณาอานบทความ  

 

กองบรรณาธกิารสรุปรวบรวมขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุ ิ
เพ่ือสงคืนผูเขียน 

สงคืนผูเขียนปรับแกไข 

ตรวจบทความท่ีไดรับการแกไขตามผูทรงคุณวุฒิ 

สงกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดทาย 

กองบรรณาธิการแจงยืนยันรับบทความตีพิมพให 
ผูเขียนบทความทราบ 

จัดรูปแบบและสงโรงพิมพ 

สงคืนผูเขียนปรับแกไขเบื้องตน 

แจงผูเขียน 

สงคืนผูเขียนปรับแกไข 

ออกแบบตอบรับ 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน    ๑ ทาน 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ๑ ทาน 
 

สงวารสารใหแกสมาชิก 

เผยแพรวารสารสูสาธารณะ 
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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธบทความ 
 

สถานที่ติดตอเกี่ยวกับบทความ 
สํานักงานวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗๙ หมู ๑ ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  
โทรศัพท ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ตอ ๘๒๐๐-๓  

 
๑. สวนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพในวารสาร 

วารสาร  มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ตีพิมพบทความประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
๑.๑ บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรูวิชาการอยางเขมขน และ

ผานการอานและพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุมเปาหมายเปนนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

๑.๒ บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู วิชาการ มีกลุมเปาหมายที่เปนนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป 

๑.๓ บทความวิจัย (Research article) ไดแกรายงานผลงานวิจัยใหมที่มีองคความรูอันเปน
ประโยชน ซ่ึงไมเคยตีพิมพในวารสารใดๆ มากอน 

๑.๔ บทความปริทรรศน (Review article) เปนบทความที่รวบรวมความรูจากตํารา หนังสือ 
และวารสารใหม หรือจากผลงานและประสบการณของผูนิพนธมาเรียบเรียงข้ึน โดยมีการวิเคราะห 
สังเคราะหวิจารณเปรียบเทียบกัน 

๑.๕ ปกิณกะ (Miscellany) ไดแกบทความทบทวนความรู เร่ืองแปล ยอความจากวารสาร
ตางประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ แนะนําเคร่ืองมือใหม ตําราหรือหนังสือใหมที่นาสนใจ หรือ
ขาวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

การสงบทความ 
บทความที่จะตีพิมพในวารสารสังคมศาสตรปริทรรศนจะตองสงจดหมายนําสงบทความ 

พรอมตนฉบับแบบพิมพ ๓ ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความไดรับการพิจารณาใหตีพิมพ 
บรรณาธิการจะแจงใหผูนิพนธสงบทความตนฉบับที่แกไขคร้ังสุดทาย พรอมซีดีรอม (CD ROM) ๑ แผนที่
บรรจุเนื้อหาและขอมูลที่มีอยูในบทความทั้งหมดที่ไดแกไขแลว ทั้งนี้ผูนิพนธตองมีสําเนาเก็บไวดวยเพื่อการ
อางอิง 

การตรวจสอบบทความและพิสูจนอักษร 
ผูนิพนธควรตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมบทความใหถูกตองตามรูปแบบของบทความที่

วารสารกําหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองแนนอน พรอมทั้งพิสูจนอักษรกอนที่จะสงบทความนี้
ใหกับบรรณาธิการ การเตรียมบทความใหถูกตองตามขอกําหนดของวารสารจะทําใหการพิจารณาตีพิมพมี
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ความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาบทความจนกวาจะไดแกไข
ใหถูกตองตามขอกําหนดของวารสาร 

การเตรียมบทความ 
บทความตองเปนตัวพิมพดีด โดยใชชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK) 

ขนาดอักษร ๑๖ จัดก้ันหลังตรง และมีระยะหางระหวางบรรทัดหนึ่งชอง (double spacing) ตลอด
เอกสาร พิมพหนาเดียวลงบนกระดาษพิมพสั้นขนาดบีหา (B5) พิมพใหหางจากขอบกระดาษซายกับ
ดานบน ๑ นิ้วคร่ึง และดานขวากับดานลาง ๐.๕ นิ้ว พรอมใสหมายเลขหนากํากับทางมุมขวาบนทุกหนา 
บทความไมควรยาวเกิน ๑๕ หนากระดาษพิมพสั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง  

