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คำานิยม

	 ขออนุโมทนาแด่คณะผู้ดำาเนินงาน	วารสาร	มจร	สังคมศาสตร์ปริทรรศน์	และคณาจารย์ของทุก

มหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ

คัดสรรบทความและกลั่นกรององค์ความรู้ท่ีประยุกต์ใช้หลักธรรมนำามาซ่ึงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม	นำาความรู้คู่คุณธรรมสู่สังคมชาวโลกได้รับรู้รับทราบอย่างเป็นรูปธรรมนำาไปปฏิบัติได้อย่าง

แท้จริง

	 เนื่องในโอกาส	เปิดปฐมฤกษ์	วารสาร	มจร	สังคมศาสตร์ปริทรรศน์	นี้จึงขอฝากแนวคิดที่ได้พูด

อยู่เสมอ	ๆ 	ว่า	ชาว	มจร	นั้นต้อง	“ตกปลานอกบ้าน ประสานสิบทิศ ผูกมิตรทั่วหล้า บริหารจิตและ

ปัญญา นำาพาพระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก” 

	 ตกปลานอกบ้าน	 หมายถึง	 การหางานทางวิชาการภายนอกมารวมไว้ในวารสาร	 มจร	 สังคม	

ศาสตร์ปริทรรศน์..เพื่อการประยุกต์ใช้หลักพระพุทธศาสนาในการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการ	

ประสานสิบทิศ	 หมายถึง	 การเชิญคนเก่งจากทุกสารทิศมาร่วมกันผลิตงานทางวิชาการทั้งการเขียน

บทความและกลั่นกรองบทความโดยใช้หลักธรรมเป็นฐาน	 เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	 ผูกมิตร

ทั่วหล้า	หมายถึง	 เป็นมิตรกับทุกสถาบันการศึกษาทั่วโลกเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	บริหาร

จิตและปัญญา	หมายถึง	 การมีเครือข่ายทำางานเชื่อมโยงกัน	 	 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 การบริหาร

สติ	ฝึกสมาธิ	เพื่อให้เกิดปัญญา	เพื่อองค์ความรู้นี้สู่ประชาคมโลก	

	 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยนั้นมิใช่จะอยู่แต่ในเมืองไทยเท่านั้น	 หากแต่กำาลังพัฒนาก้าวไกล

ไปสู่ระดับสังคมโลก	 เพื่อนำาพระพุทธศาสนาไปเป็นประโยชน์เกื้อกูล	 เพื่อความสุขแก่มหาชนเป็นอัน

มาก	ดังนั้น	ชาว	มจร	จึงต้องมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล	แล้วร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง	 เพื่อเป็นฐานที่มั่นคงในการตั้งมั่นพระพุทธศาสนาใน

โลกนี้อย่างมั่นคงสืบไป

(พระธรรมโกศาจารย์,	ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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คำาปรารภ

 การศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต..มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย..กำาหนดเง่ือนไข

สำาคัญในหลักสูตรโดยนิสิตทุกรูป/คน..ต้องจัดทำาบทความและสอบผ่านวิทยานิพนธ์ตามกฎเกณฑ์และ

มาตรฐานข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	 บทความจึงเป็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรมของการศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษาและดุษฎีบัณฑิต..ความสำาคัญของวิทยานิพนธ์ก็จะปรากฏชัดเจนขึ้น..เพราะวิทยานิพนธ์เป็น

สัญลักษณ์แสดงถึงความวิริยะอุตสาหะและความรอบรู้..สามารถจะยืนยันและให้ตรวจสอบความจริง

ได้ทันที	 ที่แสดงความเป็นมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตของผู้หนึ่งผู้ใดดังใบปริญญาบัตร	 การที่สามารถ

ตรวจสอบ	 และยืนยันในคุณภาพของผลงานวิจัยที่บ่งชี้คุณวุฒินี้เอง	 แสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของการ

เขียนบทความ		เพราะฉะนั้น	การทำาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ลึกซึ้ง	และการใช้ความสามารถในการเขียน

บทความ	จึงนับว่ามีความสำาคัญมากที่สุดของการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษา

	 สิ่งที่สำาคัญอีกประการหน่ึงของวิทยานิพนธ์ท่ีสมบูรณ์ก็คือการทำาวิจัย..ซ่ึงหมายถึงองค์ประกอบ

และขั้นตอนการปฏิบัติการต่างๆ	 ที่ถูกต้องตามหลักการศึกษา	 การดำาเนินการวิจัยจึงเป็นการสร้างเสริม

ความรู้ความสามารถหลายประการให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	 เป็นต้นว่า	 ความสนใจใฝ่รู้และติดตาม	

ความเคลื่อนไหวทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง..ความสามารถในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง	

ความสามารถเชิงวิเคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์..และความสามารถในการเขียนบทความด้านการใช้

ภาษาวิชาการได้เป็นอย่างดี

	 การคัดสรรบทความวิชาการนอกจากจะเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและผลงานด้านวิชาการ	

แสดงคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย..คณาจารย์และนิสิตเจ้าของผลงานวิจัยแล้วยัง

เป็นแบบอย่าง..กำาลังใจและเป็นการจุดประกายในการสร้างสรรค์งานวิจัยและการเขียนบทความของ

คณาจารย์และนิสิตรุ่นต่อๆ	ไปด้วย	

	 ขออนุโมทนายินดีกับนิสิตเจ้าของบทความท่ีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้ลงตีพิมพ์

ในวารสารและขออนุโมทนาในวิริยะอุตสาหะของคณาจารย์..ที่ร่วมแรงร่วมใจกันดำาเนินการคัดสรร

บทความวิชาการให้เข้าสู่ระบบ	TCI	ขอให้วารสาร	มจร	สังคมศาสตร์ปริทรรศน์	สำาเร็จลุล่วงด้วยดีตลอด

ไป	 	 	

(พระครูปริยัติกิตธำารง, ผศ.ดร)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์
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บทบรรณาธิการ

 มจร	 สังคมศาสตร์ปริทรรศน์	 เป็นวารสารทางวิชาการของคณะสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ดำาเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา	 ๒๕๕๔	 เป็นต้น

ไป	 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก	 คือ	 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ของบุคลากรสาย

สังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	 ทั้งในส่วนของสาขาวิชารัฐศาสตร์	 รัฐประศาสนศาสตร์	 การจัดการเชิง

พุทธ	สังคมวิทยา	การพัฒนาสังคม	และเศรษฐศาสตร์	เป็นต้น

	 สำาหรับ..มจร..สังคมศาสตร์ปริทรรศน์..ฉบับแรกนี้..มีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยจากสถาบัน

ภายนอกได้นำาเสนอผลงานทางวิชาการที่หลากหลายหัวข้อจากหลากหลายสาขาวิชาเช่นกัน	 ทั้งนี้	 กอง

บรรณาธิการได้ส่งผลงานทางวิชาการเหล่านี้ไปให้กรรมการกลั่นกรองบทความทางวิชาการของแต่ละ

สาขาเป็นผู้อ่านและมอบให้เจ้าของบทความนำาไปปรับปรุงแก้ไขก่อนการตีพิมพ์แล้ว

	 ความตั้งใจของคณะบรรณาธิการที่มีความประสงค์จะทำาวารสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์ตามเกณฑ์ของ

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	 (Thai	 Journal	 Citation	 Index	 Centre)	 แต่ด้วยข้อจำากัดของเวลา

ที่รีบเร่งให้ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำาหนด	 จึงเป็นอันว่าฉบับต่อไปจะได้ดำาเนิน

การให้เป็นสัดส่วนของผลงานทางวิชาการที่หลากหลายสาขากว่าที่เป็นอยู่และมีการนำาเสนอผลงาน

วิจัยใหม่	 ๆ	 เข้ามาอีกด้วย	 หวังว่าคงได้รับคำาแนะนำาจากท่านผู้รู้หรือผู้อ่านที่จะกรุณาให้ข้อคิดเห็นที่เป็น

ประโยชน์ต่อการจัดทำาวารสารเล่มต่อไปอีก

	 ขอขอบคุณเจ้าของผลงานบทความทางวิชาการทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมทำาให้คณะสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย..ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณะตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย..ขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองทุกท่านท่ีได้ใช้ความ

เพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง..น่าอ่าน..เป็น

ประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและท้ายสุดขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำาให้มีวารสารฉบับนี้

เข้าสู่บรรณาธิการอีกฉบับหนึ่ง	และโปรดติดตามฉบับต่อไป

ด้วยความปรารถนาดียิ่ง

(ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม)
บรรณาธิการ
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ทําอย่างไรจึงเรียนเก่ง∗ 

How to Learn Smart 
 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)∗ ∗ 
 
 

บทคัดย่อ 

 ถอดรหัสบุคคลอัจฉริยะ ณ สถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ ท่านทั้งหลายมาน่ังฟังธรรมกถา ณ 
สถานที่อันศักด์ิสิทธ์ิ เพราะเป็นมาตุภูมิ  เป็นที่เกิด  เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนเบ้ืองต้นของบุคคลสําคัญของโลก
คนหน่ึงน่ันคือท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เวลาที่เรากราบพระพุทธ พระธรรม
และพระสงฆ์ เรารําลึกนึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยเอามาเก็บไว้ในใจเรา เพราะท่านเป็นบุคคลสําคัญของ
โลก ได้รับรางวัลจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก  
(UNESCO)  ในเรื่องการศึกษาเพ่ือสันติภาพ   วันที่ท่านไปรับรางวัลที่กรุงปารีสน้ันย่ิงใหญ่มาก สถานที่เกิด
ของบุคคลสําคัญโลก คนจะชอบไปดู บุคคลย่ิงใหญ่คนหน่ึงที่คนทั่วโลกชอบไปดูสถานที่เกิดกันมากก็คือ
พระพุทธเจ้า เมื่อสองเดือนที่แล้วผู้เขียนไปดูสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่พุทธคยา ต้นโพธ์ิที่พระพุทธเจ้า
ประทับนั่งตรัสรู้ยังอยู่ คนทั่วโลกมารวมกันที่น้ัน สถูปหรือเจดีย์พุทธคยาดูเด่นตระหง่าน คนมากันทั่วโลก
เพ่ือเย่ียมชมสถานที่ที่เก่ียวกับพระพุทธเจ้า 
        วิธีการเรียนเก่ง คือ ต้องฝึกกรรมฐานเบ้ืองต้นให้มีสติและมีสมาธิอย่างดี สติคือการรู้ทันปัจจุบัน 
มองให้เห็น ฟังให้ได้ยิน ไม่ใจลอย เป็นสติที่เพ่งไปนอกตัวเอง เช่น เวลาอ่านหนังสือหรือขณะเรียน ต้อง
พยายามเตือนตัวเองให้ระลึกรู้ทันปัจจุบันทุกขณะ บังคับตัวเองไม่ให้ใจลอย ขั้นต่อไปฝึกสมาธิเพ่ือพัฒนา
ความจําและความคิด คือการเพ่งกระแสจิตให้แน่วแน่ในเรื่องน้ันๆ โดยฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกัน ซึ่งจะ
เรียนเก่งในที่สุด 

คําสําคัญ : การฝึกสติ; ฝึกสมาธิ; วิธีการเรียนเก่ง 

                                             
∗ คณะบรรณาธิการได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานให้นํามาลงไว้ ณ ท่ีนี้ 

 ∗∗ ศาสตราจารย์ ดร.,  อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
   



 

๒                 วารสาร 

Abstract 

 Decoding the great and talented person of our nation recently let you come to 
sit to  hear his interesting story of the Most Venerable Phraprohmkhunaporn      (P.A. 
Payutto) Who used to receive the most honorable prize  from UNESCO on the Education 
for Peace. On that day at Paris where the ceremony was held is really great. Phra 
Phraprohmkhunaporn was born and first studied in Kanchnaburi, his birth place. When we 
pay homage to the Triple Gem, we always pay respect to the Buddha, the Dhamma, and 
the Sangha, we trust that we have to keep this in mind for assisting our lives entirely. 
       In general, the important places of the great people are the places where people all 
around the world pay attention to observe and study. Lumpiniwan, the birth place of the 
Buddha is very  attracttive for Buddhists to come to observe and study. Buddha Gaya is 
the enlightened place for Buddhists. When we go there, will see the seat of the Buddha, 
and the Greatest Stupa there. Buddhists around the world cowe to visit and pay homage 
evevyday. 
 

Keywords :  Practice of Mindfulness; Meditation; How to Smart. 
 
บทนํา 
 ณ ชาติภูมิสถานของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)๑ อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ วันน้ีพวกเรามาประชุมกัน ณ สถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ มา 
น่ังฟังธรรมกถา ณ สถานที่อันศักด์ิสิทธ์ิ เพราะเป็นมาตุภูมิ เป็นที่เกิด เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนเบ้ืองต้นของ
บุคคลสําคัญของโลกคนหน่ึงน่ัน  คือ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์(ป. อ. ปยุตฺโต) ถอดรหัส
บุคคลอัจฉริยะวันน้ีต้องต้ังใจดูและเรียนรู้ให้มาก เพราะเราจะร่วมกันศึกษาและถอดรหัสความเป็นอัจฉริยะ
ของท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์มาซึมซับไว้ในใจเวลาที่เรากราบพระพุทธ พระธรรมและ
พระสงฆ์ ผู้เขียนรําลึกนึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยเอามาเก็บไว้ในใจผู้เขียน ในทํานองเดียวกัน เวลาที่
ผู้เขียนเห็นภาพและศึกษาชีวิตของหลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์ต้ังแต่ตอนเป็นเด็ก เป็นนักเรียน และเป็น

                                             
๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๗, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒๔. 



 มจร. สังคมศาสตรป์รทิรรศน์             ๓ 

 
สามเณร เราจะเกิดแรงบันดาลใจว่า วันหน่ึงผู้เขียนจะเป็นคนที่ฝากสิ่งที่ดีงามไว้กับโลกน้ีเหมือนกับที่ท่านได้
ทําไว้น้ัน 
 ผู้เขียนอาจจะไม่ย่ิงใหญ่เหมือนท่าน เพราะท่านเป็นบุคคลสําคัญของโลก ได้รับรางวัลจาก
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ในเรื่องการศึกษา
เพ่ือสันติภาพ วันที่ท่านไปรับรางวัลที่กรุงปารีสน้ันย่ิงใหญ่มาก เมื่อกลับมาก็มีการนําเรื่องราวชีวิตของท่าน
มาเล่าขานและฉลองกันที่สุพรรณบุรี เพราะท่านเป็นคนสุพรรณ รู้ได้อย่างไรว่าท่านเป็นคนสุพรรณ ก็เพราะ
บ้านเกิดของท่านอยู่ที่น่ี คงมีไม่ก่ีคนในประเทศไทยท่ีจะได้มาที่น่ี เราท่านทั้งหลายมากันก่อนใคร วันน้ีเรา
ได้มารู้มาเห็น ต่อไปต้องทําหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์บอกเพ่ือนๆ น้องๆ ที่มาจากต่างจังหวัด ว่าหลวงพ่อพระ
พรหมคุณาภรณ์เคยอยู่ตรงน้ีที่ศรีประจันต์ มีบ้านหลังน้ีเป็นหลักฐานโดยท่ัวไปจะมีการเก็บสถานท่ีที่
เก่ียวข้องกับบุคคลสําคัญของโลกเอาไว้เป็นอนุสรณ์สถาน เมื่อไปที่สหรัฐอเมริกาเราจะเห็นบ้านของ
ประธานาธิบดีลินคอล์น (Abraham Lincoln) ใครทําประโยชน์ย่ิงใหญ่ตรงไหนในโลก เขามักเก็บสถานที่ที่
เก่ียวข้องกับบุคคลนั้นไว้เป็นอนุสรณ์สถานที่เกิดของบุคคลสําคัญโลก คนจะชอบไปดู บุคคลย่ิงใหญ่คนหนึ่ง
ที่คนทั่วโลกชอบไปดูสถานที่เกิดกันมากก็คือพระพุทธเจ้า เมื่อสองเดือนที่แล้วผู้เขียนไปดูสถานที่ตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้าที่พุทธคยา ต้นโพธ์ิที่พระพุทธเจ้าประทับน่ังตรัสรู้ยังอยู่ คนทั่วโลกมารวมกันที่น้ัน สถูปหรือ
เจดีย์พุทธคยาดูเด่นตระหง่าน คนมากันทั่วโลกเพ่ือเย่ียมชมสถานที่ที่เก่ียวกับพระพุทธเจ้า 
 ผู้เขียนสังเกตดูว่าทําไมเขาไปกันที่ น่ัน  เมื่อสังเกตตัวเราเองก็พบว่า  เวลาอยู่ใต้ต้นโพธ์ิที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ผู้เขียนมีโอกาสนึกย้อนกลับไปถงึวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พระพุทธเจ้าประทับน่ังอยู่ตรงนี้ 
พระยามารมาผจญตรงน้ัน ผู้เขียนไม่ต้องไปอ่านหนังสือพุทธประวัติที่ไหนผู้เขียนก็เห็นเป็นภาพแล้วเกิดแรง
บันดาลใจรู้สึกศรัทธาพระพุทธเจ้าย่ิงขึ้น เพราะได้อ่านได้ฟังเร่ืองพระพุทธเจ้าไว้มาก บางคนอาจจะสงสัยว่า
พระพุทธเจ้ามีจริงหรือ พอได้ไปเห็นสถานที่เหล่าน้ันแล้วหายสงสัยและเกิดศรัทธายิ่งขึ้น 
 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  (Albert Einstein) เจ้าของทฤษฎีสัมพัทธ์ชาวอเมริกันได้พูดถึงมหาตมะ 
คานธี (Mohandas Karamchand Gandhi) ไว้ มหาตมะ คานธีเป็นคนอินเดีย กอบกู้เอกราชให้อินเดีย 
โดยปลดแอกจากอังกฤษ เขาพาคนอินเดียสู้กองทัพที่ย่ิงใหญ่ของอังกฤษด้วยมือเปล่า เขานุ่งโธตีมีผ้าพาดบ่า
สีขาว ไม่มีเคร่ืองประดับอะไร คนเรียกเขาว่า “มหาตมะ” แปลว่า บุคคลที่ย่ิงใหญ่ เขามีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อคนอินเดีและชาวโลกในเร่ืองอหิงสาหรือการใช้ความสงบสยบศัตรูอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่า ใน
อนาคตหลายคนคงจะสงสัยว่า มหาตมะ คานธี เป็นมนุษย์เดินดินจริงๆ  หรือ เพราะเขาดูย่ิงใหญ่เหลือเกิน 
เขาทําอะไรซึ่งมนุษย์ธรรมดาทําไม่ได้ ถ้านักเรียนอยากรู้ว่า มหาตมะ คานธี ทําอะไรท่ีคนธรรมดาไม่น่าจะ
ทําได้ก็ลองไปศึกษาดูวันน้ีจะไม่พูดถึง มหาตมะ คานธี แต่ปรารภให้ฟังว่า คนอย่างน้ีน่ะหรือมีชีวิตเดินดิน
จริงๆ น่ันคือคําพูดของไอน์สไตน์ที่มีต่อมหาตมะ คานธี เราสามารถใช้คําพูดประโยคเดียวกันน้ันกับท่านเจ้า



 

๔                 วารสาร 

คุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) คือต่อจากน้ีไปอีก ๕๐ ปี คนรุ่นหลังอาจจะสงสัยว่า คน
อย่างท่านพระพรหมคุณาภรณ์ น้ีเป็นมนุษย์เดินดินจริงๆ หรือ เพราะท่านเขียนหนังสือนับร้อยเล่ม ท่านเอา
เวลาที่ไหนมาเขียนหนังสือพุทธธรรมเล่มใหญ่ซึ่งเขียนได้ดีเหลือเกิน จัดเป็นเพชรนํ้าเอกในวงวรรณกรรม
พระพุทธศาสนา 
 
คนเรียนเก่ง 
 ต่อไปเมื่อนักเรียนโตขึ้นต้องอ่านผลงานของหลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์ ในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นพุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ทุกเรื่อง ละเอียดลึกซึ้งอย่างกับท่าน
เป็นผู้เช่ียวชาญด้านน้ันๆ น่ีคือความเป็นปราชญ์อัจฉริยะของท่าน ถ้าเปรียบสมองคนเป็นคอมพิวเตอร์ 
สมองของท่านก็เป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ สมัยที่เรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ท่านเคยสอบได้เกรดเอทุกวิชา ท่านเรียนเก่งทุกวิชา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่านเรียนเก่งมากพูดถึงการ
เรียนภาษาอังกฤษของหลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์ สมัยก่อนท่านเรียนด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ การเรียน
ภาษาอังกฤษสมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเหมือนสมัยน้ี ไม่มีทีวีหรือวีดิทัศน์ประกอบการสอน แต่
หลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์ เก่งภาษาอังกฤษมาก ท่านเรียนจบแค่ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย แต่เก่งภาษาอังกฤษขนาดได้รับนิมนต์ให้ไปสอนมหาวิทยาลัยช้ันนําในสหรัฐอเมริกา ท่าน
บรรยายเป็นภาษอังกฤษได้อย่างดี ฝรั่งได้ฟังแล้วประทับใจ ท่านยังแต่งหนังสือเป็นภาษาอังกฤษหลายเล่ม 
ท่านเก่งภาษาอังกฤษได้อย่างไร นักเรียนสมัยน้ีมีทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งทีวีและวีดิทัศน์ช่วยสอนภาษาอังกฤษ 
พอออกจากห้องเรียน ภาษาอังกฤษก็กลับไปหาครู คือเรียนแล้วก็ลืมแล้ว 

 ทําอย่างไรเราจะเรียนเก่งเหมือนหลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์ เราต้องต้ังปณิธานไว้ เมื่อศึกษา
ประวัติชีวิตของหลวงพ่อในวัยเด็ก เราพบว่า เมื่อท่านเรียบจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ญาติให้ท่านไปบวช 
เป็นสามเณรเพราะสุขภาพไม่ดี ท่านได้ต้ังใจเรียนบาลีจนจบประโยค ๙ ขณะเป็นสามเณร นับเป็นสามเณร
รูปที่ ๒ ในสมัยรัชกาลที่ ๙ ที่สอบประโยค ๙ ได้เน่ืองจากมีประเพณีว่าสามเณรที่สอบประโยค ๙ ได้จะได้
เป็นนาคหลวงโดยมีในหลวงเป็นโยมบวชให้ที่วัดพระแก้วท่านจึงเป็นนาคหลวงบวชเป็นพระในพระบรม 
ราชานุเคราะห์ที่วัดพระแก้วข่าวที่ว่าสามเณรประยุทธ์หรือท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ เป็น
นาคหลวงนี้ดังไปทั่วศรีประจันต์ ในช่วงน้ันผู้เขียนผู้บรรยายอยู่ที่วัดสามจุ่นซึ่งห่างจากที่น่ีไม่ไกลนัก ตอนน้ัน
ผู้เขียนยังเป็นเด็กได้นึกช่ืนชมความย่ิงใหญ่ของสามเณรประยุทธ์ ท่านอยู่ศรีประจันต์ เหมือนเรายังได้ใน
หลวงเป็นโยมบวชให้ที่วัดพระแก้ว เราอยากบวชเรียนตามอย่างท่าน ต่อมาผู้เขียนได้บวชเป็นสามเณรและ
ต้ังใจเรียนบาลีจนสอบได้ประโยค ๙ ขณะเป็นสามเณรและได้ในหลวงเป็นโยมบวชให้ที่วัดพระแก้ว
เหมือนกับหลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์ ไม่ได้เรียนแต่ประโยค ๙ อย่างเดียว ท่านยังจบปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ต่อมายังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต



 มจร. สังคมศาสตรป์รทิรรศน์             ๕ 

 

กิตติมศักด์ิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ท่านเรียนก็เก่ง เทศน์ก็เก่ง ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ท่านไปสอนมาทั่วโลก จึงเป็นบุคคลของโลก ไม่ใช่คนของประเทศไทยเท่าน้ันเราจะเรียนเก่ง
อย่างท่านได้อย่างไร นักเรียนไม่จําเป็นจะต้องไปบวชเหมือนท่านเราก็เรียนเก่งได้ อะไรคือสิ่งที่ทําให้ท่าน
เรียนเก่ง ถ้าหากว่าเราอยากเรียนเก่งเหมือนท่านลองมานั่งที่บ้านหลังน้ีอันเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ กลับไปแล้ว
อาจจะอ่านหนังสือทะลุปรุโปร่งก็ได้ แต่ที่สําคัญเราต้องถอดรหัสจากปฏิปทาของท่านเพ่ือหาวิธีเรียนเก่งตาม
แบบฉบับของท่าน 
 ลักษณะสําคัญของท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ ก็คือ ท่านเป็นคนใฝ่รู้ ไม่ว่าอ่านหรือ
ฟังอะไรก็ตาม ท่านจะจดจํานําเอาไปคิด ไม่มีอะไรที่ท่านจะอ่านหรือฟังผ่านเลยไปโดยไม่จดบันทึก ท่านเจ้า
คุณอาจารย์อ่านอะไรที่เห็นว่าสําคัญก็จดบันทึกไว้ตามคติที่ว่า จําไว้ดีกว่าจด แต่ถ้าจําไม่หมด จดไว้ดีกว่าจํา
บางทีเรื่องที่ครูสอนเราก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา เราฟังบ้างไม่ฟังบ้าง นักเรียนอาจจะนึกว่าเรื่องที่ฟังอยู่น่ีเรา
ไม่ได้ใช้หรือไม่เป็นประโยชน์ แต่ถ้าเราฟังแล้วจดจํานําเอาไปคิดวิเคราะห์และศึกษาเพ่ิมเติม ไม่ว่าเก่ียวกับ
เรื่องอะไรก็ตาม ถ้าเราไม่รู้ ไม่เข้าใจ เราจะไม่หยุดค้นคว้า เราอ่านและค้นคว้าเรื่อยไป เมื่ออ่านมากเข้า สิ่งที่
เราอ่านก็จะตกผลึกกลายเป็นเพชรในใจเราดังเรื่องต่อไปน้ี 
 ในสมัยโบราณ คนเร่ร่อนเผ่าหน่ึงบูชาเทพเจ้าประจําเผ่า ตกเย็นพวกเขามากางกระโจมนอน 
รุ่งขึ้นก็เก็บกระโจมแล้วขี่ม้าเดินทางต่อไปเป็นอย่างน้ีประจํา จนกระทั่งเย็นวันหน่ึงมีพายุพัดอ้ืออึงตอนที่
กําลังสวดมนต์บูชาเทพเจ้า หัวหน้าเผ่าบอกว่าต้ังใจฟังให้ดี เทพเจ้ากําลังปรากฏองค์และบอกขุมทรัพย์ให้เรา 
ทุกคนนิ่งฟังกันใหญ่ ปรากฏว่ามีเสียงดังกึกก้องออกมาจากกลุ่มฝุ่นฟุ้ง เข้าใจว่าเป็นเสียงเทพเจ้าเพราะไม่มี
คนอยู่แถวนั้น เสียงน้ันบอกว่า “สูเจ้าทั้งหลายต้ังใจฟังให้ดี พรุ่งน้ีสูเจ้าทั้งหลายเดินทางไปพบก้อนกรวดที่ใด
ให้เก็บใส่กระเป๋าที่อานม้า เมื่อทําอย่างน้ีแล้วสูเจ้าจะทั้งดีใจและเสียใจ”เทพเจ้าพูดเป็นปริศนาว่าจะทั้งดีใจ
และเสียใจ จากน้ันเสียงก็เงียบไป พายุสงบ คนที่ฟังรู้สึกผิดหวัง แทนที่เทพเจ้าจะบอกขุมทรัพย์กลับบอกให้
เก็บก้อนกรวดรุ่งขึ้นพวกเขาเดินทางไปไหนเจอก้อนกรวดก็เก็บอย่างเสียไม่ได้ เก็บบ้าง ไม่เก็บบ้าง พอตก
ตอนเย็นมาประชุมพร้อมกันเพ่ือไหว้เทพเจ้า นึกได้ว่าเมื่อคืนวานเทพเจ้าสั่งให้เก็บก้อนกรวด ลองดูซิว่าใคร
เก็บมาได้เท่าไร พวกเขานําเอาถุงมาวางลงแล้วล้วงเข้าไปข้างใน กําสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นก้อนกรวดออกมาแล้วก็
แบมือออก พวกเขาดีใจมากที่เห็นก้อนกรวดกลายเป็นเพชร แต่เสียใจที่เก็บมาน้อยไปหน่อยตอนที่ฟัง
อาจารย์สอนในห้องเรียน นักเรียนก็จดบ้างไม่จดบ้างเหมือนเก็บก้อนกรวด พออาจารย์นําเรื่องน้ันออกเป็น
ข้อสอบปลายภาค นักเรียนก็เสียใจที่จดมาน้อยไปหน่อย๒ 
 

                                             
 ๒ พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)., ทําอย่างไรจึงเรียนเก่ง., (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๑).  



 

๖                 วารสาร 

วางพื้นฐานดี 
 เพราะฉะน้ันนักเรียนต้องต้ังใจเรียนทุกวิชา อย่าปล่อยเป็นดินพอกหางหมู สังเกตไหมท่านเจ้าคุณ
อาจารย์ตอนเป็นนักเรียนไม่ใช่เรียนธรรมดา ท่านติวคนอ่ืนได้ด้วย เรียกว่า มีความรู้พ้ืนฐานแน่น ใคร
อยากจะเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งพ้ืนฐานไวยากรณ์ต้องดี อยากจะเก่งคณิตศาสตร์ ต้องท่องสูตรคูณแม่น 
นักเรียนสมัยน้ีไม่ค่อยท่องสูตรคูณ อยากจะเก่งคณิตศาสตร์แต่ไม่ค่อยท่องสูตรคูณ บางคนคิดเลขก็ไม่เก่ง
เพราะมัวแต่กดเครื่องคิดเลขการเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่ดี มีครูบาอาจารย์ที่ดี มีพ่อแม่ที่ดี ผู้เขียนได้มาเห็น 
ชีวิตวัยเด็กของท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ ที่น่ีเรารู้เลยว่าท่านเร่ิมต้นดี เมื่อเป็นเด็กท่าน 
ฝึกฝนมาดี เป็นคนมีธรรมะ มีความขยันขันแข็ง มาจากครอบครัวที่ฝึกอบรมพ่ีน้องให้รักกันดี เพราะพ่อแม่
สอนดี พอโตขึ้นแม้ท่านจะจากบ้านไปบวชเรียนอยู่ที่วัดก็มีนิสัยที่ดีติดตัวไป เช่นท่านเป็นคนละเอียด 
ประณีต ที่ท่านเป็นคนอย่างน้ันเพราะถูกฝึกฝนมาต้ังแต่วัยเด็ก ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมฯจึงเป็น
บุคคลที่ย่ิงใหญ่ บุคคลที่ย่ิงใหญ่ได้รับการวางรากฐานชีวิตไว้ดีจึงเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน เหมือนไผ่เมาซูหรือ
โมโซ่ในประเทศจีนไผ่เมาซูคนแก่ไม่ชอบปลูก แต่คนหนุ่มสาวชอบปลูก เพราะปลูก ๕ ปีแรกสูงแค่ท่วมหัว
เท่าน้ัน ใส่ปุ๋ยก็แล้วรดน้ําก็แล้ว ไผ่เมาซูโตอยู่แค่น้ัน คนแก่บอกว่าโตไม่ทันใจ แต่หลังจาก ๕ ปีต้นไผ่โตวันละ 
๒ ฟุตครึ่ง สูงเต็มที่ ๗๕ ฟุตภายใน ๖ สัปดาห์ หลังจากน้ันมันขยายทางกว้างกลายเป็นไผ่ยักษ์ ถ้าใช้ปล้องไผ่
น้ีทํากระบอกข้าวหลาม รับรองคนเดียวทานไม่หมดท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ ฝึกฝนชีวิตวัย
เด็กของท่านมาดี ท่านค่อยสร้างลักษณะนิสัยพัฒนาชีวิตของท่านมาเร่ือยๆ พอถึงจุดหน่ึงก็ประสบ
ความสําเร็จชนิดที่เรียกว่า “ดังช่ัวข้ามคืน”ทั้งที่ก่อนหน้าน้ีต้องล้มลุกคลุกคลานมาตลอด คนบางคนกว่าจะ
ประสบความสําเร็จก็ใช่ว่าเขาจะเตรียมการมาแค่วันสองวัน เขาต้องเตรียมตัวสะสมบารมีมานานทีเดียว 
 เมื่อต้นปีที่แล้วผู้เขียนไปเย่ียมวัดเอนเรียวกุจิในญี่ปุ่น วัดน้ีมีอายุ ๑,๒๐๐ ปี เป็นวัดต้นกําเนิด
พระพุทธศาสนานิกายเทนได ที่ น่ีฝึกพระให้มีระเบียบวินัย ลูกศิษย์ต้องจุดตะเกียงนํ้ามันที่แท่นบูชา
ต่อเน่ืองกันมาห้ามตะเกียงดับจนกว่าพระศรีอาริย์จะมาโปรด อาจารย์สั่งไว้เมื่อ ๑,๒๐๐ ปีที่แล้ว เช่ือไหมว่า
ตลอด ๑,๒๐๐ ปีจนบัดน้ีตะเกียงยังไม่เคยดับเลย เหตุน้ีคนญี่ปุ่นจึงเจริญเพราะมีระเบียบวินัยและทําอะไร
จริงจังความมีระเบียบวินัยและทําอะไรจริงจังเป็นลักษณะนิสัยของท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ 
ท่านมีระเบียบวินัยมาแต่เด็ก เวลาอ่านหนังสือท่านจะอ่านอย่างจริงจัง ไม่เล่นไม่ซนไม่เที่ยวเหมือนเด็กทั่วไป
วัดเอนเรียวกุจิน้ีมีเน้ือที่ ๔,๐๐๐ ไร่ ต้ังอยู่บนยอดเขาสูงติดกับตัวเมืองเกียวโต ท่านเจ้าอาวาสพาผู้เขียนไปดู
ที่สํานักหน่ึงซึ่งประหลาดมาก ใครเข้าไปอยู่ภายในสํานักน้ีห้ามลงจากเขาเป็นเวลา ๑๒ ปี ท่านต้องอยู่อ่าน
หนังสือพระไตรปิฎกและฝึกกรรมฐานอยู่อย่างน้ัน บุรพาจารย์สั่งไว้เมื่อ ๑,๒๐๐ ปีที่แล้ว ทุกวันน้ีทางสํานักก็
ยังถือปฏิบัติตามอยู่ในวันที่ไปเย่ียมสํานักน้ี ผู้เขียนถามท่านเจ้าอาวาสว่ายังเหลือพระที่อยู่ ๑๒ ปีโดยไม่ลง
จากเขาบ้างไหม ท่านตอบว่ามีทุกรุ่นไม่เคยขาด ตอนน้ีเหลืออยู่รูปเดียว พระสมัยน้ีใจไม่สู้เหมือนสมัยก่อน 
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ผู้เขียนได้พบพระท่ีกําลังอยู่ประจํา ๑๒ ปีจึงสนทนากัน พระรูปน้ีอยู่ในสํานักมาแล้ว ๑๒ ปีครบไปหน่ึงรอบ 
จากน้ันท่านได้สมัครอยู่ต่ออีก ๑๒ ปีเป็นรอบที่สอง ท่านอยู่รอบที่สองมาได้ ๖ ปี รวมแล้วท่านไม่เคยลงจาก
เขาเลยเป็นเวลา ๑๘ ปี ท่านจะต้องอยู่ต่อไปอีก ๖ ปี รวมเป็น ๒๔ ปี ตอนที่ผู้เขียนไปพบน้ันท่านมีอายุ ๔๖ 
ปีเมื่อมีการกล่าวถึงพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนไว้ในรัฐธรรมนูญมาตราเดียวกันอย่างน้ี แม้รัฐธรรมนูญจะ
บัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติของประเทศไทยก็จะไม่มีอะไรไปรอนสิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคทางศาสนาของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืน 
 ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ต้องขยันเรียนอย่างมากจึงสามารถสอบ
ประโยค  ๙ ได้ขณะเป็นสามเณร ท่านต้องอ่านหนังสือวันหลายช่ัวโมงกว่าจะสอบได้ปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับ ๑ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกวันน้ีท่านก็ยังทํางานหนักอย่างน้ันอยู่อีก
ตัวอย่างหน่ึงของสุดยอดแห่งการใช้ความพยายามของมนุษย์ในการศึกษาเล่าเรียนเกิดขึ้นที่ประเทศพม่า 
พระสงฆ์พม่าเรียนบาลีแปลกไปจากพระสงฆ์ไทย น่ันคือพระสงฆ์พม่ามีประเพณีท่องจําพระไตรปิฎกภาษา
บาลี ๔๕ เล่ม เมื่อท่องได้คล่องแคล่วแล้วท่านก็ต้องผ่านการสอบไล่โดยรัฐบาลพม่าให้การรับรองว่าเป็นผู้
ทรงจําพระไตรปิฎก นับมาถึงปัจจุบันมีพระสงฆ์พม่าที่ผ่านการสอบไล่จนเป็นผู้ทรงจําพระไตรปิฎกจํานวน 
๕ รูปพระสงฆ์พม่ารูปแรกที่ทรงจําพระไตรปิฎกได้ทั้ง ๔๕  เล่มมีช่ือว่าท่านวิจิตรสาราภิวงศ์ ท่านสอบผ่าน
การท่องพระไตรปิฎกใน พ.ศ. ๒๔๙๗ ความจําของท่านเป็นเลิศในโลกถึงขนาดที่หนังสือกินเนสบุ๊ค 
(Guinness Book of Records) บันทึกไว้เป็นสถิติโลกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘  ว่าท่านวิจิตรสาราภิวงศ์สามารถ
ท่องพระไตรปิฎกภาษาบาลีจํานวน ๑๖,๐๐๐ หน้าได้อย่างคล่องแคล่ว นับเป็นตัวอย่างที่หาได้ยากของความ
ทรงจําอันยอดเย่ียมเท่าที่วิทยาศาสตร์เคยค้นพบความพยายามของพระสงฆ์ไทยในการศึกษาและวิจัยก็มิได้
ย่ิงหย่อนไปกว่าพระสงฆ์พม่า ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์สอบได้ประโยค ๙ 
ขณะเป็นสามเณรซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างย่ิงยวดแล้ว ท่านยังได้ศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกและหนังสือ
อธิบายพระไตรปิฎกเช่นอรรถกถา ฎีกาแล้วกลั่นความรู้ที่ตกผลึกมาเขียนเป็นหนังสือช่ือพุทธธรรม หนังสือน้ี
เป็นสุดยอดของความพยายามของมนุษย์อีกเล่มหน่ึง เมื่อดูเชิงอรรถของหนังสือน้ี เราพบว่าผู้เขียนได้อ้างอิง
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกาและคัมภีร์อ่ืนๆ จํานวนหลายหมื่นหน้า ท่านใช้เวลาค้นคว้าตรวจสอบอย่าง
ต่อเน่ืองยาวนานเพราะสมัยน้ันยังไม่มีพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ให้ค้นคว้าอย่างรวดเร็วสะดวกสบาย
เหมือนอย่างสมัยน้ี 

 
การฝึกสติและเจริญสมาธิช่วยให้เรียนเก่ง 
 พระวิจิตรสาราภิวงศ์และพระพรหมคุณาภรณ์เป็นตัวอย่างของอัจฉริยบุคคลที่ใช้ความสามารถ
ของสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ถ้านักเรียนอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพของสมองเหมือนท่านทั้งสอง



 

๘                 วารสาร 

จะต้องทําอย่างไรบ้างตอบว่า นักเรียนต้องฝึกทํากรรมฐานเบื้องต้นให้เป็นมีสติและมีสมาธิอย่างดี พูดง่ายๆ 
ก็คือใครอยากเรียนเก่งต้องฝึกสติและสมาธิสาเหตุสําคัญที่ทําให้นักเรียนเรียนไม่เก่งก็เพราะขณะเรียน
หนังสือมักใจลอยหรือฟุ้งซ่านเวลาฟังครูสอน นักเรียนบางคนชอบใจลอยไปคิดถึงเร่ืองสนุกๆ นอกห้องเรียน 
เรื่องที่ครูบรรยายจึงเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา น่ีแสดงว่าเขาขาดสติ นักเรียนบางคนอาจต้ังใจฟังดี แต่มีเรื่องให้คิด
มากมายจนจับประเด็นไม่ได้จึงกลายเป็นคนฟุ้งซ่านเพราะขาดสมาธิ การฝึกสติและเจริญสมาธิจะทําให้เขา
เรียนเก่งขึ้นในทันที 
 การฝึกขั้นแรกคือฝึกสติ ใครอยากเรียนเก่งต้องมีสติ สติคืออะไรสติคือการระลึกรู้ทันปัจจุบัน คือ 
มองให้เห็น ฟังให้ได้ยิน ไม่ใจลอย น่ีเป็นสติที่เพ่งไปนอกตัวเรา เหมือนตอนที่ขับรถไปถึงสี่แยกไฟแดง พอ
เห็นไฟแดงก็หยุดรถ ที่หยุดรถก็เพราะคนขับรถมีสติมองเห็นสัญญาณไฟแดง แต่คนขับรถบางคนมัวใช้
โทรศัพท์มือถืออยู่ ใจลอยไปถึงเรื่องที่กําลังคุยทางโทรศัพท์จึงมองไม่เห็นสัญญาณไฟแดง น่ีเรียกว่าขับรถ
อย่างไม่มีสติ คนไม่มีสติ มองก็ไม่เห็น ฟังก็ไม่ได้ยิน คนที่ใจลอยอย่างน้ีจะเรียนเก่งได้อย่างไรครูคนหนึ่ง
พยายามสอนความหมายของสติแก่เด็กนักเรียนช้ัน ป. ๒  เขาแจกแก้วนํ้าผสมยาควินินให้นักเรียนทั้งช้ัน 
จากน้ันเขาบอกให้นักเรียนทุกคนยกแก้วขึ้นแล้วทําตามอย่างครูโดยกําชับให้ทุกคนมีสติ มองให้เห็น ฟังให้ได้
ยิน อย่าใจลอย ถ้าเห็นครูทําอะไร ให้ทําตามว่าแล้วครูก็ยกแก้วใส่ยาควินินละลายนํ้าชูขึ้น นักเรียนก็ยกชู
แก้วตามครู ครูเอาน้ิวใส่ปาก นักเรียนก็เอานิ้วใส่ปากตาม ตอนนี้นักเรียนทนไม่ได้เพราะรสชาติยาควินินขม
มาก นักเรียนบ้วนนํ้าลายกันใหญ่ ครูหัวเราะขําในอาการของนักเรียนครูอธิบายว่า “ที่พวกเธอรู้สึกขมก็
เพราะพวกเธอไม่ได้ทําตามครู ครูบอกให้ยกแก้ว แล้วเอาน้ิวคน เอาน้ิวใส่ปาก พวกเธอทําตามครูหรือเปล่า”  
นักเรียนตอบพร้อมกันว่า “ทําตาม” ครูย้อนว่า “พวกเธอไม่ทําตามครูคราวน้ีครูจะทําให้ดูอีกทีอย่างช้าๆ 
คอยดูให้ดีนะ มีสติ อย่าใจลอย เวลาครูเอาน้ิวคนในแก้ว ครูใช้น้ิวช้ีคน แต่เวลาครูเอาน้ิวใส่ปาก ครูใช้
น้ิวกลาง พวกเธอใช้น้ิวช้ีคนและเอาน้ิวช้ีใส่ปาก มันก็ขมน่ะซิ น่ีแสดงว่าพวกเธอไม่มีสติ พวกเธอรู้หรือยังว่า
โทษของการไม่มีสติคืออะไร” นักเรียนตอบพร้อมกันว่า “ขมจัง” ใครอยากเรียนเก่งต้องฝึกสติ คือเวลาอ่าน
หนังสือหรือเรียนหนังสือ ต้องพยายามเตือนตัวเองให้ระลึกรู้ทันปัจจุบันทุกขณะพยายามบังคับตัวเองไม่ให้
ใจลอย ฝึกมองให้เห็น ฟังให้ได้ยินการฝึกสติเป็นเพียงขั้นแรก การฝึกขั้นต่อไปคือฝึกสมาธิ ใครอยากพัฒนา
ความจําและความคิดต้องมีสมาธิ 
 สมาธิคืออะไรสมาธิแปลว่าต้ังใจมั่น ตรงกับคําว่า เอกัคคตา แปลว่า คิดเรื่องเดียว ใครอยาก 
เรียนเก่งต้องฝึกคิดทีละเรื่อง ถ้าคิดหลายเร่ืองพร้อมกันเรียกว่าฟุ้งซ่าน การทําสมาธิก็คือการเพ่งกระแสจิต
ให้จับแน่วแน่อยู่กับเร่ืองใดเรื่องหน่ึงเพียงเรื่องเดียว ไม่วอกแวกไปคิดเรื่องอ่ืน เคยเห็นคนเพ่งเทียนไหม เขา
เอาเทียนมาต้ังไว้ข้างหน้าแล้วเพ่งอย่างน้ีจนภาพติดตา เมื่อหลับตาแล้วเขาก็เห็นแสงเทียนอยู่ในมโนภาพ  
ใจไม่วอกแวกไปไหนเลย คิดแต่ภาพแสงเทียนอย่างเดียว น่ีเรียกว่า สมาธิ คือคิดเร่ืองเดียวการฝึกสติและฝึก
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สมาธิต้องทําไปพร้อมกัน หลวงพ่อเทียนสอนฝึกวิธีฝึกสติด้วยการแบมือแล้วยกข้ึนช้าๆ ฝ่ามืออยู่ตรงไหนก็ให้
รู้ทันจุดปัจจุบันของฝ่ามือ สติตามกําหนดอยู่เรื่องเดียวคือการเคลื่อนไหวของฝ่ามือ การกําหนดรู้อยู่เรื่อง
เดียวน้ีจัดเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิ เราจะจําแม่นและทําให้เรียนเก่ง เหมือนเวลาที่เราถ่ายภาพ ต้องปรับ 
โฟกัสหน้ากล้อง ภาพจึงจะชัดเจน การทําสมาธิก็คือการปรับโฟกัสของจิต ฝึกคิดทีละเรื่อง เมื่อทําเรื่องน้ีจบ
แล้วก็เลิกคิดถึงเรื่องน้ันหันไปจับเรื่องใหม่คิดต่อไป 