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
 บทความแตละบทความจะไดรับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร ( Peer 
Review ) ๒ ทาน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เก่ียวของ และไดรับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการกอนตีพิมพ  โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผูพิจารณาบทความไมทราบชื่อหรือ
ขอมูลของผูเขียนบทความ และผูเขียนบทความไมทราบชื่อผูพิจารณาบทความ ( Double – blind peer 
review ) 

๒. สวนบทคัดยอ (Abstract) 
บทคัดยอควรมีความยาวไมเกิน ๓๕๐ คํา โดยแยกตางหากจากเนื้อเร่ือง บทความวิจัยและ

บทความปริทรรศนตองมีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซ่ึงบทคัดยอควรเขียนใหไดใจความ
ทั้งหมดของเร่ือง ไมตองอางอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง และลักษณะของบทคัดยอควรประกอบไปดวย 
วัตถุประสงค (Objective) วิธีการศึกษา (methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และคํา
สําคัญ (Key words) ซ่ึงควรเรียบเรียงตามลําดับและแยกหัวขอใหชัดเจนดังนี้  

- วัตถุประสงค ควรกลาวถึงจุดมุงหมายของการศึกษา 
- วิธีการศึกษา ควรกลาวถึงวิธีการคนควาขอมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่นํามาศึกษา สถิติที่นํามาใช 
- ผลการศึกษา ควรประกอบดวยผลที่ไดรับจากการคนควา ศึกษา และผลของคาสถิติ (ในกรณีมี

การวิเคราะห) 
- สรุป ควรกลาวถึงผลสรุปของการคนควาและศึกษา 
- คําสําคัญ  ควรมีคําสําคัญ ๓-๖ คํา ที่ครอบคลุมชื่อเร่ืองที่ศึกษา และจะปรากฏอยูในสวนทาย

ของบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยตองจัดเรียงคําสําคัญตามตัวอักษร และค่ันดวย
เคร่ืองหมายอัฒภาค (;) 

๓. สวนเน้ือเร่ือง ควรประกอบดวย 
๓.๑ บทนํา (Introduction) เปนสวนกลาวนําโดยอาศัยการปริทรรศน (review) ขอมูลจาก

รายงานวิจัย ความรู และหลักฐานตางๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เก่ียวของกับเร่ืองที่ศึกษา และกลาวถึง
เหตุผลหรือความสําคัญของปญหาในการศึกษาคร้ังนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงคของ
การศึกษาใหชัดเจน 
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๓.๒ วิธีการศึกษา (methods) กลาวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุม
ตัวอยางในการศึกษา และวิธีการศึกษา เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  รวมทั้งสถิติที่นํามาใชวิเคราะหขอมูล 

๓.๓ ผลการศึกษา (Results) เปนการแสดงผลที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหในขอ ๓.๒ ควร
จําแนกผลออกเปนหมวดหมูและสัมพันธกับวัตถุประสงคของการศึกษา โดยการบรรยายในเนื้อเร่ืองและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดวยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม 

๓.๔ การอภิปรายผล (Discussion) เปนการนําขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะหของผูนิพนธ 
นํามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผูอ่ืน เพื่อใหมีความเขาใจหรือเกิดความรูใหมที่เก่ียวของกับงานวิจัย
นั้น รวมทั้งขอดี ขอเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหมๆ ปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่ไดจาก
การศึกษาคร้ังนี้ เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปประยุกตใหเกิดประโยชน  

๓.๕ ขอเสนอแนะ  (Suggestion) การแนะแนวการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอไป 
๓.๖ กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เปนสวนที่กลาวขอบคุณตอองคกร หนวยงาน 

หรือบุคคลที่ใหความชวยเหลือรวมมือในการวิจัย รวมทั้งแหลงที่มาของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุน
วิจัย 

๓.๗ เอกสารอางอิง (References) ใชรูปแบบการอางอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) เปนการ
ทํารายการเอกสารอางอิงหรือคําอธิบายเพิ่มเติมที่อยูดานลางของขอความในหนากระดาษแตละหนา ซ่ึงมี
รูปแบบการเขียนอางอิงแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรือแหลงที่ใชอางอิง ดังนี้ 

การอางอิงแบบเชิงอรรถ 
๑. หนังสือ 
๑.๑ คัมภีรพระไตรปฎกหรือหนังสือสําคัญพิมพเปนชุด 
ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บคําวา (บาลี) ไวหลังคํายอในกรณีที่ใชพระไตรป

ฎกฉบับภาษาบาลีหรือวงเล็บคําวา (ไทย) ไว หลังคําย อในกรณีที่ใชพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย  
ตัวอยางเชน  ๑ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑. 