 
ประสบการณ์ของคนเก่งรอบด้าน 
 นโปเลียนมหาราชเป็นอีกตัวอย่างของคนท่ีประสบความสําเร็จเพราะอาศัยสมาธิ  เขาเป็น
จักรพรรดิฝรั่งเศสที่เก่งทุกเรื่อง เขารบเก่ง ปกครองเก่ง บริหารเศรษฐกิจเก่ง เขียนจดหมายก็เก่ง วันหน่ึงเขา
ถูกข้าศึกจับตัวไปปล่อยเกาะจิตแพทย์น่ังเรือไปสัมภาษณ์เขามีคําถามข้อหน่ึงที่ว่าเขาทําอย่างไรจึงเก่งหลาย
ด้านนโปเลียนตอบว่า  “ผมฝึกคิดทีละเรื่อง”  ซึ่งก็คือฝึกทําสมาธิน่ันเอง จิตแพทย์ถามต่อว่า “ท่านฝึก
อย่างไร” นโปเลียนอธิบายว่า “ผมจินตนาการให้สมองเหมือนตู้ที่มีลิ้นชักหลายลิ้นชัก แต่ละลิ้นชักเก็บไว้
อย่างละเรื่องเท่าน้ัน เวลารบก็เปิดลิ้นชักเรื่องรบ เวลาพักรบก็ปิดลิ้นชักน้ันหันไปเปิดลิ้นชักเรื่องความรักแล้ว
ก็เขียนจดหมายถึงมเหสีจากแนวหน้า เวลาบ้านเมืองว่างจากศึกสงครามก็เปิดลิ้นชักเรื่องการปกครอง
บ้านเมือง ไม่ปะปนกันกับเร่ืองอ่ืน”  จิตแพทย์ถามว่า  “เรื่องน้ีทํายากนะ ท่านทําได้จริงหรือ”  นโปเลียน
บอกว่า  “ถ้าไม่เช่ือผมจะทําให้ดู ผมจะปิดลิ้นชักให้หมดเลย คอยดูว่าจะเกิดอะไรข้ึน” ว่าแล้ว นโปเลียนก็
เอนกายลงนอน เขาหยุดคิดทุกเร่ือง ใช้เวลาไม่ถึง  ๕  นาที เขาก็หลับสนิท จิตแพทย์จับชีพจรและตรวจลม
หายใจก็รู้ว่านโปเลียนหลับสนิทจริงๆ  ใครที่อยากเรียนเก่งจะฝึกทําสมาธิแบบนโปเลียนก็ได้ คือจินตนาการ
ให้สมองเหมือนตู้ที่มีลิ้นชักหลายล้ินชัก แต่ละลิ้นชักเก็บไว้อย่างละวิชาเท่าน้ัน ลิ้นชักที่ ๑ เก็บวิชา
คณิตศาสตร์ พอจะเรียนคณิตศาสตร์ก็เปิดลิ้นชักที่ ๑ พอเรียนจบช่ัวโมงคณิตศาสตร์ก็ปิดลิ้นชักน้ีไม่ต้อง
กังวลถึงวิชาน้ีอีกแล้วเปิดลิ้นชักที่ ๒ คือภาษาอังกฤษซึ่งอยู่ในช่ัวโมงที่ ๒ พอเรียนภาษาอังกฤษจบก็ปิด
ลิ้นชักน้ี หันไปเปิดลิ้นชักภาษาไทย กีฬาและกิจกรรมอ่ืนๆ ต่อไป ข้อสําคัญคือต้องเปิดทีละลิ้นชัก คิดทีละ
เรื่อง ทําจบแล้วให้ปิดลิ้นชักทันที เวลาเรียนเป็นเรียน เวลาเล่นเป็นเล่น เรียนก็เก่ง เล่นกีฬาก็เก่งผู้เขียนเคย
ไปบรรยายธรรมสอนสมาธิให้นักมวยแชมป์โลกคนหน่ึง  
 ผู้จัดการเล่าว่า “นักมวยคนน้ีต่อยเมืองไทยชนะตลอด แต่ตอนน้ีผมจะส่งเขาไปต่อยต่างประเทศ
กลัวเขาจะแพ้ เพราะขาดกําลังใจ ที่เขาต่อยชนะในเมืองไทยก็เพราะเวลาอยู่ในเมืองไทย เสียงเชียร์ฝ่ายไทย
ด้วยกันทําให้เขาฮึกเหิม พอเขาต่อยถูกหรือผิดก็ไม่รู้คนดูจะตะโกนเชียร์อย่างเดียว เสียงเชียร์ทําให้ฮึกเหิมจึง
ต้ังใจชกจนชนะ แต่พอไปต่อยต่างประเทศ เขาต่อยดีแค่ไหนคนดูไม่เชียร์เขาหรอก คนดูจะเชียร์มวย
ประเทศเขา นักมวยเราก็ใจฝ่อ เพราะฉะน้ันต่อไปน้ีผมจะให้เขาฝึกสมาธิ คือไม่ต้องฟังเสียงเชียร์ ให้ต่อย
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อย่างเดียว ใครจะเชียร์ ใครจะด่า ต้องไม่สนใจ ต่อยลูกเดียว นักมวยคนไหนที่ต่อยมวยไป หันไปยิ้มให้แฟน
มวยไปด้วย เด๋ียวก็พลาดท่าโดนน็อค ตอนอยู่บนเวที เขามีหน้าที่ต่อย ต้องต่อยให้เต็มที่”  นักกีฬาหญิงของ
ไทยที่ไปยกนํ้าหนักชนะได้เหรียญทองโอลิมปิกเจ้าของวลีว่า“สู้โว้ย” ก็ทําแบบเดียวกันคือฝึกสมาธิ เวลา
นักกีฬาหญิงประเทศอ่ืนยกนํ้าหนักไม่ขึ้น  เขาร้องไห้งอแง โค้ชต้องมาปลอบใจ นักกีฬาหญิงของไทยน่ิงสงบ
มาก เวลายกไม่ขึ้นก็วางลงแล้วมาน่ังน่ิงทําสมาธิ ไม่แสดงอาการท้อหรือเสียใจ จากนั้นเธอก็ลุกขึ้นสู้ต่อไป
อย่างแน่วแน่คนจะมีสมาธิต้องฝึกระเบียบวินัยในตนเองคือฝึกทําทีละเรื่อง อย่านําหลายต่อหลายเรื่องมา
ปะปนกัน เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น  
 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เล่าว่าตอนที่ท่านบวชเป็นพระได้ไม่ก่ีพรรษา ท่านเรียนบาลีช้ันประโยค  ๓  
อยู่วัดแห่งหน่ึง ที่สํานักน้ีมีการฝึกกรรมฐานอีกด้วย หลวงพ่อพุธทําทั้งสองอย่าง คือฝึกกรรมฐานไปด้วยและ
เรียนบาลีไปด้วย พระรูปหน่ึงเตือนท่านว่า  “ท่านพุธทําอะไรให้จริงสักอย่างสิ จะเรียนก็เรียน จะน่ัง
กรรมฐานก็นั่ง มีที่ไหนกันน่ังกรรมฐานด้วย เรียนไปด้วย กรรมฐานเสื่อมหมด” ท่านพุธนึกตอบในใจว่า เรา
จะฝึกกรรมฐานไปด้วย เรียนไปด้วย เวลาเข้าห้องเรียนก็ทํากรรมฐานไปด้วย ไม่มีใครห้ามฝึกสมาธิเวลาเรียน
หนังสือมิใช่หรือ 
 พอเข้ากรรมฐานฝึกสมาธิ ท่านพุธกําหนดลมหายใจเข้าออก พอหายใจเข้าก็นับหน่ึง หายใจออก
นับหน่ึง ไม่คิดเรื่องอ่ืนเลย นับหน่ึงๆ สองๆ จนถึงสิบๆ แล้วก็นับหน่ึงๆ ถึงสิบๆ อย่างน้ี พอไปอยู่ใน
ห้องเรียนท่านน่ังแถวหน้าเลย เพ่ือไม่ให้อะไรทําให้ใจวอกแวก ท่านน่ังเพ่งไปท่ีอาจารย์เหมือนกับเพ่งกสิณ
จนกระทั่งอาจารย์รู้สึกอึดอัดถามว่า ท่านพุธมีปัญหาอะไรหรือ ท่านพุธตอบว่า “ผมกําลังเพ่งกสิณทําสมาธิ 
ถือเอาอาจารย์เป็นอารมณ์กรรมฐาน” อาจารย์ตอบแบบคนอารมณ์ดีว่า “ถ้าอย่างน้ันท่านเพ่งผมให้
กลายเป็นผุยผงไปเลย” พอใกล้จะสอบบาลี ท่านพุธหลับฝันเห็นไก่บินปร๋อไปเกาะบนร้ัวตีปีกขันเสียง
เจื้อยแจ้ว ท่านนําความฝันน้ีไปเล่าให้อาจารย์ฟัง อาจารย์บอกว่าสงสัยปีน้ีจะออกข้อสอบตอนไก่ปรบปีก 
อาจารย์ให้เก็งข้อสอบประโยคไก่ปรบปีก ท่านพุธก็เก็งประโยคน้ีแล้วไปบอกเพ่ือนๆ ว่าปีน้ีจะออกประโยคไก่
ปรบปีกเพ่ือนถามว่า “ท่านรู้ได้อย่างไร” ท่านพุธตอบว่า “ผมรู้จากความฝัน”พอถึงเวลาสอบปรากฏว่า
ข้อสอบออกเร่ืองไก่ปรบปีกจริงๆ ท่านพุธสอบได้กลายเป็นพระมหาพุธ ๓ ประโยค ท่านฝันแม่นจริงๆ 
ประสบการณ์ตรงน้ีทําให้ต่อมาหลวงพ่อพุธรณรงค์ให้สอนนักเรียนฝึกกรรมฐานเพ่ือให้เรียนเก่ง นักเรียนทั่ว
ภาคอีสานมาฝึกกรรมฐานที่วัดของท่าน ผู้เขียนไปช่วยท่านสอนด้วย หลวงพ่อพุธจึงเล่าประสบการณ์ของ
ท่านให้ฟังผู้เขียนถามหลวงพ่อพุธว่าทําไมท่านจึงสอนกรรมฐานให้นักเรียน ท่านตอบว่า เพราะท่านเจอมา
กับตัวเองดังเล่ามาแล้ว ท่านยังเล่าต่ออีกว่า วันหน่ึงผู้ปกครองพานักเรียนตัวเล็ก ๆ มาหา เด็กคนนี้เรียน
หนังสือไม่เก่งเพราะมีสมาธิสั้นเหลือเกิน เป็นเด็กผู้หญิงแต่อยู่ไม่สุข ซนเป็นลิงเลย เธอชอบกวนเพ่ือนๆ ใน
ห้องเรียนจนครูจะไล่ออกอยู่แล้วหลวงพ่อจับเด็กฝึกกรรมฐานให้จนกลายเป็นเด็กเรียนเก่ง จบปริญญาตรี
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และปริญญาโทได้ทุนรัฐบาลไปเรียนต่อปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกา วันที่สนทนากันน้ัน หลวงพ่อพุธเพ่ิง
ได้รับจดหมายจากศิษย์คนน้ันเขียนมาเล่าว่า  “ดิฉันทําตามที่หลวงพ่อสอน คือฝึกกรรมฐานก่อนนอนทุกคืน 
ปรากฏว่าพอใกล้สอบดิฉันฝันแม่นทุกทีเลยว่าข้อสอบจะออกอะไร ดิฉันบอกเพ่ือนที่เป็นฝรั่ง เพ่ือนก็ไม่เช่ือ 
แต่ถึงเวลาเข้าสอบ ปรากฏว่าข้อสอบออกตรงตามนั้นเลย เพ่ือนคิดว่าไปติดสินบนอาจารย์เลยรู้ข้อสอบ
ล่วงหน้าอยู่คนเดียว ที่จริงดิฉันฝันแม่นเหมือนหลวงพ่อน่ันแหละ” การทําสมาธินอกจากจะช่วยให้จําแม่น
แล้วยังทําให้จิตน่ิงไม่ต่ืนเต้นเวลาทําข้อสอบในสนามสอบ  
 สมัยที่ผู้เขียนเป็นสามเณรเรียนบาลีก็ฝึกสมาธิในการเรียนหนังสือเหมือนกัน เวลาเข้าห้องสอบแต่
ละคร้ังจะน่ังหลับตากําหนดลมหายใจเข้าออกประมาณ ๕ นาทีเพ่ือให้จิตใจสงบหายต่ืนเต้นแล้วจึงเปิด
ข้อสอบ จากน้ันก็ค่อยตอบข้อสอบด้วยความสุขุมรอบคอบ ผู้เขียนทําอย่างน้ีจนกระทั่งสอบได้ประโยค ๙ 
ขณะเป็นสามเณรจําได้ว่า ครั้งหน่ึงตอนเป็นสามเณรอยู่ที่สุพรรณบุรี ผู้เขียนเดินทางเข้ากรุงเทพฯเพ่ือสอบ
ประโยค ๕ ที่ตึกมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ พอกรรมการคุมห้องสอบแจกข้อสอบ ผู้เขียนก็ยังไม่ดูข้อสอบทันที 
ยังคงน่ังหลับตาภาวนาต่อไปอีกสิบนาที กรรมการคุมห้องสอบนึกว่าผู้เขียนน่ังหลับเวลาสอบจึงมาสะกิด
บอกว่า “สามเณรต่ืนได้แล้ว”  เสกคาถาเรียนเก่งต่อไปน้ีจะแนะวิธีฝึกสมาธิสําหรับช่วยให้เรียนเก่ง ให้
นักเรียนท่องคาถา ๔  คําคือ “จะ ภะ กะ สะ” เรียกว่าคาถากาสลัก คาถาน้ีมาจากหนังสือช่ือวชิรสารัตถ-
สังคหะที่พระรัตนปัญญาเถระแต่งไว้ที่เชียงใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๐๗๘ คาถาน้ีต้องเสกให้เป็น ถ้าเสกไม่เป็น คาถา
ไม่ศักด์ิสิทธ์ิ จะเรียนไม่เก่ง คาถา “จะ ภะ กะ สะ” น้ีต้องเสกเป็นคาบ คาบแปลว่า “วน” หน่ึงคาบมี ๔ จบ
จบที่หน่ึงเริ่มจากตัวที่หน่ึง “จะ ภะ กะ สะ” จบที่สองเร่ิมจากตัวที่สอง “ภะ กะ สะ จะ” จบที่สามเร่ิมจาก
ตัวที่สาม “กะ สะ จะ ภะ” จบที่สี่เริ่มจากตัวที่สี่ “สะ จะ ภะ กะ”อยากเรียนเก่งต้องเสกวันละ ๗ คาบก่อน
นอนและเวลาเข้าห้องสอบ ก่อนสอบทุกวิชา ต้องหลับตาเสก ๗ คาบ ลองเสกดูจะได้เรียนเก่งกันทุกคน ๑ 
คาบมี ๔ จบ ให้นักเรียนว่าพร้อมกันว่าจะ ภะ กะ สะ,ภะ กะ สะ จะ, กะ สะ จะ ภะ, สะ จะ ภะ กะเสก
คาถาอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องถอดรหัสคาถาเอามาปฏิบัติอีกด้วย เราต้องรู้ความหมายด้วยคาถาจึงจะ
ศักด์ิสิทธ์ิ เหมือนกับเรามีคาถากันเสือกันช้าง เวลาที่เราเข้าป่าเจอเสือเจอช้าง เสกคาถาอย่างเดียวไม่พอ 
ต้องพกหลวงพ่อโกยวัดหน้าต้ังคือว่ิงไปด้วยเสกคาถาไปด้วยยามเข้าป่าเสกคาถากันช้างไล่ ขึ้นต้นไม้อีกด้วย
ช่วยคาถา เห็นนํ้าแกงจวนหมดรสโอชา เติมนํ้าปลาอีกด้วยช่วยนํ้าแกงคําว่า “จะ ภะ กะ สะ” แปลว่าอะไร 
คําทั้งสี่ได้มาจากคําที่หน่ึงของคาถาภาษาบาลีดังต่อไปน้ีจะชะ ทุชชะนะสังสัคคังภะชะ สาธุสะมาคะมัง กะ
ระ ปุญญะมะโหรัตตัง สะระ นิจจะมะนิจจะตังมีคําแปลว่าหลีกเลี่ยงคนพาล (จะ) สังสรรค์บัณฑิต (ภะ) ทําดี
เป็นนิจ (กะ) คิดถึงความเปลี่ยนแปลง (สะ) นักเรียนที่อยากเรียนเก่งต้องเสกคาถากาสลักทั้ง  ๔  คํา วันละ 
๗ คาบเป็นอย่างน้อยและถอดรหัสนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันด้วย ดังต่อไปน้ี 
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(จะ) หลีกเลี่ยงคนเกเรไม่ชอบเรียนหนังสือและชอบหนีโรงเรียนเป็นประจํา  
(ภะ) คบหาคนเรียนเก่งหรือต้ังใจเรียน หมั่นเข้าพบครูบาอาจารย์  
(กะ) ขยันอ่านหนังสือ ทําการบ้าน และทํางานที่ครูสั่งมา  
(สะ) สอบได้คะแนนดีแล้วอย่าประมาท ต้องขยันศึกษาเล่าเรียนเสมอต้นเสมอปลายเมื่อใดหมด

กําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนให้นึกถึงความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่และ นึกถึงประวัติของคนเรียนเก่ง
อย่างหลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เพ่ือใช้เป็นแบบอย่างให้เราต้ังใจเรียนต่อไป ดังพระราช
นิพนธ์ของรัชกาลที่ ๖ ที่ว่าประวัติวีรบุรุษไซร้ เตือนใจ เรานา ว่าอาจจักยังชนม์ เลิศได้ แลยามจะบรรลัย ทิ้ง
ซึ่ง รอยบาทเหยียบแน่นไว้ แทบพ้ืนทรายสมัยขออ้างบุญกุศลที่เราบําเพ็ญวันน้ีและก่อนหน้าน้ี เป็นเคร่ือง
บูชาคุณของท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  ขอพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์
ได้มีส่วนแห่งบุญกุศลที่เราบําเพ็ญถวายท่านในคร้ังน้ี ให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง เจริญงอกงาม
ไพบูลย์ย่ิงขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สถิตเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของศิษยานุศิษย์
ตลอดกาลนานขอบารมีธรรมของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้ปกแผ่ไพศาลคุ้มครองพวกเรา 
ทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา สามารถในการศึกษาและการทํางาน เจริญ
ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ ธนสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วย
ธรรม ก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆ จงพลันสําเร็จ จงพลันสําเร็จ จงพลันสําเร็จ ทุกท่าน ทุกคน ตลอดกาล
นานเทอญ  
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ค่านิยมที่เปล่ียนแปลงเพราะสังคมเปล่ียนไป 
Values change because society changes 

 

                                                                                        พระครูปริยัติกิตติธํารง∗ 
    

 
บทคัดย่อ 

 ค่านิยม (Value) เป็นตัวกําหนดบทบาทและพฤติกรรมของการดํารงชีวิตอยู่ของคนในสังคม 
สังคมจะเจริญก้าวหน้า หรือเสื่อมถอยก็ขึ้นอยู่กับค่านิยมของคนในสังคมน้ันๆ การสร้างค่านิยมที่ถูกต้องและ
เหมาะ จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิง การปลูกฝังให้บุคคลรู้จักคุณค่าของความเป็นมนุษย์คือ การให้มีความรัก 
ความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเก้ือกูล ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน และรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน 
ควรจะสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ผู้นําในการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับมนุษยธรรมในสังคมไทย 
ได้แก่ ผู้บริหารประเทศ ข้าราชการ ปัญญาชน นายทุน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล และผู้นําทางศาสนาต่างๆ คือที่มาของค่านิยมในสังคมไทยในปัจจุบัน 
 
คําสําคัญ : ค่านิยม; การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 

Abstract 

             Value is the determinant of role and behavior of people who live in the  
changing world, so we have to adjust ours to meet it. Value of society is the role and 
behavior of all in that community. Our society will be risen or fallen depends on its  
value, so we have to construct or create good value for our community and We need to 

                                             
∗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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teach and train our people to  behave and follow the good value of the time. The good 
value such as loving, sympathize, helping, sharing, and being responsible are very 
important to us in any society, especially in our nation, Thailand. Our leaders in any kind 
of administrative office. 
     
Keywords :  Value, Sociat Changing  
 
บทนํา 
 ค่านิยมต่างๆ ในสังคมไทยปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และมากเกินกว่าที่จะคิดเสีย
อีก สาเหตุที่สําคัญน้ัน เน่ืองมาจากการรับเอารูปแบบหรือแบบอย่างของวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรม
จีนเข้ามา จึงทําให้วัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมจีนแพร่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีอิทธิพลต่อค่านิยมของ
สังคมไทยเป็นอย่างมากในปัจจุบัน  
 ในทางสังคมวิทยานั้น คําว่าค่านิยม (Value) หมายถึง สิ่งที่บุคคลยึดถือและยอมรับกันเป็น
เครื่องช่วยตัดสินใจและกําหนดการกระทําของตนเอง หรือหมายถึง มาตรฐานการตัดสินที่บุคคล ค่านิยม 
(Value) คือวิธีการจัดรูปแบบความประพฤติที่มีความหมายต่อบุคคล และเป็นแบบฉบับของความคิดที่ฝัง
แน่นอยู่ในใจ สําหรับยึดถือในการปฏิบัติตนของคนในสังคม คือการมีหลักธรรมและศาสนาเป็นที่พ่ึง การ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน การได้รับยกย่องในสังคม การมีความสุขในชีวิตครอบครัว ความภาคภูมิใจในตัวเอง การมี
เพ่ือนที่ดี และความสําเร็จในชีวิต เป็นต้น  
 ดังน้ัน ด้วยเหตุน้ี ค่านิยมน้ัน จึงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ตามยุคตามสมัย ตามกระแสของ
สังคมหรืออาจจะมีค่านิยมใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่ค่านิยมเก่าก็ถูกลืม หรือกลืนไปตามกาลเวลาที่สังคม
เปลี่ยนแปลง จึงทําให้สังคมในปัจจุบันเปลี่ยนไป   
ความหมายของคําว่า “ค่านิยม” ค่านิยมของสังคม (Social Value) คือสิ่งที่คนสนใจ สิ่งที่คนปรารถนาจะ
ได้ ปรารถนาจะเป็น หรือกลับกลายมาเป็นสิ่งที่คนถือว่าเป็นสิ่งที่บังคับต้องพูด ต้องทํา ต้องปฏิบัติ เป็นสิ่งที่
คนบูชายกย่องและมีความสุขจะได้เห็น ได้ฟัง และได้เป็นเจ้าของ เป็นต้น๓ 
 พ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินชีวิตของสมาชิกในสังคม คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน หรือ 
ที่เรียกว่า การกระทําระหว่างกันทางสังคม (Social Interaction) ซึ่งหมายถึง  กระบวนการตอบสนอง  

                                             
 ๓ ไพฑูรย์  เครือแก้ว, วัฒนธรรมเบื้องต้น,  พิมพ์คร้ังท่ี ๕,  (พระนคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๑๓),  
หน้า ๘๘.  
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ซึ่งกันและกันในการแสดงออกระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม โดยพฤติกรรมหรือการแสดง ออกของบุคคลหน่ึง  
จะเป็นผลต่อการแสดงพฤติกรรมสนองตอบของอีกบุคคลหน่ึง ทั้งน้ีและทั้งน้ัน โดยผ่านกระบวนการสื่อ
ความหมายที่ใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน เช่น โดยการใช้ภาษา กิริยาท่าทาง  และสัญลักษณ์อ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถ
ตีความพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลได้ตรงกัน  ทั้งน้ีไม่จําเป็นว่าบุคคลหรือกลุ่มจะมีการปฏิสัมพันธ์
กันโดยตรง บุคคลหรือกลุ่มอาจมีการปฏิสัมพันธ์กันโดยทางอ้อม  โดยผ่านกระบวนการสื่อสารอ่ืนๆ  
 พ้ืนฐานแรกเร่ิมในการศึกษากระบวนการสังคมน้ัน  ได้นําแนวความเข้าใจเก่ียวกับระบบ
นิเวศวิทยาของวิชาชีววิทยามาประกอบการวิเคราะห์สังคมมนุษย์ โดยเฉพาะคือ ทฤษฎีของ ชาร์ลส์  ดาร์วิน  
(Darwin Charles)๔  ซึ่งได้นํามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สังคม  แนวความคิดซึ่งอธิบายสังคมมนุษย์ 
โดยใช้ทฤษฎีของ ชาร์ลส์ ดาวิน  มาเป็นพ้ืนฐาน เรียกว่า Social  Darwinists  โดยอธิบายว่า มนุษย์ก็
เช่นเดียวกับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายท่ีจะต้องมีการต่อสู้เพ่ือความอยู่รอดของชีวิต ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่มีชีวิต 
อ่ืนๆ ที่การปรับตัวเกิดขึ้น ต้นไม้จะพยายามแผ่ก่ิงก้านสาขาให้สูงใหญ่กว่าต้นอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้แสงสว่างจาก
ดวงอาทิตย์ สัตว์ใหญ่ต้องพ่ึงพิงสัตว์เล็กเป็นอาหารโดยการใช้พลังกายเข้าต่อสู้ แต่มนุษย์ต้องใช้แบบ
แผนการปฏิสัมพันธ์โดยมีพ้ืนฐานจากวัฒนธรรมในการอยู่รอดของชีวิต 
 สรุปได้ว่า ค่านิยมหมายถึง สิ่งที่คนยึดถือประจําใจที่ช่วยตัดสินใจในการเลือกที่จะกระทํา ซึ่งเป็น 
สิ่งที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม แต่เป็นสิ่งปรารถนาของคนส่วนใหญ่ในสังคมน้ันๆ 
 
ความสําคัญของค่านิยม๑ 
 ค่านิยม๕ (Value) มีความเก่ียวพันกันกับวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด ค่านิยมบางอย่างได้สร้างแกน
ของวัฒนธรรม ลักษณะขั้นมูลฐานของวัฒนธรรม เกิดจากค่านิยม เช่น คนไทยปรารถนาหรือต้องการท่ีจะมี
อิสรเสรี ซึ่งจัดเป็นค่านิยมของสังคมไทยที่มีมาแต่โบราณกาล คนไทยจึงมีชีวิตอยู่อย่างอิสรเสรีตามแบบฉบับ
ของคนไทย อิสรเสรีจึงเป็นแกนของวัฒนธรรมไทย  
 ค่านิยมมีความสําคัญมาก และมีผลกระทบต่อความเจริญ ความเสื่อมเสียของสังคมและความ
มั่นคงของชาติ กล่าวคือ สังคมที่มีค่านิยมที่เหมาะสมและถูกต้อง เช่น ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร 
ความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี เป็นต้น ค่านิยมบางอย่างขึ้นอยู่กับลักษณะ และ

                                             
 ๔Charles, Darwin, The Problems of World Population, (London : Cambridge University Press, 
1958),  p. 102.  
 ๕ฉวีวรรณ  วรรณประเสริฐ,  สังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา, ๒๕๒๒), หน้า ๓๙-๔๐.  



 

๑๖                 วารสาร 

สภาพแวดล้อมทางสังคม เมื่อสภาพของสังคมเปลี่ยนแปลงไป ค่านิยมเก่าก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย และจะมี
ค่านิยมใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่ 
 ที่มาของค่านิยมของสังคมไทยน้ัน มีที่มาหลายด้านด้วยกัน ดังจะกล่าวได้ ดังน้ีคือ๖ 
 ๑.  ศาสนาพุทธ (Buddhism) คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (๙๖.๔%) และปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาเข้ามาเก่ียวข้องกับชีวิตของคนไทยต้ังแต่เกิดจนตาย มีการอบรม
สั่งสอนศีลธรรมหรือหลักธรรมทางพุทธศาสนาให้แก่บุตรหลานตั้งแต่เล็กๆ พุทธศาสนาจึงสร้างค่านิยมใน
สังคมไทย เช่น การทําบุญตักบตร ความซื่อสัตย์สุจริต ความสามัคคีมีวินัย การเคารพผู้ใหญ่ และเคารพผู้
อาวุโส เป็นต้น 
 ๒.  ศาสนาพราหมณ์ พิธีการและพระราชพิธีต่างๆ ซึ่งเป็นประเพณีตามลัทธิพราหมณ์ โดย 
เฉพาะอย่างย่ิงการอาบนํ้าในพิธีการต่างๆ หรือพิธีสนาน ได้เข้ามาเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างมาก 
ศาสนาพราหมณ์จึงสร้างค่านิยมในสังคมไทย เช่น คนไทยชอบจัดงานพิธีต่างๆ เป็นต้นว่า พิธีรดนํ้าในการสมรส 
พิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีอาบนํ้าศพ และพิธีทําขวัญนาค เป็นต้น  
 ๓.  ระบบศักดินา (Aristocrat System) สังคมไทยผูกพันกับระบบศักดินามาเป็นเวลานาน ตาม
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ระบบศักดินาจึงมีบทบาทสําคัญมากในการสร้างค่านิยมของสังคมไทย เช่น 
ค่านิยมของความอยากเป็นเจ้านาย การมียศถาบรรดาศักด์ิ และชอบรับราชการ เป็นต้น เพราะจะได้เป็น
เจ้าคนนายคน ดังคําโบราณที่สอนไว้ว่า เรียนให้สูงจะได้เป็นเจ้าคนนายคน 
 ๔.  ระบบเกษตรกรรม สังคมไทยเห็นสังคมเกษตรกรรม (Agrarians Society) คนไทยจึงมีความ
ผูกพันกันอย่างใกล้ชิด ตามสภาพของท้องถิ่น คนไทยส่วนใหญ่อยู่ในชนบท ชาวชนบทที่อาศัยอยู่ในละแวก
บ้านเดียวกันจะมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ใครได้รับความเดือดร้อนก็จะช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
เท่าที่จะช่วยได้ น้ีคือลักษณะที่แท้จริงของสังคมไทย 
 ๕.  ความเช่ือในอํานาจของสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เป็นผลมาจากความกลัว เช่น กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วย 
กลัวภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น จึงมีการกราบไหว้อ้อนวอนขอให้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆ ทําให้คน
ไทยมีค่านิยมในเรื่องการกราบไหว้บูชาภูเขา ต้นไม้ สัตว์ที่มีลักษณะผิดจากสภาพปรกติธรรมดา จึงเป็นที่มา
ของความเช่ือในอํานาจสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 
 
 
 

                                             
 ๖ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ,  (อ้างแล้ว),  หน้า ๔๑. 



 มจร. สังคมศาสตรป์รทิรรศน์             ๑๗ 

 
ค่านิยมทั่วๆ ไปของสังคมไทย 
 ค่านิยมทั่วๆ ไปของสังคมไทยในปัจจุบันน้ี มีมากมายหลายประการด้วยกัน ซึ่งพอจะนํามากล่าว
ไว้ในที่น้ีได้ ดังต่อไปน้ี คือ๗ 
 ๑.  ความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ (The King)  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นจุดศูนย์
รวมจิตใจของคนทั้งชาติ พระองค์ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์ เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวของคนไทย ในการปกครองแบบ
ระบอบประชาธิปไตยน้ัน แม้ว่าพระองค์จะทรงมีอํานาจลดน้อยลง แต่พระบรมเดชานุภาพมิได้ลดน้อยลง
ด้วยเลย พระองค์ทรงมีบทบาทมากขึ้นในด้านพิธีการ สังคม การปกครอง ทรงเป็นผู้นําทางด้านชีวิตความ
เป็นอยู่ของราษฎร พระองค์จะพระราชทานสิ่งของเงินทองต่างๆ  ร่วมการกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
พระองค์ทรงเป็นกําลังสําคัญในการสร้างความสามัคคีในชาติ และการรักษาเอกราชของชาติไทย เพราะคน
ไทยมีความแตกต่างกันในเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ฯลฯ ต่างก็มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ ภาวะ
สังคมไทยในปัจจุบันน้ีประสบภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศนานัปการ แต่สามารถอยู่รอดได้ เพราะ 
คนไทยมีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ จึงยอมเสียสละทุกอย่าง เพ่ือรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  
 ๒.  เรื่องเงินตรา (Money) ด้วยเหตุที่เงินสามารถนําไปใช้แลกเปลี่ยนกับสิ่งของทุกชนิดที่มีอยู่
ในโลกน้ี เงินจึงเป็นค่านิยมที่สําคัญย่ิงของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในขณะที่สังคมปัจจุบันกําลังช่ืนชม
ในวัตถุนิยม (Materialism) การที่คนไทยมีค่านิยมในการนับถือเงิน เพราะบุคคลมีเงินได้รับการยกย่องและ
เคารพนับถืออย่างกว้างขวาง บางครั้งก็ไม่ได้คํานึงว่า ผู้น้ันจะได้เงินมาทําให้ร่ํารวยขึ้นโดยวิธีใดก็ตาม เงิน
นํามาซึ่งเกียรติยศ อํานาจและช่ือเสียงบางคนบริจาคเงินเป็นจํานวนมากเพ่ือสาธารณกุศลจะได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณต่างๆ จนได้รับการยกย่องในสังคม ให้คุณค่าหรือความดีของบุคคลขึ้นอยู่กับเงิน ถือ
เงินตราเป็นพระเจ้า 
 คนที่มีฐานะร่ํารวยมักจะได้รับการเลือกต้ังให้เป็นผู้นําของชุมชน หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ หรือ
จังหวัด ข้าราชการบางคนที่ขัดผลประโยชน์ของเขาได้ เพราะรู้จักกับผู้บังคับบัญชาและเงินเข้าถึง การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาจังหวัดฯลฯ ในสังคมไทยก็มีการทุ่มเทเงินซื้อเสียง 
ยังมีคําพังเพยท่ีว่า ใครมีเงินมีทองก็นับเป็นน้องเป็นพ่ี แสดงให้เห็นว่า เงินมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนได้ เป็นต้น   
 ๑๓.  อํานาจ (Power) คนทุกคนในสังคมยกย่องอํานาจ การต่อสู้แข่งขันทางการเมืองเป็นการ
ต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งอํานาจ (Power) สังคมไทยมีอดีตผูกพันกับระบบศักดินาที่มีการยกย่องอํานาจเป็น

                                             
 ๗ฉวีวรรณ  วรรณประเสริฐ,  (อ้างแล้ว),  หน้า ๔๒.  



 

๑๘                 วารสาร 

เวลานาน และอํานาจเป็นเครื่องมือสําคัญในการควบคุมสังคม จะเห็นได้มากจากระบบราชการ โดยอํานาจ
จะแผงอยู่ในตําแหน่ง และตําแหน่งที่มีอํานาจมากในสังคมไทยก็ คือ ตําแหน่งนายกรัฐมนตรี (Prime 
Minister) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นต้น   
 ๔. การทําบุญกุศล  (Make Merit) ค่านิยมในเรื่องการทําบุญกุศล ได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก 
คําสอนของศาสนาต่าง ๆ ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฉะน้ัน ศาสนาพุทธจึงมีอิทธิพลในการสร้าง
ค่านิยมเก่ียวกับการทําบุญกุศล ชาวพุทธมีความเช่ือในเร่ืองของกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิดชาว 
พุทธเช่ือว่าการทําบุญกุศลน้ัน เป็นกรรมดีที่จะสะสมสร้างไว้แล้วจะส่งผลถึงอนาคตทั้งในชาติน้ีและ 
ชาติหน้า๘  
 พระธรรมโกศาจารย์ หรือหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ๙ แห่งสวนโมกขพลาราม ท่านได้อธิบายเรื่องการ
ทําบุญและการประกอบการกุศลว่า ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถือว่า การทําบุญที่สูง สุดคือ การทําคนให้
เป็นมนุษย์ ให้เขาได้รับความสุขด้วย การมีจิตใจสะอาดปราศจากกิเลส การทําบุญบางอย่าง ฉะน้ันการ
เผยแพร่หลักธรรมคําสอนของศาสนาต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนได้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันเป็นสิ่งจําเป็น
อย่างย่ิง เพ่ือให้เข้าถึงค่านิยมการทําบุญที่ถูกต้อง 
 ๕.  ความสนุกสนาน  (Enjoyment) คนไทยรักความสนุก กิจกรรมต่าง ๆ จึงต้ังอยู่บนพ้ืนแห่ง
ความสนุกสนาน การทําบุญการจัดงานพิธีกรรมต่าง ๆ ตลอดถึงการทํางานจะมีความสุขสนุกสนาน
สอดแทรกอยู่ด้วยเสมอ คนไทยมีความสนุกสนานมาตั้งแต่เกิดไปจนตาย ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนานน้ี 
จะเป็นผลกระทบกระเทือนต่อสังคมหลายประการเพราะค่านิยมแห่งความสนุกสนานน้ี จําเป็นจะต้องแก้ไข
เพราะคนจํานวนมากมักนึกถึงความสนุกสนานโดยไม่คิดว่า เป็นการฟุ่มเฟือยเกินไป ทําให้กระทบกระเทือนต่อ
เศรษฐกิจของครอบครัว รายได้ส่วนบุคคลนําไปสู่ปัญหาครอบครัว และสังคมอย่างต่อเน่ืองกัน คนไทยชอบ
สนุกสนาน แต่ควรพอประมาณ และมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาชีพ เพ่ือการกินดีอยู่ดีของ
ครอบครัว   
 ๖.  การบริโภคนิยม  (Consumptionalism) คนไทยส่วนใหญ่สนใจเรื่องการบริโภคมาก ชอบ
เสาะแสวงหาอาหารรับประทานเป็นพิเศษ บริโภคนิยมแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ 

                                             
 ๘อานนท์ อาภาภิรม,  มนุษย์กับสังคม : สังคมและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บํารุงนุกูลกิจ,  
๒๕๑๕), หน้า ๘๙.  
   ๙ พุทธทาสภิกขุ, การทําบุญทํากุศลท่ีสูงสุด,ความงมงาย, (กรุงเทพหานคร : โรงพิมพ์การพิมพ์               
พาณิชย์, ๒๕๐๑.), หน้า ๑๕๖. 



 มจร. สังคมศาสตรป์รทิรรศน์             ๑๙ 

 
  -  การบริโภคอาหารแปลกๆ เช่น ผัดเผ็ด กบทอด ยําเล็บมือนาง ยํามันสมองลิง เป็นต้น 
   -  การบริโภคอาหารรสจัด เช่น เปรี้ยวจัด เค็มจัด หวานจัด เผ็ดจัด แซบ เป็นต้น 
   -  การบริโภคอาหารสด เช่น ผักสด ผลไม้สด เน้ือสด ปลาสด กุ้งสด และหอยสด เป็นต้น           
 เน่ืองจากการบริโภคนิยม เป็นค่านิยมทั่วไปของสังคมไทย ดังน้ัน กิจกรรมต่าง ๆ จะผูกพันอยู่กับ
เรื่องการบริโภคตลอดเวลา 
 ๗.  โหราศาสตร์  (Astrology) เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยในปัจจุบัน มีการ
แข่งขันกันมาก ทําให้เกิดความตึงเครียด และมีความวิตกกังวลเก่ียวกับโชคชะตาชีวิตของคนทุก ๆ ด้าน  
จึงต้องแสวงหาความรู้ล่วงหน้าว่า ชะตาชีวิตของตนในอนาคตจะเป็นอย่างไร โหราศาสตร์จึงได้รับความ
สนใจอย่างกว้างขวางในสังคมไทย นับต้ังแต่ชนช้ันผู้บริหารประเทศ ไปจนถึงคนธรรมดาสามัญทั่วไป จึงทํา
ให้โหราศาสตร์ มีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของคนไทย เรื่องน้ีควรแก้ไขด้วยด่วน เพราะจะทําให้คนหลง 
งมงาย เช่ือง่าย ไร้เหตุผล ไม่สมกับเป็นชาวพุทธ ฯลฯ 
 ๘.  การจัดงานพิธีต่าง ๆ (Ceremony) คนไทยส่วนใหญ่นิยมจัดงานพิธีในโอกาสต่าง ๆ มาก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนวงจรชีวิต เช่น งานฉลองวันคล้ายวันเกิด งานบวช งาน
มงคลสมรส งานข้ึนบ้านใหม่ งานศพฯลฯ  การจัดงานต่าง ๆ ดังกล่าวมักจะจัดให้ใหญ่โตเพ่ือความมีหน้ามี
ตาของตน ทั้ง ๆ ที่ไม่มีเงินก็ยอมไปกู้หน้ียืมสินผู้อ่ืนเขามา นับว่าเป็นการไม่สมควรอย่างย่ิง เปรียบเสมือน 
“การตําพริกละลายแม่นํ้า” หลังจากการจัดงานแล้วก็กลายเป็นคนมีหน้ีมีสินมากมาย บางคนมีลูก ๓ คน
แล้ว ยังใช้หน้ีสินไม่หมด เพราะการจัดงานใหญ่โตเหตุเกินฐานะนั่นเอง  ค่านิยมในเรื่องน้ีควรจะได้รับการ
แก้ไขใหม่โดยเร็ว เพ่ือให้เหมาะสมภาวะเศรษฐกิจของสังคมปัจจุบัน เพราะการจัดงานพิธีการต่าง ๆ น้ัน 
ควรจัดให้ถูกต้องตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นน้ัน ๆ แต่จะต้องจัดอย่างประหยัด โดยเชิญเฉพาะญาติผู้ใหญ่ 
พ่ีน้อง และแขกที่ใกล้ชิดจํานวนหน่ึงเท่าน้ันก็เพียงพอแล้ว   
 ๙. ความหรูหรา  (Luxury) คนไทยนิยมแสดงออกซึ่งความหรูหรา เพ่ือแสดงให้เห็นว่า 
สถานภาพทางสังคมของตนสูง เป็นคนช้ันสูง หัวสมัยใหม่  มีเงินมีทอง มีรสนิยมสูง ความหรูหราน้ีเป็น
ค่านิยมที่ควรแก้ไขอย่างรีบด่วน เพราะเป็นการฟุ่มเฟือย บ่ันทอนรายได้ของตัวเองและครอบครัว ตลอดถึง
สังคมด้วย คนร่ํารวยจริง ๆ จะแสดงตนเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทอง มีความตระหน่ีถี่ถ้วน และมีรายได้สูง สามารถ
ออมทรัพย์ไว้ได้ การแต่งตัวก็แต่งพอควร ไม่ฟุ้งเฟ้อเกินไป 
          ๑๐. ความเป็นปัจเจกภาพ  (Individuality)  ซึ่งถึงความเป็นตัวของตัวเอง หรือความเป็นไท 
ในตัวเอง คนไทยส่วนใหญ่นิยมความเป็นตัวของตัวเอง แสดงถึงความมีอิสรเสรีภาพในการประกอบ 
กิจกรรมต่าง ๆ ตามความคิดของตัวเอง ถ้ามีความเป็นไทมากเกินไป จะทําให้ขาดความรู้สึกผูกพัน กับกลุ่ม
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ของในสังคม ทําให้ขาดการรวมกลุ่มหรือองค์กร ตลอดถึงการทํางานเป็นหมู่เป็นคณะ หรือเป็นทีม ยังผล
เสียหายให้เกิดแก่สังคมอย่างย่ิง 
         ๑๑. ตัวใครตัวมัน เกิดจากภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง สิ่งแวดล้อมสับสน คนตกอยู่ในสภาพลําบาก 
ทําให้คนไทยส่วนใหญ่รู้สึกนึกถึงตัวเองมากกว่าคนอ่ืน มุ่งที่จะเอาตัวรอดดังคําพังเพยที่ว่า   “รู้รักษาตัวรอด
เป็นยอดดี” ค่านิยมตัวใครตัวมันน้ีเป็นอันตรายต่อเอกภาพของสังคมเป็นอย่างย่ิง ค่านิยมเก่ียวกับตัวใคร 
ตัวมันน้ี เกิดขึ้นในสังคมเมืองมากกว่าชนบท เพราะชาวชนบทส่วนใหญ่มีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่โอบอ้อมอารี 
ค่านิยมน้ีทําให้คนเห็นแก่ตัว พ่อแม่ ครูอาจารย์จะต้องฝึกอบรมเด็กให้มีความเสียสละ รู้จักบําเพ็ญประโยชน์
แก่ผู้อ่ืน ฝึกให้เป็นคนรู้จักให้และรู้จักรับ ตลอดถึงมารยาทต่าง ๆ ในสังคม รู้จักป้องกันความปลอดภัยให้
ครอบครัว หมู่บ้านและประเทศชาติ  
 ๑๒.  การพนัน  (Gambling) คนไทยนิยมเล่นการพนันต้ังแต่เล็กจนใหญ่ การพนันที่จัดทําเป็น
ล่ําเป็นสันและมีผู้เล่นจํานวนมากคือ การเล่นสลากกินแบ่งรัฐ การเล่นหวยใต้ดินและบนดิน การเล่นไพ่ เล่น 
ถั่ว โป ไฮโล รัมมี่ การเล่นสลากกินรวบ เป็นต้น ทั้งน้ีเพราะคนไทยโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาชาวชนบทน้ัน  
มีเวลาว่างมาก จึงใช้เวลาว่างไปเล่นการพนัน หวังร่ํารวย ไม่อยากทํางาน การพนันเป็นสิ่งช่ัวร้าย เป็น
พฤติกรรมที่ไม่ดี ผิดศีลธรรม และทําให้เกิดการทุจริต คดโกงต่าง ๆ เป็นตัวอย่างไม่ดี และเป็นตัวการ
อันหน่ึงที่ทําให้เกิดการลักเล็กขโมยน้อยขึ้นในสังคม 
 ๑๓.  การขาดระเบียบวินัย  (Disorganization) คนไทยชอบทําอะไรเพ่ือความพอใจของตนเอง
มากกว่าส่วนรวม โดยไม่คํานึงถึงผลที่ผู้อ่ืนจะได้รับ การขาดระเบียบวินัยจะเห็นได้จากกิจกรรมหลายอย่าง 
คนไทยขาดวินัยในตัวเองมาก และไม่นิยมปฏิบัติตามระเบียบวินัยของส่วนรวมด้วย จึงก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียขึ้นในสังคม ทั้งน้ีเพราะขาดการฝึกอบรมจากครอบครัว โรงเรียน และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภาวะสังคม
พิการก็จะเกิดจากคนขาดระเบียบวินัยน้ีเอง ดังน้ัน จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องฝึก อบรมให้เด็กรู้จักปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัย กฎกติกาของสังคม และผู้ใหญ่ก็จะต้องทําตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีงามในเร่ืองระเบียบวินัย 
ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ดู และปฏิบัติตามอีกด้วย  
 ๑๔.  ไทยมุง  (Curious Spectators) คนไทยส่วนใหญ่ชอบสนใจต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
รถชนกัน ไฟไหม้ การทะเลาะวิวาทชกต่อยกัน เป็นต้น คนจะมามุงกันดูด้วยความสนใจ จนเรียกติดปากว่า 
ไทยมุง และ นอกจากน้ียังชอบสอดรู้สอดเห็นสนใจเรื่องของชาวบ้านของผู้อ่ืนเขาอีกด้วย ค่านิยมน้ีไม่สู้จะดี
นัก เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทั่วๆ ไป แต่มีผลเสียที่จะทําให้เกิดปัญหาสังคมเช่นกัน กรณีไฟไหม้ คนมุงดูมาก
จนกระทั่งรถดับเพลิงตํารวจทํางานไม่สะดวก จึงทําให้ไฟไหม้ลุกลามมากขึ้น ฉะน้ัน เราควรจะเลิกค่านิยม
ไทยมุงเสีย   
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 ๑๕.  ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่  (Generosity) คนไทยนิยมเลี้ยงหรือต้อนรับแขกไปใครมาหาสู่ด้วย
การเลี้ยงเครื่องด่ืม เช่น นํ้าอัดลม นํ้ามะพร้าว นํ้าหวาน นํ้าเย็น หรือบางครั้งก็เลี้ยงอาหารหนัก โดยถือเป็น
ธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ  ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ ชาวชนบทจะมีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือมาก แม้คน 
แปลกหน้าไม่รู้จักกันมาก่อน ก็ต้อนรับด้วยการเลี้ยงนํ้าหรือผลไม้ต่างๆ ที่ตนมีอยู่ ถ้าเป็นที่รู้จักย่ิงเอ้ือเฟ้ือ
มากขึ้น หากเป็นฤดูผลไม้จะจัดผลไม้ให้เป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย ค่านิยมน้ีควรจะส่งเสริม 
ให้คงมีอยู่ตลอดไป เพ่ือให้เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย แต่ควรจะปรับปรุงแก้ไข คือ ให้มีความเอ้ือเฟ้ือ  
เผื่อแผ่ตามอัตภาพของตน  อย่าให้มากจนเกินไป  จนทําให้เป็นผลกระทบกระเทือนต่อรายได้และครอบครัว
ของตน   
 ๑๖.  การศึกษา  (Education) คนไทยนิยมส่งบุตรหลานของตนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน 
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เท่าที่สภาวะเศรษฐกิจของตนจะอํานวยให้ แต่เดิมมาคนไทยนิยมยกย่องคนที่
ได้รับการการศึกษาสูง เพราะอยากเป็นเจ้าคนนายคน โดยเฉพาะอย่างคนในเมืองหลวง แต่คนในชนบทยัง
นิยมช่ืนชมอยู่ คนไทยจํานวนไม่น้อย นิยมในเรื่องวุฒิทางการศึกษา มากกว่าประสบการณ์(Experience) 
การรับสมัครงานทั่วไปจึงมักพิจารณาวุฒิการศึกษา หรือปริญญาบัตรเป็นเกณฑ์อันดับแรก เพราะ 
การศึกษาเป็นหัวใจในการพัฒนาคนและประเทศชาติ ฉะน้ัน ค่านิยมด้านการศึกษาจะไม่เสื่อมสลายไปจาก
สังคมไทย  
 ๑๗.  ระบบอาวุโส  (Senior system) คนไทยเคารพนับถือผู้มีอาวุโสมาต้ังแต่โบราณกาล บุคคล
ที่มีอายุมากกว่าก็จะเรียกลุง ป้า น้า อา พ่ี ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีระบบเครือญาติกันแต่อย่างไร ทําให้เกิดความรู้สึก
เป็นญาติพ่ีน้องกัน มีความเป็นกันเอง ซึ่งจะนําไปสู่ความสามัคคีกันภายในชาติ ระบบอาวุโสอีกอย่างหน่ึงก็
คือ การที่อยู่นานกว่า ทํางานนานกว่า หรือแก่กว่า พรรษามากกว่า ก็จะได้รับการยกย่องด้วย แต่บุคคลบาง
คนใช้ค่านิยมเกี่ยวกับระบบอาวุโสไม่ถูกต้องไปปฏิบัติในหน่วยราชการ  บริษัทห้างร้าน เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์การต่าง ๆ กล่าวคือ ไม่ยอมเป็นผู้ตามหรือเช่ือในเหตุผลของผู้อ่อนวัยกว่า ฉะน้ัน ระบบอาวุโส
จะต้องได้รับการแก้ไขให้เหมาะสม เมื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมและ
ส่วนรวมมากย่ิงขึ้นด้วย   
 ๑๘.  ชาตินิยม  (Nationalism) คนไทยน้ัน ส่วนมากมีชาตินิยมยังไม่ถึงขั้นสุดสายหรือสุดโต่ง 
(Extreme) เหมือนกับชาวญี่ปุ่น ชาวเยอรมัน ชาวยิว ชาวจีน ชาวอินเดีย คนไทยบางคนทําอะไรเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว ไม่คํานึงถึงชาติบ้านเมือง เช่นการปลอมแปลงบัตรประจําตัวประชาชนให้คนต่างชาติ 
ลักลอบนําคนต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยเป็นต้น นับเป็นคนอันตรายอย่างย่ิงต่อสังคมไทย จําเป็นอย่าง 
ย่ิง ที่จะต้องปลูกฝังอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนทั้งหลาย ให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในเอกราชความเป็น 
ชาติไทย และมาตุภูมิของคนไทย มีความซาบซึ้งในวีรกรรมของพระมหากษัตริย์ วีรบุรุษ วีรสตรีไทย ทั้งใน
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อดีตและปัจจุบัน ช่วยกันป้องกันรักษาความมั่นคงภายในชาติไทย รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเพ่ือชาติ ยอมอุทิศทรัพย์สิน ร่างกาย และจิตใจให้กับชาติ คนไทยทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตาม 
คําขวัญที่ว่า “ไทยทํา ไทยใช้ ไทยเจริญ”  
 
รูปแบบของกระบวนการทางสังคมที่เปลี่ยนไป  
 กระบวนการทางสังคม อาจจําแนกออกอย่างกว้าง ๆ เป็น ๖ รูปแบบ  ดังน้ีคือ๑๐ 
 ๑. ความร่วมมือ (Cooperation)  คําว่า Cooperation มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน  ๒ คํา 
คือ Co หมายถึง ด้วยกัน (Together) หมายถึง การทํางาน (Work) ดังน้ัน  ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมที่ปรากฏ เพ่ือไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ความร่วมมือเป็นกระบวนการ
สังคมที่ปรากฏในกลุ่มขนาดเล็ก แต่ในบางกลุ่มหรือบางสังคมจะพัฒนารูปแบบความร่วมมืออย่างมีแบบแผน  
เพ่ือให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และเป็นธรรม ความร่วมมือมิได้เกิดในกลุ่มปฐมภูมิเท่าน้ัน  แม้ในกลุ่มทุติย
ภูมิก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีแบบแผนความสัมพันธ์แบบความร่วมมือระหว่างสมาชิก เพ่ือให้เกิด
ผลประโยชน์ร่วมกัน  แม้ในประเทศที่มีความขัดแย้งกันในทางการเมือง อาจจําเป็นจะต้องร่วมมือกันในทาง
การค้า และการต่างประเทศ   
 ๒.  การแข่งขัน (Competition) การแข่งขัน  หมายถึง  การต่อสู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือ
ผลตอบแทนที่มีจํากัด  ซึ่งได้แก่  เงินทองสิ่งของ  สถานภาพ  อํานาจ  ความรัก  หรือความพอใจอ่ืนๆ เป็น
ต้น  ทั้งน้ีโดยการใช้วิธีการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ กัน  การแข่งขันเกิดจากพ้ืนฐานของความเป็นจริงที่ว่า  
ไม่มีบุคคลใดที่จะมีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ทุกประการ    
 ๓. ความขัดแย้ง  (Conflict) คําว่า ความขัดแย้ง  หมายถึง  กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มมีการ
แข่งขันกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือสิ่งตอบแทนอันจํากัด  แต่บุคคลหรือกลุ่มพยายามท่ีจะกําจัดคู่ต่อสู้มิ
ให้บรรลุเป้าหมายน้ัน  โดยอาจใช้วิธีการต่างๆ ทั้งที่อยู่ในขอบข่ายของบรรทัดฐานทางสังคม  หรือเป็นการ
ละเมิดบรรทัดฐานของสังคมด้วยการใช้วิธีการรุนแรงต่างๆ ความขัดแย้งจึงต่างจากการแข่งขันคือ  ในความ
ขัดแย้งน้ัน  บุคคลหรือกลุ่มจะถือว่าคู่แข่งขันคือศัตรู  โดยมีความเป็นปรปักษ์ต่อกัน  ซึ่งต่างไปจากการ
แข่งขันที่บุคคล หรือกลุ่มจะใช้ความสามารถของตนในการเอาชนะตามบรรทัดฐานของสังคม 
 ๔.  การติดต่อสื่อสารซ่ึงกันและกัน (Communication together) การติดต่อสื่อสารหรือสื่อ
ความหมายซึ่งกันและกันน้ัน เป็นหลักสําคัญต่อการมีปฏิกิริยาโต้ตอบซึ่งกันและกันในสังคม เพราะเป็น
กระบวนการถ่ายทอดทัศนคติ รับความรู้สึกนึกคิด เพ่ือทําความเข้าใจต่อกันโดยมีภาษาเป็นสื่อ ภาษาก็มีทั้ง

                                             
 ๑๐อานนท์  อาภาภิรม,  (อ้างแล้ว),  หน้า ๘๔-๘๕. 



 มจร. สังคมศาสตรป์รทิรรศน์             ๒๓ 

 
ภาษาพูด และภาษาเขียน อย่างไรก็ตาม การติดต่อสื่อสารกันเป็นความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงในการ
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อกัน หรือทัศนคติของบุคคลและกลุ่มในการมีความสัมพันธ์ต่อกัน เพ่ือความ
เข้าใจอันดีงามต่อกันและกัน  
 ๕.  การประนีประนอมผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน  (Accommodation AL Conflict) เป็น
วิธีการลดความตึงเครียด (Tension) หรือให้เกิดความแตกร้าวน้อยที่สุด เช่น ความไม่เข้าใจกันระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้างเก่ียวกับเรื่องสวัสดิการเป็นต้น การประนีประนอมกันน้ัน จะช่วยให้สังคมมีเสถียรภาพ 
 ๖.  การผสมผสานกลมกลืนเข้าหากัน (Assimilation) เป็นการผสมผสานกันระหว่างเช่ือและ
ความประพฤติที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งวิธีการเช่นน้ีอาจจะทําได้ไม่สมบูรณ์ เพราะเป็นการยากที่แต่ละคนจะ
รับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่ตนไม่คุ้นเคย แต่กาลเวลาจะเป็นเครื่องช่วยผสม ผสานกลมกลืนกันได้ง่ายขึ้น เช่น 
ปัจจุบันพิธีการต่าง ๆ แนวความคิด และการแต่งกายของไทย เป็นต้น หลายอย่างมีการใช้วัฒนธรรมของ
ชาติอ่ืนเข้าผสมผสานด้วย จึงมีวัฒนธรรมที่ผิดแผกแตกต่างกันออกไป ซึ่งในที่สุดก็นํามาผสมผสานเป็น
วัฒนธรรมของตนไป ด้วยเหตุน้ีการผสมผสานกลมกลืนเข้าหากัน จึงเป็นการช่วยส่งเสริมให้สังคมมีระเบียบ
มากขึ้น๑๑ 

 

 กระบวนการผสมกลมกลืนทางสังคม  สามารถกระทําได้หลายวิธี เช่น 
 ๑.  โดยการสมรสระหว่างคนต่างเช้ือชาติหรือต่างศาสนา  ซึ่งเรียกว่า Amalgamation 
 ๒.  โดยการที่บุคคลหรือสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ได้มีการติดต่อระหว่างกัน  โดย
รับแบบอย่างวัฒนธรรมของสังคมที่ตนติดต่อไว้ น้ันเป็นส่วนหน่ึงในการดํารงชีวิต  เรียกว่า การปรับตัวให้
เข้ากับวัฒนธรรม  หรือการสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรม (Acculturation) เช่น การรับวัฒนธรรมเมืองของ
ชาวชนบท การรับวัฒนธรรมตะวันตกของประเทศที่กําลังพัฒนา เป็นต้น 
 ๓.  การที่บุคคลเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น ความเช่ือหรือบุคลิกภาพของตนโดยสิ้นเชิงอย่าง
กะทันหัน  เรียกว่า  การเปลี่ยนจิตใจ หรือ Conversion การกําหนดเขตแบ่งแยก  ในชนบางกลุ่มหรือใน
บางสังคมจะใช้วิธีป้องกันความขัดแย้งโดยการกําหนดขอบเขตการดําเนินชีวิตประจําวัน หรือการติดต่อ
สัมพันธ์เฉพาะในกลุ่ม หรือในสังคมของตนเท่าน้ัน ซึ่งเรียกว่า Social Boundary ทั้งน้ี เพ่ือมิให้การติดต่อ
ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกซึ่งจะนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างสังคมได้ ในประเทศต่างๆ ที่แม้จะมี
ความขัดแย้งระหว่างกัน แต่ก็เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ หรือองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  

                                             
 ๑๑สุพัตรา สุภาพ, สังคมวิทยา,  (กรุงเทพมหานคร :  ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๓), หน้า ๑๓๒.  



 

๒๔                 วารสาร 

การทหาร  ระหว่างกัน  เป็นต้น  การเช่ือมโยงระบบสังคมท่ีกล่าวมาน้ี จะช่วยผ่อนคลายความขัดแย้งโดยท่ี
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม หรือสังคมในบางส่วนของระบบสังคมยังคงดําเนินต่อไป 
 
 การเสียระบบทางสังคม  
 ในการจัดระเบียบสังคมน้ัน สมาชิกและกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ของสังคมจะมีระบบความสัมพันธ์ที่
เช่ือมโยงเป็นสมานฉันท์ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมไปสู่สมาชิกด้วยกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมและด้วยการสื่อสัญลักษณ์ ที่ทําให้สมาชิกได้กําหนดความ หมายของพฤติกรรมที่แสดงออกตรงกัน
โดยสมาชิกและกลุ่ม และบุคคลอ่ืนซึ่งมีสถานภาพและบทบาท ที่เก่ียวข้องระหว่างกันอย่างไร ระบบสังคม
และสถาบันสังคมมีหน้าที่อะไรบ้างในการดํารงไว้ซึ่งความอยู่รอดของสมาชิกและสังคม Robert  K. 
Merton  ได้อธิบายความหมายของการเสียระบบทางสังคมว่า หมายถึงความไม่สมบูรณ์หรือความล้มเหลว
ของระบบสังคม  ในการเช่ือมโยงสถานภาพและบทบาทของสมาชิก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันของสังคม 
และไม่สามารถบรรลุต่อวัตถุประสงค์ของสมาชิกแต่ละคนได้  เมื่อเรากล่าวว่ากลุ่ม  องค์กร  ชุมชน  หรือ
สังคม  เกิดการเสียระบบน้ัน  เราหมายถึงการที่ระบบโครงสร้างของสถานภาพ  และบทบาทขาด
ประสิทธิภาพ๑๒ 
 ๑.  การเสียระบบทางสังคม (Social Disorganization) มีความแตกต่างกับพฤติกรรม
เบ่ียงเบน เพราะพฤติกรรมเบ่ียงเบนเป็นการที่บุคคลแต่ละคนประสบความล้มเหลว ในการดํารงชีวิตตาม
สถานภาพและบทบาทที่สังคมกําหนดไว้ แม้ว่าสังคมน้ัน จะมีการจัดระเบียบอย่างมั่นคงก็ตาม แต่การเสีย
ระบบทางสังคมน้ันเป็นการที่สถานภาพต่างๆ ในระบบสังคมมิได้เช่ือม โยงประสานกันอย่างมีสมานฉันท์ 
จําเป็นที่จะต้องมีการเปล่ียนแปลงระบบไปจากเดิม แนว คิดของนักสังคมวิทยาเก่ียวกับการเสียระบบทาง
สังคมน้ันยังมีความเห็นที่แตกต่างกันเป็น ๒ แนวความคิด คือ แนวความคิดที่ว่า การเสียระบบทางสังคม
เป็นบ่อเกิดของความเสื่อมโทรมทางสังคม และปัญหาสังคม  ดังน้ัน จึงมีข้อความท่ีปรากฏเก่ียวกับเรื่องการ
เสียระบบทางสังคมอยู่เสมอ  การจัดระเบียบสังคม และการเสียระบบทางสังคม  เป็นกระบวนการควบคู่กัน 
แต่มีลักษณะในทางตรงกันข้ามกับแนวความคิดที่ว่า การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น เพ่ือ
สร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันและความมั่นคงให้แก่สังคม ส่วนการเสียระบบทางสังคมก็ไม่คงอยู่
ตลอดไป  เน่ืองจากสมาชิกในสังคมย่อมสามารถปรับตนเอง และสังคมไปสู่การจัดระเบียบใหม่ให้เหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาแนวความคิดทั้ง ๒ แนวที่กล่าวมาแล้วน้ัน จะเห็นได้ว่า การ 
เสียระบบทางสังคมเก่ียวข้องกับปรากฏการณ์ ๓ ประการ คือ ปัญหาสังคม (Social Problem) การ

                                             
 ๑๒สุพัตรา สุภาพ,  (อ้างแล้ว),  หน้า ๑๓๓.   



 มจร. สังคมศาสตรป์รทิรรศน์             ๒๕ 

 
เปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social and Cultural Change) และการปรับตัวของสมาชิกในสังคม 
(Adjustment) 
 ในระยะต่อมา แนวการวิเคราะห์การเสียระบบทางสังคมค่อยๆ เปลี่ยนไป  ปัญหาสังคมอธิบายได้
จากความล้มเหลวของระบบสังคม ที่มีผลกระทบไปถึงสมาชิกในสังคมน่ันคือ  เป็นการมุ่งสาเหตุไปที่ระบบ
อันเป็นโครงสร้างของสังคมโดยส่วนรวม  ซึ่งมีผลกระทบไปถึงสมาชิกอันเป็นหน่วยย่อยของระบบสังคมการ
เสียระบบทางสังคมจะมีลักษณะที่สําคัญคือ 
 ๑.  ภาวะของการไร้บรรทัดฐาน (Normlessness) แนวความคิดน้ี มีวิวัฒนาการมาจาก
ทฤษฎีอโนมีของเดอร์ไคม์ ซึ่งเป็นภาวะท่ีสมาชิกในสังคม ไม่สามารถยึดถือบรรทัดฐานเดิมเป็นแนวทางแห่ง
ความประพฤติได้ เน่ืองจากบรรทัดฐานเดิมไม่ก่อให้เกิดการบรรลุผลตามเป้าหมายของตนและสังคม เช่น 
โครงสร้างของสังคมเมืองทําให้การยึดถือระบบเครือญาติ ไม่อาจนํามาใช้ในการดําเนินของการประกอบ
อาชีพได้อีกต่อไป เป็นต้น 
 ๒.  ภาวะความขัดแย้งทางวัฒนธรรม (Culture Conflict) เป็นภาวะที่คนในสังคมมีความ
ขัดแย้งกันในบรรทัดฐานใหม่ เช่น ความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสังคมอุตสาหกรรม ความขัดแย้งกัน
ระหว่างบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาต่อครอบครัว เมื่อภรรยาต้องประกอบอาชีพร่วมกับสามี ทําให้บรรทัด
ฐานใหม่ที่เกิดขึ้นเกิดความขัดแย้งในการนําไปใช้ 
 ๓.  ภาวะความล้มเหลวในการปฏิบัติตนของสมาชิก (Breakdown) เป็นภาวะที่กระบวนการ
ควบคุมทางสังคม ได้แก่ กฎหมาย หรือการควบคุมแบบไม่เป็นทางการ ไม่มีผลที่ทําให้นายจ้างนําไปปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด การที่คนงานนัดหยุดงาน โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่อาจลงโทษได้ตามบทกฎหมาย  เช่น  เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นใน  ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยในปี ๒๕๔๘ เป็นต้น 
 
 การเสียระบบทางสังคมกับปัญหาสังคม 
 การศึกษาเก่ียวกับการเสียระบบทางสังคมน้ัน  เริ่มต้นจากปัญหาการขยายตัวของสังคมเมือง
ภายหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปการเกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกา  และภูมิภาคอ่ืนๆ 
ของโลก ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ ทําให้แนวความคิดของ เฮอร์เบิร์ต  สเปนเซอร์ ที่ว่า ปัญหาสังคมเป็น
วิวัฒนาการส่วนหน่ึงของสังคมมนุษย์ และเกิดขึ้นเองเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม เริ่มเสื่อมความเช่ือถือลงโดย
นักสังคมวิทยาได้ศึกษาปัญหาสังคม ในมโนทัศน์ของการเสียระบบทางสังคมซึ่งเกิดจากลักษณะโครงสร้าง
ของสังคม  
 ในระยะแรก การวิเคราะห์การเสียระบบทางสังคมได้มุ่งประเด็นไปที่มูลเหตุเก่ียวกับความเสื่อม
โทรมทางศีลธรรมของสมาชิกและสถาบันสังคม  โดยวิเคราะห์ว่าสังคมเปรียบเสมือนสิ่งที่มีชีวิต สมาชิกและ



 

๒๖                 วารสาร 

สถาบันเปรียบเสมือนอวัยวะของสิ่งมีชีวิตน้ัน ดังน้ัน  หากสมาชิกหรือสถาบันมิได้ยึดถือคุณธรรมในการ
ดําเนินชีวิต หรือการจัดระบบสังคมก็จะทําให้สังคมเกิดความเสื่อมโทรมไม่มีระบบ ที่เรียกว่าสังคมพิการหรือ
ความเจ็บป่วยทางสังคมจนอาจถึงกับเกิดภาวะที่สังคมล่มสลายได้  อันมีผลกระทบไปถึงโครงสร้างโดย
ส่วนรวมของสังคม 
 
 การเสียระบบทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 นอกจากการเสียระบบทางสังคม จะเป็นกรอบเป็นขอบข่ายในการวิเคราะห์ปัญหาสังคมแล้วนัก
สังคมวิทยายังมีความเห็นว่า การเสียระบบทางสังคมน้ัน นับเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  แนวคิดน้ีถือเป็นมโนทัศน์ที่สําคัญประการหน่ึงในทางสังคมวิทยา 
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอธิบายได้ว่า สังคมมนุษย์จะมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอภาวะ
ที่สังคมมีการจัดระเบียบอย่างเหมาะสม โดยสนองต่อความต้องการของสมาชิก และสังคมเป็นส่วนรวมจะ
เป็นภาวะที่สังคมมีโครงสร้างและระบบสังคมที่มั่นคง เรียกว่า Social  Organization จะดํารงอยู่ในช่ัว
ระยะเวลาหน่ึงเท่าน้ัน ในระยะต่อมาสังคมน้ัน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบและบรรทัดฐาน
ทางสังคมใหม่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากมูลเหตุหลายประการ  
 ในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นน้ีย่อมทําให้สถานภาพ และบทบาทของระบบสังคม ไม่อาจสนอง
ต่อความต้องการของสมาชิก และความคงอยู่ของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิมได้ เรียกภาวะน้ีว่า การ
เสียระบบทางสังคม (Social  Disorganization) ซึ่งนําไปสู่การเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว การเสียระบบทางสังคมยังส่งผลกระทบต่อสมาชิกในสังคม ดังน้ัน  อาจสรุปได้ว่า  การเสียระบบ
ทางสังคม เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 
 การเสียระบบทางสังคมกับการปรับตัวของสมาชิกในสังคม 
 การเสียระบบทางสังคม ย่อมมีผลกระทบต่อเป้าหมายและวิถีชีวิตของสมาชิกในสังคม  ที่เรียกว่า 
การเสียระบบของบุคคล (Personal Disorganization) และสมาชิกจําเป็นที่จะต้องปรับตนเองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้ัน ดังน้ันจะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปัญหาสังคม  และการ
ปรับตัวของสมาชิก  ต่างมีความเก่ียวกันพันเป็นลูกโซ่ ผู้ที่ศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งที่กล่าวมาน้ี
คือ  William F. Ogburn๑๓  ซึ่งนํามโนทัศน์เก่ียวกับเรื่องวัฒนธรรมล้า (Cultural Lag) มาอธิบาย
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยทั่วไปการเสีย

                                             
 ๑๓William , Ogburn  F., Social Change,  (N.Y. : The Viking Press, Inc., 1927),  p. 75.   
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ระบบทางสังคมกับวัฒนธรรมล้า มักจะนํามาใช้มโนทัศน์เดียวกันเป็นกรอบในการศึกษาปัญหาสังคม ที่
มุ่งเน้นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม Ogburn ได้อธิบายถึง กระบวนการพ้ืนฐานของวิวัฒนาการทาง
สังคม ๔ ประการ  อันได้แก่ 
 ๑. การประดิษฐ์ (Invention) เป็นจุดเริ่มแรกในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม 
การประดิษฐ์เป็นการนําความรู้ และความคิดที่เกิดจากการศึกษา และค้นพบมาประกอบเป็นสิ่งใหม่ ซึ่ง
จําแนกเป็นการประดิษฐ์ที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ(Material Culture) และการประดิษฐ์ที่ไม่ใช่วัฒนธรรม
ทางวัตถุ(Nonmaterial Culture) ตลอดจนการกําหนดวิธีการใช้สิ่งประดิษฐ์ทางวัตถุเหล่าน้ัน 
 ๒. การสะสมเพิ่มพูน (Accumulation) หมายถึง การประดิษฐ์ดังกล่าวจะทําให้เกิดการ
สะสมทางวัฒนธรรมอย่างเพ่ิมพูนขึ้นมากเป็นทวีคูณ เช่น Ogburn พบว่า ผลจากการประดิษฐ์วิทยุทําให้เกิด
การประดิษฐ์สิ่งอ่ืน ๆ ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ และไม่ใช่วัตถุถึงประมาณ ๑๕๐ อย่าง 
 ๓. การแพร่กระจาย (Diffusion) เป็นกระบวนการที่วัฒนธรรมแพร่กระจายจากสังคมหน่ึง
ไปสู่อีกสังคมหน่ึง อันเน่ืองจากการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของแต่ละสังคม ซึ่งทําให้มีการเลือกสรร
และปรับปรุงวัฒนธรรมเหล่าน้ัน ให้สอดคล้องกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและค่านิยมของคนในสังคม 
 ๔. การปรับตัว (Adjustment) หมายถึง การปรับตัวของส่วนต่างๆ ในสังคมให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ทั้งที่เป็นการปรับระบบสังคม และการปรับตัวของสมาชิกในสังคมทฤษฎี
วัฒนธรรมล้าอธิบายว่า  การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมส่วนหน่ึงของสังคม  ย่อมมีผลกระทบต่อวัฒนธรรม
ส่วนอ่ืนๆ ของสังคมซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากวัฒนธรรมใน
ส่วนใดส่วนหน่ึงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วกว่าวัฒนธรรมส่วนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกันย่อมเป็นผลให้
วัฒนธรรมแต่ละส่วนไม่อาจปรับเข้ากันได้เรียกภาวะเช่นน้ีว่าวัฒนธรรมล้า (Cultural Lag) 
 
เครื่องบ่งชี้การเสียระบบทางสังคม 
 เพ่ือเป็นหลักในการศึกษาเก่ียวกับการเสียระบบทางสังคม  (Idiocies of Social 
Disorganization) นักสังคมวิทยา ได้เสนอแนะเครื่องบ่งช้ีบางประการ ที่สังเกตได้สําหรับเป็นข้อพิจารณา
ว่า สังคมน้ัน น่าจะมีภาวการณ์เสียระบบทางสังคมบางประการเกิดขึ้น ซึ่งเครื่องบ่งช้ีที่สําคัญดังกล่าวน้ี 
ได้แก่ 
 ๑.  การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างด้านประชากร ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงขนาดหรือองค์ 
ประกอบของประชากร เช่น  จํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเครื่องบ่งช้ีว่า สังคมน้ันกําลัง
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบสังคมเมือง  นอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบทางอายุ  (age) เพศ (Sex) 
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การศึกษา (Education) รายได้ (Income) และอาชีพ (Occupation) ฯลฯ ย่อมเป็นเคร่ืองบ่งช้ีว่า  มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและมีภาวการณ์เสียระบบทางสังคมที่จะตามมา 
 ๒.  อัตราปัญหาสังคมทวีสูงขึ้น  เช่น  อัตราการก่ออาชญากรรม อัตวินิบาตกรรม  ปัญหาวัยรุ่น 
มีสถิติสูงขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นถึงการเสียระบบของสมาชิกในสังคม ที่ไม่อาจปรับตนเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และกฎเกณฑ์ของสังคมไม่มีผลในการควบคุมสมาชิกให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของ 
สังคมได้ 
 ๓.  ความห่างทางสังคม (Social Distance) หมายถึง การที่สมาชิกในสังคมขาดความใกล้ชิด
ต่อกันโดยมีความรู้สึกแบ่งแยกออกเป็นพวกเรา-พวกเขา และมีความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิปรากฏให้เห็น
มากกว่าความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ มีระบบความสัมพันธ์แบบเป็นทางการมากกว่าความสัมพันธ์แบบไม่เป็น
ทางการ 
 
บทสรุป  
 เพราะฉะน้ัน ค่านิยม (Value) จึงมีความสําคัญมากในสังคมปัจจุบัน เพราะมีผลกระทบต่อ
ความเจริญและความเสื่อมเสียของสังคมและความมั่นคงของชาติมาก กล่าวคือ สังคมท่ีมีค่านิยมที่เหมาะสม
และถูกต้อง เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย และความ
สามัคคี เป็นต้น สังคมนั้น ย่อมจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน สังคมใดที่มีค่านิยมไม่เหมาะสม ก็จะ
พบกับความล้าหลังไม่เจริญก้าวหน้า การที่จะสร้างค่านิยมที่ดีน้ัน ต้องช้ีให้เห็นประเด็นปัญหาหรือต้ังคําถาม
กับสังคมให้ชัดเจนว่า เราควรควบคุมสังคมชุมชนอย่างไร เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างมีคุณค่า 
สร้างค่านิยมให้เป็นไปตามความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมไทย เพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมไทยด้วยค่านิยม
ที่ดีมีคุณธรรมสืบต่อไป 
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หลักการของบัณฑติที่ด ี
Principles of good the Graduate 

 

 พระเมธาวินัยรส (สุเทพ)∗ 
  

บทคัดย่อ 

 บทความเรื่อง “หลักการของบัณฑิตที่ดี” น้ีจะแสดงถึงหลักการของบัณฑิตที่ดีอย่างย่อๆ ไว้ ๑๕ 
ประการ คือ จุดมุ่งหมายในการศึกษาของพระสงฆ์ ความหมายของคําว่าบัณฑิต ลักษณะของบัณฑิตที่ดี 
บัณฑิตกับการมีจริยธรรม บัณฑิตกับการมีความรู้ บัณฑิตกับการมีความคิด ลักษณะของบัณฑิตที่ดี บัณฑิต
กับการมีจริยธรรม บัณฑิตกับการมีความรู้ บัณฑิตกับการมีความคิด บัณฑิตกับการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนใน
สังคม บัณฑิตกับการสื่อสารให้คนอ่ืนเข้าใจ ความเป็นสังคมชุมชนวิชาการ บัณฑิตกับการสมาคมในสังคม
ชุมชนวิชาการ การส่ังสอนและอบรมบัณฑิตที่ดีควรทําอย่างไร การคิด พูด อ่าน เขียนของบัณฑิตและการ
ทําตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคมชุมชนวิชาการ บัณฑิตกับการแสวงหาความรู้ในปัจจุบัน บัณฑิตกับการสร้าง
แรงบันดาลใจในการศึกษา และตัวอย่างของบัณฑิตที่ดีในสังคมไทยวัตถุประสงค์ของบทความน้ี คือ เพ่ือ
แนะนําการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่บัณฑิตหรือคนดีในฐานะที่เป็นนักศึกษาหรือผู้ใคร่ต่อการศึกษา 
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Abstract 

 Article entitled "Principles of good scholars" showed 15 principles of good 
scholars briefly. They were as follows: main objectives of education of Buddhist monks, 
the meaning of the scholar, characteristics of good scholars, scholars and ethics, scholars 
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with knowledge, scholars with an idea, scholars’ joining with others in society, scholars’ 
communication with others for clear understanding, the academic community, scholars in 
association with the academic community, scholars’ teaching and training to do, scholars’ 
thinking, speaking, reading and writing for being accepted in the academic community, 
scholars with finding knowledge of today, scholars with the inspiration of study, and 
scholars of the best in Thailand. The purpose of this article is to introduce to the lifestyle 
of scholars for all students as a scholar or student who wants to learning. 
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บทนํา 
 บัณฑิตที่ดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไร คําตอบสําหรับข้อกังขาน้ี สามารถตอบได้มากมายหลาย
อย่างโดยยกเอาคําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีแจกแจงเอาไว้มาแสดง แต่ในที่น้ีเพ่ือให้เหมาะสมกับพวกเรา
ตรงน้ี ขอเสนอหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องกัลยาณธรรมอันแสดงถึงลักษณะของกัลยาณมิตรไว้โดย
หวังไว้ว่า พวกเราทุกคนที่มาศึกษาร่วมกันในร่มเงาของอาณาจักรพ่อขุนแห่งน้ีจักมีและแสดงความเป็น
กัลยาณมิตรต่อกันและกันเสมอ  

 ๑.  ลักษณะของบัณฑิตที่ดี 
บัณฑิตที่ควรมีลักษณะเป็น ที่พ่ึงของสังคมและชุมชนได้เป็นอย่างดี๑๔ กล่าวคือลักษณะดังต่อไปน้ี : 
 (๑.)  น่ารัก คือ ไม่หย่ิง ไม่เชิด ไม่เริดใส่ใคร ๆ 
 (๒.)  น่ายกย่อง คือ มีความประพฤติดี 
 (๓.)  น่าเคารพนับถือ คือ มีการดําเนินชีวิตแบบเคารพกฎเกณฑ์ กติกา มารยาทของสังคม 
 (๔.)  รู้จักเจรจา คือ รู้จักพูดให้เกิดประโยชน์และประสานสามัคคีในหมู่คณะ 
 (๕.)  อดกลั้นต่อคําล่วงเกินได้ คือ แม้จะมีคนมาพูดย่ัวยวนกวนให้โมโหก็อดกลั้นได้ไม่มุทะลุ 
 (๖.)  สามารถกล่าวคําที่ลึกซึ้งได้ คือ กล่าวคําสุภาษิตได้และเข้าใจคําสุภาษิตต่าง ๆ ได้ดี 
 (๗.)  ไม่ชักพาตนเองและคนอ่ืนไปในทางเสียหาย คือ เลือกไปสู่ที่ดี ๆ และปลอดภัยทั้งปวง 
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 ๒.  บัณฑิตกับการมีจริยธรรม 
 กล่าวได้ว่า จริยธรรม (ความประพฤติอันเหมาะสมดีงาม) กับบัณฑิตเป็นของคู่กันหมายความว่า 
ใครก็ตามถ้าบอกว่าตัวเองคือบัณฑิตหรือมีใครระบุว่าใครคนน้ันเป็นบัณฑิตเขาคนน้ันก็ต้องเป็นที่เช่ือถือได้ว่า 
เป็นผู้มีความประพฤติดี และการที่จะเป็นผู้มีความประพฤติดีได้ก็ต้องมีคุณธรรมประจําใจก่อน คุณธรรม
ประจําใจไม่ต้องอะไรมากมีเพียง กตัญญู และ สัจจะ ก็น่าจะพอ เพราะคนที่มีความกตัญญู เขาจักเป็นคนรู้
บุญคุณคนและหาทางตอบแทนพระคุณที่เรียกว่า กตเวทิตาธรรม (ความดีที่เกิดจากการทําตอบแทน
พระคุณผู้มีบุญคุณแก่ตนตามสมควร) ส่วนผู้ที่มีสัจจะเขาจะเป็นผู้ทําให้สังคมท่ีเขาเป็นสมาชิกน่าอยู่ และน่า
รื่นรมย์ ด้วยอํานาจของสัจจะของเขา 

 ๓.  บัณฑิตกับการมีความรู้ 
 ตามปกติวิสัยของบัณฑิตเมื่อมีความรู้แล้ว มักจะนําความรู้ของตนไปทําประโยชน์ทั้งแก่ตน
ครอบครัว และคนอ่ืน ๆ ในสังคมโดยเฉพาะแก่คนที่ด้อยโอกาสทั้งหลายในบ้านในเมืองของตนเอง เช่น ครู
ทั้งหลายที่ยอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของตนไปอยู่สอนเด็ก ๆ ตามท้องถิ่นที่ขาดแคลนครูซึ่งเป็น
ท้องถิ่นที่ไม่มีใครเขาอยากไปกัน อีกตัวอย่างหน่ึง ที่น่าจะยกมากล่าวถึง คือ ผู้กองฝ้ายที่ต้องยอมรับสภาพ
การเป็นคนท่ีมีฝ่าเท้าขาดหายไป เพราะทําหน้าที่สําคัญคือการเก็บกู้ระเบิด มีคนถามว่า “ก็เลือกได้แล้ว
ทําไมเลือกไปอยู่ที่หน่วยเก็บกู้ระเบิด” ผู้กองฝ้ายตอบว่า “ที่เลือกมาอยู่หน่วยเก็บกู้ระเบิดน้ีเพราะไม่มีใคร
จะมาอยู่ แต่ก็ต้องมีคนมาทํา เขาอธิบายว่า เขาต้องมาทําเพราะต้องมีคนทํา” เป็นคําตอบสั้น ๆ และ
ตรงไปตรงมา แต่ได้ใจคนฟังไปเต็ม ๆ  

 ๔. บัณฑิตกับการมีความคิด 
 คนที่ได้ช่ือว่าเป็น “บัณฑิต” ต้องมีความคิดที่สร้างสรรค์ คือ เป็นความคิดในเชิงบวกมากกว่าเป็น
ผู้มีความคิดในเชิงลบ ความคิดในเชิงบวก คือ คิดให้อภัย หมายถึงไม่คิดจองเวรจองกรรมกับใคร ๆ คิด
เสียสละ หมายถึง การไม่คิดโลภอยากได้ของคนอ่ืนหรือของใครโดยไม่ถูกต้อง คิดปล่อยวาง คือ การไม่คิด
เก็บเอาปัญหาต่าง ๆ ที่ยังแก้ไขไม่ได้มาเป็นทุกข์จนทําให้ตนเองลําบากอย่างเช่นเร่ืองการเรียนบางทีอาจมี
บางวิชาที่น่าจะสอบไม่ผ่านแต่ก็ต้องปล่อยไปก่อนรอเวลาให้สอบจริง ๆ แล้วค่อยว่ากันเพราะบางทีตอนสอบ
อาจจะไม่ยากดังที่ตัวเราคิดก็ได้ หรือถ้าจะสอบไม่ผ่านจริง ๆ ก็ยังมีเวลาให้สอบแก้ตัวใหม่ แล้วจะเครียด
มากไปทําไม 
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 ๕.  บัณฑิตกับการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคม 

 ขอให้ผู้ที่คิดหรือเช่ือว่า ตนเองคือบัณฑิตจะด้วยเพราะจบการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
หรือเพราะมีความรู้อะไรก็แล้วแต่ จงจําไว้ว่า บัณฑิตเขาไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะอยู่ร่วมกับใครก็ตาม เมื่อไปอยู่
แล้วต้องทําให้เขารัก และเมื่อถึงคราวต้องลาจากไปก็ต้องให้เขาคิดถึง เคล็ดลับก็คือเมื่ออยู่ที่ใดกับใครแล้วก็
ต้องทําตัวให้เหมือนผึ้งที่เก็บเอาแต่รสหวานจากเกสรดอกไม้โดยไม่ทําให้ดอกไม้ชํ้าชอกด้วยประการใดๆ 

 ๖. บัณฑิตกับการสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
 บัณฑิตต้องทําการสื่อสารกับใครก็แล้วแต่ต้องสื่อสารให้เขาเข้าใจได้เป็นอย่างดีและชัดเจน โดย
เมื่อจักต้องพูดก็ต้องพูดอย่างองอาจ ชัดถ้อย ชัดคํา และตรงประเด็น ไม่พูดเล่นลิ้นกํากวมให้ผู้ฟังสับสนจน
นําไปสู่การไม่เข้าใจในเร่ืองที่กําลังสื่อสารกันอยู่น้ัน สิ่งที่ต้องตระหนักอีกอย่างหน่ึงก็คือ เมื่อมีต้นทุนทางจิต
สูง การเกิดใหม่ในภพชาติต่อไปจะสบายขึ้น และอาจไปเกิดในประเทศที่เจริญแล้ว แต่ไม่มีพุทธศาสนา ไม่มี
หลักของการเจริญสติ ดังน้ัน ต้นทุนทางจิตก็จะลดลงอีกคร้ังหน่ึง เช่น ไอน์สไตน์, เบโธเฟน, นิวตัน,  
โมสาร์ท ฯลฯ บุคคลเหล่าน้ีล้วนมีต้นทุนทางสติสูงติดตัวมาโดยกําเนิดจากชาติภพก่อน แต่เมื่อเกิดใหม่ก็ใช้
บุญเก่าไปเรื่อยๆ จนค่อยๆ ร่อยหรอลง เพราะไม่ได้พบพุทธศาสนาอีกคร้ัง๑๕ 

 ๗. ความเป็นสังคมชุมชนวิชาการ 
 ความเป็นสังคมชุมชนวิชาการ เป็นเรื่องที่ดีควรมีการสนับสนุนให้เกิดขึ้นเพราะความเป็นสังคม
ชุมชนวิชาการมีแต่ประโยชน์ ลักษณะสังคมชุมชนวิชาการ คือ ทุกคนย่อมแสวงหาความจริงและความรอบ
รู้อยู่เป็นอาจิณ แม้ว่าอาจจะประสบพบเจออุปสรรคบ้างก็ตามแต่ความย่อท้อย่อมไม่อาจทําให้การเกิดขึ้น
ของสังคมชุมชนวิชาการถูกขัดขวางแน่นอน ขอยํ้ากับนักศึกษาทุกท่านว่า ท้อได้แต่อย่าถอย เหน่ือยหน่ายได้
แต่อย่าหนี เพราะถ้าท่านถอยและหนีความสําเร็จจะไม่มีวันเข้ามาอยู่ในมือของท่านได้เลย 

 ๘.   บัณฑิตกับการสมาคมในสังคมชุมชนวิชาการ 
 บัณฑิตที่ดีควรหาทางพาตัวเองไปสมาคมกับสังคมชุมชนวิชาการอยู่อย่างสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีเพ่ือจักได้
ก้าวหน้าทันเหตุการณ์อย่างคนในวงการจะพึงเป็นและก็ควรจะมีดีไปโชว์บ้างจักได้ไม่เสียหน้าในฐานะ 
ผู้เข้าสมาคมสังคมชุมชนวิขาการ เราต้องเช่ือมั่นในความเป็นคนไทยใต้ร่มพระพุทธศาสนา รู้จักเมตตาให้
อภัย สังคมจึงมีสันติสุขที่กล่าวมาคงเป็นเหตุผลสําคัญทําให้ผู้มีความรู้ความสามารถหรือนักวิชาการได้มา
ร่วมกันแก้ปัญหาหรือหาทางออกเสนอแก้สังคมโดยเฉพาะทางด้านศาสนาที่จะทําให้เกิดสติในการรู้ รู้ตน  
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รู้หน้าที่ และเกิดสติตลอด จนเป็นปัญญาในการแก้ไขปัญหาด้วยความดีความถูกต้อง รวมถึงนิสิต ครู
อาจารย์หรือนักวิชาการที่ต้องช่วยกันมองอนาคตของชาติและเสนอทางออกผ่านสื่อที่จะเสนอได้โดยเฉพาะ
บทความทางวิชาการที่มีคุณค่าแก่สังคมไทย๑๖ 

 ๙.  การสั่งสอนและอบรมบัณฑิตที่ดีควรทําอย่างไร 
 การสั่งสอนและอบรมใคร ๆ ก็ตามเพ่ือให้ประสบความสําเร็จบัณฑิตที่ดีมักจะถือหลักการง่ายๆ 
ที่ว่า “สอนใครเขาอย่างไร ก็ควรทําให้เขาแลเห็นการกระทําของตนอย่างน้ัน” เช่น การสอนให้คนอ่ืนเขาต่ืน
แต่เช้า ผู้สอนเองก็ควรต้องต่ืนแต่เช้าด้วย ไม่ใช่ดีแต่สอนให้ใครเขาต่ืนเช้าแล้วตนเองต่ืนสาย เมื่อกล่าวโดย
สรุป ก็คือ “สอนเขาอย่างไร ก็ต้องทําตนอย่างน้ัน” 