๑.๒ หนังสือทั่วไป 
ผูแตง, ชื่อเร่ือง , (สถานที่พิมพ: สํานักพิมพหรือโรงพิมพ, ปที่พิมพ), หนา. ตังอยางเชน 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิ ตฺโต), ปรัชญากรีก : บ อเกิดภูมิป ญญาตะวันตก , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๓๘. 
Venerable Dr. W. Rahula, What the Buddha Taught, (Bangkok: Haw Trai Printing, 

2004), p.69.  
๒. วารสาร 
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เลมที่หรือปที่ (เดือน ป): หนา. ตัวอยางเชน  
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์  กิตฺติปฺโญ, ดร, “การกําหนดประเด็นปญหา การตั้งชื่อเร่ืองเร่ือง

และการเขียนวัตถุประสงคการวิจัยทางสังคมศาสตร”, มจร สังคมศาสตรปริทรรศน, ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘. 

K.N., Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bodhi, vol. 77 
No.1: 10-15. 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙566

๓. วิทยานิพนธ 
ชื่อผูวิจัย, “ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ”, ระดับของวิทยานิพนธ, (ชื่อแผนกวิชาหรือคณะและ

มหาวิทยาลัย), ปที่พิมพ. ตัวอยางเชน 
อนุวัต  กระสังข, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรตามแนวพุทธภายใตกระแสบริโภคนิยม”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗. 

๔. สัมภาษณ 
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ, ตําแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. ตัวอยาง 
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗. 
๕. เว็บไซต 
พระธรรมโกศาจารย (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน]. แหลงที่มา : 

http://www.buddhismth. com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 538970572&Ntype=9 
[๗ กันยายน ๒๕๕๕]. 

๖. ภาษาอังกฤษ 
Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York : Harper and Row 

Publishers, 1970. 

การเขียนบรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
(ก) ขอมูลชั้นปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
(ข) ขอมูลทุติยภูมิ 
๑) หนังสือ 
จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
๒) วารสาร 
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เลมที่หรือปที่ (เดือน ป): หนา. ตัวอยางเชน  
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์  กิตฺติปฺโญ, ดร, “การกําหนดประเด็นปญหา การตั้งชื่อเร่ืองเร่ือง

และการเขียนวัตถุประสงคการวิจัยทางสังคมศาสตร”, มจร สังคมศาสตรปริทรรศน, ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘. 

๓) วิทยานิพนธ 
ทรงวิทย แกวศรี. “การศึกษาวิเคราะหยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจา”. ปริญญา

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
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๔) สัมภาษณ 
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ, ตําแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. ตัวอยาง 
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗. 
๕) เว็บไซต 
พระธรรมโกศาจารย (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน]. แหลงที่มา : 

http://www.buddhismth.com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 538970572&Ntype=9 
[๗ กันยายน ๒๕๕๕]. 

๒. ภาษาอังกฤษ 

Maslow Abraham. Motivation and Personnality. New York : Harper and Row 
Publishers, 1970. 

๔. สวนภาพประกอบ (Figure) และสวนตาราง (Table)  
ภาพประกอบและตารางควรมีเทาที่จําเปน โดยพิมพหนาละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง สําหรับคํา

บรรยายภาพและตารางใหพิมพเหนือภาพหรือตาราง  สวนคําอธิบายเพิ่มเติมใหใสใตภาพหรือตาราง  

๕. ลิขสิทธิ์ 
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผูนิพนธทุกทานตองลงลายมือชื่อในแบบฟอรมใบมอบลิขสิทธิ์

บทความใหแกวารสารฯ  พรอมกับบทความตนฉบับที่ไดแกไขคร้ังสุดทาย นอกจากนี้ ผูนิพนธทุกทานตอง
ยืนยันวาบทความตนฉบับที่สงมาตีพิมพนั้น ไดสงมาตีพิมพเฉพาะในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 
เพียงแหงเดียวเทานั้น หากมีการใชภาพหรือตารางของผูนิพนธอ่ืนที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพอ่ืนมาแลว ผูนิพนธ
ตองขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์กอน พรอมทั้งแสดงหนังสือที่ไดรับการยินยอมตอบรรณาธิการ กอนที่
บทความจะไดรับการตีพิมพ 

๖. การติดตอโฆษณาและการสมัครสมาชิก 
การติดตอโฆษณา การสั่งซ้ือ และการสมัครเปนสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 