 ๑๐.  หลักการของบัณฑิตด้านการคิด การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติให้ได้การ
ยอมรับความเป็นบัณฑิตในสังคมชุมชนวิชาการ  
 บัณฑิตย่อมมีหลักการในการดําเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
   - ด้านการคิด 
   - ด้านการพูด 
   - ด้านการอ่าน  
   - ด้านการเขียน 
 โดยบัณฑิตย่อมปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ เหล่าน้ีโดยประกอบด้วยเมตตาธรรมต่อตนเองและคนอ่ืน
บนหลักการที่ว่า “ธรรมดาของตัวเรารักสุขเกลียดทุกข์ ฉันใด คนอ่ืนสัตว์อ่ืนก็ย่อมรักสุขเกลียดทุกข์ ฉันน้ัน” 
เมื่อดําเนินการอยู่บนหลักการดังกล่าวมาน้ีแล้วบัณฑิตก็ย่อมที่จะทํา พูด อ่าน และเขียนเรื่องที่มีแต่ทําให้ตน
และคนอ่ืนมีความสุข 
 ส่วนด้านการปฏิบัติตนให้ได้รับการยอมรับความเป็นบัณฑิตในสังคมชุมชนวิชาการน้ัน บัณฑิตที่ดี
ควรปฏิบัติตน ดังน้ี 
  - แสดงออกอย่างสรรค์สร้าง 
   - ปล่อยวางอย่างสันติ 
   - ไม่ดําริการเบียดเบียนหรือทําลาย 
   - แม้ตัวต้องตายก็ไม่คลายจากการทําความดีตามหน้าที่ของตน 

                                             
 ๑๖ พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), “รวมบทความวิทยานิพนธ์ ระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต”, (กรุงเทพมหานคร : หอไตรการพิมพ์, ๒๕๕๓), คํานยิม. 
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 ๑๑.  บัณฑิตกับการแสวงหาความรู้ในปัจจุบัน 
 ในปัจจุบันขอเพียงพากเพียรขยัน มนุษย์ก็สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมากมายมหาศาล ทั้งน้ี
เพราะมีช่องทางให้แสวงหาความรู้ได้มากมายหลายช่องทางด้วยกันโดยไม่ยากลําบากใดๆ ในการใช้ช่องทาง
น้ัน ๆ เช่น ช่องทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ขอเพียงไม่ไปติดอยู่กับเคร่ืองล่อที่เขาทําล่อไว้เพ่ือที่จักพันธนาการ
ผู้หลงติดในเคร่ืองล่อต่าง ๆ ไว้ เช่น การแชท เป็นต้น  

 ๑๒. การสร้างแรงบันดาลใจให้กับบัณฑิตในการศึกษา 
 การท่ีอาตมาไปเรียนหนังสือ(ปริญญา)เพ่ิมเติมมีพระภิกษุสามเณรรุ่นหลังๆ เขาพากันถามอาตมา
ว่า “พระอาจารย์มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการเรียน” ก็ให้คําตอบไป ดังน้ี 
  - ให้คิดเสมอว่า “มีอะไรก็ไม่ปาน มีการศึกษา เพราะ การศึกษา คือ งานสร้างชีวิต” 
  - ให้ท่องคาถาห้าคําที่ว่า “ขยัน ขยัน ขยัน ขยัน และขยัน” 
 หากทําได้อย่างน้ี ในอนาคต ด้วยอํานาจของการศึกษาจะช่วยทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่ตน
อย่างแน่นอน 

 ๑๓.  ตัวอย่างบัณฑิตที่ดีในสังคมไทย 
 จริงๆ แล้วใครก็สามารถเป็นตัวอย่างของบัณฑิตที่ดีในสังคมไทยได้ หากเขาคนน้ันมีการศึกษาแล้ว
หรือมีความรู้แล้วก็นําความรู้น้ันๆ มาสรรค์สร้างความดีแล้วแบ่งปันความสุขและความดีงามน้ันให้แก่สังคม
บ้าง โดยไม่ใช้ความรู้ ความสามารถ เพียงเพ่ือตน ครอบครัว และวงศาคณาญาติของตนเองเท่าน้ัน  
 สําหรับบัณฑิตผู้ควรเป็นตัวอย่างที่ดีและย่ิงใหญ่ตลอดกาลในใจของทุกคน คือ ในหลวง หรือ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ของคนไทย พระองค์ผู้ทรงมีแต่ให้และให้ตลอดกาลเสมอมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระดํารัสเก่ียวกับในหลวงที่ฟังแล้วประทับใจมากไว้ว่า “ถ้าพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเป็นดุจดังสายนํ้า ฉันจะเป็นดุจดังป่า ป่าที่มีแต่ความจงรักภักดีต่อนํ้าตลอดเวลา”  หาก
นักศึกษาทั้งหลายนําพระราชดํารัสน้ีของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถมาดัดแปลงใหม่ให้เข้ากับ
พวกเราก็น่าจะได้เป็นว่า “หากเปรียบการศึกษา คือ สายนํ้า ฉัน ก็คือ ป่า ป่าที่จะใกล้ชิดและจงรักภักดีต่อ
นํ้าตลอดเวลา” หมายความว่า “ในฐานะเป็นนักศึกษา พวกเราจักอยู่กับการศึกษาหรือการเรียนอย่าง
ใกล้ชิดตลอดเวลา” 
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สรุป 
 บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  การแสดงตนต่อสาธารณะบ่งบอกถึงความเป็นบัณฑิตที่ดี
หรือไม่ดี  จําแนกได้บัณฑิตที่ดี  มีลักษณะ  น่ารัก  น่ายกย่อง  รู้จักเจรจา  อดกลั่นต่อคําล่วงเกิน  และ
พ่ึงพาตนเองได้  โดยพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นคุณลักษณะบัณฑิตที่ดีน้ันต้องมาจากคุณธรรมประจําใจ  
เช่น  กตัญญูและสัจจะ  เป็นต้น  ซึ่งสังคมรับรู้และเห็นความสามารถของบัณฑิตที่ก่อให้เกิดเป็นส่วนหน่ึง
ส่วนดีของสังคม  ที่ทําประโยชน์แก่ครอบครัวและสังคมผ่านการคิดและการปฏิบัติเชิงบวก  งดเว้นการคิด
และการปฏิบัติเชิงลบ  ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมอย่างมีความสุข  อีกทั้งตัวกลางในการ
สื่อสารให้บุคคลในสังคมเกิดการสมาคมซึ่งตัวบัณฑิตเองดํารงตนในฐานะผู้นําสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ  สั่งสอนบุคคลอ่ืนให้เรียนรู้ได้  บุคคลในสังคมยอมรับหลักการของบัณฑิตด้านการคิด  การพูด  การ
อ่าน  การเขียน  มาใช้ในการดําเนินชีวิตและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  ปล่อยวางอย่างสันติ  ซึ่งมีบุคคลใน
สังคมยึดต้นแบบจากบัณฑิต   
 สุดท้ายขออํานวยอวยพรให้นักศึกษาและผู้อ่านทุกท่าน ทุกคน จงมีสุขภาพแข็งแกร่งและมีแรงใจ
ไม่ย่อท้อ และสําเร็จการศึกษาตามความปรารถนาของตน ๆ ด้วยกันทั้งสิ้น เทอญ 
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การควบคุมและการบังคับบัญชาองค์กรสงฆ์ไทย 

Thai Sangha Control and Hierarchy 
 

      สุรพล  สุยะพรหม∗ 
 
 

บทคัดย่อ 

 คําว่า “สงฆ์” แปลว่า หมู่ หรือชุมชน โดยหมู่หรือชุมชนท่ีจะเป็นสงฆ์ ก็คือหมู่หรือชุมชมท่ีมีการ
จัดต้ังวางระเบียบเป็นอย่างดี มีอุดมคติมีจุดมุ่งหมายว่า จะอยู่ร่วมกันด้วยความสงบ เพ่ือประพฤติปฏิบัติ 
กระทําสิ่งที่ดีงาม ดังที่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ก็คือชุมชนที่อยู่ร่วมกัน เพ่ือเจริญไตรสิกขา เพ่ือจะได้
ฝึกฝนตนให้เจริญงอกงามข้ึนในศีล สมาธิ ปัญญา  หรือความหมายของสงฆ์ หรือพระสงฆ์ในพระรัตนตรัย
น้ัน ก็คือ หมู่ชนผู้ปฏิบัติตามมรรค และผู้สําเร็จผลซึ่งผู้ศรัทธามั่นใจว่าเป็นหมู่ชน หรือสังคมอันประเสริฐที่
ควรสร้างสรรค์ให้เกิดมีขึ้น ซึ่งคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ด้วยการปฏิบัติตามมรรคและการสําเร็จผลน้ัน  
เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติตามลักษณะแบบอย่างที่ปรากฏภายนอกคือวินัย ความสามัคคีและความเป็น
กัลยาณมิตรต่อกัน ความเป็นกัลยาณมิตรก็ดี การมีโยนิโสมนสิการก็ดี การปฏิบัติตามมรรคก็ดี จะเจริญงอก
งามได้ผลดีในสังคมที่ดําเนินตามคติแห่งสงฆ์น้ี แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตรัสว่า “พระองค์ทรงเคารพพระ
ธรรม และเมื่อพระสงฆ์ (ที่พระองค์ทรงตั้งขึ้น) เจริญใหญ่ขึ้น ก็ทรงเคารพด้วย”   คือทรงให้ความสําคัญกับ
ส่วนรวม ถือส่วนรวมเป็นใหญ่ มุ่งที่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ การได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับ
ชาติไทยตลอดไป 
 
คําสําคญั : การควบคุม; การบังคับบัญชา; องค์กรสงฆ์ไทย 
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Abstract 

 The word “Sangha” means a group or a community of monks (sangha) who has 
been established in an orderly way. It is ideal and objectives are living together with 
peace in order to behave and practice as monkhood in Buddhism. The sangha always 
learn and practice the Threefold Training (training in higher morality, training in higher 
mentality, and training in higher wisdom) to develop to meet the whole  growth of the 
Threefold Training. In addition, the meaning of Sangha in the Triple Gem is the group of 
monks who practice the magga and  the meaning of Sangha in the Triple Gem is the group 
of monks who practice and train the Noble Eightfold Path.The group of people who 
follow this or have faith to do in this way will grow oneself and others and society as 
well. The importance to do physically in disciplinary, harmonious, and friendly association. 
When the group have develop physically, verbally and mentally, they will meet the 
whole growth of their living. The Buddha used to say, “I, myself respect  to the Dhamma 
and my disciples do the same way’’. The Buddha holds unity and its benefit as the 
highest goal.  
 
Keywords : Control; Command; Sangha Supreme Council of Thailand. 
 
 
บทนํา 
 สงฆ์ในพระพุทธศาสนา คือ ชุมชนที่จัดต้ังวางระเบียบเป็นอย่างดี มีจุดมุ่งหมายในการอยู่ร่วมกัน 
เพ่ือเจริญไตรสิกขา เพ่ือจะได้ฝึกฝนตนให้เจริญงอกงามในศีล สมาธิ ปัญญา โดยการอยู่ร่วมกันน้ี มีวินัย 
เป็นเคร่ืองฝึกตนและเป็นเครื่องมือช่วยจัดสภาพแวดล้อมและระบบการอยู่ร่วมกัน เมื่อกล่าวในทาง
ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาแล้ว จะเห็นได้ว่าการปกครองคณะสงฆ์มีกําเนิดขึ้นมา หลังจากที่
พระปัญจวัคคีย์ได้บวชเป็นพระภิกษุแล้ว ทําให้เกิดเป็นสังฆรัตนะขึ้นในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าจึงได้
ทรงปกครองคณะสงฆ์ต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมา นักปราชญ์และท่านผู้รู้ทางพระพุทธศาสนา จึงมีความเห็น
ร่วมกันว่า ถึงเวลาแล้วที่ควรจะจัดองค์กรสงฆ์ไทยให้เป็นองค์กรสงฆ์ที่พึงปรารถนาในหลายมิติ จัดให้องค์กร
สงฆ์ไทยมียุทธศาสตร์พลังพระอรหันต์ ซึ่งหากสามารถจัดองค์กรสงฆ์ไทยให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยมีฐาน
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พระธรรมวินัยเป็นหลักแล้ว ก็เช่ือแน่ว่า จะเป็นองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็ง นําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่สังคมไทยได้
ไม่ยาก และที่สําคัญก็คือ พระสงฆ์ไทยจะได้ทําหน้าที่ของพุทธสาวก คือ 

 ๑.  แนวคิดการปกครองคณะสงฆ์ 
 การอยู่รวมกันของสงฆ์ที่เป็นชุมชนหน่ึง กล่าวได้ว่า มีวินัยเป็นเคร่ืองฝึกตนและเป็นเครื่องมือช่วย
จัดสภาพแวดล้อมและระบบการอยู่ร่วมกัน โดยนัยน้ี วินัย จึงหมายถึง๑๗ 
 ๑)  การใช้ระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้น เป็นเคร่ืองมือสร้างโอกาสให้คนหรือสงฆ์ได้พัฒนาชีวิตให้
ดีย่ิงขึ้น หรือการชักนําดูแลให้คนใช้ระเบียบและระบบน้ันเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยกันทําให้สังคมเป็นแหล่ง
อํานวยโอกาสในการพัฒนาชีวิตของตน 
 ๒)  การใช้ระเบียบและระบบที่จัดวางข้ึนน้ัน เป็นเครื่องมือควบคุมคนให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย 
หรือการบังคับควบคุมคนให้เป็นอยู่และประพฤติปฏิบัติดําเนินกิจการตามระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้นน้ัน 
 การปกครองคณะสงฆ์หรือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ถือมีกําเนิดเป็นรูปธรรมข้ึนนับต้ังแต่ ๒ 
เดือนหลังจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ น่ันคือในวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้ง
แรกแก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งทําให้เกิดพระสังฆรัตนะข้ึน เมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นใน
พระพุทธศาสนาเช่นน้ี พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะสงฆ์๑๘ 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ จึงถือว่ามีความสําคัญต่อความมั่นคงของพุทธศาสนา เป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันสงฆ์ การดํารงอยู่ของคณะสงฆ์คือเป็นตัวแทนที่เป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ทําหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเผยแผ่ สืบสาน และถ่ายทอดพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ 
นอกจากน้ันการปฏิบัติและการดํารงชีวิตของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย สามารถสร้างศรัทธาความเลื่อมใส
ให้เกิดแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่
ของตนในฐานะพุทธบริษัทอีกด้วย๑๙  ดังน้ัน การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์จึงมีความจําเป็น  เพราะ
น่ันคือการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรตลอดไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ไทย ย่อมมีเอกลักษณ์เป็นการเฉพาะ  นอกจากจะเป็นไปตามพระธรรมวินัยแล้ว ยังได้มี

                                             
 ๑๗พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๙), 
หน้า ๔๘. 
 ๑๘พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๓. 
 ๑๙พระธรรมโมลี (สมศักด์ิ อุปสโม), ธรรมบทวิเคราะห์,  (กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวัน, ๒๕๓๐), หน้า ๖๓๓. 



 

๔๐                 วารสาร 

แบบแผนตามท่ีได้กําหนดขึ้นมาในประเทศไทยเป็นการเฉพาะอีกด้วย ดังที่จะได้กล่าวถึงการควบคุมและการ
บังคับบัญชาองค์กรสงฆ์ไทยในรายละเอียดต่อไป 

 ๒.  การควบคุมและการบังคับบัญชาองค์กรสงฆ์ในสมัยสุโขทัย 
 ในสมัยสุโขทัย ระยะเร่ิมต้นกล่าวได้ว่ามีพระสงฆ์ ๒ คณะ คือ คณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทที่เรียกกันใน
สมัยน้ันว่าหินยานซึ่งมีอยู่เดิม ต้ังแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์กับคณะสงฆ์ฝ่ายหินยานแบบลังกาที่จาริกมา
จากเมืองนครศรีธรรมราช ได้รวบรวมยุบนิกายเป็นคณะเดียวกันเมื่อคราวเป็นคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ 
 คณะสงฆ์ในสมัยสุโขทัยจึงมี ๒ คณะคือ คณะคามวาสี ได้แก่ คณะสงฆ์ฝ่ายขวาและคณะอรัญวาสี 
ได้แก่ คณะสงฆ์ฝ่ายซ้าย ทั้งสองฝ่ายปกครองแยกจากกัน คือ เป็นเสมือนองค์กรที่ปกครองโดยอิสระจากกัน 
แต่ละคณะมีเจ้าคณะผู้ปกครองบังคับบัญชาสูงสุดเป็นของตนเองที่เรียกว่า พระสังฆราช มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลฝ่ายของตน ดังน้ัน กรุงสุโขทัยจึงมีพระสังฆนายกหรือประมุขสงฆ์ ๒ รูปคือ พระสังฆราชคณะคามวาสี
และพระสังฆราชคณะอรัญวาสี เช่น ใน พ.ศ. ๑๙๔๙ พระครูดิลกติรนศีลคันธวรวาสีธรรมกิตติ สังฆราชมหา
สามีเจ้า สถิต ณ วัดป่า แต่ทรงเป็นพระสังฆราชคณะอรัญวาสี อีกฝ่ายคือพระสังฆราชญาณรุจีมหาเถร เป็น
พระสังฆราชของคณะสงฆ์คามวาสี๒๐ 
 ดังน้ัน โครงสร้างการบริหารคณะสงฆ์ในสมัยน้ัน มีการจัดการบริหารและสายการบังคับบัญชา
คู่ขนานไปกับการจัดโครงสร้างการปกครองประเทศ  โดยท่ีมีพ่อขุน (พระมหากษัตริย์) ทรงเป็นประมุขของ
ทั้งอาณาจักรและศาสนจักร ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรและอาณาจักรอาจพิจารณาได้จากแผนภูมิ
ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
 ๒๐พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, พิมพ์คร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๘. 



 มจร. สังคมศาสตรป์รทิรรศน์             ๔๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิที่ ๑  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรและอาณาจักรในสมัยสุโขทัย 
 
 ๓.  การควบคุมและการบังคับบัญชาองค์กรสงฆ์ไทยในสมัยอยุธยาและธนบุรี 
         เมื่อกรุงสุโขทัยหมดอํานาจ พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ทรงสถาปนากรุงศรี
อยุธยาข้ึนเมื่อ พ.ศ.๑๘๙๓ ซึ่งถือว่าเป็นราชอาณาจักรที่ ๒ ของไทย และมีพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้น
ครองราชย์ติดต่อกันถึง ๓๓ พระองค์ กล่าวด้านพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่สืบเน่ืองจากกรุงสุโขทัย การ
ปกครองคณะสงฆ์คงเป็นไปตามแบบอย่างการปกครองคณะสงฆ์ในยุคสุโขทัย คือ เป็นคณะคามวาสีและ
คณะอรัญวาสี แต่ว่าความเลื่อมใสในพระสงฆ์ลังกาวงศ์ยังมีความเจริญแพร่หลายมาตามลําดับ คณะของ
พระภิกษุสงฆ์คณะเดิมเริ่มมีน้อยลดลงเพราะพากันไปบวชอยู่ในคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ ปรากฏตามหลักฐาน
พงศาวดารหนังสือตํานานโยนก ว่า๒๑ 
 เมื่อ พ.ศ. ๑๙๖๕ ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระอินทราราชาธิราชที่ ๖ ครองราชสมบัติ มีคณะ
พระภิกษุ จํานวน ๑๐ รูป โดยแยกจากสายได้ ดังน้ี 
 ๑)  สายพระมหาเถระ จากเชียงใหม่ ๗ รูป คือ 
    (๑)  พระธรรมคัมภีร์  
  (๒)  พระเมธีกร 

                                             
 ๒๑ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานปกครองคณะสงฆ์, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, 
(กรุงเทพมหานคร : สามมิตร, ๒๕๑๕), หน้า ๑๖. 

องค์ศาสนูปถัมภก พ่อขุน หัวหน้าผู้ปกครอง 

พระสังฆราช : คามวาสี 
(ประทับอยู่ในราชธานี) 

พระครูในราชธานี 

เจ้าอาวาสในราชธานี 

พระภิกษุ-สามเณรและ
ลูกวัดในราชธานี 

พระครูหัวเมือง 

เจ้าอาวาสหัวเมือง 

พระภิกษุ-สามเณร 
หัวเมือง 

พ่อเมือง 

พ่อครัว 

ชาวบ้าน 

พระสังฆราช : คามวาสี 
(ประทับอยู่ในราชธานี) 

คณะลูกขุน 
 



 

๔๒                 วารสาร 

    (๓)  พระญาณมงคล  
  (๔)  พระศีลวงศ์ 
    (๕)  พระสารีบุตร   
  (๖)  พระธรรมรัตนากร 
    (๗)  พระพุทธสาคร 
 ๒)  สายพระมหาเถระจากกรุงศรีอยุธยา ๒ รูป คือ พระพรหมมุนี และพระโสมเถระ 
 ๓)  สายพระมหาเถระจากประเทศกัมพูชา ๑ รูป คือ พระญาณสิทธิ 
 ทั้ง ๑๐ รูป ได้พาพระภิกษุอีกจํานวนมากไปประเทศศรีลังกาและได้อุปสมบทแปลงนิกายใหม่ 
เป็นสิงหลนิกาย ณ อุทกุกเขปสีมา แม่นํ้ากัลยาณี โดยมีพระวันรัตนมหาเถระเป็นพระอุปัชฌาย์ ใน พ.ศ. 
๑๙๖๗ 
 ทั้งคณะได้ศึกษาพระธรรมวินัยในประเทศศรีลังกาหลายปี เมื่อจะเดินทางกลับประเทศไทย 
จึงได้อาราธนาพระชาวลังกา ๒ รูป คือ พระมหาวิกรมพาหุ และพระอุดมปัญญา ให้มาร่วมกันเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยโดยขึ้นมาที่กรุงศรีอยุธยาก่อนแล้วค่อยแยกย้ายกันไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จนมีผู้เลื่อมใสศรัทธาขออุปสมบทเป็นภิกษุ เกิดเป็นคณะใหม่ที่เรียกว่า คณะคามวาสี ฝ่ายขวา หรือคณะ 
ป่าแก้ว ที่ช่ือว่าคณะป่าแก้ว เพราะมีอุปัชฌาย์รูปเดียวกัน ที่ช่ือว่า วันรัตน์ ซึ่งแปลว่า ป่าแก้ว ดังน้ัน วัดวา
อารามที่มีคณะสงฆ์น้ีพํานักอยู่ วัดจะมีช่ือว่าคณะป่าแก้ว เช่น วัดไตรภูมิคณะป่าแก้ว วัดเขียนป่าแก้ว  
เป็นต้น 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี คณะสงฆ์แบ่งเป็น ๓  คณะ คือ 
 ๑)  คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย คือ คณะของพระสงฆ์นิกายเดิมที่มีมาต้ังแต่แรกสถาปนากรุงสุโขทัย 
มีพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นเจ้าคณะฝ่ายคามวาสีฝ่ายซ้าย 
 ๒)  คณะอรัญวาสี คือ คณะที่สืบต่อประเพณีพระสงฆ์ลังกาวงศ์ในกรุงสุโขทัยมีพระพุทธาจารย์ 
เป็นเจ้าคณะ 
 ๓)  คณะคามวาสีฝ่ายขวา คือ คณะสงฆ์นิกายเดิมที่ไปศรีลังกาแล้วอุปสมบทใหม่แล้วกลับมาต้ัง
คณะใหม่ ในนามที่เรารู้จักคือ คณะป่าแก้ว๒๒ มีพระวันรัตน์ เป็นเจ้าคณะคามวาสีฝ่ายขวา 
 
 
 

                                             
 ๒๒ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒. 



 มจร. สังคมศาสตรป์รทิรรศน์             ๔๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
แผนภูมิที ่๒ โครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยในสมัยอยุธยา 
  
 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชได้ ต้ังกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ทรงได้สืบเสาะหา
พระมหาเถระผู้ใหญ่ในเมืองกรุงศรีอยุธยาผลปรากฏว่าพระผู้ใหญ่ช้ันนําในเมืองกรุงศรีอยุธยาไม่มี จึงมีพระ
ราชประสงค์แต่งต้ังพระอาจารย์ดีซึ่งเป็นพระธรรมดา ไม่มีสมณศักด์ิอะไรมาก่อนเลยจากวัดประดู่ อยุธยา 
เป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปแรก และทรงสถาปนาแต่งต้ังพระอาจารย์ลี้ วัดพนัญเชิง อยุธยาเป็นสมเด็จ
พระสังฆราชรูปที่สอง 
 ในสมัยกรุงธนบุรีน้ี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีความวิริยอุตสาหะที่จะฟ้ืนฟูทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง เมื่อคณะสงฆ์รวมพลเป็นกลุ่มแล้วทําให้การปกครองเหมือนยุคกรุงศรีอยุธยาได้
แล้ว ก็ทรงให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้น แต่การปกครองคณะสงฆ์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทรุดและเสื่อม
อีกครั้งเป็นเพราะพระองค์ทรงวิปลาสสัญญาทรงสั่งปลดสมเด็จพระสังฆราช (สี) ออกจากตําแหน่งแล้ว 
ต้ังพระธรรมธีรราชมุนี ( ช่ืน) วัดหงษ์รัตนาราม ให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชแทน (รูปสุดท้ายในสมัย 
กรุงธนบุรี) 
 ส่วนตําแหน่งการปกครองและการแต่งต้ังสมณศักด์ิ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรง
สันนิษฐานว่า “ในสมัยกรุงธนบุรี ดูเหมือนว่าจะไม่มีทําเนียบสมณศักด์ิขึ้นตามลําดับของพระเจ้าธนบุรี” การ
ปกครองไม่แตกต่างจากกรุงศรีอยุธยา แต่ในยุคกรุงธนบุรีใช้ระยะเวลาแค่ ๑๔-๑๕ ปี เท่าน้ัน 

สมเด็จพระสังฆราช 

เจ้าคณะอรัญญวาสี เจ้าคณะคามวาสีฝ่ายเจ้าคณะคามวาสี-ฝ่าย

พระราชาคณะหัวเมืองฝ่าย

เจ้าอาวาส 

พระครูหัวเมืองฝ่าย

พระสงฆ์อรัญวาส ี

ในกรุง-หัวเมือง 
พระราชาคณะหัวเมืองใต้ 

พระครูหัวเมืองฝ่ายใต้ 

เจ้าอาวาส 



 

๔๔                 วารสาร 

 ๔.  การควบคุมและการบังคับบัญชาองค์กรสงฆ์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 โครงสร้างรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์สมัยรัตนโกสินทร์ยังเป็นแบบกรุงศรีอยุธยาและ 
กรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงตรากฎหมายคณะสงฆ์ออกมารวม ๑๐ 
ฉบับ คือ  
  ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๒๕  ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๒๖ 
  ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๒๖  ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๒๖ 
  ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๓๒๖  ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๓๒๖ 
  ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๓๒๖  ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๓๓๒ 
  ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๓๓๗  ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๓๔๔ 
 วัตถุประสงค์ของการตรากฎหมาย เพ่ือการควบคุมดูแลหรือลงโทษแก่พระภิกษุที่ประพฤติล่วง
ละเมิดพระธรรมวินัยอยู่เป็นประจํา ถ้าคงอาศัยพระธรรมวินัยหรือที่เรียกว่าศีล ๒๒๗ ข้อ ก็คงไม่เพียงพอ
สําหรับพระภิกษุสงฆ์ในปัจจุบันน้ี และทรงมีประสงค์ให้พระภิกษุสงฆ์ปรับปรุงคณะสงฆ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้น 
ครองราชเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๗ พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ทรงมีความ
เคารพในองค์พระภิกษุสามเณรอย่างย่ิง แม้พระภิกษุจะประพฤติช่ัวอย่างไรไม่ค่อยสนพระทัยนักจนเป็นที่มา
ของคําว่า “ช่ัวช่ังชี ดีช่ังสงฆ์” ในด้านการปกครองคณะสงฆ์ ทรงโปรดให้ทรงสร้างวัดพระอารามหลวงและ
ราษฎร์ในกรุงเทพมหานครเข้าด้วยกัน โดยจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์เพ่ิมอีก ๑ คณะ จากรูปแบบ
เดิมคือ 
 ๑)  คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย ปกครองคณะสงฆ์หัวเมืองภาคเหนือ 
 ๒)  คณะอรัญญวาสี ปกครองพระนักปฏิบัติทั่วราชอาณาจักร 
 ๓)  พระคามวาสีฝ่ายขวา ปกครองคณะสงฆ์หัวเมืองภาคใต้ 
 ๔)  คณะกลาง ปกครองพระอารามหลวงกับวัดราษฎร์ในกรุงเทพมหานคร 
จึงสรุปได้ว่าการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในยุคน้ันบริหารตามภาค คือ 
 ๑)  คณะกลาง กรุงเทพมหานคร 
 ๒)  คณะเหนือ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓)  คณะใต้ ภาคใต้ 
 ๔)  คณะอรัญวาสี วัดป่าทั้งหมด  

 



 มจร. สังคมศาสตรป์รทิรรศน์             ๔๕ 

 
 การบริหาร ๔ คณะอย่างว่าน้ี มีเจ้าคณะใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาดูแล กิจการคณะสงฆ์ในเขต
ปกครองของตน แต่ว่าเจ้าคณะใหญ่ทั้ง ๔ ต้องขึ้นอยู่กับสมเด็จพระสังฆราช 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
แผนภูมิที่ ๓ โครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ โครงสร้างโดยภาพรวมทั่วไปเหมือนสมัยรัชกาล 
ที่ ๓ คือแบ่งออกเป็นการบริหาร ๕ คณะ โดยเพ่ิมคณะธรรมยุติกนิกายอีก ๑ คณะ แท้จริงน้ัน คณะ
ธรรมยุติกนิกายได้ก่อกําเนิดมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ เพราะขณะน้ันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๔ ทรงผนวชอยู่ทรงได้พระฉายาว่า วชิรญาโณใน พ.ศ. ๒๓๖๗ ขณะที่ทรงผนวชอยู่น้ันประทับอยู่ที่
วัดมหาธาตุฯ พระบาทสมเด็นพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ เสด็จสวรรคต แต่มิได้มอบเวนราช
สมบัติให้แก่ผู้ใดเลย แต่ว่าโบราณราชประเพณีแล้วเจ้าฟ้ามงกุฏ (พระวชิรญาณภิกขุ) เป็นพระราชโอรสซึ่ง
ประสูติแต่พระอัครมเหสี ควรแก่การสืบราชสมบัติสันตติวงศ์แต่พระวชิรญาโณภิกษุไม่ประสงค์จะรับ
ตําแหน่งราชสมบัติเพราะได้ปรึกษาทางญาติผู้ใหญ่ภายในแล้วจึงตัดสินพระทัยจะผนวชต่อไป 
 ในรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงถวายอํานาจรัฐช่วยคณะสงฆ์
จัดระบบการปกครอง ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ มาในรัฐสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้ยกเลิกพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ และ
ได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ จัดระบบการปกครองใหม่ ให้มีรูปแบบคล้ายกับการปกครอง
แบบราชอาณาจักร 
 โครงสร้างที่สําคัญของการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
น้ี เป็นการจําลองแบบอนุโลมตามการปกครองของฝ่ายอาณาจักรตามหลักการประชาธิปไตย มีสมเด็จ

สมเด็จ

เจ้าคณะเหนือ เจ้าคณะใต้ เจ้าคณะกลาง เจ้าคณะ

หัวเมืองเหนือ วัดในกรุง หัวเมืองใต้ ไม่มีวัดในสังกัด 



 

๔๖                 วารสาร 

พระสังฆราชเป็นประมุขของคณะสงฆ์พระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงแต่งต้ัง และให้มีการแบ่งอํานาจบัญชาการ
กิจการคณะสงฆ์ออกเป็นสามส่วนคือ๒๓ 
 ๑)  อํานาจบัญญัติสังฆาณัติ ซึ่งคู่ขนานไปกับอํานาจนิติบัญญัติของอาณาจักร องค์กรที่เป็นผู้ใช้
และทําหน้าที่บัญญัติสังฆาณัติ ได้แก่ สังฆสภา (เทียบได้กับรัฐสภา) ประกอบด้วยสมาชิกสังฆสภาไม่เกิน  
๔๕ รูป สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ังจาก (๑) พระเถระที่มีสมณศักด์ิต้ังแต่ช้ันธรรมข้ึนไป (๒) พระ
คณาจารย์เอก และ (๓) พระเปรียญเอก 
 ๒)  อํานาจบริหารคณะสงฆ์  ซึ่งเทียบได้กับอํานาจบริหารซึ่งมีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อํานาจ 
ของทางอาณาจักร ส่วนทางศาสนจักรน้ัน องค์กรที่ใช้อํานาจบริหาร คือ คณะสังฆมนตรี  ประกอบด้วย 
สังฆนายก (เสมือนนายกรัฐมนตรี) และสังฆมนตรีอ่ืนไม่เกิน ๙ รูป แต่งต้ังโดยสมเด็จพระสังฆราช คณะ 
สังฆมนตรีร่วมกันรับผิดชอบและบริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ องค์การด้วยกันซึ่งเทียบเท่ากับ
กระทรวง แต่ละองค์การมีสังฆมนตรีว่าการและผู้ช่วย ๑ รูป เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบในการบริหาร องค์การ
การบริหารทั้ง ๔ ได้แก่ 
 (๑)  องค์การปกครอง 
 (๒)  องค์การศึกษา 
 (๓)  องค์การเผยแพร่ 
 (๔)  องค์การสาธารณูปการ 
 ๓)  อํานาจคณะวินัยธร  (เทียบเท่าอํานาจตุลาการของฝ่ายอาณาจักร) ทําหน้าที่วินิจฉัยและ
ระงับอธิกรณ์ต่าง ๆ การตีความกฎหมาย  สังฆาณัติและระเบียบที่เก่ียวข้องกับพระวินัยต่างๆ แบ่งออกเป็น
สามช้ัน เช่นเดียวกับระบบศาลยุติธรรมของฝ่ายอาณาจักร อันได้แก่ ช้ันต้น ช้ันอุทธรณ์ และช้ันฎีกา 
 ส่วนการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาคน้ัน ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนักแผนภูมิแสดง
โครงสร้างการบริหารคณะสงฆ์ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๔๘๔๒๔ 
 
 
 

                                             
 ๒๓สมบูรณ์ สุขสําราญ, พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม. (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หน้า ๖๔-๖๕, และดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี พระเมธีธรรมาภรณ์  (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต), อ้างแล้ว. หน้า ๓๗-๔๓. 
 ๒๔พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, อ้างแล้ว, หน้า ๔๐. 



 มจร. สังคมศาสตรป์รทิรรศน์             ๔๗ 

 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๔ แสดงโครงสร้างการบริหารคณะสงฆ์ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๔๘๔ 

 ๕.  การควบคุมดูแลบังคบับัญชาองค์กรสงฆ์ไทยในปัจจุบัน 

 การปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน นอกจากจะมีการปกครองโดยอาศัยพระธรรมวินัยเป็นหลัก
แล้ว ยังต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติ 
ฉบับน้ีเกิดจากความต้องการของรัฐบาลสมัย จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ที่มุ่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง 
คณะสงฆ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและวิธีการปกครองประเทศของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ที่นิยมการ 
รวบอํานาจการตัดสินใจเด็ดขาดไว้กับผู้นําที่เข้มแข็ง๒๕  ดังจะเห็นได้จากเหตุผลของการยกเลิก พ.ร.บ. คณะ
สงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ และประกาศใช้ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่ว่า “โดยที่การจัดดําเนินกิจการ 
คณะสงฆ์ มิใช่เป็นกิจการอันแบ่งแยกอํานาจดําเนินการด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการถ่วงดุลอํานาจเช่นที่เป็นอยู่
ตามกฎหมายในปัจจุบัน และโดยระบบเช่นว่าน้ัน เป็นผลบ่ันทอนประสิทธิภาพแห่งการดําเนินการ จึง
เห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ ให้สมเด็จพระสังฆราชองค์สกลมหาสังฆปริณายกทรงบัญชาการ 

                                             
 ๒๕เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๔๓. 
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คณะสงฆ์ ทางมหาเถรสมาคมอํานาจกฎหมายและพระธรรมวินัย ทั้งน้ีเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแห่ง
พระพุทธศาสนา”๒๖ 
 ด้วยเหตุผลอันเน่ืองมาจากความวุ่นวายภายในคณะสงฆ์เอง และอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองภายใต้การนําของ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ดังกล่าวมา จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ โครงสร้างการบริหารตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีสาระสําคัญดังน้ี 
 ๑) ยกเลิกสังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร อํานาจที่องค์กรทั้งสามเป็นผู้ใช้แยกจาก
กัน ให้สมเด็จพระสังฆราชและมหาเถรสมาคมเป็นผู้ใช้ 
 ๒) สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประมุขของคณะสงฆ์ไทย และเป็นประธานกรรมการมหาเถร
สมาคม มหาเถรสมาคมประกอบด้วยพระสงฆ์สมณศักด์ิ ระดับสมเด็จพระราชาคณะทุกรูป และพระราชา
คณะจํานวน ๔-๘ รูป โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเลขานุการโดยตําแหน่ง 
โครงสร้างของคณะสงฆ์สองส่วนน้ีเป็นองค์กรบริหารกิจการคณะสงฆ์ทุกด้าน เช่นเดียวกับหัวหน้าคณะ
รัฐบาลเผด็จการที่รวบอํานาจไว้กับตน 
 ๓)  ส่วนที่เก่ียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาคน้ันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก
นักการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๕๐๕ อาจจะสรุปได้ตามแผนภูมิข้างล่างน้ี 
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สรุป 
 สงฆ์ในพระพุทธศาสนา คือ ชุมชนที่จัดต้ังวางระเบียบเป็นอย่างดี มีจุดมุ่งหมายในการอยู่ร่วมกัน 
เพ่ือเจริญไตรสิกขา เพ่ือจะได้ฝึกฝนตนให้เจริญงอกงามในศีล สมาธิ ปัญญา โดยการอยู่ร่วมกันน้ี มีวินัยเป็น
เครื่องฝึกตนและเป็นเคร่ืองมือช่วยจัดสภาพแวดล้อมและระบบการอยู่ร่วมกันเมื่อกล่าวในทางประวัติศาสตร์
ของพระพุทธศาสนาแล้ว  ได้เริ่มมีการตรากฎหมายคณะสงฆ์ต้ังแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เป็นต้นมา ทําให้การปกครองคณะสงฆ์มีการแบ่งการปกครองส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาคที่ดูแลมณฑลต่างๆ รวมถึงกําหนดให้มีเจ้าคณะผู้ปกครองในช้ันต่างๆ  และที่เพ่ิมเติม 
เข้ามาใหม่ก็คือมีการแยกการปกครองเป็น ๒ นิกาย คือ มหานิกาย กับธรรมยุติกนิกายอีกทั้งตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๘๔ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการควบคุมและการบังคับบัญชาคณะสงฆ์
ไทยเป็นอันมาก กล่าวคือ ได้กําหนดให้มีสังฆสภา สังฆมนตรี และคณะวินัยธร ทําหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติ
บริหารและตุลาการของคณะสงฆ์ ซึ่งถือได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์ไทยตามกฎหมายฉบับน้ีอนุโลมตามการ
ปกครองของฝ่ายบ้านเมืองหรืออาณาจักรที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระธรรมวินัย 
 สรุปความว่า การควบคุมดูแลและการบังคับบัญชาองค์กรสงฆ์ไทยในปัจจุบันน้ีซึ่งเป็นไปตาม 
พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ นับว่ายังไม่สมบูรณ์เป็นไปด้วยดีตามท่ีควรจะ
เป็น ดังน้ัน นักปราชญ์และท่านผู้รู้ทางพระพุทธศาสนา จึงมีความเห็นร่วมกันว่า ถึงเวลาแล้วที่ควรจะจัด
องค์กรสงฆ์ไทยให้เป็นองค์กรสงฆ์ที่พึงปรารถนาในหลายมิติ เช่น จัดองค์กรสงฆ์ให้เป็นสังคมท่ีมีค่านิยมที่ยก
ย่องผู้ที่พัฒนาตน จัดองค์กรสงฆ์ให้ต้ังมั่นในหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอน จัดองค์กรสงฆ์ไทยให้มีจิตสํานึกใน
การพระศาสนา จัดให้มีโรงเรียนพระสังฆาธิการ จัดให้องค์กรสงฆ์ไทยมียุทธศาสตร์พลังพระอรหันต์ ซึ่งหาก
สามารถจัดองค์กรสงฆ์ไทยให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยมีฐานพระธรรมวินัยเป็นหลักแล้ว ก็เช่ือแน่ว่า จะเป็น
องค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็ง นําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่สังคมไทยได้ไม่ยาก และที่สําคัญก็คือ พระสงฆ์ไทยจะได้ทํา
หน้าที่ของพุทธสาวก คือ การได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป 
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ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและของเอกชน 

The Study on Managerial Efficiency in Doctoral Curriculum of Philosophy  
in Private and Public Higher Education Institutions 

 

อภินันท์  จันตะนี∗  
 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐและเอกชน โดยมีแบบสัมภาษณ์จํานวน ๓๐ ชุด และแบบสอบถาม ๑๖๕ ชุด  โดยการ
วิจัยพบดังน้ี 
      ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาเอกใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกเฉล่ียอยู่ระดับมากถึงมากที่สุด 
อาคารสถานท่ี อุปกรณ์เครื่องมือ สื่อการสอน เฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด รูปแบบการเรียนการสอน
ระดับดุษฎีบัณฑิตฯ เฉลี่ยมีระดับมากถึงมากที่สุด  การวัดและประเมินการเรียนนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตเฉล่ีย
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด การเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการฯเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด  การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือใช้ในการทําดุษฎีนิพนธ์ฯเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ด้านการบริหาร
จัดการเพ่ือใช้จ่ายในการเรียนการสอนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยรวมทั้ง ๗ ด้าน เฉลี่ยแต่ละด้านอยู่ในระดับ
มาก และเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้บริหารหลักสูตรต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับปริญญาเอกอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก  
     เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอกใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนระหว่างผู้บริหารหลักสูตรกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยส่วนใหญ่
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ไม่แตกต่างกัน คือทั้งความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารหลักสูตรกับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาเอกอยู่ในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : การบริหารจัดการ; ประสิทธิภาพ; หลักสูตรปริญญาเอก 
  
 

Abstract 

            This study aims to study opinion of doctoral administrators level and study the 
opinion of doctoral students for the managerial efficiency in doctoral  curriculum  of  
philosophy in Private and Public Higher Education Institutions. Collecting data by using 30 
sets of structured interview and 165 sets of questionnaires survey. Using  SPSS  for data  
analysis. Finding  are as follow, 
 Student opinion of efficiency to the managerial of doctoral curriculum in Private  
and Public Higher Education Institutions for the doctoral curriculum opening, on average is 
high to highest. For place equipment instruction materials, on average is high to highest. 
For pattern of doctoral studying, on average is high to highest. For assessment, on average 
is high to highest. For class attendant operation, on average high to highest. For doctoral 
research and study, on average  is  high  to highest. For the study expend on average is 
high, all 7 sides, on average is high to highest. For the opinion of executive to the 
efficiency of managerial doctoral curriculum on average high. 
 To compare the opinion level of efficiency to the managerial doctoral curriculum 
in Private and Public Higher Education Institutions between executive level and doctoral 
students, there are no different, namely executive opinion and doctoral students opinion 
to the efficiency of  managerial doctoral curriculum on average high as well. For the 
problem and development method for managerial doctoral curriculum  and the doctoral 
research topics/doctoral  research proposal or doctoral research defense. Suggestion that, 
executive and administrators for doctoral curriculum should find more  efficiency  
solution.  
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๕๔                 วารสาร 

บทนํา 

ความสําคัญและที่มาของปัญหาท่ีทําการวิจัย 

 ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว  จึงจําเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายดังกล่าวได้  คือ คุณภาพของคน เพราะคนเป็นปัจจัยทางการ
บริหารและการผลิตที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลายได้
ตระหนักและให้ความสําคัญของกระบวนการพัฒนากําลังคนของตนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ตลอดจนปัญหาข้อบกพร่อง  ซึ่งผลการวิจัยในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีความเหมาะสม เพ่ือนํามาซึ่งคุณภาพของการจัดการการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

๑) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อประสิทธิภาพทางด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

๒) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีต่อประสิทธิภาพทางด้านบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

๓) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาเอกต่อประสิทธิภาพทางด้าน
บริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

๔) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาวิธีการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอกให้
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
          ประชากร ที ่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่ผู ้บริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาเอกหรือ
กรรมการบริหารจัดการหลักสูตร ผู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาเอกและนักศึกษาที่
กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการและหรือบริหารธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม
มหาวิทยาลัยของรัฐ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  และ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัย
การจัดการเทคโนโลยีเอเชีย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดย



 มจร. สังคมศาสตรป์รทิรรศน์             ๕๕ 

 
จําแนกกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้ง ๖ แห่ง จํานวน ๓๐ คน  ส่วน
จํานวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก  ๖ มหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๑๖๕ คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้วิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นให้สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์การวิจัยโดยผู้วิจัยได้สร้างเครื ่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลําดับขั ้นตอน
ดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑) แบบสัมภาษณ์ เพื่อทําการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้บริหารหลัก 
สูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 ๒)  แบบสอบถาม เพ่ือสอบถามนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอนของหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการหรือบริหารธุรกิจ   
 
การอภิปราย 
 เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกต่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการหลักสูตรปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน๒๘ ที่จําแนกตามเพศส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน  แต่มีความแตกต่างกัน ๑ ด้านคือ การวัดและประเมินผลการเรียนระดับปริญญาเอก 
ทั้งน้ีเป็นเพราะนักศึกษาในระดับปริญญาเอกส่วนใหญ่มีประสบการณ์และสามารถท่ีจะใช้วิจารณญาณและ
แยกแยะออกว่าการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพระดับใดจึงทําให้ระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน โดยรวม
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีความคิดเห็นในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกแตกต่างกัน  ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านสถานภาพสมรส โดยรวมแล้วความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  ปัจจัยส่วนบุคลด้านการศึกษา โดยรวม
แล้วความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพโดยรวมแล้วความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และ
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ โดยรวมแล้วความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก พ้ืนฐานอาชีพและประสบการณ์ของนักศึกษามีที่มาต่างกัน  
จึงทําให้มุมมองหรือความคิดที่ได้เห็นต่อประสิทธิภาพบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาเอกมีทั้งแตกต่าง
กันและเหมือนกัน เป็นต้น 
        โดยความคิดเห็นผู้บริหารหลักสูตรต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
สรุปมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลางระดับมากและมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับความคิดเห็นของ

                                             
 ๒๘ ชนิสรา  ทองขาว, ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป), (พระนครศรีอยุธยา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๗).  



 

๕๖                 วารสาร 

นักศึกษาต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอกกับผู้บริหารหลักสูตรกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก โดยส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ทั้งความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารหลักสูตรกับกลุ่ม
นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาเอกอยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน  
    สําหรับปัญหาและอุปสรรคที่นักศึกษาได้เสนอแนะ (ในแบบสอบถามปลายเปิด) เก่ียวกับการจัด
อาจารย์เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ฯ มักจะมีข้อจํากัดในการจัดเวลาให้คําปรึกษาหรือแนะนํา
เรื่องเก่ียวกับการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์และการสอบเค้าโครงหรือสอบปกป้องฯ โดยเฉพาะ
อาจารย์ที่เป็นประธานที่ปรึกษาฯ มีเวลาว่างไม่ตรงกับนิสิต นักศึกษา นับว่าเป็นปัญหาหลักในการเรียนการ
สอนระดับปริญญาเอก จึงเห็นสมควรให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําหลักสูตร 
สาขาวิชาฯจัดตารางเวลาให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์ฯ อย่างจริงจริง ทั้งน้ีเพ่ือนิสิต นักศึกษา
ได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพในการเดินทางมาขอคําปรึกษาฯ  
          ส่วนการจัดให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาหลัก (ประธาน) และอาจารย์ที่ปรกึษาร่วม (กรรมการร่วม) ยังมี
บางสถาบันฯจัดอาจารย์เป็นประธานที่ปรึกษาไม่สอดคล้องกับ “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”๒๙ เช่น การจัดให้อาจารย์ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจําใน
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรฯมาเป็นประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ฯ หรือการจัดให้
อาจารย์ที่จบปริญญาเอก (ดร.ใหม่) ซึ่งยังไม่มีผลงานวิจัยภายหลังจบปริญญาเอก (ที่ได้รับการตีพิมพ์) ให้
เป็นประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาร่วมฯ เป็นต้น      
 
สรุปผลวิจัย 

             ผลการวิจัยนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๙  ส่วนอายุอยู่ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี คิด
เป็นร้อยละ ๔๕.๔๕   สําหรับการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕  นักศึกษาส่วนใหญ่
เป็นเจ้าของบริษัท ร้านค้าคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗ รองลงมาเป็นพนักงานบริษัทห้างร้านและรับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ตามลําดับคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๕  และร้อยละ ๒๔.๒๔ ตามลําดับประสบการณ์ในการทํางาน 
ส่วนใหญ่ ๑๑ – ๑๕ ปีคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๘ สถานภาพสมรสแล้วคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๐   

                                             
 ๒๙ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘. เล่มท่ี ๑๒๒, ตอนพิเศษ 
๓๙ ง, ๒๕๔๘, หน้า ๑๘. 



 มจร. สังคมศาสตรป์รทิรรศน์             ๕๗ 

 
           นักศึกษาระดับปริญญาเอกส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน๓๐ เฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  เมื่อ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอกในสถาบันอุดม 
ศึกษาของรัฐและเอกชน จําแนกตามเพศ มี ๖ ด้าน ซึ่งความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน มี ๑ ด้าน คือ การวัด
และประเมินผลการเรียนระดับปริญญาเอก โดยทั้งชายและหญิงมีความคิดเห็นต่างกัน ด้านการเปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาเอกไม่แตกต่าง ส่วนอีก ๖ ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
โดยรวมปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีความคิดเห็นที่การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกแตกต่างกัน  ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรส   โดยรวมแล้วความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน   ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา 
โดยรวมแล้วความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ โดยรวมแล้วความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
และปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ โดยรวมแล้วความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกไม่แตกต่างกันโดยความคิดเห็นผู้บริหารหลักสูตรต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก สรุปมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลางระดับมากและมากที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอกกับ
ผู้บริหารหลักสูตรกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ทั้งความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้บริหารหลักสูตรกับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่  
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บทคัดย่อ 

 เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ อดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธ์ เวชชาชีวะ ได้กล่าวว่า ในอีกหกปี
ข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นรัฐสวัสดิการซ่ึงจะเปลี่ยนจากแนวคิดแบบประชานิยม แถลงน้ีได้ก่อให้เกิดการ
โต้เถียงเชิงขัดแย้งกันมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย รองนายกรัฐมนตรีในพรรคท่านหน่ึงได้กล่าวโต้ว่า 
ประเทศไทยคงเป็นรัฐสวัสดิการไม่ได้นอกจากจะเป็นสังคมสวัสดิการ ปัจจุบันประชาชนคนไทยมีโอกาสที่
ยอมรับและได้ประโยชน์จากสวัสดิการสังคมและนโยบายประชานิยมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะหลังจาก
พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกต้ังในปี ๒๕๔๔ และเป็นรัฐบาลอยู่จนครบเทอม นโยบายประชานิยมเชิง
นวัตกรรมของรัฐบาลได้เอาชนะใจของประชาชนระดับรากหญ้าอย่างกว้างขวาง 
 ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ประชาชนคนไทยเผชิญหน้าอยู่คือ พรรคการเมืองไทยเกือบทั้งหมด
ได้เสนอนโยบายประชานิยมเชิงนวัตกรรมต่างๆ เพ่ือเอาชนะการเลือกต้ังน้ี คือเหตุผลที่ว่า ทําไมประชาชน
คนไทยจํานวนมากจึงเผชิญหน้ากับทางแยก เพราะฉะนั้นเร่ืองน้ีจึงเป็นเหตุผลของการศึกษานี้ โดยมุ่งที่จะ
วิเคราะห์และต้ังข้อสมมติฐานส่ิงที่พบว่า ทางไหนจะเหมาะสมและเป็นไปได้สําหรับประเทศ การศึกษานี้วิธี
วิเคราะห์ใช้วิทยาแห่งการแปลตามด้วยสิ่งที่พบด้านความประสงค์และความคิดเห็นดังต่อไปน้ี 
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 กลุ่มแรก คิดที่จะทํารัฐสวัสดิการเต็มที่เหมือนสวีเดนโดยไม่คิดถึงฐานปัจจัยต่างๆ ทั้งๆ ที่รู้อยู่ว่า
ระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยเทียบกับสวีเดนไมได้ 
 กลุ่มที่สอง เช่ือว่ารัฐสวัสดิการที่สมบูรณ์สําหรับประเทศไทยสามารถจะทําได้ในไม่ช้า ขึ้นอยู่กับ
การประเมินต่างๆ เช่น สัดส่วนของรายได้ต่อ จีดีพี 
 กลุ่มที่สาม เสนอว่าสังคมสวัสดิการสังคมจะเหมาะสมกับประเทศ เน่ืองจากข้อจํากัดด้านภาษี
รัฐบาลก็จะใช้กลไกที่มีอยู่ เช่น กองทุนหมู่บ้านของรัฐบาลทักษิณ เพ่ือพัฒนาสวัสดิการสังคม กลุ่มน้ีเช่ือว่า
สังคมสวัสดิการจะทําให้ประชาชนเกิดความรู้ร่วมกันคิดร่วมกันลงมือทําเลยไม่ต้องรอการช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 
 กลุ่มที่สี่ เป็นกลุ่มที่พยายามเสาะหาความหมายของนโยบายประชานิยมของพรรคเพ่ือไทย กลุ่มน้ี
มีการแบ่งแยกออกไป วิจารณ์นโยบายประชานิยมของอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ว่าทําให้ประเทศ
ไทยล่มจมเช่นเดียวกับประเทศอาร์เจนตินา แต่เมื่อมีการเลือกต้ังเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ปีน้ี ปรากฏว่า 
พรรคเพ่ือไทยได้ประสบชัยชนะด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น กลุ่มน้ีจึงจัดสัมมนาเพ่ือค้นหาว่า นโยบายประชา
นิยมของพรรคที่ชนะได้ให้สิทธ์ิอันชอบธรรมอะไรแก่สังคมไทย 
 ผลดีที่สุด กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่ส่งเสริมนโยบายประชานิยมอย่างแข็งขัน กลุ่มน้ีไดพยายามแสดง
ข้อมูลซึ่งได้จากประสบการณ์เพ่ือพิสูจน์ถึงความสําเร็จแห่งนโยบายประชานิยมของรัฐบาลทักษิณ ต้ังแต่ปี 
๒๕๔๔ ตัวอย่างที่ดีเลิศคือ กองทุนหมู่บ้านหน่ึงล้านบาท นักวิชาการที่เห็นอกเห็นใจมวลชนรากหญ้าที่มา
ร่วมกับกลุ่มได้แสดงให้เห็นว่า นโยบายประชานิยมของรัฐบาลทักษิณ สามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างคือ 
ประชานิยมที่เป็นยุทธศาสตร์ทางการเมือง และสวัสดิการสังคมที่เป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ จริงๆ แล้ว
นโยบายประชานิยมต่างๆ ของรัฐบาลทักษิณ ได้จัดต้ังและประสบความสําเร็จเรียบร้อยมาหน่ึงทศวรรษแล้ว  
 สรุปว่า สิ่งที่ค้นพบห้าประการข้างบนน้ีสรุปได้ว่า ประเทศไทยอยู่ในสภาพทางสามแพร่งให้
สาธารณชนเลือกระหว่าง รัฐสวัสดิการ สังคมสวัสดิการ และระบบประชานิยมปัจจุบันประเทศไทยไม่
สามารถจะเลือกทางสายใดสายหนึ่งโดยเฉพาะไม่ว่าพรรคการเมืองใดในระหว่างพรรคเพ่ือไทยกับพรรค
ประชาธิปัตย์จะครองอํานาจทางการเมืองนานพอที่จะจัดต้ังนโยบายเหล่าน้ัน อย่างไรก็ตามไม่ว่าประเทศ
ไทยจะขับเคลื่อนไปถนนสายใดก็ตาม ก็ยังคงต้องการที่จะดําเนินมาตรการที่สําคัญต่างๆ เช่น การปฏิรูปการ
จัดเก็บภาษีการข้ึนทะเบียนทรัพย์สินที่เก็บภาษีและภาษีมรดก การป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน เป็น
ต้น เพ่ือที่จะทําให้รัฐบาลไทยในอนาคตใช้บทบาทให้เป็นรัฐแห่งความยุติธรรมไม่แบ่งแยก  ปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน มีเมตตาให้อภัยซึ่งกันและกันจริงๆ จากน้ันรัฐไทยก็จะสามารถใช้บทบาทในการป้องกัน
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคมของพลเมือง และสร้างโอกาสท่ีเท่าเทียมกัน กระจาย
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Abstract 

 On August 6, 2010, The Ex Prime Minister Abhisit Vejjajiva stated that in the next 
six years. Thailand would be a welfare state which would move away from populist 
ideology. This statement has given rise to a controversial debate in the context of both 
agree and disagree. One of the Deputy Prime Minister from his own party argued that 
Thailand could not be a welfare state but a welfare society. Until today the Thai people 
have the opportunity to recognize and benefit from social welfare and populist policies in 
different ways. Especially after Thai Rak Thai party won elections in 2001 and ran 
government for the full term. Its innovative populist policies have won the hearts of the 
grassroots widely. 
 The political phenomenon that the Thais have faced are that almost all Thai 
political parties have proposed various innovative populist policies in order to win the 
election. This is why many Thai people face a crossroads. This is therefore a rationale of 
this study which aims to analyze and synthesize the findings that which path is 
appropriate and feasible for the country. The study uses hermeneutics as a method of 
analysis and comes up with the following five findings of wishes and opinions. 

The first group dreams of a full Welfare state as  Sweden without regard to the 
basis of facts. Even though they realizes that level of economic and political 
development of Thailand cannot be compared with Sweden. 

The second group believes that the full welfare state in going to be in feasible 
for Thailand in the short run, based on various measurements such as a proportion of 
revenue per GDP. 

The third group proposes that social welfare society would be appropriate to the 
country. Due to constraints on the revenue, the government should use the existing 
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mechanisms such as “village fund” of the Thaksin government to develop a social 
welfare. This group believes that from of welfare society would create awareness of Thai 
people to mutually think and mutually do without waiting for help from the government. 
 The fourth group is a group trying to seek the meaning of populist policies of 
Pheu Thai party. The group has severety criticized the populist policies of former Prime 
Minister Thaksin Shinawatra that they would cause Thailand a collapse in the same way as 
Argentina. But when the election on July 3 this year appeared that Pheu Thai party 
experienced a landslide victory, the group held a seminar to find out that populist 
policies of the victorious Party would provide what rights to Thai society. 
 Eventually the last group is a group that strongly supports populist policies. The 
group has tried to present empirical data to prove the success of the populist policies of 
Thaksin government since 2001. A beautiful example is a one million baht Village Fund. 
Joined with the group are scholars sympathetic to the grassroots masses. They argue that 
the populist policies of  Thaksin government can be both populist as a political strategy 
and social welfare as an economic strategy. In fact several populist policies of the Thaksin 
government have been already institutionalized with success for a decade. 
 In conclusion, the above five finding can be summarized that Thailand is in a 
state of the crossroads for public choice among welfare state, welfare society, and 
populism. Thailand is at present not able to choose any one particular road, provided 
that any political party between Pheu Thai party and Democrat party be able to dominate 
the political power long enough to institutionalize the policies. However, whichever road 
Thailand would be moved to, she still needs to carry out several important measures 
such as reform of taxation, legislation to collect property and inheritance taxes, 
prevention and suppression of corruption, and so on, in order to make the Thai 
government in the future to play a role as a state where justice, non-discrimination, single 
standard treatment, and mercy are realized. Then, the Thai state is able to play a role in 
the protection and promotion of the economic and social well-being of its citizens, as 
well as creation of equality of opportunity, equitable distribution of wealth, and 
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responsibility for those unable to avail themselves of the minimal provision for a good 
life. This is a true welfare state. 
 
Keywords : Welfare state; welfare society; public  
 
Introduction 
 One banker (Phutrabul, 2010)๓๑ said that during this period Thailand was in a 
critical junction that would determine her future during the next time especially the issue 
of the welfare state. It was expected that it would help alleviate the problem of income 
inequality and poverty that exits in Thailand. Holpfully welfare state may be an answer 
that will bring harmony of different parts of the country. The important question was that: 
“Is Thailand ready to step into a welfare state?” In this banker’s opinion, Thailand was not 
ready to provide full welfare service to the public for free at present, even in the next 20-
30 years. This opinion seems to disagree with the statement of former Prime Minister 
Abhisit Vejjajiva a month before that in the next six years Thailand would be a welfare 
state (Political News, Naewna, 2010)๓๒. His aim to make the welfare state free throughout 
life would be to cut the use of populist campaigning. On August 6, 2010 he emphasized 
while presiding over the opening ceremony of the Annual Meeting of The National 
Economic and Social Development Board that at the end of 2016 the government must 
set a target of the Thai welfare state system. His thinking was that wherever the Thai 
people were born or lived, they would enjoy the basic guarantee of life from birth to 

                                             
 ๓๑ Phutrakul,k. (2010). “Welfare state and the future of the Thai economy”. Retrieved  
from  http://www.bangkokbiznews.com. Posted on 05-07-2010 15:32. Retrieved 25-04-2011 12:13.  
 ๓๒ Polotical News,Naewna (2010). Abhisit explained “making the welfare state free 
throughout life in order to  cut the use of populist campaigning” 30-06-2010. Retrieved from 
http://www.Rut9.com/s/nud/931936.30-06-2010 19:36 “Populism.” En.wikipedia.org/wiki/populism. 
Retrieved 07-09-2011 11:37.  
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death (Manakoangtre chip, 2010)๓๓. His had intention to use a  new system to transcend 
Thai politics from populist policies of the Thai Rak Thai Party. His had intention to use a 
new system to transcend Thai politics from populist policies of Thai Rak Thai Party 
(Prachachat, 2010)๓๔. 
 The message above has given rise to a controversial debate in the context of 
both agreement and disagreement. Especially, one of the former Deputy Prime Ministers 
from his party (Democrat) announced against that Thailand could not be a welfare state 
but a welfare society (INN News, 2011)๓๕. He reasoned that Thailand had a population of 
62 million, but taxed only 6 million people. In fact, he had been trying to implement 
further Thaksin Shinawatra’s Village Fund into a social welfare of community which is a 
component of the concept of a welfare society (News desk for the community, 2010)๓๖. 
As a matter of fact, the Village Fund and other policies of  Thai Rak Thai Party (Pheu Thai 
Party at present) were severely criticized by the Democrat Party and academic partners 
that they were hidden by the populist ideology. Some have even predicted that such 
populist policies would cause Thailand a collapse in the same way as Argentina (Boonma, 
2010)๓๗ (Boonma, 2011)๓๘. However, when the issue of good or bad between populism 

                                             
 ๓๓ Manaroangtre chip.V. (2010). “The broken glass:In the next six years Thailand will be a 
welfare state”. Retrieved from http://corehoononline.com/index.php/2011-03-14-05-46-05/2011-03-14-
05-   47-  26/5890-2010-08-09-15-32-46.  
 ๓๔ Prachachat (2010). “P.Ch.P.drive-3-way reform system of Anand-Abhisit-Korn” from 
populism to welfare state. Retrieved from http://www.prachachat.net/view_news. php?newsid=02 
po10115075388.sectionid=0202&day=2010-07-15. Retrieved 15-06-2010. 
 ๓๕ INN News. (2011). “Triroang said Thailand was not a welfare state”. Retrieved from 
http://www.showthep.com/shoe-131632. Retrieved 07-08-2011 16:18.  
 ๓๖ News Desk for the Community (2010). “Recovery of Thaksin’s Village Fund as a base for 
Abhisit’s community welfare”. 12-07-2010. Retrieved from http://www.isranews.org/community-news/  
สกู๊ป-สารคดีข่าว/item/1146-2010-07-23-13-4. Retrieved 11-09-2011.  
 ๓๗ Boonma, S. (2010). “Populist or non populist, equally falling into a puddle”. Posted  
by admin in economics on 22-07-2010. Retrieved from  www.sarut-homesite.net /ประชานิยม-หรือ-ไม่
ประชานิยม/ Retrieved 20-07-2011. 
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and welfare state is raised in the public debate, one senior professor of economics says 
that whether populism is good or not based on the intent of the policy makers and 
institutional requirements for the policies. In his view, the populist policies of Thaksin 
Shinawatra government can be both populist as a political strategy and social welfare as 
an economic strategy (FTA Watch, 2011)๓๙.  
 In fact, such a wishful statement towards a better state is not new in Thailand. 
The search for measures to reduce economic disparity and social inequality has been 
proposed and practiced as public policies along the Thai historical course of public 
administration and political development since 1932. Until today, the Thai people have 
the opportunity to recognize and benefit from social welfare and populist policies in 
various ways. Especially, after Thai Rak Thai Party won election in 2001 and ran 
government for the full term of four years. Its populist policies have won the hearts of the 
grassroots in the North and Northeast. The party is to win the election every time 
including even the election on July 3 this year despite campaigning by it’s political 
opponents overly populist policies. 
 The political phenomenon that the Thai people have faced are the fact that 
political parties have proposed various innovative policies in order to win the election and 
form government. This is why many Thai people face a crossroads, at least three 
crossroads. This is a rationale of the study which aims at investigating, analyzing, and 
finding which road is appropriate and feasible to the country. In fact this article is a 
continuation of the research on the study of readiness and feasibility of the welfare state 
approach for Thailand. 

                                                                                                                                       
 ๓๘ Boonma, S. (2011). “Expanding the definition of a populism (the end)”. Retrieved 
fromwww.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/opinion/sawai/2011 03:00.  
 ๓๙ FTA watch. (2011).“‘Rangsan’ criticized Thai society creating myths, misunderstanding 
that welfare state good but populism bad”. Retrieved from www.flawatch.org/all/news/19429. 
Retrieved 19-07-2001 15:52.  
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 The article is the result of qualitative research, using data mainly from various 
documents from webpages. The study employs one of the oldest methods, that is, 
analytic induction with dialectical logic. 
 This article has a logic in presentation of contents and findings as follows. Firstly, 
what are the welfare state, welfare society, and populism, in the context of principles and 
practices, and political ideology ? Secondly, the paper presents the results of the analysis 
and interpretation of phenomenon of political conditions that led to a three-junction of 
public choices for Thailand. Thirdly, the article concludes which path the country should 
walk. 

 
Welfare State, Welfare Society, and Populism: Principle and Practices and Political 
Ideology 
  What is the welfare state? 
 Esping-Andersen categorized three different types of welfare state in the 1990 
book "The Three World of Welfare Capitalism". The Three different types as noted by 
Wikipedia (en.wikipedia.org/wiki/welfare-capitalism) are the "Social Democratic" Model, as 
examplified by the Scandinavian countries and particularly Sweden; the "Liberal" Model, 
often related to the U.S.A., Canada, Australia and increasingly the United Kingdom; and 
thirdly, the "Conservative" Model, which is indicative of Germany, as well as France, 
Austria, and Italy.  
 This study would focus on the "Social Democratic" Model, especially Sweden for 
three reasons. The first, ons famous columnist offered the opinion two years ago that 
Thailand should be a welfare state like Sweden. He reasoned that because Thailand and 
Sweden have the same political system. That is a democracy with king as head of state or 
constitutional monarchy. The second reason is that the Thai government's Social Security 
office of the Ministry of Labour has publicized the official publications concerning the 
move to the welfare state in Thailand on the basis of the Swedish model (Social Security 
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office of the Ministry of Labour, 2007)๔๐. Finally, There has been a radical movement to 
demand change from status ago by transforming Thailand into a welfare state built on the 
concept of social democracy like Sweden (Thai Red Sweden, 2011)๔๑. This movement 
calls themselves the Red Quadrant for the Democratic Republic and the Welfare State. It 
is a group of Thai people in Europe who want to see Thailand as a country with real 
democracy, right, freedom, and equality. 
 Then, what is a welfare state based on social democratic ideology or Swedish 
model ? Welfare state is a general concept defined (en.Wikipedia.org/wiki/Welfare.state) as 
a "concept of government in which the state plays a key role in the protection and 
promotion of the economic and social well-being of its citizens. It is based on the 
principles of equality of opportunity, equitable distribution of wealth, and public 
responsibility for those unable to avail themselves of the minimal provisions for a good 
life."  
 Modern welfare states include countries such as Sweden, Norway, Denmark and 
Finland which employ a system known as the Nordic model (ibid). The modern welfare 
state involves a direct transfer of funds from the state, to the services provided 
(i.e.healthcare, education ) as well as directly to individuals. The welfare state is funded 
through redistributionist taxation (ibid). 
 It is understood that "social welfare in Sweden is made up of several 
organizations and systems dealing with welfare. It is mostly funded by taxes, and 
executed by the public sector on all levels of government as well as private 
organizations. It can be separate into three parts falling under the responsibility of Ministry 
of Health and Social Affairs; education, under the responsibility of the Ministry of 

                                             
 ๔๐ Social Security office, the Ministry of Labour. (2007). Thailand’s move towards a welfare 
state.  
 ๔๑ Thai Red Sweden (2011). “Welfare state and reality in Thailand.”  Retrieved from 
www.Thairedsweden.com/2011/06/blog-post-06.html.Retrieved 12-09-2011. 18:22.  
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Education and Research and Labor market, under the responsibility of the Ministry of 
Employment" ("Regeringskansliet med departementen" (in Swedish)). 
 The Ministry of Health and Social Affairs is responsible for social welfare. This is 
defined as financial security in the case of illness, old age and for the family; social 
service; health care; promotion of health and children rights; individual help for persons 
with disabilities and coordination of the national disability policies ("Socialdepartementets 
ansvarsomräden").  
 Sweden's entire population has equal access to the public health care services. 
The Swedish health care system is publicly-funded and run by the country counsils. The 
health care system in Sweden is financed primarily through taxes levied by county 
counsils and municipalities. The health care providers of the public system are generally 
owned by the county counsils, although the managing of the hospitals are often done by 
private companies after a public tender. 
 However, the welfare state, which had been in preparation together with the 
various elements needed to support it since the nineteen century, was formed in earnest 
after The Second World War; at one time it was the ideal model of developed capitalist 
countries that aimed at a mixed economy in their rivaly with socialist countries (Fujimura, 
2000)๔๒. Infact, the welfare state and its vicissitudes may well have been a product of the 
twentieth century. With the arrival of the twenty-first century, it may be said that the 
welfare state stands at a crossroads (ibid). Starting in the second half of the 1970s, 
however, when various countries experienced low economic growth, the welfare state 
received widespread criticism (the crisis of the welfare state) and the concept of the ideal 
model underwent change (ibid). One revision was provided by the change hypothesis 
"from the welfare state to the welfare society" (ibid). Taking its place is the concept 
propounding the harmonious transition from a welfare state centered on central and local 

                                             
 ๔๒ Fujimura, M. (2000). The welfare state, the middle class, and the welfare society. 
Review of  Population and Social Policy,(9), 1-23. doi : www.ipss.go.jp/publication/e/R-S-p/NO9_/R-s-
P/No9_P1.pdf. Retrieved  02-09-2011. 



 

๖๘                 วารสาร 

governments to a welfare society centered on local communities and nonprofit 
organizations (ibid). 
 
 What is the welfare society ? 
 In Fujimura's view (2000), a welfare society is a society where people are at the 
center of management through local communities and nonprofit organizations. In the case 
of Japan, the welfare society and the welfare state are regarded as being antithetical in 
terms of the people who run them. While the welfare state is regarded to place great 
importance to helping the poverty -level and low income group, the welfare society is 
giving rise to the idea of the welfare state for the middle class. The middle class, 
therefore, is the backbone of welfare society. 
 For any other view, Gordon and Spiker (1999) consider welfare society as not 
social welfare and significantly different from the welfare state. In general, the welfare 
state is a state that provides a wide range of benefits, but not by the state unilaterally. 
Thus, the welfare society means a society having many forms of welfare handled by 
multiple institutions and being independent of each other. Each institution creates 
welfares on the basis of competence and appropriateness of such an institution. 
         In the United States and England during 1980s-1990s neo-liberalism often 
criticized (Wann, 1998)๔๓ that the welfare policies not only damaged the economy , but 
not also promoted the potential of people. This was because people were waiting for 
assistance from the welfare system. It resulted in state budget wastage and did not cause 
any increase in productivity. The economic was finally stagnant. The neo-liberalism 
considered that we should reduce the welfare state and increasingly promote the public 
welfare system on the basis of self-reliance and mutual aid. Overall, it was an attempt to 

                                             
 ๔๓ Wann, M. (1998). “Building social capital” in Jane Franklin (ed). Social Policy and Social 
Justice. Oxford : Polity Press, PP. 154-165. Cited in Jaturoang  Boonyarattanasoonthorn. Welfare state 
and welfare so ciety  : a theoretical perspective. Retrieved from  http://swhcu.net/km/mk-articles/sw-
km/185-welfare-state.html. Retrieved   28-04-2011 11:20.  
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restore the friendly society in the 18-19 centuries by referring to the reasons of reducing 
the burden on the government, promoting the potential of individuals and communities, 
and being independent of management. 
          What is the populism ? 
 Populism is in general defined either as an ideology, or as a political philosophy, 
or a type of discourse, i.e., of sociopolitical thought that compares "the people" against 
"the elite", and urges social and political system change, or a type of political mobilization 
that is essentially devoid of theory (en.wikipedia.org/wiki/Populism). 
 However, the word "populism" has been defined in various contexts. For the case 
of Thailand, it is interesting to explore the opinions of those who look at Thai populism 
from both outside and inside the country. Dyer (2008) wrote that Thaksin Shinnawatra was 
shaping up to be the Juan Peron of Thailand and he used his power to shift wealth and 
power systematically from the rich to the poor. By making decisive changes in 
government speeding patterns, the poor loved him for it. Dyer created the image of 
Thaksin as symbol of a populism by clarifying that: "Thaksin was a populist who won the 
support of the poor by promising them debt relief, cheap loans, improved health care, 
and other services that were not previously part of the currency of Thai politics. 
 With the same linear propective, Weiss (2007) pointed out the conflict-oriented 
ideology that had occurred. By championing huge infrastructure projects, debt relief and 
easy loans for rural villagers, "Thaksinomics" directly challenged King Bhumibol's 
"Sufficiency Economy" philosophy, a sort of Buddhist economics that espouses self-
sufficiency and moderation. Moreover, Wiess accused Thaksin of being a classic populist 
who shamelessly exploited social, economic and class inequalities to win three elections 
and tighten his iron-fisted rules. But these fissures existed long before Thaksin and, if 
ignored, he guaranteed that Thailand, like other polarized societies, would remain easy 
prey (to be taken advantage of ) for populist authoritarians. 
 The above pessimistically linear view from outside has been jointly reinforced by 
specific economists inside the country. A beautiful example is Sawai Boonma, who has 
criticized Thaksin's populist policies continually for almost a decade. He compares the 
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implications of populist policies in Thailand to be the same  as those employed in Latin 
America, especially Argentina. After the populist politicians gained power through 
democratic process, they started spending the budget to carry on measures and policies 
to make them and the government popular. Such an action had been pursued 
continuously until the people became chronically addicted. This was an early sign that 
would bring society into bankruptcy. Boonma indicates that the process leading to the 
collapse started when the government spending was over revenues. The reserve was 
used until exhausted, and then they had to borrow money from aboard. When they 
could not borrow any more, they continued to print banknotes in a massive volume 
which led to a high level of inflation. When the value of money was reduced to almost 
no value, and Argentina was lack of ability to repay the debt, bankruptcy eventually 
occurred. The result took 40 years from the day that started populism. 

However, although pessimistic the Thai populism has been painted to look, some 
Thai scholars have suggested quite sympathetic meaning. Rangsarn Thanapornpunt (FTA 
Watch, 2011) has criticized that Thai society creates myth on misunderstanding about 
"welfare state being a good thing" but "populism being a bad one". He says that the 
definition of the welfare state is quite clear, but populism is still vague. However, 
populism is not completely different from the welfare state because there is some 
overlap. In his opinion, populism can be considered both in terms of economic policy and 
political strategy. So whoever is to run the populist policies has to answer for which target 
population group they are responded and what happiness the people can get. 
Nonetheless, when the issue of good or bad between welfare state and populism is raised 
in the public debate, he says that whether populism is good or bad depending on the 
intent of the policy makers and institutional requirements for the policies, as well as good 
governance in policy management, and clarification of funding sources. In sum, the 
populist policies will have to increase happiness to the people in significant proportion of 
quantitative and qualitative importance. 
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Results of the Analysis and Interpretation of Political Phenomenon : A Three 

Crossroads for Public Choice in Thailand  
The study comes up with the following five findings of wishes, opinions, and 

facts. 
Group one : The dream of the Swedish welfare state 
The first group has a dream and desire to change Thailand into a full welfare 

state like Sweden with regard to the basis of facts. This is usually based on on activist 
who has moved to Sweden for along period of time (Pornchoakchai, 2009)๔๔. The group 
realizes that the level of economic and political development in Thailand can not be 
compared to that of Sweden. The informant who has experienced with the Swedish 
welfare state explains that Sweden could institutionalize her dream due to the following 
factors. Firstly, the government implements strictly progressive taxation. Personal income 
tax is from  30 to 60 percent, while value added tax is around 25 percent. Moreover, the 
Swedish government collects the property and inheritance taxes at the progressive  rate. 
Secondly, there is a strict action against the corruption and in a timely manner. Thirdly, 
Sweden has a strong and stable political system. The social Democratic Party won the 
election every three years and could administer continuously for 44 years. With such 
political stability and maintainance of an uncompromising ideology including also a strong 
labor union, this would allow the government to create a good social welfare system. 
Fourthly, people are well educated with the knowledge and awareness to obey the laws. 
The above factors could affect the success of the establishment of welfare state motion 
and allow the development of society in the way forward. But for the case of Thailand, it 
seems that these factor have not yet occured. 

In parallel with the above opinion, it has currently emerged the political 
movement to campaign and call for change in Thailand. This group composes of Thai 

                                             
 ๔๔ Pornchoakchai,S. (2009). “Talk about a welfare state with Boonsong Chalethorn”. 
Retrieved from http://www.vcharkarn.com/vcafe/162527. Posted on 04-03-2009 11:34.Retrieved 06-05-
2011 13:09.  
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people living in Europe. They want to see Thailand as a country with real democracy, real 
rights and freedom, and equality. They want the welfare state created under the concept 
of social democracy. In their view (Thai Red Sweden, 2011)๔๕, Thailand is ready to become 
a welfare state because she is classified in the mid-level developed countries. Efforts to 
create a welfare state in the past since 1932, the main obstacle is not a feasibility or in 
feasibility in economic sense, but it is a matter of politics. In sum, the most important 
thing in creating a welfare state in Thailand is a matter of political and social factors, not 
technical issues. 

Group two : Technical infeasibility of the Thai welfare state 
The second group believes that the full welfare state is going to be infeasible for 

Thailand in the short run based on various technically quantitative measurements. The 
important question of this group is : "Is Thailand ready to step into a welfare state ?" One 
representative of this group said Thailand is still not in a position to provide public 
services for free for the moment in the following reasons (Phutrakul, 2010). Firstly, the 
countries that could create the welfare state have a very high proportion of revenue per 
GDP which is about 40-50 percent. This is because the majority of the population is an 
important taxes base. But in the case of Thailand at present, the Thai government still 
cannot fully collect tax because there are only six million people from more than 60 
million people who are willing to pay. The government's total revenue is only about 17 
percent of GDP. It would be difficult to let only 10 percent of people to pay taxes for 
services to another 90 percent. 

Secondly, the welfare state countries have developed its own economy to the 
much level. The need for the development of necessary infrastructure to help facilitate 
the investment of the private sector is no longer needed. But for Thailand, there is still 
need to develop many infrastructures to benefit country's development and private 
investment, as well as to complete with neighboring countries. 

                                             
 ๔๕ Thai Red Sweden (2011). “Welfare state and reality in Thailand.”  Retrieved from 
www.Thairedsweden.com/2011/06/blog-post-06.html.Retrieved 12-09-2011 18:22.  
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With the above two limitations, any political party or group that wishes to make 

a full welfare state would be limited in any creative medium. 
Group three : Welfare society proposal to transcend populism 
The third group proposes that welfare society would be appropriate to the 

country over the welfare state. The proposal received strong support of former Deputy 
Prime Minister Trirong Suwankiri of the Democrat Party who announced with confidence 
that Thailand could not be a welfare but a welfare society (INN News, 2011)๔๖. In his 
opinion, due to constraints on the revenue of the state and others, the government 
should use exiting mechanism such as "Village Fund" of the Thaksin Shinawatra 
government to develop a social welfare. He believed that the form of social welfare 
society would create awareness of Thai people to mutually think and mutually do 
without waiting for help from the government. 

In fact an attempt to transcend populism with welfare society concept emerged 
and crystalized a few years earlier (Phusikhaew and Pornpongchotiwit, 2011). The National 
Economic and Social Advisory Council (NESAC) by the Income Distribution Working Group 
had submitted the proposal regarding the income distribution with the creation of welfare 
society to the Cabinet on September 11, 2008. Such a proposal has been elevated to a 
national agenda at a later time by targeting the people to receive universal welfare in 
2017. 

What is a welfare society concept in the Thai sense? Welfare society is defined in 
this institutional and operational context as the synergies from the various sectors of 
society to create social welfare in many forms. It is managed by a variety of institutions 
and cooperation of many parties to participate extensively in the production of welfare. It 
covers all of the groups, with each model and each institution being independent of each 
other.  

                                             
 ๔๖ INN News. (2011). “Triroang said Thailand was not a welfare state”. Retrieved from   
http://www.showthep.com/shoe-131632. Retrieved 07-08-2011 16:18.  
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What are the institutional approaches for creating welfare society? Firstly, the 
government needs to formulate a welfare society as a national agenda. Secondly, there 
must be a creation of welfare society partners from various sectors of society into 3 forms 
in the following. The fist one is the public welfare which consists of three parts. Part one 
is the social services which includes education, health, housing services, and basic service 
facilities. The second part is social insurance composing of health insurance and disaster 
relief, disability insurance, maternity insurance, welfare of children, old age insurance, life 
insurance, and unemployment insurance. The third part is social assistance providing 
assistance to people who live in condition unable to help themselves or falling into a 
state of disaster. The second one is the welfare of the private sector or corporate 
welfare. Private sector can provide welfare to their employees through cooperation with 
the government such as extending the protection of all workers universal social security 
and welfare of workers in other charasteristics. The third one is the welfare of the 
community. The state encourages and supports projects that are mutually formulated by 
communities. There are all three models as follows. The first model is to expand welfare 
on the resource and cultural bases extensively by means of the broad-based participation 
from the communities, households, and local authorities. One example is the 
establishment of savings groups for the welfare of the community. The second model is 
to support informal labor institutions. The last model is to support the budget in order to 
promote community welfare to the public sector in the form of groups, community 
organizations, NGOs, and foundations,to host the management of the Community Welfare 
Fund. 

From the opinions and recommendations regarding the distribution of income by 
creating a welfare society, Secretariat of the Cabinet has authorized the Ministry of Social 
Development and Human Security to be the lead agency to coordinate with 16 relevant is 
ministries and agencies. One tool that the government can develop further once is the 
promotion of Social Welfare Fund that can support the social welfare by the state, 
communities, and private sector.  
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Group four : The quest for meaning but doubts over the implementation of 

populism 
The fourth group is a group trying to seek the meaning of populist policies of 

Pheu Thai Party. The group did not agree with the populist policies of former Prime 
Minister Thaksin Shinawatra. It also severely criticized that such policies would cause 
Thailand a collapse in the same way as Argentina. But when the election on July 3 this 
year appeared that the Pheu Thai Party won a landslide. Scholars and activists of both 
right and left wings held a seminar on the topic of "Populism and Civil Rights in Thailand", 
on 14 July this year. The objective was to find out that populist policies of the victorious 
Party providing what rights to Thai society. They would use the seminar's findings in 
analysis, surveillance, and monitoring of the implementation of such policies of the new 
government (Public Communication Sub committee for Human Rights, National Human 
Rights Commission, 2011). It should be interesting to study the opinions of the scholars 
and activists who were the discussion speakers. The first speaker presented the definition 
of populism found mainly on the websites as the public discourse and rhetoric of 
politicians used in the campaign that reflected the needs of the people. However, we 
must consider what people need or want. Analysis of Thaksin’s populist ideas shows that 
it is intended to make people at the grassroots level have occupations. But the easy loans 
to buy a first home and a first car by lowering taxes of the Phue Thai Party are to buy 
middle class people. Everthough the politicians know that it will have a negative 
economic impact, but only to win Thai middle class people, they continue to pursue such 
policies. The second speaker raised the question whether or not populism benefits the 
public. In his opinion the public should have the right to receive care from the state. In 
principle, all states are required is provide welfare for their citizens. All states must know 
what their people need and take what they learn to formulate relevant policies. That is 
populist and a good populism is to give the  public more. In addition to this, This speaker 
said That populist policies can resolve immediate problems at a certain level. For 
determining whether a proposed policy is a true populist or not, it can be monitored by  
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a change in a government that the policy still exists or not. If it still persists, it means that 
people need. 
 The last panelist defined populism as an adherence to the fundamental interests 
of the people. But the implementation of the populist policies of political parties is only 
infeasible if there is no budget. Today populism in Thailand is to allow the people to get 
benefits for free without taking into account the needs of the citizens to do. In his 
opinion, Thailand’s populist policies are just the specific problem resolutions, but people 
are punished without knowing it. For example, the minimum wage hike makes higher 
prices. 

The last group : Strong belief in and support of populism 
 The last group is a group that strongly believes in and supports populist policies 
of Thai Rak Thai Party and currently Phue Thai Party. The group has tried to present 
empirical data to prove the success of the populist policies under the administration of 
the former Prime Minister Thaksin Shinawatra since 2001 (Suparnapesuch, 2011)๔๗. A 
beautiful example is a one million baht (approximately 33,333.33 U.S.$) Village Fund 
which is criticized as easy loan. The Director of the Office of the National Village and 
Urban Community Fund has revealed the Fund’s results and performance in the 
following. In 2008, report on the Fund of 80,000 million baht  managed by the villagers 
still fully remains in the hands of the people. It has not gone away as criticized by the 
opponents. The interest has grown more than 30,000 million baht. All this interest has 
been brought to join the Fund the amount of 5,370 million baht, a saving of 15,766 
million baht, a share of 1,876 million baht, deposites of 1,758 million baht, currency 
hedging of 1,676 million baht, average pay back to borrowers of 1,597 million baht, 
money for management of 2,441 million baht, and funds allocated for welfare and public 

                                             
 ๔๗ Suparnaphesuch, V. (2011). “We…believe in Phue Thai’s policies rather than anything  
else”. Retrieved from vattavan.com/detail.pkp?cont_id=311.Posted on 07-08-2011. Retrieved 07-08-
2011. 
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benefits of 2,950 million baht. In addition, bad debt or non-performing loan is only 0.5 
percent. 
 He also reported, today, many Village Funds have been upgraded to the level of 
Community Financial Institution. It means many strong Funds which locate close together 
and have concensus to integrate their Funds together into a community financial 
institution. There are currently 1,149 community financial institutions nationwide. Many 
are very successful. This is not only a testament to the skillful management of the 
grassroots as well, but it also shows that common people possess high discipline and 
integrity. When borrowing to use or to invest, they try to repay debt. All these show that 
the grassroots have moved beyond insulting and underestimating words of the middle 
class and aristocracy totally. 
 It is also surprising to note the comments of the opposition politician and 
technocrat. The first is that the former  Governor of the Bank of Thailand and former 
Deputy Prime Minister of Economic Affairs has said  “Thaksin’s Village Fund” would be the 
best grass-roots political and economic model in the world because of the fact that 
people of all villages have access to capital (News Desk for Community,2010). But it must 
be driven to the end from only a political campaing. In conjunction with the above is the 
former Deputy Prime Minister of Economic Affairs of the Democrat Party and also former 
Chairman of the National Village and Urban Community Fund. What he and the previous 
government were in  progress was the use of existing mechanisms, that was the “Village 
Fund” of The Thaksin Shinawatra era to develop the welfare society. So he ordered the 
establishment of a subcommittee to push for social welfare in the community by 
connecting the previous Village Fund. The money that people repaid to the Fund would 
be partly reduced towards the Welfare Fund for the welfare system in the community, 
such as medical expense, public benefits and so on. 
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 Amid one-dimensional criticism of the populist policies of Prime Minister Yingluck 
Shinawatra at present, one columnist (Kumpun Yoak, 2011)๔๘ presents his multi-
dimensional arguments in the following. In political perspective, this is to sow the populist 
policies to appease the base of 15 million voters who voted for the Phue Thai Party. 
Meanwhile, in the economic perspective, it is pumping money into the system to achieve 
liquidity. One other aspect is social. Part of the populist policies is to distribute the 
resources of the country, especially the public budget, to middle-level people and the 
grassroots level who do not have access to the resources of the country equally before, 
instead of retaining the use of the country’s money only the top level.  
Conclusion 
 The above five findings can be summarized that Thailand is in a state of the 
crossroads for public choice among the welfare state, welfare society, and populism. 
Thailand is at present a society interwoven with conflicting ideologies and class interests. 
Each model seems to be idealistic in its own sake. By looking at what has happened in 
reality, there is not any model that is able to last long enough to avoid unfortunate 
disturbances from outside and inside. Recent historical evidence suggests that even the 
strong welfare states cannot maintain their status go when confronted with the economic 
crisis. In the case of the poor populist states, if the governments are incapable of earning 
revenues, they must suffer from the tremendous burden on public debts. The welfare 
society model remains short-lived and cannot prove the success or failure of it now. 
 Seemingly, Thailand is at the moment not able to choose any one particular 
path, provided that any political party between Phue Thai Party and Democrat Party be 
able to dominate the political power long enough to institutionalize their policies. The 
form of  a welfare state continues to be an impossible dream as long as the tax base is 
small, aristocracy and landloards  are not willing to pay property and inheritance taxes, 
and yet there is no strong political party that uncompromisingly adheres to social 

                                             
 ๔๘ Kampun Yoak. (2011). “Just give access to…” 23-09-2011. Retrieved from 
www.thairath.co.th/column/pol/kaablook/. retrieved 20-09-2011 09:24.  
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democratic ideology. Welfare society model may be possible if the Democrat Party wins 
the election and runs the government for full term. Similarly, the Phue Thai Party would 
implement its populist policies in order to comply with the campaign, but it will succeed 
or not depending upon the ability of the government to provide adequate revenues and 
to institutionalize the populist policies into economic strategies that is beneficial to create 
the economic immunity for various targets and for the economy as a whole. 
 However, whichever road Thailand would be moved to, she still needs to carry 
out several important measures such as reform of tax collection and base , legislation to 
levy property and inheritance taxes, prevention and suppression of corruption, and so on. 
More importantly, the Thai government must play a role as a state where justice, non 
discrimination, single standard treatment to the citizens, mercy and integrity can be 
realized. 
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ผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การด้านเศรษฐกิจ และพลังการแข่งขนัใน
อุตสาหกรรม กับสภาพแวดล้อมภายในด้านประโยชน์เก้ือกูล และความปลอดภัยท่ีมีผลต่อ

การปฏบิัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
The Effects of External Environment of Economic and Industry Competitive 

Forces and Internal Environment of Benefits and Safety on Monks and 
Novices on Mission in the Southern Border Provinces of Thailand. 