กรุณาติดตอ “ผูชวยบรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน” สํานักงานวารสาร มจร 
สังคมศาสตรปริทรรศน ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เลขที่ ๗๙ หมู ๑ ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  
โทรศัพท. ๐๘-๔๕๗๓-๒๕๗๖, ๐๘-๖๗๗๑-๓๖๓๘ 

๑) พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร.  ๒) ดร.อนุวัต  กระสังข ๓) อ.กรกรต  ชาบัณฑิต 
   
๘. อัตราคาวารสาร 

กําหนดออกวารสารปละ ๓ ฉบับ จําหนายราคาฉบับละ ๑๙๙ บาท ไมรวมคาสง  
๙. อัตราคาสมาชิก 

ปละ ๓๐๐ บาท 
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หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 

เขียนท่ี................................................................. 
………………............................................... 
................................................................. 

วันท่ี................ เดือน..................................... พ.ศ. .................................... 
ขาพเจาช่ือ.......................................... ฉายา................................ นามสกุล............................................... 

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

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

(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
ในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ซ่ึงดําเนินการโดยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยบทความฉบับน้ีขาพเจาไดนิพนธข้ึนเพ่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา.......................................... 
สาขาวิชา................................................... จาก (ช่ือสถาบัน)................................................................................... 
ปการศึกษา........................ หรือไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก ............................................................................... 

เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแลวมีมติใหแกไขปรับปรุงบทความ ขาพเจามีความยินดีรับไป
แกไขตามมติดังกลาวน้ันและและขาพเจาขอรับรองวา (ขีดเครื่องหมาย √ ) 

(   ) เปนผลงานทางวิชาการของขาพเจาแตเพียงผูเดียว 
(   ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมนิพนธตามช่ือท่ีระบุในบทความจริง 
(   ) บทความน้ีไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน 
(   ) บทความน้ีไมไดคัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผูใดท้ังสิ้น   
ท้ังน้ี  ขาพเจาไดชําระคาธรรมเนียมขอตีพิมพบทความลงในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน   ตาม

อัตราท่ีไดกําหนดไว คือ   
(   ) บทความวิชาการ  ๓,๐๐๐ บาท   
(   ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก  ๕,๐๐๐ บาท  
(   ) บทความวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย       ๕,๐๐๐ บาท เปนท่ีเรียบรอยแลว 
อน่ึง แมเมื่อขาพเจาปรับแกไขแลว แตงานยังไมเรียบรอยและไมไดรับการใหการลงตีพิมพ ขาพเจาไมติด

ใจเอาความใดๆ ท้ังสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือวาเปนท่ีสุด 
 
 

ลงช่ือ................................................................... 
 (..................................................................) 

                                                                                                   ผูนิพนธบทความ 
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ใบตอบรับการเปนสมาชิก 
 

 

กราบนมัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน     
ขาพเจา (ชื่อภาษาไทย).................................................................................................................... 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ 
ท่ีอยู (ท่ีสามารถติดตได)............................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

E – Mail.........................................................................เบอรโทรศัพท.........................................................
โทรสาร........................................................      มีความประสงคจะขอรับสมัครเปนสมาชิกวารสาร มจร 
สังคมศาสตรปริทรรศน 

( )  สมาชิกประเภทรายป ๓๐๐ บาท (จํานวน ๓ เลม) 
( )  เลมละ ๑๙๙ บาท 

พรอมนี้ ขาพเจาไดสง 
( ) เงินสด 
( ) ธนาณัติ (สั่งจาย.....................................................) 
( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย 
( ) แคชเชียรเช็ค ในนาม.............................................................................. 

โปรดนําสงวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 
สถานท่ีติดตอ  ท่ีบาน    ท่ีทํางาน 
เลขท่ี.................ถนน......................................หมูท่ี...........ตําบล/แขวง...................... 
อําเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.......................... 
โทรศัพท...........................................โทรศัพทเคลื่อนท่ี.............................................. 
โทรสาร.......................................................E-Mail..................................................... 

 

 

 

  

ท่ี........................................................ 
วันท่ี..........เดือน..................พ.ศ.......... 

ลงช่ือ....................................................... 

       (                                      ) 

(สําหรับเจาหนาท่ี) 
คาบํารุงป พ.ศ....................................... 
เลขท่ีใบเสร็จ.......................................... 
ลงวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ............ 
ลงบัญชีแลว....................................................... 
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