 

ชัยยุทธ ชิโนกุล∗ 
 

บทคัดย่อ 
        การศึกษาเรื่องน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พลังการแข่งขันในอุตสาหกรรม ความ
ต้องการประโยชน์เก้ือกูลของพระภิกษุสามเณร และความปลอดภัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของ
พระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประชากรคือ พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจ ใน
จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น ๗๒๐ รูป  โดยตัวแปรต้นคือปัจจัยทางกายภาพของศาสน
สถาน สภาพแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจและพลังทางการแข่งขัน สภาพแวดล้อมภายในด้านประโยชน์
เก้ือกูลและความปลอดภัย  ตัวแปรตามคือ ความสามารถในการปฏิบัติศาสนกิจ โดยใช้แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก ได้กลุ่มตัวอย่างรวม
ทั้งสิ้น ๒๕๙ รูป      
        ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี จํานวนพรรษา ๖-๑๐ พรรษา 
วุฒิทางธรรมเปรียญธรรม ๑-๓ ประโยค วุฒิทางโลกส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี วัดส่วนใหญ่มีขนาด
เล็ก มีพระสงฆ์จําพรรษาน้อยกว่า ๑๐ รูป ระยะทางจากอําเภอถึงตัววัด ๐-๕ กิโลเมตร ส่วนใหญ่สามารถ
รับกิจนิมนต์นอกวัดได้เดือนละ ๑-๑๐ ครั้ง สามารถปฏิบัติศาสนกิจที่วัดได้ทุกวันสําคัญ สภาพเศรษฐกิจ 
มีผลกระทบทําให้คนมาวัดลดลง ผู้ตอบมีความเห็นด้วยระดับ “มาก” ต่อประเด็นความรุนแรงของ
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สถานการณ์มีผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจเล็กน้อย แต่เห็นด้วย “น้อย” ต่อประเด็นการเปลี่ยนศาสนา
กับการที่รัฐบาลช่วยเหลือเหมาะสม และมีความเห็นเก่ียวกับควรจัดสวัสดิการต่างๆ ในระดับปานกลาง แต่
คิดว่าได้รับปัจจัยสี่พอเพียงแล้ว คําถามปลายเปิดยังไม่มั่นใจในความปลอดภัย  ต้องการรถรับส่ง งบพัฒนา
วัดและสนับสนุนกิจกรรม การสัมภาษณ์พระสังฆาธิการท่ีดูแลจังหวัดทั้ง ๓ พบว่า อยากให้ดูแลสวัสดิการให้
มากกว่าน้ี โดยเฉพาะด้านสุขภาพ การศึกษา ความปลอดภัยในการไปเผยแผ่  ความทรุดโทรมของวัด ชาว
พุทธมีจิตใจเข็มแข็ง รักสงบ แต่รัฐบาลช่วยเหลือน้อยไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรสร้างเครือข่ายมหภาค
ช่วยเหลือชาวพุทธและใช้คณะกรรมการร่วมพระฆราวาสจัดสวัสดิการ รัฐบาลต้องบูรณาการงบให้ได้
ประโยชน์ทั้งประกันความปลอดภัยทั้งในและนอกวัดเน้นการเผยแผ่เชิงรุก 
 
คําสําคัญ : การปฏิบัติศานกิจ; ความปลอดภัย; ผลกระทบ; พลังการแข่งขันในอุตสาหกรรม; สภาพ 
แวดล้อมภายนอกองค์กรด้านเศรษฐกิจ; สภาพแวดล้อมภายในด้านประโยชน์เก้ือกูล. 
 

ABSTRACT 
 The main objective of this research was to study the economic factors, industry 
competitive forces, and the needs of benefits and safety of monks and novices affecting 
their mission in the Southern provinces of Thailand. The population of this study 
consisted of 720 monks and novices on mission in Pattani, Yala and Narathiwas provinces. 
The sample group of 295 monks and novices was drawn by a convenient sampling 
technique. The independent variables were physical characteristics of religious places, 
economic external environment and competitive forces, internal environment: benefits 
and safety, whereas dependent variable was religious mission competency. The tools for 
data collection were questionnaire and interview. 
 Main findings from this research were summarized as follows: majority of 
respondents were between 20-30 years old, with 6-10 years of monkhood.  Most of them 
completed 1-3 levels of Pali Studies with bachelor degree and lived in small size temples 
with less than 10 staying monks. The distance between district city to the temples was 
about 0-5 kilometers. Majority of respondents were able to accept 1-10 invitations beyond 
temples per month and perform their activities in every important religious days.  The 
effect of economic environment resulted in the less number of people coming to the 
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temples. The respondents rated at the high level for the statement: “degree of severity of 
the situation has less effect on Buddhist mission”. However, they seemed to disagree with 
the statements: “conversion of religion and suitable help from the state”. Their views on 
the statements: “various social welfares should be provided” and “four requisites are 
sufficient” were at the moderate level.   Regarding the open ended questions, it was 
found that the monks and novices were not confident in their safety. Transportation was 
needed. Budgets for temple development and activities were required. With regard to 
data collected and analyzed from interview the Sangha administrators in three southern 
provinces suggested that more welfares should be provided, especially in the areas of 
health, education, safety of going to preach the Buddhadhamma, and temple ruins. In 
addition, the government should give more help to improve the situation. They should 
not simply assume that the situation would be fine as long as Buddhists were in the state 
of mentally strong and peace loving. This study suggested that 1) the macro-networks to 
help the Buddhists and monks should be created; 2) lay-persons committee should be 
formed to manage and provide welfares to Buddhist communities; and 3) the government 
must integrate budget to gain benefit and assure safety for both inside and outside service 
temple, and focus on active Dhamma propagation. 
 
Keywords : The Effect; External Environment of Economics; Industry Competitive Forces; 
Internal Environment of Benefits; Mission.  
 
บทนํา 

        ความสมบูรณ์ด้านเศรษฐกิจ และความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้เป็นที่
ปรารถนาในการเข้ามามีอิทธิพลของหลายกลุ่มการเมืองต้ังแต่อดีต  ปัญหาภาคใต้เป็นปัญหาที่สําคัญที่
กระทบต่อทุกองค์การ และทุกคนในประเทศอย่างเลี่ยงไม่ได้มานาน ผลกระทบน้ีมีต่อทุกกลุ่มย่อยในสังคม
ให้ได้รับความไม่สะดวก ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความรุนแรงในระยะ ๔ ปีหลังบางครั้งกลับมามี
ความรุนแรงขึ้น สาเหตุของปัญหามาจากหลายสาเหตุที่มีความสลับซับซ้อนทั้งเศรษฐกิจการแข่งขัน 
การเมือง สังคม วิทยาการ และการทหาร ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ภาวะเศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัวเน่ืองจาก
ระบบธนาคารในสหรัฐอเมริกาล้มเหลว ทําให้มีผลต่อเน่ืองมายังประเทศไทยในฐานะตลาดส่งออกหลักอย่าง
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เลี่ยงไม่ได้   พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติพุทธศาสนกิจก็เป็นหน่ึงในองค์การที่ได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์
น้ี  เน่ืองจากรัฐบาลเป็นต้องปรับลดงบประมาณที่จําเป็นหลายประการ เพ่ือประคองประเทศให้อยู่รอดใน
สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยเช่นน้ี  ผลกระทบน้ีย่อมมีผลไปถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นกัน 
        รัฐบาลไทยได้ใช้งบประมาณแบบขาดดุลในปีงบประมาณ  ๒๕๕๒ เน่ืองจากความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจติดลบ รายได้ประชาชาติลดลง ทั้งที่ในความเป็นจริงควรเพ่ิมงบลงทุนในการแก้ปัญหาระยะยาว
ทางเศรษฐกิจของชายแดนภาคใต้ นอกจากน้ันเมื่อมองสภาพแวดล้อมภายนอกอีกด้านหนึ่งจากการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพลังทั้ง ๕ ในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมของพอร์ตเตอร์๔๙ อันประกอบด้วยสภาพการ
แข่งขันภายในอุตสาหกรรม ข้อจํากัดจากสิ่งทดแทน ข้อจํากัดของผู้มาใหม่ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งผู้
ให้บริการวัตถุดิบและผู้รับบริการ แล้วพบว่าการปฏิบัติศาสนกิจถูกกดดันจากสภาพแวดล้อมทําให้ไม่
เอ้ืออํานวยในการปฏิบัติกลายเป็นข้อจํากัดทั้งสิ้น ต้ังแต่การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมมีความรุนแรงมาก  
มีผู้เก่ียวข้องหลายระดับรวมทั้งต่างประเทศ  เกิดสิ่งทดแทนที่มีพลังมาก   ผู้มาใหม่และผู้ให้บริการวัตถุดิบมี
ข้อจํากัด  ในขณะที่ผู้รับบริการกลับมีอํานาจต่อรองน้อย เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมภายในด้าน
ประโยชน์เก้ือกูลที่จะสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรปฏิบัติศาสนกิจได้ดีล้วนแต่เป็นจุดอ่อนที่ยังเข้าถึงยากทั้ง
ด้าน อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม การประกันสุขภาพ การรักษาพยาบาล  และการประกันชีวิต การศึกษาพระ
ปริยัติธรรม และในมหาวิทยาลัยสงฆ์ การเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย อุปกรณ์สื่อสาร และโทรทัศน์วงจรปิด  
เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการปฏิบัติศาสนกิจในที่ต้ังที่จะต้องไม่เกิดอุบัติเหตุ ถูกอนามัย 
และไม่เกิดความเครียด เป็นจุดอ่อนที่ดูแลได้ยากลําบากเช่นกัน 
        การจะธํารงรักษาพระภิกษุ สามเณรให้คงปฏิบัติศาสนกิจต่อไป หรือจะจูงใจให้มีผู้มาร่วมสืบทอดพระ
ศาสนาให้คงอยู่ตลอดไปในชายแดนภาคใต้น้ัน จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องทําการวิจัยเร่ืองผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การด้านเศรษฐกิจ และพลังการแข่งขันในอุตสาหกรรม กับสภาพแวดล้อม
ภายในด้านประโยชน์เก้ือกูล และความปลอดภัยที่มีต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

                                             
 ๔๙Michael E, Porter, Competitive Strategy : Techniques for Analyzing Industries and 
Competitors.  (New York : The Free Press, 1980), p. 4.  
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 ๒. เพ่ือศึกษาพลังการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ 
สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๓. ศึกษาความต้องการประโยชน์เก้ือกูลของพระภิกษุ สามเณรที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระภิกษุ สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๔. ศึกษาความปลอดภัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
         ๑.  ประชากรในการวิจัย คือ พระภิกษุ สามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในพุทธศาสนสถาน จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทย 
         ๒.  ตัวแปรที่เก่ียวข้อง 
              (๒.๑) ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยทางกายภาพของศาสนสถาน สภาพแวดล้อมภายนอกด้าน
เศรษฐกิจ และพลังทางการแข่งขัน สภาพแวดล้อมภายในด้านประโยชน์เก้ือกูล และความปลอดภัย 
             (๒.๒) ตัวแปรตามด้านความสามารถในการปฏิบัติศาสนกิจ 
         ๓. ขอบเขตเน้ือหาทางทฤษฎีของสภาพเศรษฐกิจจะเน้นที่สภาพเศรษฐกิจถดถอย อันมีผลถึงความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รายได้ประชาชาติ รายได้ส่วนบุคคล และการจัดงบประมาณแผ่นดิน 
เน้ือหาของพลังทางการแข่งขันประกอบด้วย ความรุนแรงของสภาพการแข่งขัน ข้อจํากัดจากสิ่งทดแทน 
ข้อจํากัดของผู้มาใหม่ ผู้ให้บริการด้านวัตถุดิบ และผู้รับบริการ 
         เน้ือหาของการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะเน้นเฉพาะที่เก่ียวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้กับ
พระภิกษุสามเณรได้ ดังน้ันสําหรับเน้ือหาของประโยชน์เก้ือกูล หรือสวัสดิการ ประกอบด้วย   การประกัน
สุขภาพและการรักษาพยาบาล  การประกันชีวิต อาหารที่มีคุณค่า เครื่องนุ่งห่ม  อุปกรณ์การส่ือสาร และ
โทรทัศน์วงจรปิด  การเดินทางที่สะดวกปลอดภัย  การศึกษาทั้งทางพระปริยัติธรรม และในมหาวิทยาลัย
สงฆ์  สําหรับในเรื่องความปลอดภัยในการประกอบศาสนกิจ จะศึกษาเร่ืองอุบัติเหตุและความปลอดภัยใน
สถานที่ตลอดจนเรื่องสุขอนามัยในศาสนสถานและความเครียดจากการปฏิบัติงานศาสนกิจ  
         ๔. พ้ืนที่ในการวิจัย ในการศึกษาครั้งน้ีได้วิจัยจากพระภิกษุ สามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัด
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
         ๕. ขอบเขตของระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
 

 



 

๘๘                 วารสาร 

คําจํากัดความหรือนิยามศัพท์ 
        สภาพแวดล้อมภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกองค์การท้ังที่เป็นโอกาสและ
ข้อจํากัด และมีผลกระทบถึงองค์การได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ พลังการแข่งขัน เป็นต้น 
        สภาพแวดล้อมภายใน หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ทั้งที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน ที่มี
ผลกระทบกับองค์การท้ังเรื่องทรัพยากรมนุษย์  การตลาด  การผลิต และการเงิน ซึ่งในเรื่องทรัพยากร
มนุษย์ยังแยกเป็นประเด็น ต้ังแต่การสรรหา  การพัฒนา  การจูงใจ และการธํารงรักษาพนักงาน 
        สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความเป็นไปทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ  รายได้บุคคล การจัดทํางบประมาณ เป็นต้น 
        พลังการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม หมายถึง องค์ประกอบ ๕ ข้อ ที่ทําให้เกิดการแข่งขันในการ
ปฏิบัติศาสนกิจ อันได้แก่ ความรุนแรงของสภาพการแข่งขัน ข้อจํากัดจากสิ่งทดแทน ข้อจํากัดของผู้มาใหม่ 
ผู้ให้บริการด้านวัตถุดิบ และผู้รับบริการ 
         ประโยชน์เก้ือกูล หมายถึง สวัสดิการ หรือ สิ่งที่จัดให้กับสมาชิกขององค์การที่ไม่นับเป็นรายได้ 
ได้แก่  การประกันสุขภาพและการรักษาพยาบาล  การประกันชีวิต อาหาร เครื่องนุ่งห่ม  การเดินทางที่
สะดวกและปลอดภัย  การศึกษาพระปริยัติธรรมและมหาวิทยาลัยสงฆ์  อุปกรณ์สื่อสารและโทรทัศน์วงจร
ปิด เป็นต้น   ความปลอดภัย ในการประกอบศาสนกิจ หมายถึง สิ่งที่ทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพในการ
ทํางาน อันได้แก่ อุบัติเหตุและความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน  ตลอดจนสุขอนามัยและความเครียดใน
การปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงาน 
          ศาสนสถาน หมายถึง สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาพุทธ และที่พัก ทั้งวัด สํานักสงฆ์ 
โรงเรียนปริยัติธรรม เพ่ือเผยแพร่ศาสนาพุทธ ความสามารถในการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร 
หมายถึง ความสามารถในการออกบิณฑบาต การรับกิจนิมนต์ภายนอก เช่น ไปสวดมนต์ แสดงพระธรรม
เทศนา เป็นต้น การจัดงานพิธีทางศาสนาในวัดในวันอุโบสถ และวันสําคัญทางศาสนา เช่น การเวียนเทียน
ในวันวิสาขบูชา เป็นต้น 
          จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง จังหวัดที่อยู่ภาคใต้ของไทย ติดหรือใกล้กับประเทศเพ่ือนบ้านซึ่ง
กําลังมีปัญหาความไม่สงบ ในที่น้ีประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

๑. เป็นเอกสารวิจัยที่ให้ความรู้ในการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณรในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ เพ่ือผู้เก่ียวข้องจะได้ปรับปรุงประโยชน์เก้ือกูลให้ตรงตามความต้องการของผู้รับ 
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       ๒. เป็นเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเด็นเศรษฐกิจและการจัดการ

สําหรับผู้สนใจ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

         ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พระภิกษุและสามเณรที่อยู่ในวัดในจังหวัด ปัตตานี ยะลาและ

นราธิวาส ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น ๗๒๐ รูป๕๐ ในขณะทําการออกสํารวจสอบถาม เป็นช่วงออกพรรษา ไม่มีพระภิกษุ
ที่รับนิมนต์มาจําพรรษา จากจังหวัดอ่ืนและมีพระภิกษุลาสิขาบทไป         
 กลุ่มตัวอย่าง 
         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ทําการสุ่มมาจากประชากร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ตามสะดวก (Convenience-Sampling) และกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางสําเร็จรูป
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่๕๑  ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  ๙๕  และความเคลื่อน
เท่ากับ ๐.๐๕ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๒๕๙ รูป 
  สําหรับผู้เช่ียวชาญท่ีให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์น้ันได้แก่ ผู้บริหารซึ่งดูแลคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี 
ยะลาและนราธิวาส ซึ่งประกอบด้วย เจ้าคณะหนใต้ เจ้าคณะภาค ๑๖ ซึ่งบังคับบัญชาดูแลพระภิกษุ
สามเณรในจังหวัดชายแดนน้ี รวมทั้งจังหวัดสงขลาด้วย รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าคณะอําเภอบันนัง
สตาร์ จังหวัดยะลา และเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  

วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 ๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ออกสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย 
ตนเองจากพระภิกษุสามเณรจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม ๓๐๐ ชุด ได้รับแบบสอบถาม
กลับมาท้ังหมด ๒๖๘ ชุดเป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ ๒๕๙ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๓ การออก

                                             
 ๕๐ สัมภาษณ์  ผู้อํานวยการสํานักงานพุทธมณฑล, ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓. 
 ๕๑Taro, Yamane,  Statistics : an introductory analysis, 3rd ed. (New York : Harper & Row, 
1973), p 25.  



 

๙๐                 วารสาร 

สนามในพ้ืนที่ครั้งน้ี ดําเนินการต้ังแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เสร็จสิ้นวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ รวม
เวลาทั้งสิ้น ๑๖ วัน 

๒. การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเข้านมัสการและได้รับการแนะนําจากท่านเจ้าคณะหนใต้๕๒ ให้สัมภาษณ์
ตัวแทนพระสังฆาธิการ คือ รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส๕๓ เจ้าคณะอําเภอปันนังสตาร์จังหวัดยะลา๕๔ และ
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี๕๕ รวมทั้งสัมภาษณ์เจ้าคณะภาค ๑๘๕๖ ที่จังหวัดสงขลา และสัมภาษณ์
ตัวแทนภาครัฐบาลคือรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้อํานวยการสํานักงานพุทธมณฑล โดยเร่ิม
สัมภาษณ์วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เสร็จสิ้น วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ในช่วงเวลาที่ออกสนามสอบถาม
พระภิกษุสามเณรในพ้ืนที่  
 
สรุปผลการวิจัย         

ก. สรุปผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  

          พระภิกษุและสามเณรที่ตอบคําถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี ซึ่งมีจํานวนพรรษา   ๖ -๑๐  
พรรษา มีระดับการศึกษาวุฒิทางธรรมเปรียญธรรม ๑-๓ ประโยค ส่วนระดับการศึกษาวุฒิทางโลกส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปริญญาตรี ขนาดของวัดที่พระภิกษุสามเณรจําพรรษาส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ซึ่งมีพระจําพรรษา
อยู่น้อยกว่า ๑๐ รูป ระยะทางจากอําเภอถึงตัววัดที่พระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่จําพรรษาอยู่ ประมาณ ๐-๕ 
กิโลเมตร สามารถรับกิจนิมนต์ได้เดือนละ ๕-๑๐ ครั้ง ในการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่
สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ในทุกวันสําคัญ เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี พระภิกษุ สามเณรส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าได้ส่งผลถึงประชาชนที่มาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดมีจํานวนลดลง 
       ข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายนอกและประโยชน์เก้ือกูล 

 ๑. พระภิกษุและสามเณรส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยในระดับมากต่อประเด็นความรุนแรงของ
สถานการณ์มีผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจน้อย โดยประชาชนคงมีศรัทธาในการทํากิจกรรมพุทธศาสนา
ไม่เปลี่ยนแปลง ประเด็นการที่ท่านยังยืนหยัดทําหน้าที่เผยแผ่ศาสนา   เน่ืองจากอุดมการณ์ความรับผิดชอบ
ต่อศาสนาและสังคมมากกว่าสิ่งใด  ประเด็นศาสนาพุทธมีความแตกต่างจากศาสนาอ่ืนในเชิงปรัชญา ดังน้ัน

                                             
 ๕๒ สัมภาษณ์  เจ้าคณะหนใต้, ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓. 
 ๕๓ สัมภาษณ์  รองเจ้าคณะจงัหวัดนราธิวาส,  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓. 
 ๕๔ สัมภาษณ์  เจ้าคณะอําเภอบังนังสตาร์ จังหวัดยะลา, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓. 
 ๕๕ สัมภาษณ์  เลขานุการเจ้าคณะจงัหวัดปัตตานี, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓. 
 ๕๖ สัมภาษณ์  เจ้าคณะภาค ๑๘, ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓. 



 มจร. สังคมศาสตรป์รทิรรศน์             ๙๑ 

 
ชาวบ้านจึงเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอ่ืนยาก  ประเด็นการมีเครือข่ายญาติธรรมพุทธศาสนิกชนมายาวนาน
เป็นสิ่งที่ทําให้ศาสนาพุทธยังคงอยู่ในจังหวัดชายแดนใต้ต่อไปได้และประเด็นในการเผยแผ่ศาสนาท่านนําเอา
หัวใจของพระพุทธศาสนาที่ศาสนาอ่ืนไม่กล่าวถึงมาให้เกิดประโยชน์แตกต่าง 

 ๒. พระภิกษุและสามเณรมีความเห็นด้วยในระดับน้อยต่อประเด็นความเลวร้ายขอสถานการณ์ มี
ผลทําให้ประชาชนหันไปนับถือศาสนาอ่ืนเพ่ือความปลอดภัย และรัฐบาลให้ความช่วยเหลืองบประมาณแก่
วัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เหมาะสมแล้ว 

๓. พระภิกษุและสามเณรมีความเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อประเด็นต่างๆดังน้ี ประเด็นการ
ประกันสุขภาพเพ่ือการรักษาพยาบาล   ประเด็นการประกันชีวิตจากเหตุร้าย  ประเด็นการให้ศึกษาทางโลก
ในระดับอุดมศึกษา   ประเด็นการให้ศึกษาทางธรรมะระดับเปรียญ  ประเด็นการทําให้เดินทางไปทําธุระต่าง
ถิ่นที่ปลอดภัย ประเด็นการจัดเก็บอุปกรณ์สื่อสารไว้ประจําวัด   ประเด็นการจัดโทรทัศน์วงจรปิดไว้ป้องกัน
เหตุร้าย   ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติศาสนกิจตลอดเวลา การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพออกกําลัง  และประเด็นการจัดหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่มาตรวจสุขภาพร่างการและจิตใจทุกเดือน 

๔. พระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่มีความเห็นว่าได้รับปัจจัยพ้ืนฐานด้านอาหารที่มีคุณค่า        ยา

รักษาโรคเบ้ืองต้น เครื่องอัฏฐบริขารและเครื่องนุ่งห่ม และบริเวณที่พักปลอดภัยอย่างพอเพียงแล้ว 

       นอกจากน้ัน พระภิกษุสามเณร ยังให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า สถานการณ์ทั่วไป ทําให้พระภิกษุไม่
มั่นใจในความปลอดภัย ไม่กล้าออกนอกพ้ืนที่ ต้องปฏิบัติศาสนกิจให้เร็วขึ้น ด้านเศรษฐกิจ ที่ไม่ดีมีกระทบ
ต่อประชาชน ในที่สุดผลก็กลับไปที่วัด เน่ืองจากต้องอาศัยประชาชน สําหรับสวัสดิการท่ีต้องการคือ การ
รักษาพยาบาล ที่ต้องการความสะดวก ต้องการยานพาหนะและความปลอดภัยในการเดินทาง ต้องการให้
ดูแลรูปแบบค่านิตยภัท นอกจากน้ันยังแนะนําให้เจ้าหน้าที่ ทํางานด้วยความเคร่งครัดในระเบียบ ซื่อสัตย์ 
และมีธรรมะ    
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
         ในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ทราบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ นอกจากที่
ปัตตานีซึ่งมีพระภิกษุมากถึงครึ่งหน่ึงของทั้งหมดในด้านสวัสดิการ อยากให้มีการประกันสุขภาพที่สามารถ
ไปใช้บริการได้ทุกที่ ต้องการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกจังหวัด ต้องการอุปกรณ์สื่อสารให้ครบทุกวัด 
ต้องการกล้องวงจรปิด ในด้านปัจจัย ๔ ขาดยารักษาโรคเฉพาะ ขาดการดูแลที่สํานักสงฆ์ ในด้าน
สภาพแวดล้อมการแข่งขัน ศาสนาพุทธมีเครือข่ายแต่ไม่สามัคคีกันชาวพุทธไม่มีปัญหากับใคร พระเณร
ต้องการออกไปเผยแผ่ศาสนาแต่มีข้อ จํากัด ศาสนาพุทธเน้นสงบและสันติ ศาสนาอ่ืนๆเน้นเชิงรุกและลึก
มาก ชาวพุทธมีใจเข้มแข็ง ไม่เคยเปลี่ยนใจไปจากศาสนา ในเรื่องงบประมาณได้รับน้อย บางทีไม่เข้าใจกับ 



 

๙๒                 วารสาร 

หน่วยงานภาคราชการ มีองค์กรเอกชนบางแห่งเข้ามาสม่ําเสมอ  ในขณะที่เมื่อสัมภาษณ์ตัวแทนจาก
หน่วยงานภาคราชการ พบว่าสวัสดิการจัดให้แล้ว ทั้งด้านความเป็นอยู่ โดยรัฐบาลกับมหาเถระสมาคมจัดให้ 
ด้านความปลอดภัยยังขอความคุ้มครองจากฝ่ายความมั่นคง แสดงว่า ยังไม่ปลอดภัย 
 

ข. สรุปผลการวิเคราะห์และข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ ข้อต่างๆ โดยลําดับดังนี้ 
 ๑. ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร จากการ 
สํารวจพบว่าสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีมีผลทําให้ประชาชนท่ีมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดมีจํานวนลดลง ในคําถาม
ปลายเปิดที่ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม อธิบายว่าในสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีย่อมมีผลกระทบต่อประชาชนในการ
ดํารงชีวิต ทําธุรกิจ หรือทําธุระส่วนตัว ในที่สุดเมื่อประชาชนได้รับผลกระทบย่อมส่งผลย้อนกลับมาที่วัด ทํา
ให้คนมาทําบุญลดลง นอกจากน้ัน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารจากจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ยัง
สอดคล้องกัน เมื่อรายได้ครอบครัวของคนมาทําบุญลดลง การทําบุญจะลดลง มีสภาพทางเศรษฐกิจ โลก 
และประเทศชะลอตัว มีความรุนแรงของสถานการณ์ทําให้นักท่องเที่ยวจากไทยและต่างประเทศลดลง 
จังหวัดปัตตานีมีพระภิกษุสามเณรอยู่เกือบคร่ึงหน่ึงของทั้ง ๓ จังหวัด จึงมีผลกระทบมาก ดังน้ันปัจจัยทาง
เศรษฐกิจมีผลกระทบ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ 

๒. พลังการแข่งขันในอุตสาหกรรมมีผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร 
จากการสอบถามความคิดเห็นของพระภิกษุและสามเณรต่อสภาพแวดล้อมภายนอกของวัดข้างต้น ปรากฏ
ว่าส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยมากต่อประเด็นต่างๆ เช่น ความรุนแรงของสถานการณ์มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติศาสนกิจไม่มาก ประชาชนยังมีความศรัทธาในการทํากิจกรรมทางศาสนาไม่เปลี่ยน เป็นต้น แต่กลับมี
ความเห็นด้วยน้อยต่อประเด็น ๒ ประเด็น คือ ความเลวร้ายของสถานการณ์ทําให้ประชาชนเปล่ียนศาสนา 
และประเด็นการที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลืองบประมาณเหมาะสมแล้วเท่าน้ัน สอดคล้องกับความคิดเห็น
เพ่ิมเติมในคําถามปลายเปิดที่ว่า สถานการณ์ทั่วไปมีผลถึงการปฏิบัติศาสนกิจทําให้พระภิกษุไม่มั่นใจใน
ความปลอดภัย ต้องระวังตัว ทําให้ไม่กล้าออกจากพ้ืนที่ ในบางพ้ืนที่มีระเบิดทุกวัน บางวัดต้องเปลี่ยนเวลา
การทําศาสนกิจกลางคืนเป็นกลางวัน หรือทําให้เสร็จเร็วๆ เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งบประมาณแผ่นดิน
ยังไม่พอ ควรแยกเป็นงบพัฒนาวัด สร้างกําแพง ศาลา กุฏิพระ และงบประมาณเผยแผ่สนับสนุนกิจกรรม
ศาสนาพุทธ เช่นการบวชพระ 

การสัมภาษณ์ผู้บริหารถึงพลังทั้ง ๕ ในการแข่งขัน พบว่าความรุนแรงของสถานการณ์แข่งขัน
เกิดขึ้น ผู้มาใหม่มีข้อจํากัดบ้าง ไม่มีสิ่งใดทดแทนศาสนาพุทธได้ และองค์การภายนอกทั้งรัฐบาลและเอกชน
ต้องไม่สร้างปัญหาเสียเอง ได้ข้อสรุปว่า พุทธศาสนิกชนเป็นนักสู้ รักสงบ ไม่กลัวความลําบาก แต่เรายังขาด
ผู้นํา และขาดการสนับสนุนจากองค์การศาสนาอ่ืนๆ ทั่วประเทศ เมื่อนําผลจากการวิจัย สอบถาม และ



 มจร. สังคมศาสตรป์รทิรรศน์             ๙๓ 

 
สัมภาษณ์ มาวิเคราะห์จะสรุปได้ว่า พลังการแข่งขันในอุตสาหกรรมมีผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของ
พระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในลักษณะที่คล้ายเป็นข้อจํากัด 

๓. ประโยชน์เก้ือกูลของพระภิกษุสามเณรมีผลต่อการปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
จากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประโยชน์เก้ือกูลหรือสวัสดิการสําหรับพระภิกษุสามเณร ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรัฐบาล ผลปรากฏว่าส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อการจะจัดให้
มีประโยชน์เก้ือกูลทางด้านการประกันสุขภาพเพ่ือการรักษาพยาบาล การประกันชีวิตจากเหตุร้าย  
การศึกษาทางโลกในระดับอุดมศึกษา และการศึกษาทางธรรม 

เมื่อพิจารณาจากความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อปัจจัยสี่พ้ืนฐานในการดํารงสมณเพศ 

ปรากฏว่าส่วนใหญ่ตอบว่า “พอเพียง”   

ในการตอบคําถามปลายเปิด ความคิดเห็นเพ่ิมเติม มีผู้ตอบกลุ่มหน่ึงที่ต้องการความสะดวกในการ
รักษาพยาบาลมากขึ้น ต้องการให้ปรับปรุงการจ่ายค่านิตยภัท ต้องการสวัสดิการการเดินทาง โดยเฉพาะรถ
โดยสารเน่ืองจากต้องซื้อ เช่าเองในราคาแพง ต้องการให้บริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพไม่ต้องการ
ด้านปริมาณ 

ผู้บริหารของพระสงฆ์ที่ให้สัมภาษณ์ต้องการการประกันสุขภาพ ที่จะรักษาพยาบาลท่ีใดก็ได้ 
ต้องการบัตรทองที่ใช้ข้ามเขตได้ ต้องการการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะสงฆ์ที่ขยายให้ครบทุกจังหวัด 
ขาดอุปกรณ์การศึกษา สําหรับปัจจัย ๔ ขาดยารักษาโรคเฉพาะด้าน เช่น ยารักษาโรคเบาหวาน ขาดการ
ซ่อมแซมที่พํานักสงฆ์ซึ่งทรุดโทรมไปมาก 

สําหรับการสัมภาษณ์ผู้บริหารภาครัฐ สํานักงานพุทธศาสนา คิดว่าการจัดสวัสดิการครอบคลุมแล้ว
ทั้งงบประมาณที่วัดให้ในการดูแลความเป็นอยู่ และดูแลความปลอดภัย โดยจัดงบประมาณให้โดยตรงเพ่ือ
เป็นค่าอาหารรายวัน ค่าสาธารณูปโภค นอกจากน้ัน มหาเถรสมาคมยังจัดโครงการช่วยเหลือพระอาพาธ 
ตักบาตรช่วยวัด เลื่อนสมณศักด์ิพระ จัดพระไปเข้าพรรษาในจังหวัดภาคใต้ ประสานงานกับฝ่ายปกครองซื้อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แต่ดูยังไม่ทั่วถึงตามความต้องการของพระทั่วไป สําหรับการสัมภาษณ์รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาส๕๗ คิดว่าควรจัดให้มีหอพักในสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้พระได้พักและเรียน โดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายต้ังแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา 

                                             
๕๗ สัมภาษณ์  รองผู้ว่าราชการจงัหวัดนราธิวาส, ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓. 



 

๙๔                 วารสาร 

ดังน้ันการที่พระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่ตอบว่ามีสวัสดิการบางอย่างในปัจจัย ๔ พอเพียง แต่ปัจจัย
บางอย่างไม่พอเพียงหรือยังไม่ได้รับความสะดวก หรือยังมีความต้องการสวัสดิการบางอย่างอยู่ แสดงว่า
สวัสดิการที่รัฐบาลหรือผู้บริหารสงฆ์จัดให้ ยังไม่ตรงตามความต้องการหรือไม่พอเพียงในการปฏิบัติศาสนกิจ 
         สรุปได้ว่าการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เก้ือกูลเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสําคัญ ทําให้ทั่วถึงได้ยาก แต่
ปัจจัยภายในด้านประโยชน์เก้ือกูลน้ี หากจัดให้เพียงพอจะมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่
ศาสนา ประโยชน์เก้ือกูลเป็นสภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อการปฏิบัติศาสนกิจที่ควบคุมได้ สามารถปรับเป็น
จุดแข็งได้ง่ายที่สุด 

 ๔. การศึกษาเรื่องปัจจัยความปลอดภัยมีผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้น้ัน ผลปรากฏว่าส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อการจัดประโยชน์
เก้ือกูลด้านต่างๆ คือ การจะจัดให้มี เดินทางไปทําธุระต่างถิ่นที่ปลอดภัย การจัดเก็บอุปกรณ์สื่อสารไว้
ประจําวัด การมีโทรทัศน์วงจรปิดไว้ป้องกันเหตุร้าย การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติศาสนกิจ
ตลอดเวลา การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ออกกําลังกาย การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาตรวจสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจทุกเดือน เช่นเดียวกับความคิดเห็นที่มีต่อการได้รับปัจจัยพ้ืนฐาน เรื่องบริเวณที่พัก
ปลอดภัย ส่วนใหญ่ตอบว่าพอเพียงแล้ว  

เมื่อพิจารณาคําถามปลายเปิด ปรากฏว่ามีกลุ่มตัวอย่างจํานวนมากไม่มั่นใจในสถานการณ์ การ
เดินทางไปนอกวัด และภายในวัดรู้สึกไม่ปลอดภัย ขอให้มีทหารคุ้มครอง 

ในการสัมภาษณ์ผู้บริหารในพ้ืนที่ทราบว่า ยังขาดอุปกรณ์การสื่อสาร มีไม่เพียงพอ กล้องวงจรปิดมี
ไม่ครบ หรือใช้ได้ไม่สมบูรณ์ ในขณะที่ผู้บริหารสํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานงานไปยังศูนย์
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับจังหวัดต่างๆ เพ่ือซื้อกล้องวงจรปิดกับวิทยุติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจ
อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า ความปลอดภัยเป็นสภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบ เป็นจุดอ่อนต่อการ
ปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ความปลอดภัยเป็นจุดอ่อนที่สามารถปรับเป็นจุดแข็งได้ยากกว่าสวัสดิการ แต่ไม่ถึงกับควบคุมไม่ได้
เลยอย่างสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน หากยกระดับความปลอดภัยทั้งร่างกายและ
จิตใจให้พระภิกษุสามเณรได้สําเร็จ ย่อมเท่ากับเพ่ิมขีดความสามารถในการเผยแผ่ศาสนาได้  
 
 
 
 



 มจร. สังคมศาสตรป์รทิรรศน์             ๙๕ 

 
ข้อเสนอแนะ 

๑. การท่ีสภาพทางเศรษฐกิจมีผลกระทบถึงการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณรน้ัน หากจะ
แก้ไขโดยการขอความช่วยเหลือจากคนในพ้ืนที่ใกล้เคียงย่อมเป็นการยากลําบาก เน่ืองจากโดนผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจด้วยกันในอีกด้านหน่ึง ประเทศไทยเรามีวัดขนาดใหญ่อยู่เป็นจํานวนมากในเมืองหลวง
และจังหวัดสําคัญของประเทศที่มีเงินฝากธนาคารจํานวนมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากยังไม่มีโครงการจะทําอะไร 
ดังน้ันหน่วยงานของรัฐบาลต้องเป็นตัวกลางในการขอเงินจากวัดเหล่าน้ีไปช่วยเหลือวัดเล็กๆ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างที่วัดพระธรรมกายได้ดําเนินการไปแล้ว แค่ควรทําในลักษณะของมหภาค มองภาพรวม
ทั้งหมด ทําเป็นรูปเครือข่ายทั้งประเทศจะได้ผลดีกว่า พุทธศาสนิกชนในภาคใต้เป็นนักสู้ ไม่กลัวความ
ยากลําบาก แต่ขาดผู้นํา ขาดผู้สนับสนุนจากองค์กรศาสนาอ่ืนทั่วประเทศ หรือหากรัฐบาลจะเข้ามาดูแลเอง
และจัดสรรงบประมาณลงมา ควรทํางบประมาณในเชิงบูรณาการ และติดตามผลเป็นระยะในทุกกระทรวง
ทุกๆ เรื่อง 

๒. ในเรื่องพลังในการแข่งขันในอุตสาหกรรมน้ัน เริ่มจากประเด็นความรุนแรงของสภาพการแข่งขัน 
ผู้บริหารประเทศต้องเข้าใจว่าชาวพุทธเน้นสงบ สันติและไม่สร้างภาพ ในขณะที่อีกฝ่ายเน้นเชิงรุกและลึกมา 
ทําอย่างไรให้พระภิกษุสามเณรสามารถเผบแผ่ศาสนาต่อไปได้อย่างไม่ติดขัดปัญหา ศาสนาพุทธต้องมีความ
เจริญ ไม่ใช่เล็กลงทีละน้อย ในขณะที่ศาสนาอ่ืน เติบโตเร็วมากรัฐบาลนอกจากต้องให้ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติศาสนกิจในและนอกสถานท่ีแล้ว ยังต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ทั้งงบเพ่ือการเผยแผ่ศาสนา 
การให้งบประมาณทําพิธีทางศาสนาที่สําคัญ เช่น การบวชพระภิกษุสามเณร และงบประมาณเพ่ือซ่อมแซม
วัด เพ่ือรักษาภาพลักษณ์และความสะดวกสบาย การจัดงบต้องทําให้พอ ไม่ว่าจะมาจากภาษีอากรหรือจาก
เงินสนับสนุนของเครือข่าย  
 ที่น่ีเป็นประเทศของเรา ทําอย่างไรถึงจะทําให้ชาวพุทธทั่วประเทศมาร่วมสร้างเครือข่ายช่วยเหลือ
วัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลต้องเป็นตัวกลางทํางานเชิงรุกมากว่าน้ี เพ่ือรักษาศาสนาพุทธให้คงอยู่ 
หน่วยงานของรัฐบาลที่มาช่วยเหลือ ต้องไม่สร้างปัญหาเสียเอง มีความเข้าใจผิดกันเอง ไม่มีอะไรมาแทน
พุทธศาสนาได้ การที่ศาสนาพุทธเล็กลงทุกวัน เน่ืองจากเราไม่ได้สนใจเรื่องน้ีเท่าที่ควร 

๓. ในเรื่องสวัสดิการ เมื่อยังมีความต้องการสวัสดิการด้านต่างๆ อยู่แสดงให้เห็นว่ายังจัดให้ได้ไม่
ครบถ้วน ยังมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันระหว่างผู้ให้ภาครัฐบาล กับผู้รับพระภิกษุสามเณร ดังน้ันควรต้ัง
คณะกรรมการสวัสดิการพระภิกษุสามเณร ในจังหวัดภาคใต้ ขึ้นมาดูแลโดยตรง โดยมีตัวแทนทั้งผู้ให้และ
ผู้รับ เน่ืองจากเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องสภาพแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจและพลังในการแข่งขันแล้ว 
สภาพแวดล้อมภายในข้อน้ีเป็นเรื่องที่แก้ไขง่ายที่สุด สามารถปรับจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเทียบกับการลงทุนที่ไม่มาก แต่สามารถสร้างขวัญกําลังใจได้มาก สามารถเติมเต็มสิ่ง



 

๙๖                 วารสาร 

ที่ขาดไปได้ เช่น การรักษาพยาบาลควรจัดการประกันสุขภาพให้พระภิกษุสามเณร โดยให้รักษาพยาบาลท่ี
ใดก็ได้ในสถานพยาบาลทุกประเภท จะได้แก้ปัญหาขาดแคลนยาเฉพาะโรคได้ เช่น ยารักษาโรคเบาหวาน 
เป็นต้น นอกจากน้ันกระทรวงสาธารณสุขต้องวางแผนป้องกันการเกิดโรคภัยต้ังแต่ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ การออกกําลังกาย การใช้ชีวิตที่ถูกสุขลักษณะทั้งด้านอาหาร การพักผ่อน การตรวจร่างกาย
ประจําปี รวมทั้งการตรวจสุขภาพจิตใจ การจัดหายานพาหนะไว้ประจําวัด การจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรีในทุกจังหวัด ปัจจุบันมีพระจบปริญญาเอก ๓ รูป ปริญญาโท ๙ รูป สามารถดําเนินการสอนนักศึกษาได้
แล้ว นอกจากน้ันยังต้องจัดอุปกรณ์การศึกษาให้พอ และการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่านิตยภัทให้ตรงความ
ต้องการ การเลื่อนสมณศักด์ิเป็นกรณีพิเศษเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในตําแหน่งต่างๆ เป็นต้น โดยผู้เป็นเจ้าภาพ
อาจเป็นศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลโดยตรง
ร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ปรึกษากับพระภิกษุสามเณรถึงความต้องการด้านต่างๆ ด้วย โดยอาจขยาย
ขอบเขตจากคณะกรรมการดูแลสวัสดิการ ไปดูแลการจูงใจและธํารงรักษาพระภิกษุสามเณรท้ังระบบอย่าง
เป็นรูปธรรมในอนาคตก็ได้ เน่ืองจากรัฐบาลต้องดูแลพระภิกษุสามเณรให้ครบทุกองค์ประกอบของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือดําเนินการเชิงรุก ในการรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปในภาคใต้ตอนล่าง 

๔. ด้านความปลอดภัย วัดเล็กสามารถรักษาความปลอดภัยได้ทั่วถึงกว่าวัดใหญ่ ดังน้ันควรเพ่ิมการ
ให้ความปลอดภัยให้ทั่วถึงในวัดใหญ่ด้วย ระยะทางใกล้ไกลไม่มีผลถึงแรงศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพระศสานา 
ต่างมาร่วมทําบุญซึ่งเป็นเรื่องดี ถือเป็นโอกาส ดังน้ันกองกําลังทหาร ทหารพราน ตํารวจและอาสาสมัครของ
กรมการปกครองจําเป็นต้องอยู่ต่อไป เพ่ือให้ความคุ้มครองและประกันความปลอดภัยให้พระภิกษุสามเณร 
ตลอดจนครู นักเรียนพ่อค้าและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโดยกําลังทหารควรมีที่ต้ังใกล้วัดที่สามารถคุม
สถานการณ์ได้สะดวก แต่การดํารงกิจวัตรทหารต้องไม่รบกวนการปฏิบัติศาสนกิจแต่กลับต้องส่งเสริม
ศาสนกิจสร้างขวัญกําลังใจและความปลอดภัย ให้พระภิกษุสามเณรและประชาชนทุกศาสนา การปฏิบัติ
ศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีความปลอดภัยทั้งในและนอกวัด โดยไม่ฝืนหลักพระพุทธศาสนา เช่น
การเวียนเทียนกลางวัน เป็นต้น 
 นอกจากน้ีเจ้าหน้าที่รัฐบาลต้องปลูกจิตสํานึกการรักชาติ โดยดูตัวอย่างการปฏิบัติศาสนกิจ 
ดังกล่าว ให้ประชาชนจากทั่วทุกภาคได้รับรู้รับทราบ ทุกวัดใหญ่ๆ จะได้ตระหนัก จะได้ส่งความช่วยเหลือมา
จากทุกแหล่งร่วมกับเครือข่ายจากประชาชนทั่วประเทศดังกล่าวได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้กําลังรอผู้นําที่จะเข้ามาช่วยในทุกเร่ือง สําหรับเรื่องศาสนาพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ถือเป็นวาระแห่งชาติ หากไม่อยากสูญเสียศาสนาพุทธไป และไม่อยากให้เกิดสังคมชาวพุทธล่มสลายใน
ภาคใต้ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบต้องดูแลเชิงรุกกันจริงจังอย่างซื่อตรงต้ังแต่
วันน้ี ไม่ต้องรอให้เกิดข่าว แล้วมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแบบไฟไหม้ฟางอีก ในที่สุดรัฐบาลต้องต้ัง
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ประชากรที่เพ่ิมขึ้นโดยมีสิ่งจูงใจต่างๆ 
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ปัจจัยท่ีตัดสนิใจใชบ้ริการและความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการบริหารจัดการ  
ด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 

Factors that determine the use and satisfaction of customers with  
the management. The housing loan. Bangkok 

 

      อุษณีย์  สุธรรมมาภรณ์∗ 

                      
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัจจัยที่ลูกค้าใช้บริการและศึกษาระดับความคิดเห็น 
ของลูกค้าและระดับความพึงพอใจของลูกค้า  พร้อมทั้งเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของลูกค้า และ 
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยที่
ใช้บริการของลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นกับระดับความพึงพอใจของลูกค้า โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจากลูกค้า ๓๘๔ คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ t-test, F-test, LSD., Chi-Square และ Correlation. 
  ผลงานวิจัยพบว่า 
 ปัจจัยที่ใช้บริการส่วนใหญ่ลูกค้าเลือกเง่ือนไขการกู้ไม่จํากัดคุณสมบัติของผู้กู้มากเกินไป  อัตรา
ดอกเบ้ียมีให้เลือกหลายประเภท  อัตราค่าธรรมเนียมบริการเพ่ือขอสินเช่ือตํ่า เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น 
เอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ  มีบริการในการจัดส่งเอกสารเก่ียวกับสิทธิประโยชน์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้
ลูกค้าทราบ และ ให้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย  ส่วนระดับความคิดเห็นของลูกค้า ด้านการวางแผน ด้าน
การจัดองค์การ ด้านการจูงใจ และ ด้านการควบคุมคุณภาพ ลูกค้ามีความคิดเห็นว่าธนาคารมีการบริการอยู่
ในระดับมากทุกด้าน  สําหรับระดับความพึงพอใจของลูกค้า ด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านข้อมูลที่
ได้รับบริการ ด้านการให้บริการ และด้านเคร่ืองมือเทคโนโลยีต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก  ส่วนด้านอาคาร 
สถานที่ ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  ลูกค้าที่มีอายุ อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน  

                                             
 ∗ ดร., คณบดี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 



 

๑๐๐                 วารสาร 

มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน ส่วนลูกค้าที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน 
มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน ลูกค้าที่เลือกเง่ือนไขของสินเช่ือ  อัตราดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม การบริการ 
ข่าวสารสินเช่ือ และ การรับรู้ช่ือเสียงและความม่ันคงของธนาคารต่างกัน มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
  การทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้ามีความสัมพันธ์กันกับปัจจัยที่ใช้บริการของลูกค้า อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  สําหรับระดับความคิดเห็นของลูกค้ามีความสัมพันธ์กันกับระดับความพึง
พอใจของลูกค้า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
 
คําสําคัญ : การตัดสินใจ; การใช้บริการ; ความพึงพอใจ 
 

ABSTRACT 
  This research aimed to : study the factors for decision making of using 
services of customers   examine the levels of opinions of customers and examine the levels 
of satisfaction of customers. By compare the levels of opinions based on personal factors,  
compare the levels of satisfaction to personal factors, compare the levels of satisfaction to 
service factors and examine the relationship between personal factors and service factors, 
find the relationship between the level of opinion and the levels of satisfaction. The 
research tools were percentage, means, standard The sample group consisted of 384  
customers. The research tools were percentage, means, standard deviation, t-test, F-test, 
LSD., Chi-Square, and Correlation. 
 The findings indicated the followings: 
 Regarding factors of using services, most of the customers chose the bank loan 
which did not set many conditions on the borrower’s qualifications. There ware various types 
of interest. The bank loan fee was low. The bank officials were active and willing to give 
services. Details of profits, privileges, and changes were sent to inform the customers. There 
was a service of housing loans. 
 Concerning the level of customer’ opinion on planning, organization management, 
motivation, and quality control, the result revealed that the customers found that the bank 
offered services in a high level in every aspect, as for the customer’s satisfaction, work 
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performance of the staff, information on giving and receiving services, and technology 
equipment, they were found in a high level. Regarding the office building and places, the 
customers were satisfied in a moderate level, difference in age, occupation, and monthly 
income yielded different opinions with statistically significant level at .05. 
 Difference in age, educational background, occupation, and monthly income 
yielded different satisfaction, difference in the condition of the credit, interest rate, fee, 
information credit news, the awareness of fame acknowledgement and the stability of the 
bank yielded different satisfaction with statistically significant level at .05.   
 Personal factors related to the service factors with statistically significant level at 
.05.  and the customers’ levels of opinion related to the levels of satisfaction with 
statistically significant level at .01.  
 
Keywords : Decision; using services; satisfaction 

 
 

บทนํา 
 สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ นับว่ามีความสําคัญต่อสภาพเศรษฐกิจของประชาชนเป็น
อย่างมากในปัจจุบัน จึง ทําให้สถาบันการเงินหลายแห่งต้องเร่งเพ่ิมทุนเพ่ือให้มีกองทุนเพียงพอตามท่ี 
ทางการกําหนด จึงทําให้มีความระมัดระวังในการปล่อยสินเช่ือมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ 
และทําให้สภาพคล่องของอัตราเงินฝากต่อเงินปล่อยสินเช่ือในระบบธนาคารสูงขึ้นด้วยจากการร่วมทุนของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยกับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ได้ส่งผลให้ระบบธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันที่สูงขึ้น
อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะการให้สินเช่ือที่มีความเสี่ยงน้อย อาทิ สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
รายได้และช่วงชิงฐานลูกค้า ทําให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ต้องประสบกับภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงกับ
สถาบันการเงินต่าง ๆ โดยเป็นการแข่งขันด้านบริการทําให้ลูกค้ามีทางเลือกและได้รับประโยชน์มากขึ้น ทั้ง 
ในด้านการแข่งขันเรื่องอัตราดอกเบ้ีย การขยายวงเงินกู้ การลดภาระในการผ่อนชําระเงินงวดค่าใช้จ่ายใน 
การขอกู้ และความรวดเร็วในการอนุมัติ และการให้บริการเงินกู้ การให้สิทธิพิเศษแก่ผู้กู้ การขยายสาขาและ
เปิดจุดให้บริการตามแหล่งชุมชน การขยายระยะเวลาในการให้บริการเพ่ือความสะดวกในการติดต่อสําหรับ
ลูกค้าโดยสถาบันการเงินต่าง ๆ คาดการณ์ว่า ปัจจัยเหล่าน้ีจะดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
สถาบัน ทําให้เกิดความสนใจว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่ลูกค้าเลือกใช้บริการสินเช่ือรายย่อยหรือสินเช่ือบุคคล
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ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้งน้ีปัจจัยที่ใช้บริการและความพึงพอใจลูกค้าสินเช่ือน้ี หากสามารถ
เรียนรู้และทําความเข้าใจได้ ก็จะทําให้ธนาคารฯ สามารถวางแผนและจัดรูปแบบบริการท่ีสนองตอบความ
ต้องการของลูกค้าได้ดีย่ิงขึ้น 
 จากเหตุผลและข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาปัจจัยที่ลูกค้าใช้บริการสินเช่ือ

และความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการสินเช่ือของธนาคาร โดยจะมุ่งเน้นการศึกษาไปที่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่รองรับทิศทางการดําเนินธุรกิจสินเช่ือสาขา ซึ่งการทํางานสาขาเน้น
การปล่อยสินเช่ือเป็นหลักมากกว่าการหาเงินฝาก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
ข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหาร เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือให้ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ สามารถพัฒนาการเป็นผู้นําด้านบริการทางการเงินแก่ลูกค้าทุกระดับอย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้ผู้มาใช้บริการมีความประทับใจ พร้อมทั้งการบริหาร
จัดการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
โจทย์การวิจัย 
 ๑.  การตัดสินใจของลูกค้าที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้บริการสินเช่ือจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
สาขาในกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยอะไรบ้าง 
 ๒.  ลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการด้านบริการอย่างไร 
 ๓.  ความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มีต่อการให้บริการของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ สาขาในกรุงเทพมหานคร อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ลูกค้าใช้บริการด้านสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการ และความพึงพอใจที่ใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาในกรุงเทพมหานคร 
 ๒.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริหารจัดการ
ด้านสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์และการให้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในกรุงเทพมหานคร  
 ๓.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าบริการด้านสินเช่ือธนาคารอาคาร
สงเคราะห์กับปัจจัยที่ใช้บริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ และความสัมพันธ์ระหว่างระดับ ความ
คิดเห็นของลูกค้าต่อการบริหารจัดการด้านบริการธนาคารอาคารสงเคราะห์กับระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อการให้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาในกรุงเทพมหานคร 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

      ๑.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรท่ีเป็นลูกค้าสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา
เซ็นทรัล รามอินทรา  สาขาดอนเมือง  และสาขาพุทธมณฑล ในกรุงเทพมหานคร  โดยคํานวณหากลุ่ม
ตัวอย่าง กรณีไม่มีการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากรที่มาใช้บริการไว้อย่างชัดเจน  จึงกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยคํานวณจากสูตรคอคช์ราน  อ้างถึงใน อภินันท์  จันตะนี๕๘ อ้างอิงจาก Cochran Sampling 
Techniques  โดยได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน  ๓๘๔  ราย๕๙ 
           สําหรับการสุ่มตัวอย่าง ได้กําหนดสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental  sampling) จากลูกค้าที่มาใช้
บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาในกรุงเทพมหานคร  ต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นเวลา ๖ เดือน
ต้ังแต่กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  หรือจนครบจํานวน  ๓๘๔ ชุด  โดยกําหนด
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ถูกสุ่มและถูกสอบถามไว้ว่าต้องเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ฯ  

             ๒.  การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล   
            การใช้สถิต ิเพ่ือทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าสถิติ Independent Sample : t-test  และค่าสถิติ 
One-way ANOVA (F-test) ใช้เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคิดเห็นของลูกค้าต่อการ
บริหารจัดการด้านบริการและระดับความพึงพอใจของลูกค้าสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ฯ   ส่วน

ค่าสถิติ 
2χ : Test of Independent โดยใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้ากับ 

ปัจจัยที่ใช้บริการสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Coefficient Multiple 
Correlation) เพ่ือใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นของลูกค้าต่อการบริหารจัดการด้าน
บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์กับระดับความพึงพอใจของลูกค้าสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
สาขาในกรุงเทพมหานคร  
 
การอภิปรายผล 
 ๑. ปัจจัยที่ใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อการบริหารจัดการด้านบริการธนาคารฯ โดยส่วนใหญ่ ลูกค้า
เลือกเง่ือนไขการกู้ไม่จํากัดคุณสมบัติของผู้กู้มากเกินไป เน่ืองจากไม่ต้องใช้เอกสารที่ยุ่งยาก และมีความ 

                                             
 ๕๘อภินันท์  จันตะนี, สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ สําหรับนักศึกษา MBA, และ Ph.D. พระนครศรีอยุธยา : 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ,  (อยุธยา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,  ๒๕๕๐), หน้า ๘๑.  
 ๕๙W.G. Cochran, Sampling Techiques, (New York : John Wiley & Sons. Inc, 1953), p. 14.  
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รวดเร็วในการให้สินเช่ือ  ลูกค้าเลือกอัตราดอกเบ้ียมีให้เลือกหลายประเภท เน่ืองจากมีอัตราดอกเบ้ียที่
เหมาะสมกับลูกค้ารายแต่ละราย  ลูกค้าเลือกค่าธรรมเนียมบริการในการขอสินเช่ือตํ่า เน่ืองจากเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายของลูกค้า  ความสะดวกในการใช้บริการที่ลูกค้าเพราะเจ้าหน้าที่ธนาคารมีความกระตือรือร้น เอาใจ
ใส่และเต็มใจให้บริการ เน่ืองจากมีความรวดเร็วในการใช้บริการและมีความรู้สึกที่ดีที่ได้เห็นถึงความต้ังใจ
ทํางานของเจ้าหน้าที่ธนาคาร  การให้บริการข่าวสารสินเช่ือที่ลูกค้าเลือกคือมีบริการในการจัดส่งเอกสาร
เก่ียวกับสิทธิประโยชน์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้ลูกค้าทราบ เน่ืองจากลูกค้าได้ทราบข้อมูลที่รวดเร็วและเป็น
ประโยชน์กับลูกค้าโดยตรง และ ช่ือเสียงและความม่ันคงของธนาคารที่ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกคือการให้บริการ
สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย เน่ืองจากธนาคารน้ีให้สินเช่ือเก่ียวกับอาคารที่อยู่อาศัยโดยตรง มีอัตราดอกเบ้ียไม่สูง 
และมีความรวดเร็วที่ให้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถกฤต  อังคะพินทุ ได้วิจัยเรื่องการขยายบทบาท
ของธนาคารออมสินต่อการพัฒนาสินเช่ือที่อยู่อาศัย ผลการวิจัยพบว่าธนาคารได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
ในการให้เข้าร่วมโครงการ การให้สินเช่ือที่อยู่อาศัย ในอัตราดอกเบ้ียตํ่า 

 ๒. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการบริหารจัดการด้านบริการธนาคารฯ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน ซึ่งด้านการวางแผนเพ่ือให้บริการ ด้านการจัดองค์การ
เพ่ือให้บริการ ด้านการจูงใจมาใช้บริการ และด้านการควบคุมคุณภาพการให้บริการ ลูกค้ามีความคิดเห็นใน
ระดับมากทุกด้าน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนิต  ปทุมวัฒน์๖๐ ได้วิจัยเรื่องการประเมินคุณภาพ
การบริการตามความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารประชาชน ผลการวิจัยพบว่าลูกค้าของธนาคารมีความคิดเห็น
ว่ามีคุณภาพมากทุกด้าน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถพร  คําคม๖๑ ได้วิจัยเรื่องการให้บริการสินเช่ือ
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ศึกษาจากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการฝ่ายกิจการสาขากรุงเทพและ
ปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อบริการสินเช่ือของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ในระดับปานกลาง และระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการสินเช่ือของธนาคารฯ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าพนักงานพูดจาสุภาพมีความเป็นกันเอง  ให้การแนะนําคุณสมบัติ
ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม  มีความสะดวกในการติดต่อ  มีเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการให้บริการ  อาคารมีความ

                                             
 ๖๐เสาวนิต  ปทุมวัฒน์,  “การประเมินคุณภาพการบริการตามความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารประชาชน”,  
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย  :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  ๒๕๔๕). 
 ๖๑ อรรถพร  คําคม,  “การให้บริการสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ศึกษาจากความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการฝ่ายกิจการสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล”,  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  ๒๕๔๖). 
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ปลอดภัยและที่น่ังรอรับบริการมีเพียงพอ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของพิกุล  ทองมา๖๒ ได้วิจัยเรื่องความ
คาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาย่อย
อุโมงค์ จังหวัดลําพูน ซึ่งพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วราภรณ์  จิรพิพัฒน์ ได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ สาขาจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขากาฬสินธ์ุ มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการสินเช่ือในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง๖๓  
 ๓. จากการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของลูกค้าต่อการบริหารจัดการ จําแนกตามปัจจัย 
ส่วนบุคคลของลูกค้า โดยลูกค้าที่มีเพศ และสถานภาพสมรสต่างกัน มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความเท่าเทียมกันกับลูกค้าทุกคน ซึ่ง
เป็นไปตามปกติ บริการด้านสินเช่ือ  ซึ่งให้ความสําคัญกับการชําระหน้ีของลูกค้ามากกว่าปัจจัยอ่ืน ๆ จึงทําให้
ลูกค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  ส่วนลูกค้าที่มีอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน 
เพราะว่าลูกค้าที่มีอายุมากอาจเคยกู้มาแล้วจึงมีระดับความคิดเห็นแตกต่างจากลูกค้าที่มีอายุน้อยที่อาจจะ
ไม่เคยกู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการ
ให้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า โดยลูกค้าที่มีเพศ และ
สถานภาพสมรสต่างกัน มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน เพราะว่าธนาคารให้บริการลูกค้าเท่าเทียมกันโดย
ยึดระเบียบปฏิบัติกับลูกค้าของธนาคารเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงทําให้ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กัน  ส่วนลูกค้าที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน อาจเพราะว่าลูกค้าที่มีอายุมาก การศึกษาสูง อาชีพรับราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจส่วนตัว มีความเข้าใจขั้นตอนการทํางานของธนาคารได้ดี และอาจเคยขอสินเช่ือมาก่อน 
จึงมีความเข้าใจการทํางานของธนาคาร มีความเข้าใจระเบียบการปฏิบัติงานของธนาคารในระดับดี  และการ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จําแนก
ตามปัจจัยที่ใช้บริการ โดยลูกค้าที่เลือกเง่ือนไขของสินเช่ือ อัตราดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม ความสะดวกในการ

                                             
 ๖๒ พิกุล  ทองมา,  “ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยอุโมงค์ จังหวัดลําพูน”,  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  ๒๕๔๓). 
 ๖๓วราภรณ์  จิรพิพัฒน์,  “ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์  
สาขาจังหวัดกาฬสินธ์ุ”,  ภาคนิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์,  ๒๕๔๑).  



 

๑๐๖                 วารสาร 

ใช้บริการ ได้รับการให้บริการข่าวสารสินเช่ือ และ ได้รับรู้ช่ือเสียงและความมั่นคงของธนาคารต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าลูกค้าที่เลือกเง่ือนไขของสินเช่ือคือเง่ือนไขการกู้ไม่จํากัด
คุณสมบัติของผู้กู้มากเกินไป มีระเบียบเง่ือนไขเกี่ยวกับทําประกันคุ้มนิรันดร์ และเอกสารประกอบการขอกู้
ไม่ยุ่งยาก มีความสะดวกในการขอสินเช่ือ จึงมีระดับความพึงพอใจมากกว่าลูกค้าเลือกเง่ือนไขแบบอ่ืน ๆ  
 ๔. จากการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าสินเช่ือธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ทั้ง  ๓  สาขาฯ  กับปัจจัยที่ใช้บริการของลูกค้าสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์ฯ  โดยมีความ 
สัมพันธ์กัน เพราะว่าปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าที่ประกอบด้วย อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และ สถานภาพสมรสของลูกค้า ส่งผลให้ปัจจัยที่ลูกค้าใช้บริการต่างกันคืออายุของลูกค้าส่งผลให้
การเลือกเง่ือนไขของสินเช่ือและการได้รับบริการข่าวสารสินเช่ือต่างกัน  ระดับการศึกษาของลูกค้าส่งผลให้
การได้รับบริการข่าวสารสินเช่ือและการได้รับรู้ถึงช่ือเสียงและความมั่นคงของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ต่างกัน  อาชีพของลูกค้าส่งผลให้การเลือกเง่ือนไขของสินเช่ือ อัตราดอกเบ้ีย และการได้รับรู้ถึงช่ือเสียงและ
ความมั่นคงของธนาคารอาคารสงเคราะห์ต่างกัน  และความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นของลูกค้าต่อ
การบริหารจัดการด้านบริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ฯกับระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการ
สินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ฯ โดยมีความสัมพันธ์กัน คือระดับความคิดเห็นของลูกค้าด้านการ
วางแผนเพ่ือให้บริการมีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของลูกค้าด้านข้อมูลที่ได้รับบริการในระดับ
ค่อนข้างสูง เพราะว่ามีการบริการรวดเร็วและมีขั้นตอนการบริการไม่ยุ่งยาก  ระดับความคิดเห็นของลูกค้า
ด้านการจัดองค์การเพ่ือให้บริการมีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของลูกค้าด้านการปฏิบัติงานของ
พนักงานและด้านข้อมูลที่ได้รับบริการในระดับสูง เพราะว่าสถานที่ให้บริการเป็นสัดส่วนและพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความชํานาญในการให้บริการด้วย   
 
การเสนอแนะ 
 ๑.  ข้อเสนอแนะในการนําไปปรับเพื่อให้บริการลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์   
   ๑)  ทางด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน ควรรับฟังข้อตําหนิและข้อคิดเห็นของลูกค้า เพ่ือ
พนักงานจะได้นําจุดบกพร่องที่มีไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้บริการถูกต้องอย่างดีที่สุด  ควรเอาใจใส่ให้บริการ
อย่างรวดเร็วเพ่ิมขึ้น เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้กับธนาคาร และเพ่ือความพึงพอใจและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างดีและเกิดความประทับใจกับลูกค้าที่ใช้บริการ และ ควรมีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการมากขึ้น เพ่ือทําให้ลูกค้าที่ใช้บริการเกิดความรู้สึกว่าตนเองได้รับความสนใจ และรู้สึกดีว่าได้รับ
บริการจากพนักงานเป็นอย่างดี 



 มจร. สังคมศาสตรป์รทิรรศน์             ๑๐๗ 

 
  ๒)  ทางด้านการให้บริการ ควรมีพนักงานเสนอแนะจุดเด่นของสินเช่ือ เพ่ือให้ลูกค้าที่ใช้
บริการสามารถเลือกตัดสินใจในการใช้บริการได้ง่ายขึ้น ควรมีป้ายช้ีแจงวิธีการชําระเงิน เพ่ือสร้างความ
สะดวกรวดเร็ว เกิดความชัดเจนเป็นระเบียบ ลูกค้าเข้าใจในการใช้บริการ  ควรมีพนักงานให้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับสินเช่ือ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการสินเช่ือที่ธนาคารมีไว้ให้บริการ เพ่ือทําให้ลูกค้าเข้าใจ
หลักการต่าง ๆ ในการใช้บริการ และสามารถตอบข้อซักถามข้อสงสัยในบริการสินเช่ือต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง และ ควรมีพนักงานช้ีแจงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ียที่ให้กู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกอัตรา
ดอกเบ้ียที่ให้กู้สามารถให้ลูกค้าเลือกอัตราดอกเบ้ียได้ง่ายเหมาะกับความสามารถในการผ่อนชําระเงินกู้ และ
ควรจัดให้มีป้ายบอกจุดบริการ เพ่ือให้ลูกค้าเข้าใจจุดที่จะมาใช้บริการธนาคาร และง่ายต่อการติดต่อใช้
บริการ  ควรมีการบริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ลูกค้าผู้ใช้บริการธนาคารรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้ง มีปัญหาอะไร
สามารถสอบถามและหาทางแก้ไขได้ กับธนาคารในฐานะให้บริการ และ ควรมีการจัดลําดับก่อน-หลังใน
การให้บริการ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบ ไม่เสียเวลาในการรอคอยในการใช้บริการนาน 
  ๓)  ทางด้านเครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ ควรทําให้เอกสารต่าง ๆ ง่ายต่อการกรอกข้อมูล 
เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการเข้าใจง่าย ไม่เสียเวลาในการกรอกข้อมูล สามารถกรอกข้อมูลในการติดต่อใช้
บริการได้อย่างถูกต้องแม่นยําไม่ผิดพลาด และ ควรมีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และเพ่ือความถูกต้องในการให้บริการ 
  ๔)   ทางด้านอาคารสถานที่ ควรเพ่ิมสถานที่จอดรถให้เพียงพอกับลูกค้า เพ่ือความสะดวกใน
การติดต่อใช้บริการธนาคารเน่ืองจากปัจจุบันที่จอดรถของธนาคารมีจํานวนไม่เพียงพอกับลูกค้าที่มาใช้
บริการ  ควรรักษาความสะอาดของอาคารและสถานที่มากขึ้น เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีและสร้างภาพลักษณ์
ของธนาคารให้น่าที่จะมาใช้บริการ และ ควรปรับปรุงให้ที่ต้ังของสาขาธนาคารฯ สะดวกในการเดินทางมา
ใช้บริการ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของลูกค้าที่มาใช้บริการโดยการเปิดสาขาย่อยต่างๆ ใน
ต่างจังหวัด เนื่องจากปัจจุบันบางจังหวัดยังไม่มีสาขาของธนาคารเปิดทําการ และจังหวัดใหม่ บางจังหวัดมี
การบริการเพียงสาขาเดียวเท่าน้ัน 
 ๒.  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไปท่ีอาจจะมีขึ้น 
  ๑)  ควรทําวิจัยในเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพควบคู่ กันไปเชิงลึกในแต่ละด้าน เช่น การ
ปฏิบัติงานของพนักงาน การให้รับบริการด้วยนํ้าใจไมตรี เคร่ืองมือและเทคโนโลยี อาคารและสถานที่ เพ่ือ
จะได้รับข้อมูลที่มีรายละเอียดและมีคุณภาพในเชิงลึกมากขึ้น รวมท้ังการสัมภาษณ์พูดคุยกับลูกค้าสินเช่ือที่มี
ต่อการบริหารจัดการด้านบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ฯ เพ่ือนําความต้องการต่างๆของลูกค้าไปเป็น
แนวทางเพ่ือปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าฯ 
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  ๒)  ควรมีการทําวิจัยปัจจัยที่ใช้บริการและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริหารจัดการ
ด้านสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในสาขาต่างๆ ตามภูมิภาคให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพ่ือ 
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการด้านบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ๑.  ปัจจัยที่ใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อการบริหารจัดการด้านบริการธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาสุพรรณบุรี พบว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเลือกเง่ือนไขการกู้ไม่จํากัดคุณสมบัติของผู้กู้มากเกินไป ลูกค้าเลือก
อัตราดอกเบ้ียมีให้เลือกหลายประเภท  ลูกค้าเลือกค่าธรรมเนียมบริการในการขอสินเช่ือตํ่า  ความสะดวก
ในการใช้บริการท่ีลูกค้าเพราะเจ้าหน้าที่ธนาคารมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ  การ
ให้บริการข่าวสารสินเช่ือที่ลูกค้าเลือกคือมีบริการในการจัดส่งเอกสารเก่ียวกับสิทธิประโยชน์การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้ลูกค้าทราบ และ ช่ือเสียงและความม่ันคงของธนาคารที่ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกคือการ
ให้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย  ส่วนระดับความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการบริหารจัดการด้านบริการ
ธนาคารฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่าด้านการวางแผนเพ่ือให้บริการ ด้าน
การจัดองค์การเพ่ือให้บริการ ด้านการจูงใจมาใช้บริการ และด้านการควบคุมคุณภาพการให้บริการ ลูกค้ามี
ความคิดเห็นในระดับมากทุกด้าน  และระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการสินเช่ือของธนาคารฯ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านข้อมูลที่ได้รับบริการ ด้านการให้บริการ และด้านเคร่ืองมือเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ส่วนด้านอาคารสถานที่ ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ๒.  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของลูกค้าต่อการบริหารจัดการด้านบริการธนาคารฯ 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า พบว่าลูกค้าที่มีเพศ และสถานภาพสมรสต่างกัน     มีระดับความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนลูกค้าที่มีอายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนสมาชิก
ในครอบครัวต่างกัน มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อการให้บริการสินเช่ือของธนาคารฯ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า พบว่าลูกค้าที่มีเพศ และ
สถานภาพสมรส มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนลูกค้าที่มีอายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน และผลการ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการสินเช่ือของธนาคารฯ จําแนกตามปัจจัยที่ใช้
บริการ พบว่าลูกค้าที่เลือกเง่ือนไขของสินเช่ือต่างกัน  ลูกค้าที่เลือกอัตราดอกเบ้ียต่างกัน  ลูกค้าที่เลือก
ค่าธรรมเนียมต่างกัน  ลูกค้าที่มีความสะดวกในการใช้บริการต่างกัน  ลูกค้าที่ได้รับการให้บริการข่าวสาร
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สินเช่ือต่างกัน และลูกค้าที่ได้รับรู้ช่ือเสียงและความมั่นคงของธนาคารต่างกัน ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจ
แตกต่างกัน 
 ๓.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าสินเช่ือธนาคารฯ กับ  
ปัจจัยที่ใช้บริการของลูกค้าสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสุพรรณบุรี โดยมีความสัมพันธ์กัน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นของลูกค้าต่อการบริหารจัดการด้านบริการธนาคารฯ กับ ระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน 
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การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีประสิทธิภาพ 
Effective local government administration. 

              

         ลลดา วฤทธิไกรกิตติ∗ 
 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาตัวช้ีวัด ลักษณะและกระบวนการบริหารองค์การเทศบาล
นครที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้กลุ่มผู้บริหารของเทศบาลนคร ๒๓ แห่งทั่วประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากจํานวน ๙ คน โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ระดับละ ๓ คน 
ผลการวิจัย พบว่า 
 ตัวช้ีวัดการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพคือ (๑) ด้านการบรรลุเป้าหมายของ
เทศบาลนครที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม (๒) ด้านกระบวนการบริหารงานของเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
ด้านวิสัยทัศน์ผู้นํา ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการวางแผนปฏิบัติงาน ด้านการจัดการองค์การ ด้านการ
จัดระบบตัดสินใจ ด้านระบบข้อมูล ด้านการประสานงาน ด้านการควบคุมงาน  
          ลักษณะเทศบาลนครที่บรรลุเป้าหมายของเทศบาลนครด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ เทศบาลนครนนทบุรี มีผลรวม
ของค่าเฉลี่ยของแต่ละด้าน ๓๔.๒๗  มีค่าเฉล่ียของแต่ละด้าน ๓๓.๐๘ และเทศบาลนครภูเก็ต มีค่าเฉล่ีย 
ของแต่ละด้าน  ๓๒.๙๓ ตามลําดับ ลักษณะกระบวนการบริหารงานเทศบาลนครวิสัยทัศน์ผู้นํา การวางแผน
กลยุทธ์ การวางแผนปฏิบัติงาน การจัดการองค์การ การจัดระบบตัดสินใจ ระบบข้อมูล การประสานงาน 
การควบคุมงาน ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ เทศบาลนครนนทบุรี มีค่าเฉลี่ยของแต่ละด้าน ๖๖.๖๕  มี
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ค่าเฉลี่ยของแต่ละด้าน  ๖๕.๒๐ และเทศบาลนครปากเกร็ด มีค่าเฉลี่ยของแต่ละด้าน ๖๓.๔๕ ตามลําดับ 
เทศบาลนครท่ีบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีประสิทธิภาพที่สุดคือ เทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยของการประเมินด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จขององค์กร และการประเมินกระบวนการ
บริหารงานในระดับคะแนนที่สูงที่สุด  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลนคร คือ เพ่ิม
ศักยภาพให้กับผู้บริหารทุกระดับ พัฒนาบุคลากรทั้งสองส่วนพร้อมกันข้าราชการกับนักการเมือง พัฒนา
กระบวนการบริหารแบบคุณธรรม พัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือปฏิบัติงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย พัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาเมืองในรูปแบบ SWOT ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
คําสําคญั : การบริหาร; ประสิทธิภาพ; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 
 The survey research on the effectiveness of local administration aimed to    (1) 
find out the Indicators for effective municipal administration (2) study the characteristics 
of effective municipal administration and (3) recommend ways to enhance effectiveness 
of municipals administration. The samples consisted of 23 municipal ties in Thailand. The 
questionnaire was used for data collection. Prior to the distribution of the questionnaire, 
nine executives from Nonthaburi were interviewed as key informants. They were divided 
into three groups namely: top level, middle level and operational level. The findings 
revealed the following: 
 1. The indicators of effective local administrators included various aspects such 
as basic construction, quality of life, finance, and organizational aspects. 
 2. The sub-indicators of effective administration comprised leader vision, strategic 
planning, operation planning, and quality of effective administration including leader 
vision, strategic planning, operation, planning, organizational management, decision-
making management, data organization system. 
 3. The effective municipal administration could be ranked from the highest as 
Nonthaburi, Ayutthaya and Phuket respectively. 



 

๑๑๒                 วารสาร 

 In conclusion, it was recommended that there were seven ways to develop the 
effectiveness of municipal administration: increase the potential of all executive develop 
both governments officials and politicians, develop moral administration, and 
communication in the operational level including the information system accessible by 
all, and develop SWOT for the city development plan to promote to quality of life 
activities 
 
Keywords : Administration; Effective;  Local Administrative Organization 
 
บทนํา 
 การวิจัยเชิงปริมาณผสมเชิงคุณภาพในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาและพัฒนาตัวช้ีวัดการ
บริหารเทศบาลนครที่มีประสิทธิภาพ ๒) ศึกษาลักษณะการบริหารองค์การที่มีประสิทธิภาพของเทศบาล
นคร และ ๓) หาแนวทางในการพัฒนา การบริหารเทศบาลนครให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบรรลุ
เป้าหมายและด้านการบริหารงาน การวิจัยเชิงปริมาณศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารของเทศบาล
นครทั่วประเทศ จํานวน ๒๓ แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้ผู้บริหารเทศบาลนครตอบแบบสอบถามแล้ว
นํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ียแล้วจัดระดับความมีประสิทธิภาพ หลังจากน้ันใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการศึกษาภาคสนาม จากเทศบาลนครนนทบุรีซึ่งเป็นเทศบาลนครที่มีการบริหารองค์การที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการศึกษาถึงวิธีการพัฒนาการบริหารองค์การเทศบาลนครที่ประสิทธิภาพ เก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารของเทศบาลนครนนทบุรี จํานวน ๙ คน 
โดยแบ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ๓ คน ระดับกลาง ๓ คน และระดับปฏิบัติ ๓ คน นําข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ
คุณภาพของข้อมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเส้า แล้ววิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา หลังจากน้ันได้นํา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาสังเคราะห์เพ่ือสรุปเสนอเป็นแนวทางใน
การพัฒนา การบริหารองค์การเทศบาลนครให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบรรลุเป้าหมายและด้าน
กระบวนการบริหารงาน สาระสําคัญสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

 แนวทางการศึกษาเชิงปริมาณ ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสอบถามแบบปลาย
ปิดเพ่ือหาตัวช้ีวัดการบริหารองค์การเทศบาลนครที่มีประสิทธิภาพ ตามระเบียบขั้นตอนที่ ๑ ของงานวิจัย 
ซึ่งประกอบด้วยมาตรวัด ตัวแปรหลักอยู่ในกรอบแนวความคิด โดยมีการทดสอบความถูกต้อง (validity) 
และความเช่ือถือได้ (reliability) ของมาตรวัดก่อนที่จะนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลและนําข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ทางสถิติ  



 มจร. สังคมศาสตรป์รทิรรศน์             ๑๑๓ 

 
 แนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ (เชิงคุณลักษณะ) เชิงบรรยาย หรือ
ปริทัศน์งานวิจัยแบบพรรณนา (narration) สุภางค์ จันทวานิช๖๔ และนงลักษณ์  วิรัชชัย๖๕  

กรอบแนวคิดแสดงถึงกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพผสมการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ ๑ 
ศึกษาหาตัวช้ีวัดของการบริหารองค์การเทศบาลนครที่มีประสิทธิภาพโดย 
๑.๑  เอกสาร/งานวิจัย 
๑.๒  วิเคราะห์/สังเคราะห์ ตัวช้ีวัดเพ่ือยกร่าง 
๑.๓  ทดสอบตัวช้ีวัด 
๑.๔  ปรับพัฒนาตัวช้ีวัด 
 

ขั้นตอนที่ ๒ 
ศึกษาลักษณะการบริหารงานขององค์การเทศบาลนครที่มีประสิทธิภาพโดย 
๒.๑  การวิจัยเชิงสํารวจ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณในการใช้ แบบสอบถาม(จํานวน ๒๓ ชุด) 
๒.๒  นําข้อมูลมาเข้าโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือจัดลําดับ ๑,๒,๓ 
๒.๓  การศึกษาภาคสนามเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหาร ๓ ระดับ ๙ คน 

 

ขั้นตอนที่ ๓ 
ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารองค์การเทศบาลนครให้มีประสิทธิภาพ 
๓.๑  วิเคราะห์เน้ือหา 
๓.๒  สังเคราะห์ข้อมูล 
๓.๓  นําเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารองค์การเทศบาลนครที่มีประสิทธิภาพ 
 

พัฒนาเปน็ 
“รูปแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีประสิทธิภาพของเทศบาลนคร” 

                                             
 ๖๔สุภางค์  จันทวานิช,  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ,  พิมพ์คร้ังท่ี ๑๔,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๙),  หน้า  ๙. 
 ๖๕นงลักษณ์  วิรัชชัย,  โมเดล ลิสเรล : สถิติวิเคราะห์สําหรับการวิจัย,  พิมพ์คร้ังท่ี ๓,  (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ๒๕๔๒),  หน้า  ๑๒๒. 



 

๑๑๔                 วารสาร 

ตัวชี้วัดความมีประสิทธิภาพของการบริหารองค์การเทศบาลนคร  
 ผลการวิเคราะห์พบว่าความมีประสิทธิภาพของการบริหารองค์การเทศบาลนครสามารถวัดได้จาก
องค์ประกอบ ๒ ด้านหลัก ๑๒ ด้านย่อย ดังน้ี  ผลรวมของค่าเฉล่ียด้านการบรรลุเป้าหมาย 
 

ลําดับท่ี เทศบาลนคร 

ด้า
นโ

คร
งส

ร้า
งพ

ืน้ฐ
าน

 

ด้า
นง

าน
ส่ง

เส
ริม

คุณ
ภา

พ

ชีวิ
ต 

ด้า
นเ

ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นส

ิ่งแ
วด

ลอ้
ม 

รวม เฉลี่ย 

๑ นนทบุรี ๘.๖๗ ๘.๖๐ ๘.๒๕ ๘.๗๕ ๓๔.๒๗ ๘.๕๗ 

๒ พระนครศรีอยุธยา ๗.๗๘ ๘.๘๐ ๘.๕๐ ๘.๐๐ ๓๓.๐๘ ๘.๒๗ 

๓ ภูเก็ต ๘.๓๓ ๘.๖๐ ๘.๐๐ ๘.๐๐ ๓๒.๙๓ ๘.๒๓ 

๔ นครศรีธรรมราช ๖.๗๘ ๘.๔๐ ๘.๐๐ ๘.๐๐ ๓๑.๑๘ ๗.๘๐ 

๕ อุบลราชธานี ๗.๖๗ ๘.๐๐ ๗.๗๕ ๗.๐๐ ๓๐.๔๒ ๗.๖๑ 

๖ ยะลา ๗.๖๗ ๗.๒๐ ๗.๗๕ ๗.๕๐ ๓๐.๑๒ ๗.๕๓ 

๗ พิษณุโลก ๗.๐๐ ๗.๔๐ ๗.๒๕ ๗.๗๕ ๒๙.๔๐ ๗.๓๕ 

๘ อุดรธานี ๗.๐๐ ๗.๔๐ ๗.๒๕ ๗.๗๕ ๒๙.๔๐ ๗.๓๕ 

๙ ปากเกร็ด ๗.๒๒ ๗.๘๐ ๖.๗๕ ๗.๕๐ ๒๙.๒๗ ๗.๓๒ 

๑๐ นครราชสีมา ๗.๓๓ ๗.๒๐ ๖.๕๐ ๘.๐๐ ๒๙.๐๓ ๗.๒๖ 

๑๑ ตรัง ๗.๒๒ ๗.๒๐ ๖.๗๕ ๗.๗๕ ๒๘.๙๒ ๗.๒๓ 

๑๒ ลําปาง ๗.๗๘ ๖.๔๐ ๖.๕๐ ๗.๗๕ ๒๘.๔๓ ๗.๑๑ 

๑๓ สมุทรปราการ ๗.๑๑ ๖.๖๐ ๗.๒๕ ๗.๒๕ ๒๘.๒๑ ๗.๐๕ 

๑๔  หาดใหญ่ ๖.๘๙ ๖.๖๐ ๗.๐๐ ๗.๐๐ ๒๗.๔๙ ๖.๘๗ 

๑๕ เชียงใหม่ ๖.๘๙ ๗.๖๐ ๖.๐๐ ๗.๐๐ ๒๗.๔๙ ๖.๘๗ 

๑๖ เชียงราย ๗.๑๑ ๖.๖๐ ๖.๕๐ ๖.๗๕ ๒๖.๙๖ ๖.๗๔ 

๑๗ สุราษฎร์ธานี ๖.๔๔ ๗.๒๐ ๖.๒๕ ๖.๗๕ ๒๖.๖๔ ๖.๖๖ 

๑๘ ระยอง ๖.๗๘ ๗.๔๐ ๖.๒๕ ๕.๗๕ ๒๖.๑๘ ๖.๕๕ 

๑๙ สงขลา ๖.๒๒ ๖.๔๐ ๖.๕๐ ๗.๐๐ ๒๖.๑๒ ๖.๕๓ 

๒๐ นครปฐม ๓.๐๐ ๖.๒๐ ๖.๐๐ ๖.๗๕ ๒๕.๙๕ ๖.๔๙ 

๒๑ สมุทรสาคร ๖.๐๐ ๗.๐๐ ๖.๐๐ ๖.๗๕ ๒๕.๗๕ ๖.๔๔ 

๒๒ ขอนแก่น ๕.๗๕ ๕.๘๐ ๕.๕๐ ๖.๕๐ ๒๓.๕๘ ๕.๙๐ 

๒๓ นครสวรรค์ ๕.๗๘ ๕.๔๐ ๕.๕๐ ๖.๒๕ ๒๒.๙๓ ๕.๗๓ 

 



 มจร. สังคมศาสตรป์รทิรรศน์             ๑๑๕ 

 
ผลรวมของค่าเฉลี่ยด้านกระบวนการบริหารงาน 
 

 
ลําดับ
ที่ 

 
เทศบาลนคร 
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ด้า
นร
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ด้า
นก
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าน
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ด้า
นก
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าน
 

 
รวม 

 
เฉลี่ย 

๑ นนทบุรี ๘.๔๐ ๘.๑๗ ๘.๐๐ ๘.๔๐ ๘.๐๐ ๘.๕๐ ๘.๗๕ ๘.๔๓ ๖๖.๖๕ ๘.๓๓ 

๒ พระนครศรีอยุธยา ๗.๘๐ ๗.๕๐ ๘.๐๐ ๘.๐๐ ๘.๓๓ ๘.๒๕ ๘.๗๕ ๘.๕๗ ๖๕.๒๐ ๘.๑๕ 

๓ ปากเกร็ด ๘.๐๐ ๗.๘๓ ๘.๐๐ ๘.๐๐ ๘.๓๓ ๘.๐๐ ๘.๐๐ ๗.๒๙ ๖๓.๔๕ ๗.๙๓ 

๔ อุบลราชธานี ๗.๐๐ ๗.๕๐ ๘.๓๓ ๘.๒๐ ๘.๐๐ ๘.๒๕ ๘.๐๐ ๘.๑๔ ๖๓.๔๒ ๗.๙๓ 

๕ ภูเก็ต ๘.๐๐ ๗.๓๓ ๘.๐๐ ๘.๐๐ ๗.๓๓ ๗.๕๐ ๘.๒๕ ๘.๕๗ ๖๒.๙๘ ๗.๘๗ 

๖ ยะลา ๗.๔๐ ๗.๕๐ ๗.๓๓ ๗.๖๐ ๘.๐๐ ๘.๐๐ ๗.๗๕ ๗.๗๑ ๖๑.๒๙ ๗.๖๖ 

๗ พิษณุโลก ๗.๔๐ ๗.๕๐ ๘.๐๐ ๗.๐๐ ๗.๖๗ ๗.๗๕ ๗.๒๕ ๗.๕๗ ๖๐.๑๔ ๗.๕๒ 

๘ สุราษฎร์ธานี ๗.๖๐ ๗.๖๗ ๗.๓๓ ๗.๐๐ ๗.๖๗ ๗.๕๐ ๗.๕๐ ๗.๗๑ ๕๙.๙๘ ๗.๕๐ 

๙ นครศรีธรรมราช ๗.๘๐ ๗.๓๓ ๘.๐๐ ๗.๘๐ ๗.๐๐ ๖.๗๕ ๘.๐๐ ๗.๑๔ ๕๙.๘๒ ๗.๔๘ 

๑๐ ลําปาง ๖.๔๐ ๗.๕๐ ๘.๐๐ ๗.๖๐ ๗.๖๗ ๘.๐๐ ๖.๗๕ ๗.๑๔ ๕๙.๐๖ ๗.๓๘ 

๑๑ สมุทรสาคร ๖.๔๐ ๗.๕๐ ๘.๐๐ ๗.๖๐ ๗.๖๗ ๘.๐๐ ๖.๗๕ ๗.๑๔ ๕๙.๐๖ ๗.๓๘ 

๑๒ เชียงใหม่ ๗.๖๐ ๗.๕๐ ๗.๐๐ ๗.๔๐ ๗.๐๐ ๗.๒๕ ๗.๒๕ ๗.๘๖ ๕๘.๘๖ ๗.๓๖ 

๑๓ นครราชสีมา ๖.๘๐ ๘.๐๐ ๘.๐๐ ๗.๘๐ ๗.๐๐ ๖.๕๐ ๗.๒๕ ๗.๔๓ ๕๘.๗๘ ๗.๓๕ 

๑๔ หาดใหญ่ ๗.๖๐ ๗.๕๐ ๗.๐๐ ๗.๔๐ ๗.๐๐ ๖.๗๕ ๖.๒๕ ๗.๗๑ ๕๗.๒๑ ๗.๑๕ 

๑๕ สมุทรปราการ ๘.๐๐ ๘.๐๐ ๗.๐๐ ๘.๐๐ ๗.๐๐ ๗.๐๐ ๖.๐๐ ๖.๐๐ ๕๗.๐๐ ๗.๑๓ 

๑๖ ตรัง ๖.๒๐ ๗.๖๗ ๘.๐๐ ๖.๖๐ ๗.๓๓ ๗.๐๐ ๖.๐๐ ๗.๔๓ ๕๖.๒๓ ๗.๐๓ 

๑๗ เชียงราย ๖.๘๐ ๗.๓๓ ๗.๓๓ ๖.๖๐ ๖.๐๐ ๗.๐๐ ๗.๒๕ ๖.๔๓ ๕๔.๗๔ ๖.๘๔ 

๑๘ สงขลา ๖.๐๐ ๖.๕๐ ๗.๖๗ ๖.๐๐ ๗.๐๐ ๖.๕๐ ๖.๗๕ ๗.๑๔ ๕๓.๕๖ ๖.๗๐ 

๑๙ ระยอง ๖.๔๐ ๗.๐๐ ๗.๐๐ ๖.๖๐ ๗.๐๐ ๖.๐๐ ๖.๐๐ ๖.๒๙ ๕๒.๒๙ ๖.๕๔ 

๒๐ นครปฐม ๖.๒๐ ๖.๑๗ ๗.๐๐ ๕.๘๐ ๖.๐๐ ๗.๐๐ ๖.๕๐ ๗.๐๐ ๕๑.๖๗ ๖.๔๖ 

๒๑ อุดรธานี ๖.๒๐ ๖.๑๗ ๗.๐๐ ๕.๘๐ ๖.๐๐ ๗.๐๐ ๖.๕๐ ๗.๐๐ ๕๑.๖๗ ๖.๔๖ 

๒๒ นครสวรรค์ ๕.๖๐ ๕.๕๐ ๖.๐๐ ๕.๔๐ ๖.๐๐ ๗.๕๐ ๗.๕๐ ๗.๑๔ ๕๐.๖๔ ๖.๓๓ 

๒๓ ขอนแก่น ๕.๘๐ ๖.๑๗ ๕.๐๐ ๖.๔๐ ๕.๖๗ ๕.๕๐ ๕.๕๐ ๕.๗๑ ๔๕.๗๕ ๕.๗๒ 

  
 สามารถสรุปผลการวิจัยความมีประสิทธิภาพของการบริหารองค์การเทศบาลนครสามารถวัดได้
จากองค์ประกอบ ๒ ด้านหลัก ๑๒ ด้านย่อย รวม ๖๐ ตัวช้ีวัด ดังน้ี  
 



 

๑๑๖                 วารสาร 

ตัวช้ีวัดการบริหารองค์การเทศบาลนครที่มีประสิทธิภาพ 
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 ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึงการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลา 
ผลการวิจัยพบว่า ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งการบริหารจัดการเป็นศิลปะของการใช้บุคคลอ่ืนทํางาน
องค์การให้สําเร็จ โดยตอบสนองความต้องการของประชาชนและความคาดหวังทั้งของบุคคลและของ
องค์การ การบริหารองค์การที่มีประสิทธิภาพ สามารถแยกได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ  
 ๑. ลักษณะที่หน่ึง ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จน้ัน มีการบริหารงาน ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โดยการก่อสร้างถนน สะพาน เป็นไปตามข้อกําหนด มีแผนการพัฒนาการระบายนํ้า และควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการส่งนํ้าประปา โดยส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่ม ผู้ใช้นํ้าเข้ามาร่วมดูแลรักษาและบริหารจัดการ
แหล่งนํ้าที่ก่อสร้างขึ้น จัดให้มีโครงการไฟฟ้าริมทาง ซึ่งทุกโครงการต้องสําเร็จด้วย ความเร็ว ความถูกต้อง 
ส่วนการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ก็พบว่ามีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการจัดการ การศึกษาของ
โรงเรียนของรัฐในเขตพ้ืนที่ และจัดโครงการสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ไร้ที่พ่ึง และผู้สูงอายุ โดยมี
กิจกรรมส่งเสริมงานสาธารณสุข  ส่วนด้านเศรษฐกิจ ก็มีการกํากับดูแลความปลอดภัย ของโรงแรม เกสต์
เฮาส์ แมนช่ัน สถานบันเทิง ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้สึกปลอดภัย ส่วนด้านพาณิชยกรรม จัดกลุ่มชุมชนที่ผลิต
สินค้าในเชิงพานิช  ด้านอุตสาหกรรม ให้มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศโรงงาน การลงทุน จํานวนศูนย์การค้า 
กิจการค้าส่ง ตลาดกลาง ในเขตพ้ืนที่ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการ
สภาพแวดล้อม กิจกรรมการทํานุบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการช่วยเหลือและป้องกันอุบัติภัย 
โครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดี การทํานุบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อม   
 ๒. ลักษณะที่สอง ด้านกระบวนการบริหารงาน วิสัยทัศน์ผู้นํา มีการร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ของ
องค์การ และการแปลวิสัยทัศน์สู่พันธกิจ สร้างกรอบแนวคิดการเป็นผู้นําในการร่วมวางแผนงาน มีการร่วม
กําหนดวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กําหนด การกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนและประเมิน การ
วางแผนกลยุทธ์ มีการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส  พัฒนาวิสัยทัศน์การทํางาน โดยกําหนด
พันธกิจ จัดทําหลักการที่จะนําทางการทํางาน พัฒนาแผนงานเฉพาะด้าน  กําหนดกลยุทธ์เฉพาะ การ
วางแผนปฏิบัติงาน ซึ่งมีการวางแผนงานประจํา ๑ ปี การวางแผนงานประจํา ๓ ปี การวางแผนงานประจํา 
๕ ปี การจัดองค์การ มีการจัดกลุ่มงานและกลุ่มคนตามโครงสร้างขององค์การจัดให้การดําเนินงานมี
ความสัมพันธ์กัน และมีการจัดระบบตัดสินใจ มีผู้การสั่งการหรือการอํานวยการ เป็นการใช้อํานาจ และ
อิทธิพลโดยผู้บริหารต่อผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้มีการดําเนินงานตามแผนจนบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยการ
จัดระบบข้อมูล ให้ใช้ปัจจัยการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน อย่างมีมาตรฐานและผลผลิตของการ
ดําเนินงานที่แสดงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การนําผลการปฏิบัติและผลท่ีได้รับนํามาเป็น
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงาน ส่วนการประสานงาน มีความสนใจความคิด 
ความรู้สึก ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการอธิบายและรับฟังข้อมูล
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ย้อนกลับ  การส่ือสารเพ่ือความเข้าใจ ประสานงานภายใต้ระบบการควบคุมที่กําหนดไว้ การควบคุมผู้ 
ปฏิบัติงานตําแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล รวมถึงการสื่อสารใน
องค์การ การระดมความคิด ความร่วมมือ ขจัดปัญหาความขัดแย้ง และปัญหาอุปสรรคในการทํางาน  
 ๓. ลักษณะที่สาม ด้านการพัฒนาการบริหารองค์การเทศบาลนคร คือการที่นายกเทศมนตรี และ
สมาชิกของเทศบาลนคร ได้ทราบถึงข้อมูล ข้อเท็จจริง และแนวทางการนําหลักการพ้ืนฐานของการบริหาร 
ไปปรับใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การ โดยมีเป้าหมายบรรลุความสําเร็จ และ
กระบวนการบริหารงาน ทําให้บังเกิดผลสําเร็จ มีความสามารถปฏิบัติกิจกรรม แล้วประสบผลสําเร็จ มี
แนวทางการใช้ปัญญา เน้นใช้มันสมองของผู้อ่ืนมาช่วยคิด ในการแก้ปัญหาเพ่ือตัวเองจะได้บริหารองค์การ
เทศบาลนครได้เต็มที่ในการบริหารงานอย่างมีระบบแบบแผนที่ดี และกลยุทธ์ในการปกครองและปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน มีความเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเป็นสิ่งที่ดีมีวุฒิภาวะของผู้นํา การ
บริหารอยู่ในระดับที่ดีมีประสิทธิภาพ  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพ่ือสังเคราะห์สรุปเสนอ
เป็นแนวทางในการพัฒนา โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารของเทศบาลนคร
นนทบุรี จํานวน ๙ คน โดยแบ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ๓ คน ระดับกลาง ๓ คน และระดับปฏิบัติ ๓ คน 
แล้วสัมภาษณ์เจาะลึกแต่ละบุคลากรในหัวข้อเดียวกัน ที่เป็นประเด็นสําคัญของกรอบการวิจัย โดย
สัมภาษณ์ซ้ําแล้วซ้ําอีกจนครบทั้งเก้าคน แล้วนําข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์กับกลุ่มผู้บริหารแต่ละระดับทั้งสาม
กลุ่มอีกครั้ง เพ่ือนํามาตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเส้า แล้ววิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์เน้ือหาแบบสร้างข้อสรุป แล้วมาสังเคราะห์กับผู้บริหารระดับสูงอีกครั้งเพ่ือให้ได้แนวทางการ
พัฒนา หลังจากนั้นได้นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาสังเคราะห์เพ่ือ
สรุปเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนา การบริหารองค์การเทศบาลนครให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบรรลุ
เป้าหมายความสําเร็จและด้านกระบวนการบริหารงาน ซึ่งสามารถสรุปเป็นการพัฒนา รูปแบบการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพของเทศบาลนคร ดังน้ี 
 ๑.  การเพ่ิมศักยภาพให้กับผู้บริหารทุกระดับ หมายถึง ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถคาดหมาย
ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถ เตรียมตนเองและองค์การให้รองรับการเปลี่ยนแปลงได้ต้องมี
การศึกษาดี และไม่ใช่มีความรู้แต่เพียงเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด แต่ต้องเป็นผู้รอบรู้ต้องเป็นนักแก้ปัญหา เพราะเมื่อ
เศรษฐกิจเจริญเติบโตปัญหาต่าง ๆ จะตามมามากมายต้องมุ่งส่งเสริมการให้บริการที่ดี เพราะเมื่อประชาชน
อยู่ดีกินดี แล้วจะเรียกร้อง บริการท่ีดีกว่า และมากกว่าจากภาครัฐ ผู้นํายุคใหม่ต้องสามารถให้บริการที่มี
คุณภาพได้ 
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 ๒.  การพัฒนาบุคลากรทั้งสองส่วนพร้อมกันข้าราชการกับนักการเมือง หมายถึง การนิเทศงาน 
ระบบคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ระบบการประเมินสัมฤทธิผล 
ทัศนคติและพฤติกรรม จิตสํานึกในการบริการประชาชน ความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์การ 
 ๓.  พัฒนากระบวนการบริหารแบบคุณธรรม หมายถึง การกําหนดจรรยาบรรณของหน่วยงาน
และของข้าราชการ จัดให้มีระบบการร้องเรียนในการให้บริการของหน่วยงาน รณรงค์ให้มีการใช้หลัก
คุณธรรมอย่างกว้างขวาง และจริงจังในทุกระดับจากระดับบริหารจนถึงปฏิบัติทุกคน ส่งเสริมความมี
คุณธรรมของหน่วยงานตลอดจนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงานเพ่ือสร้างจิตสํานึก 
 ๔.  พัฒนาระบบการสื่อสารในการปฏิบัติงาน หมายถึง การสื่อสารภายในหน่วยงาน การสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงาน องค์การกับประชากรเป้าหมาย  เน้ือหาการสื่อสาร การนําเสนอ  ระบบเครือข่ายการ
สื่อสาร การพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรด้านการสื่อสาร และแผนงานสื่อสาร 
 ๕.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย หมายถึง ปัจจัยเทคโนโลยีมี
ความสําคัญในฐานะที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบองค์การ ออกแบบการบริหาร การใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ทันสมัยในกระบวนการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ การจัดทําระบบข้อมูลการ
เช่ือมโยงการบริการ เพ่ือประโยชน์สู่ชุมชนและสังคม คือความครอบคลุมของข้อมูล ความรวดเร็ว ความ
ถูกต้อง ความเช่ือมโยง ความทันสมัยของข้อมูล  ความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการเข้าถึง ความสามารถ
ในการตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล 
 ๖.  พัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาเมืองในรูปแบบ SWOT หมายถึง เพ่ือให้รู้ จุดอ่อน จุดแข็ง ปัจจัย
ภายนอกองค์การและปัจจัยภายในองค์การ ในการบริหารองค์การเทศบาลนคร โดยการวิจัยและพัฒนาข่าว 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การยอมรับเทคโนโลยี ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบข้อมูลการตัดสินใจ 
มาตรการกฎหมาย และการพัฒนาหน่วยงาน 
 ๗.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การศึกษา สนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพ ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา จดัสวัสดิการสังคมให้ผู้สูงอายุและเด็ก  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือสรุปเสนอเป็นแนวทางในการ
พัฒนา การบริหารองค์การเทศบาลนครให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบรรลุเป้าหมายและด้านการ
บริหารงานน้ัน สามารถสรุปเสนอ ดังน้ี 
 
 
 
  



 

๑๒๐                 วารสาร 

การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาเทศบาลนคร 
Model  การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพของเทศบาลนครออกแบบโดยผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผล  

งานวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ อย่างสอดคล้องสัมพันธ์งานราบรื่นดี เทศบาลนครนนทบุรีมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะและ
ส่วนประกอบขององค์การ ภาระผูกพันของชุมชนในทางการเมือง และการบริหารของชุมชน และ
สภาพแวดล้อมส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาลนครในเรื่องการปกครอง
ตัวเอง โดยเฉพาะประเด็นการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม  ซึ่งหมายถึงความเข้าใจของเทศบาลนครและการ

การบริหาร
องค์การเทศบาล

นครท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 

การเพ่ิมศักยภาพ
ให้กับผู้บริหารทุก

ระดับ 

 

พัฒนากระบวนการ
บริหารแบบ
คุณธรรม 

การพัฒนาบุคคลากร
ท้ังสองส่วนพร้อมกัน

ข้าราชการกับ
นักการเมือง 

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ประชาชน

เข้าถึงได้ง่าย 

 

พัฒนาการจัดทํา
แผนพัฒนาเมืองใน

ระบบSWOT 

 

พัฒนาระบบการ
สื่อสารในการ
ปฏิบัติงาน 
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ปฏิบัติงานของเทศบาลนคร และนอกจากอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นแล้วยังรวมถึง
ความสัมพันธ์แบบประชารัฐอีกด้วย   แนวคิดน้ีจะช่วยให้เราเข้าใจถึงลักษณะที่สลับซับซ้อนไม่คงที่และ
หลากหลายแง่มุมของการปกครองการบริหารเมือง และประเด็นต่างๆทางด้านการเมือง ซึ่งจะสอดคล้องกับ 
Morren, Tatiana 2001 ได้ศึกษา เรื่อง “Conceptualizing civil society within good governance 
and social capital policies” ผลการวิจัย พบว่า การรวมเอาแนวคิดประชาสังคม มาอภิปรายได้ถูกหยิบ
ยกมาเป็นคําถามสําคัญหลายประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาและประชาธิปไตยการนิยามคําว่าประชาสังคมจะ
สะท้อนแนวคิดของเราว่าเราคาดหวังว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นที่
ไหนและประชาธิปไตยจึงควรต้องแบ่งแยกกําหนดแน่ชัด ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนมากน้อยเพียงใด 
สังคมและรัฐควรมีโครงสร้างอย่างไรเพ่ือจะปกป้องสิทธิเสรีภาพอันเป็นหัวใจสําคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย๖๖ ซึ่งจะสอดคล้องกับ  สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๕, หน้า ๑-๕ และแนวคิดประชาสังคม
สามารถถ่ายทอดไปไม่เฉพาะแค่พ้ืนที่หน่ึงและรัฐหน่ึงไปสู่ที่อ่ืนได้หรือไม่  การปกครองและประชาธิปไตยซึ่ง
อยู่เบ้ืองหลังแนวคิดสามารถที่จะนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ทฤษฏีการพัฒนา
และการปฏิบัติได้เพียงใด๖๗ 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีได้สํารวจถึงวิธีการเข้าถึงหลักการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ และแสดงให้
เห็นถึงกระบวนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ในแอฟริกาใต้ วิเคราะห์ วิจารณ์ สิ่งท้าทายของประเทศ 
และองค์กรต่าง ๆ ที่ร่วมกันต่อต้านคอรัปช่ัน ประสิทธิภาพคือ การปฏิบัติกิจกรรม การงาน อย่างราบร่ืน 
ครบถ้วน ประหยัดเวลา ใช้กําลังและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดการสูญเปล่าน้อยที่สุด บุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นบุคคลที่พึงปรารถนาในสังคมที่เขาเป็นสมาชิก และในองค์การที่เขาปฏิบัติหน้าที่การ
งาน  การวิเคราะห์องค์การ วิเคราะห์การปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์บุคลากรในองค์การเป็นแนวทาง
ขั้นต้นของการศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคล  ความคิดที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคล
ในองค์การมาจากปรัชญาความเช่ือแบบด้ังเดิมปรัชญาแนวมนุษยสัมพันธ์ และปรัชญาแนวการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทั้ง ๓ แนว ความเช่ือมีผลต่อการสร้างประสิทธิภาพใน การทํางานที่เปลี่ยนจากการจูงใจ
ด้วยผลตอบแทนในแนวแบบด้ังเดิม มาถึงการสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ และแนวความคิดที่ผสมกัน
ระหว่างการเน้นบุคคล และเน้นวัตถุประสงค์ของงานในความเชื่อแนวพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา

                                             
 ๖๖Morren, Tatiana,  “Conceptualizing civil society within good governance and social 
capital policies”, 2001. 
 ๖๗สถาบันพระปกเกล้า,  การศึกษาเพ่ือพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี,  รายงานการ
วิจัยเสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๕. 



 

๑๒๒                 วารสาร 

ประสิทธิภาพในการทํางานมีเป้าหมายความสําเร็จอยู่ที่การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ ซึ่งองค์การจะมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคน และประสิทธิภาพขององค์การดังน้ันการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของคน และองค์การจะต้องดําเนินไปพร้อมกัน 

การพัฒนาองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเป็นกระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในปัจจัย
องค์ประกอบทุกส่วนขององค์การเพ่ือเพ่ิมความมีประสิทธิภาพของแต่ละปัจจัยในขณะเดียวกันกับการ
เปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึกและการปฏิบัติตนของผู้เก่ียวข้องในองค์การทุกคน พัฒนาองค์การต้อง
อาศัยวิธีการท่ีเป็นระเบียบระบบของการวิเคราะห์ปัญหาการวางแผนปัญหา การประสานงาน กํากับ 
ติดตามผลการแก้ปัญหาและประเมินผล การแก้ปัญหามุ่งการเกิดประสิทธิภาพขององค์การ สาเหตุความ
จําเป็นของการพัฒนาองค์การมาจากการเปลี่ยนตามวงจรชีวิตขององค์การช่วงการเกิด ช่วงการเติบโต ช่วง
เข้มแข็ง ช่วงการเปลี่ยนแปลงและช่วงตกตํ่า สาเหตุความจําเป็นของการพัฒนาองค์การยังมาจากอิทธิพล
ของปัจจัยสิ่งแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วัตถุประสงค์เป้าหมายของการพัฒนา
องค์การอยู่ที่การพัฒนาองค์การเพ่ือการอยู่รอด พัฒนาการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม และ
พัฒนาองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การจะอาศัยขั้นตอนสําคัญ
คือ การศึกษารูปของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์การ ประเมินองค์การเพ่ือศึกษาปัจจัยเพ่ือ
พัฒนา วิเคราะห์ปัจจัยที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ และพัฒนาปัจจัยที่ควบคุมได้ รายการปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์การมีทั้งปัจจัยที่องค์การควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ ปัจจัยเหล่าน้ีที่สําคัญคือ 
โครงสร้างองค์การ นโยบาย ทิศทาง พันธกิจกําลังคน คุณสมบัติของบุคลากร ทรัพยากร เทคโนโลยีการผลิต
และการทํางาน และบริหารจัดการ ปัจจัยที่ควบคุมได้ คือ ปัจจัยที่อยู่ในวิสัยที่ผู้บริหารองค์การและคณะ
บุคคลในองค์การจะจัดกระทําด้วยตัวเอง เช่น การกําหนดทิศทาง ยกเลิก เพ่ิมลด กําหนดสาระ กําหนดการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามปัจจัยน้ัน ๆ ได้ ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้คือ ปัจจัยที่อยู่พ้น
วิสัยที่ผู้บริหารและคณะบุคคลในองค์การจะกระทําได้ด้วยตัวเอง  

การพัฒนาองค์การจึงควรดําเนินการในส่วนของปัจจัยที่ควบคุมได้ผ่านทางกระบวนการแก้ปัญหา
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ การพัฒนาจําแนกตามวัตถุประสงค์ ผลความสําเร็จของการพัฒนา
องค์การ และพัฒนาบุคคลจะเพ่ิมความสมบูรณ์ของการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การเทศบาลนคร ให้
เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ทุกฝ่ายปรารถนาอย่างแท้จริง 
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้ 
           ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือนําไปปรับใช้ในการบริหารงานส่วนราชการ เสนอให้กรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนําข้อมูลจากการวิจัยน้ีไปประยุกต์ใช้ดังน้ี 
 ๑.  การบรรลุผลความสําเร็จดังกล่าวน้ี จําเป็นต้องอาศัยวิธีการที่สําคัญ วิธีการท่ีฉลาดวิธีการที่มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือนําความรู้ ความคิด และแนวปฏิบัติใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารองค์การ และใช้
ในการพัฒนาองค์การ วิธีการ กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในสังคมเรียบเรียงเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ศึกษาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 

๒. กระบวนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ควรนําไปพัฒนาองค์การ ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยวิธีการ
ปฏิบัติหรือมีวิธีดําเนินงานในส่วนประกอบต่าง ๆ ขององค์การอย่างเหมาะสม วิธีการเลือกสรร แสวงหา 
และคิดริเริ่มพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ อย่างกว้างขวาง เพ่ือให้วิธีการเหล่าน้ีมีประสิทธิภาพในการนําไปใช้ เพ่ือ
นําไปสู่ผลที่ต้องการคือ คนมีประสิทธิภาพในการทํางานและองค์การมีประสิทธิภาพในการบริหารงานต่อไป 

๓. วิธีการสร้างองค์การให้มีความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ ให้ได้ผลควรมีการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างเทศบาลนครกับประชาชน โดยให้การศึกษาและการฝึกอบรมท่ีมีคุณภาพสูง ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม และได้รับการมอบอํานาจในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความเป็นผู้นํา แก่ประชาชนทุกระดับและ
พัฒนาการทํางานเป็นหมู่คณะ 
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ประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร 

วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ดังน้ี 
 ๑. บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น และ
ผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ 
 ๒. บทความทางวิชาการ ที่เสนอเน้ือหาความรู้ วิชาการไม่เข้มข้นนัก เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ประชาชนทั่วไป 
 ๓. บทความวิจัย (Research article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งไม่เคย
ตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ มาก่อน 
 ๔. บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความท่ีรวบรวมความรู้จากตํารา หนังสือ 
และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์วิจารณ์
เปรียบเทียบกัน 
 ๕. ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนําเคร่ืองมือใหม่ ตําราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ หรือข่าว
การประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 
การส่งบทความ 
 ทุกบทความให้ส่งจดหมายนําส่งบทความพร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ ๓ ชุด  
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กรณีที่บทความได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่
แก้ไขคร้ังสุดท้าย พร้อมซีดีรอม (CD ROM) ที่บรรจุเน้ือหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้แก้ไข
แล้ว ทั้งน้ีผู้นิพนธ์ต้องมีสําเนาเก็บไว้ด้วยเพ่ือการอ้างอิง 

 
การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร 
 ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความที่
วารสารกําหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความน้ีให้กับ
บรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของวารสารจะทําให้การพิจารณาตีพิมพ์มีความ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไขให้
ถูกต้องตามข้อกําหนดของวารสารเสียก่อน 
 
การเตรียมบทความ 

บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK) 
ขนาดอักษร ๑๖ จัดก้ันหลังตรง และมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหน่ึงช่อง (double spacing) ตลอดเอกสาร 
พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดเอสี่ (A๔) พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกับด้านบน ๑ น้ิว
ครึ่ง และด้านขวากับด้านล่าง ๑ น้ิว พร้อมใส่หมายเลขหน้ากํากับทางมุมขวาบนทุกหน้า บทความไม่ควร
ยาวเกิน ๑๕ หน้ากระดาษพิมพ์สั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง 

บทความอาจพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ในกรณีที่บทความเป็นภาษาไทย การใช้
ศัพท์ภาษาอังกฤษควรใช้เฉพาะคําที่แปลไม่ได้ หรือแปลแล้วทําให้ได้ใจความไม่ชัดเจน ถ้าเขียนทับศัพท์ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานแล้ววงเล็บภาษาเดิมไว้ในคร้ังแรก ศัพท์ทางวิชาการที่รับรอง
โดยราชบัณฑิตยสถานสามารถใช้ได้เลย  
 
รูปแบบของการเตรียมบทความ 

 ๑. ส่วนชื่อเรื่อง (Title page) และชื่อผู้นิพนธ์ 
 ช่ือเร่ือง (title of the article) ควรมีลักษณะเป็นข้อความสั้น สื่อความหมายของเร่ืองอย่าง
ชัดเจน และไม่ควรใช้ตัวอักษรย่อ  
 หน้าแรก พิมพ์ด้วยภาษาไทย ประกอบด้วย  
 - ช่ือเรื่อง 
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 - ช่ือผู้นิพนธ์ วุฒิการศึกษา ถ้ามีผู้นิพนธ์หลายท่านให้เขียนตามลําดับความสําคัญของการร่วม
ทํางานวิจัย 
 - ตําแหน่ง สถานที่ทํางาน ของผู้นิพนธ์ทุกท่าน 
 - ช่ือผู้นิพนธ์ที่ให้ติดต่อเก่ียวกับบทความ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ และ
โทรสาร รวมทั้งอีเมล์ (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว 

หน้าที่สอง พิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ข้อความท่ีตรงกับหน้าแรกทุกประการ 
หน้าที่สาม ช่ือเรื่องภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
๒. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract) 

 บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน ๓๕๑ คํา โดยแยกต่างหากจากเนื้อเร่ือง บทความวิจัยและ
บทความปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจความทั้งหมด
ของเร่ือง โดยไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง ในบทคัดย่อภาษาไทยไม่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้
แปลหรือเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทย และไม่ต้องวงเล็บคําเดิม 
 บทคัดย่อที่เป็นภาษาเดียวกันกับภาษาท่ีใช้ในบทความให้อยู่ตามหลังช่ือเรื่อง ส่วนบทคัดย่อที่
ไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในบทความให้อยู่ต่อจากเอกสารอ้างอิง  
 ลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (methods) 
ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และคําสําคัญ (Key words) ซึ่งควรเรียบเรียงตามลําดับและ
แยกหัวข้อให้ชัดเจนดังน้ี  
 - วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 - วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวัสดุหรือผู้ป่วยที่นํามาศึกษา จํานวน ชนิด ประเภท วิธีการศึกษา 
หรือวิธีการศึกษา และสถิติที่นํามาใช้ 
 - ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลท่ีได้จากการศึกษา และค่าสถิติ (ถ้ามีการวิเคราะห์) 
 - สรุป ควรกล่าวถึงผลการศึกษาที่สําคัญ 
 - คําสําคัญ: ควรมีคําสําคัญ ๒-๖ คํา ซึ่งต้องมีปรากฏอยู่ในบทคัดย่อ ให้เรียงคําสําคัญตาม
ตัวอักษร และคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) 
 

๓. ส่วนเนื้อเรื่อง ควรประกอบด้วย 
 ๓.๑  บทนํา (Introduction) เป็นส่วนกล่าวนําโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูลจาก

รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ศึกษา และกล่าวถึง



 

๑๒๘                 วารสาร 

เหตุผลหรือความสําคัญของปัญหาในการศึกษาคร้ังน้ี สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน 

 ๓.๒  วิธีการศึกษา (methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการศึกษาที่ใช้ในการวิจัยให้ละเอียดพอที่ผู้อ่านสามารถทําการศึกษาซ้ําได้ 
รวมทั้งสถิติที่นํามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

 ๓.๓  ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลท่ีได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ ๓.๒ 
ควรจําแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการบรรยายในเน้ือเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม 

 ๓.๔  วิจารณ์ (Discussion) เป็นการอภิปรายผลจากข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้
นิพนธ์ นํามาเปรียบเทียบกับผลการทดลองของผู้อ่ืน เพ่ือให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เก่ียวข้องกับ
งานวิจัยน้ัน รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่
ได้จากการศึกษาครั้งน้ี เพื่อเป็นแนวทางที่จะนําไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ด้วย  

 ๓.๕  ข้อเสนอแนะ  (Conclusion) การแนะแนวการนําผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดผล 
 ๓.๖  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร หน่วย 

งาน หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของ
ทุนวิจัย 

 ๓.๗ เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามมาตรฐานของคู่มือการทํา
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถสืบค้นได้จาก 
http://www.mcu.ac.th/site/provide 
 
๔. ส่วนภาพประกอบ(Figure)และส่วนตาราง (Table)  
 ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จําเป็น โดยพิมพ์หน้าละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง สําหรับคํา
บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง  ส่วนคําอธิบายเพ่ิมเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง  
 
ลิขสิทธิ์ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธ์ิ
บทความให้แก่วารสาร พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขคร้ังสุดท้าย นอกจากน้ี ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้อง
ยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์น้ัน ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
เพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อ่ืนที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อ่ืนมาแล้ว ผู้นิพนธ์
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ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธ์ิก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อบรรณาธิการ ก่อนที่
บทความจะได้รับการตีพิมพ์ 
 
การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก 

การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ กรุณา
ติดต่อ “ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์” สํานักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สํานักงาน
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ต.ลําไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  
โทรศัพท์ ๐๘๘-๓๔๔-๕๐๓๕ (น.ส.สุมาลี บุญเรือง)  
โทรสาร ๐ ๓๕ - ๒๔๘๐๙๓ ภายใน E-mail: sumalee31130@hotmail.com 
 
อัตราค่าวารสาร 
 กําหนดออกวารสารปีละ ๓ ฉบับ จําหน่ายราคาฉบับละ ๑๙๙ บาท ไม่รวมค่าส่ง  
 
อัตราค่าสมาชิก 
 ปีละ ๓๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๐                 วารสาร 

ท่ีอยู่ของผู้ส่งบทความ...................... 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 

 

                            
 
 
  

 วันท่ี.................................................. 
 
เรื่อง ส่งบทความทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ 
 
เรียน บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย บทความทางวิชาการเร่ือง.......................................................................................... 
 

ตามที่ ข้าพเจ้า............................................................นิสิตระดับ…………………………………………………….………........ 
ภาควิชา...........................................................................................คณะ................................................................................. 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน……….……………………………………มีความประสงค์จะขอส่งบทความเพ่ือส่งตีพิมพ์ในวารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น 

 เพ่ือให้การตีพิมพ์บทความเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ ข้าพเจ้า จึงขอส่งบทความ เร่ือง (ชื่อเร่ือง
ภาษาไทย)................................................................................................................................................................................ 
(ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................................. 
พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล จํานวน ๑ แผ่น เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย หากกองบรรณาธิการพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดตีพิมพ์
ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จักขอบ พระคุณย่ิง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
  

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

............................................................. 
(ชื่อ-นามสกุล.............................................) 
ตําแหน่ง.................................................. 

 
โทร................................................................. 
โทรสาร. ………………..………...…………............. 
โทรศัพท์มือถือ................................................ 
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คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบตอบรับผู้ Peer Review วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ ................................................................................... 

ตําแหน่งทางวิชาการ   (   )  อาจารย์    (   )  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    (   )  รองศาสตราจารย์     

                           (   )  ศาสตราจารย์  

วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................................................................................................. 

ความเชี่ยวชาญ....................................................................................................................................... 

หน่วยงาน ............................................................................................................................................. 

สถานท่ีติดต่อเพ่ือส่งบทความ............................................................................................................... 

ยินดีรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความเพ่ือจัดพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (โปรดทํา

เคร่ืองหมาย    ลงในช่อง)             
 
   ยินดีเป็นผู้ Peer Review 
   ไม่สามารถเป็นผู้ Peer Review 
 

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

  (.....................................................................) 
 

วันท่ี...............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
 

 



 

๑๓๒                 วารสาร 

ใบตอบรบัการเป็นสมาชิก 
 
 
 
กราบนมัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    

ข้าพเจ้า (ชื่อ
ภาษาไทย)................................................................................................................................................................................ 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่ (ท่ีสามารถติดต่อได้)...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
E – Mail................................................................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์........................................................................โทรสาร..................................................................................... 
มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
  ( )  สมาชิกประเภทรายปี ๓๐๐ บาท (จํานวน ๓ เล่ม) 
  ( )  เล่มละ ๑๙๙ บาท 
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง 
  ( ) เงินสด 
  ( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................) 
  ( ) ต๋ัวแลกเงินไปรษณีย์ 
  ( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม.............................................................................. 
โปรดนําส่งวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
  สถานท่ีติดต่อ  ท่ีบ้าน    ท่ีทํางาน 
  เลขท่ี.................ถนน......................................หมู่ท่ี...........ตําบล/แขวง................................ 
  อําเภอ/เขต............................จงัหวัด...........................รหัสไปรษณีย์.................................... 
  โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนท่ี........................................................ 
  โทรสาร.......................................................E-Mail.............................................................. 

 
 
  
 
 

ท่ี.............................................................. 
วันท่ี..........เดือน..................พ.ศ.............. 

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

(สําหรับเจ้าหน้าที่) 
ค่าบํารุงปี พ.ศ....................................... 
เลขท่ีใบเสร็จ.......................................... 
ลงวันที่............เดือน.......................พ.ศ............... 



 

๑๒๔                 วารสาร 

 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มจร. สังคมศาสตรป์รทิรรศน์             ๑๒๕ 

 
 

คําแนะนําสําหรับผู้นิพนธ์บทความ 
(กําหนดเริ่มใช้ต้ังแต่ ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปน็ต้นไป) 

 
สถานที่ติดต่อเก่ียวกับบทความ 

สํานักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗๙ หมู่ ๑ ต.ลําไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  
โทรศัพท์ ๐๘๘-๓๔๔-๕๐๓๕ (น.ส.สุมาลี บุญเรือง) 
โทรสาร ๐ ๓๕ - ๒๔๘๐๙๓  E-mail: หีทฟสํา31130@hotmail.com 

 
ประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร 

วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ดังน้ี 
 ๑. บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น และ
ผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ 
 ๒. บทความทางวิชาการ ที่เสนอเน้ือหาความรู้ วิชาการไม่เข้มข้นนัก เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ประชาชนทั่วไป 
 ๓. บทความวิจัย (Research article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งไม่เคย
ตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ มาก่อน 
 ๔. บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความท่ีรวบรวมความรู้จากตํารา หนังสือ 
และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์วิจารณ์
เปรียบเทียบกัน 
 ๕. ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนําเคร่ืองมือใหม่ ตําราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ หรือข่าว
การประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 
การส่งบทความ 
 ทุกบทความให้ส่งจดหมายนําส่งบทความพร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ ๓ ชุด  



 

๑๒๖                 วารสาร 

กรณีที่บทความได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่
แก้ไขคร้ังสุดท้าย พร้อมซีดีรอม (CD ROM) ที่บรรจุเน้ือหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้แก้ไข
แล้ว ทั้งน้ีผู้นิพนธ์ต้องมีสําเนาเก็บไว้ด้วยเพ่ือการอ้างอิง 

 
การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร 
 ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความที่
วารสารกําหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความน้ีให้กับ
บรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของวารสารจะทําให้การพิจารณาตีพิมพ์มีความ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไขให้
ถูกต้องตามข้อกําหนดของวารสารเสียก่อน 
 
การเตรียมบทความ 

บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK) 
ขนาดอักษร ๑๖ จัดก้ันหลังตรง และมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหน่ึงช่อง (double spacing) ตลอดเอกสาร 
พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดเอสี่ (A๔) พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกับด้านบน ๑ น้ิว
ครึ่ง และด้านขวากับด้านล่าง ๑ น้ิว พร้อมใส่หมายเลขหน้ากํากับทางมุมขวาบนทุกหน้า บทความไม่ควร
ยาวเกิน ๑๕ หน้ากระดาษพิมพ์สั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง 

บทความอาจพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ในกรณีที่บทความเป็นภาษาไทย การใช้
ศัพท์ภาษาอังกฤษควรใช้เฉพาะคําที่แปลไม่ได้ หรือแปลแล้วทําให้ได้ใจความไม่ชัดเจน ถ้าเขียนทับศัพท์ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานแล้ววงเล็บภาษาเดิมไว้ในคร้ังแรก ศัพท์ทางวิชาการที่รับรอง
โดยราชบัณฑิตยสถานสามารถใช้ได้เลย  
 
รูปแบบของการเตรียมบทความ 

 ๑. ส่วนชื่อเรื่อง (Title page) และชื่อผู้นิพนธ์ 
 ช่ือเร่ือง (title of the article) ควรมีลักษณะเป็นข้อความสั้น สื่อความหมายของเร่ืองอย่าง
ชัดเจน และไม่ควรใช้ตัวอักษรย่อ  
 หน้าแรก พิมพ์ด้วยภาษาไทย ประกอบด้วย  
 - ช่ือเรื่อง 
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 - ช่ือผู้นิพนธ์ วุฒิการศึกษา ถ้ามีผู้นิพนธ์หลายท่านให้เขียนตามลําดับความสําคัญของการร่วม
ทํางานวิจัย 
 - ตําแหน่ง สถานที่ทํางาน ของผู้นิพนธ์ทุกท่าน 
 - ช่ือผู้นิพนธ์ที่ให้ติดต่อเก่ียวกับบทความ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ และ
โทรสาร รวมทั้งอีเมล์ (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว 

หน้าที่สอง พิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ข้อความท่ีตรงกับหน้าแรกทุกประการ 
หน้าที่สาม ช่ือเรื่องภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
๒. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract) 

 บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน ๓๕๑ คํา โดยแยกต่างหากจากเนื้อเร่ือง บทความวิจัยและ
บทความปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจความทั้งหมด
ของเร่ือง โดยไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง ในบทคัดย่อภาษาไทยไม่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้
แปลหรือเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทย และไม่ต้องวงเล็บคําเดิม 
 บทคัดย่อที่เป็นภาษาเดียวกันกับภาษาท่ีใช้ในบทความให้อยู่ตามหลังช่ือเรื่อง ส่วนบทคัดย่อที่
ไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในบทความให้อยู่ต่อจากเอกสารอ้างอิง  
 ลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (methods) 
ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และคําสําคัญ (Key words) ซึ่งควรเรียบเรียงตามลําดับและ
แยกหัวข้อให้ชัดเจนดังน้ี  
 - วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 - วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวัสดุหรือผู้ป่วยที่นํามาศึกษา จํานวน ชนิด ประเภท วิธีการศึกษา 
หรือวิธีการศึกษา และสถิติที่นํามาใช้ 
 - ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลท่ีได้จากการศึกษา และค่าสถิติ (ถ้ามีการวิเคราะห์) 
 - สรุป ควรกล่าวถึงผลการศึกษาที่สําคัญ 
 - คําสําคัญ: ควรมีคําสําคัญ ๒-๖ คํา ซึ่งต้องมีปรากฏอยู่ในบทคัดย่อ ให้เรียงคําสําคัญตาม
ตัวอักษร และคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) 
 

๓. ส่วนเนื้อเรื่อง ควรประกอบด้วย 
 ๓.๑  บทนํา (Introduction) เป็นส่วนกล่าวนําโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูลจาก

รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ศึกษา และกล่าวถึง
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เหตุผลหรือความสําคัญของปัญหาในการศึกษาคร้ังน้ี สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน 

 ๓.๒  วิธีการศึกษา (methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการศึกษาที่ใช้ในการวิจัยให้ละเอียดพอที่ผู้อ่านสามารถทําการศึกษาซ้ําได้ 
รวมทั้งสถิติที่นํามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

 ๓.๓  ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลท่ีได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ ๓.๒ 
ควรจําแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการบรรยายในเน้ือเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม 

 ๓.๔  วิจารณ์ (Discussion) เป็นการอภิปรายผลจากข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้
นิพนธ์ นํามาเปรียบเทียบกับผลการทดลองของผู้อ่ืน เพ่ือให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เก่ียวข้องกับ
งานวิจัยน้ัน รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่
ได้จากการศึกษาครั้งน้ี เพื่อเป็นแนวทางที่จะนําไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ด้วย  

 ๓.๕  ข้อเสนอแนะ  (Conclusion) การแนะแนวการนําผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดผล 
 ๓.๖  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร หน่วย 

งาน หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของ
ทุนวิจัย 

 ๓.๗ เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามมาตรฐานของคู่มือการทํา
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถสืบค้นได้จาก 
http://www.mcu.ac.th/site/provide 
 
๔. ส่วนภาพประกอบ(Figure)และส่วนตาราง (Table)  
 ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จําเป็น โดยพิมพ์หน้าละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง สําหรับคํา
บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง  ส่วนคําอธิบายเพ่ิมเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง  
 
ลิขสิทธิ์ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธ์ิ
บทความให้แก่วารสาร พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขคร้ังสุดท้าย นอกจากน้ี ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้อง
ยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์น้ัน ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
เพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อ่ืนที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อ่ืนมาแล้ว ผู้นิพนธ์



 มจร. สังคมศาสตรป์รทิรรศน์             ๑๒๙ 

 
ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธ์ิก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อบรรณาธิการ ก่อนที่
บทความจะได้รับการตีพิมพ์ 
 
การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก 

การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ กรุณา
ติดต่อ “ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์” สํานักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สํานักงาน
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ต.ลําไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  
โทรศัพท์ ๐๘๘-๓๔๔-๕๐๓๕ (น.ส.สุมาลี บุญเรือง)  
โทรสาร ๐ ๓๕ - ๒๔๘๐๙๓ ภายใน E-mail: sumalee31130@hotmail.com 
 
อัตราค่าวารสาร 
 กําหนดออกวารสารปีละ ๓ ฉบับ จําหน่ายราคาฉบับละ ๑๙๙ บาท ไม่รวมค่าส่ง  
 
อัตราค่าสมาชิก 
 ปีละ ๓๐๐ บาท 
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ท่ีอยู่ของผู้ส่งบทความ...................... 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 

 

                            
 
 
  

 วันท่ี.................................................. 
 
เรื่อง ส่งบทความทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ 
 
เรียน บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย บทความทางวิชาการเร่ือง.......................................................................................... 
 

ตามที่ ข้าพเจ้า............................................................นิสิตระดับ…………………………………………………….………........ 
ภาควิชา...........................................................................................คณะ................................................................................. 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน……….……………………………………มีความประสงค์จะขอส่งบทความเพ่ือส่งตีพิมพ์ในวารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น 

 เพ่ือให้การตีพิมพ์บทความเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ ข้าพเจ้า จึงขอส่งบทความ เร่ือง (ชื่อเร่ือง
ภาษาไทย)................................................................................................................................................................................ 
(ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................................. 
พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล จํานวน ๑ แผ่น เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย หากกองบรรณาธิการพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดตีพิมพ์
ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จักขอบ พระคุณย่ิง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
  

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

............................................................. 
(ชื่อ-นามสกุล.............................................) 
ตําแหน่ง.................................................. 

 
โทร................................................................. 
โทรสาร. ………………..………...…………............. 
โทรศัพท์มือถือ................................................ 
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คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบตอบรับผู้ Peer Review วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ ................................................................................... 

ตําแหน่งทางวิชาการ   (   )  อาจารย์    (   )  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    (   )  รองศาสตราจารย์     

                           (   )  ศาสตราจารย์  

วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................................................................................................. 

ความเชี่ยวชาญ....................................................................................................................................... 

หน่วยงาน ............................................................................................................................................. 

สถานท่ีติดต่อเพ่ือส่งบทความ............................................................................................................... 

ยินดีรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความเพ่ือจัดพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (โปรดทํา

เคร่ืองหมาย    ลงในช่อง)             
 
   ยินดีเป็นผู้ Peer Review 
   ไม่สามารถเป็นผู้ Peer Review 
 

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

  (.....................................................................) 
 

วันท่ี...............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
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ใบตอบรบัการเป็นสมาชิก 
 
 
 
กราบนมัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    

ข้าพเจ้า (ชื่อ
ภาษาไทย)................................................................................................................................................................................ 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่ (ท่ีสามารถติดต่อได้)...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
E – Mail................................................................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์........................................................................โทรสาร..................................................................................... 
มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
  ( )  สมาชิกประเภทรายปี ๓๐๐ บาท (จํานวน ๓ เล่ม) 
  ( )  เล่มละ ๑๙๙ บาท 
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง 
  ( ) เงินสด 
  ( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................) 
  ( ) ต๋ัวแลกเงินไปรษณีย์ 
  ( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม.............................................................................. 
โปรดนําส่งวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
  สถานท่ีติดต่อ  ท่ีบ้าน    ท่ีทํางาน 
  เลขท่ี.................ถนน......................................หมู่ท่ี...........ตําบล/แขวง................................ 
  อําเภอ/เขต............................จงัหวัด...........................รหัสไปรษณีย์.................................... 
  โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนท่ี........................................................ 
  โทรสาร.......................................................E-Mail.............................................................. 

 
 
  
 
 

ท่ี.............................................................. 
วันท่ี..........เดือน..................พ.ศ.............. 

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

(สําหรับเจ้าหน้าที่) 
ค่าบํารุงปี พ.ศ....................................... 
เลขท่ีใบเสร็จ.......................................... 
ลงวันที่............เดือน.......................พ.ศ............... 


