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วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นักวิชาการนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย

ทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่  พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา  เศรษฐศาสตร์ 
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๓๗.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมบูรณ์		ศิริสรรหิรัญ		 มหาวิทยาลัยมหิดล
๓๘.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชัชวาลย์		ศรีจันทรโคตร			 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง
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๔๑.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชาติชาย	พิทักษ์ธนาคม		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔๒.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ธีรยุทธ	พึ่งเทียร	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๖๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.	ภัทรพล	ใจเย็น		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖๕.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.สมศักดิ์		บุญปู่	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ธัชชนันท์		อิศรเดช	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ณัฐพงศ์		สังวรวรรณ์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖๘.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.สิน		งามประโคน	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖๙.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.เติมศักดิ์		ทองอินทร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๐.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ชวัชชัย		ไชยสา	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๑.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุทธิพงษ์		ศรีวิชัย	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.วรกฤต		เถื่อนช้าง	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.สมชัย		ศรีนอก	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์สถิตย์		ศิลปะชัย	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๕.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.สุพรต		บุญอ่อน	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์อนุภูมิ		โซวเกษม	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.โกนิฏฐ์	ศรีทอง	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๘.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์อานนท	์	เมธีวรฉัตร	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙.	 อาจารย์	ดร.พิเชฐ		ทั่งโต	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘๐.	 อาจารย์	ดร.ธีรพงษ	์	สมเขาใหญ่	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘๑.	 อาจารย	์ดร.วิโรจน์		พรหมสุด	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘๒.	 อาจารย์	ดร.ยุทธนา	ปราณีต	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘๓.	 อาจารย์	ดร.บุษกร		วัฒนบุตร	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘๔.	 อาจารย์	ดร.เดชา		กัปโก	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘๕.	 อาจารย์	ดร.อุทัย		สติมั่น	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๘๖.	 อาจารย์	ดร.สุรินทร	์	นิยมางกูร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
๙๗.	 อาจารย์	ดร.จิตต์วิมล	คล้ายสุบรรณ	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๘๘.	 อาจารย์	ดร.วรอนงค	์	โกวิทเสถียรชัย	 มหาวิทยาลัยมหิดล



บรรณาธิการ 

สืบเนื่องจากวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน กาวเขาสูปท่ี ๔ คุณภาพของบทความจึง
มีความเขมขนมากข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคใหนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและ
ผูสนใจ ไดเผยแพรความรูทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสรางสรรคอ่ืนๆ อันเปนประโยชนแก
สังคม  ซ่ึงฉบับนี้เปนปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ แลว แตยังคงสาระและคุณภาพของบทความไวดังเดิม ใน
วารสารฉบับนี้ มีท้ังบทความวิจัยและบทความวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก 
ประกอบดวยบทความวิชาการ ๖ เรื่อง และบทความวิจัย ๑๔ เรื่อง ในเนื้อหาสาระในเลม
ประกอบดวยนักวิชาการดังตอไปนี้ 
 พระชลญาณมุนี  (สมโภช ธมฺมโภชฺโช) บทความเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมตามพระธรรมวินัย” พบวาพระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญในการอนุรักษและถนอม
ธรรมชาติ ตามพระธรรมวินัยเปนกฎระเบียบท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติข้ึนเพ่ือใชปกครองคณะสงฆ
ใหเปนสังคมตัวอยางท่ีดีแกประชาชนในการดําเนินชีวิตท่ีเรียบงายใหสอดคลองสัมพันธกับกฎของ
ธรรมชาติและสภาพแวดลอมเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปดวยท้ังปฏิบัติ
ตนใหบรรลุ คุณธรรมด วย  จึ ง ไดประโยชน ท้ั งสองทาง  คือประโยชนของพระวินั ยต อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและประโยชนตอสังคม   
 ดร . อํ านาจ  ยอดทอง  บทความ เ รื่ อ ง  “ชี วิต ท่ี มี ความ สุขและสงบตามแนว
พระพุทธศาสนา” พบวาแนวคิดและวิธีการปฏิบัติไปสูชีวิตท่ีมีความสุขและมีความสงบตามหลักการ
ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ซ่ึงพบวาในระดับพ้ืนฐานแลวบุญก็คือความสุขท่ีเปนผลมาจากการ
กระทําความดี สวนความสงบเปนผลมาจากการท่ีจิตใจมีความมุงม่ัน มีสมาธิ เปนตน 
 ผศ.วิชชุกร นาคธน บทความเรื่อง “ธรรมมาภิบาลในการบริหารงานคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน” พบวาการพัฒนาธรรมาภิบาลของผูนําองคกรและระบบการบริหารใหอยู
ภายใตหลักธรรมาภิบาลท่ีแทจริงโดยมีมาตรการท้ังจากหลักการในพระพุทธศาสนาและการผลักดัน
เปนกฎหมายควบคูกัน ในสวนของภาคประชาชน หัวใจสําคัญท่ีสุดคือการสรางการมีสวนรวมและ
สรางสังคมแหงการเรียนรูโดยมีการประสานการใชทรัพยากรและเครือขายภาคประชาชนหรือ
ประชาสังคมท่ีเขมแข็งบนหลักการแหงการสํานึกรักทองถ่ินของตนอยางแทจริง 
 อัจฉรา หลอตระกูล บทความเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาตาม
แนวไตรสิกขา” พบวาการมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
จริยธรรม ความรวมแรงรวมใจ และตามหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปญญา การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร เปนกระบวนการเพ่ิมพูนความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ท้ังในดานความ
คิดเห็นท่ีมีตองานและผลของการปฏิบัติงานของบุคลากรใหดียิ่งข้ึนกวาเดิม 
  



 ดร.บุษกร  วัฒนบุตร บทความเรื่อง “องคกรแหงความสุขกับคุณภาพชีวิต” พบวา
องคกรแหงความสุขเปนกระบวนการพัฒนาคนในองคกรอยางมีเปาหมายและยุทธศาสตรให
สอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร เพ่ือใหองคกรมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเติบโตอยางตอเนื่องขององคกร ซ่ึงเปนการจัดการองคกรโดยเนนการจัดการ 
“คน” เปนหลัก 

พลภัทร  ชางสากล บทความเร่ือง “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พบวา รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย (๑) การพัฒนาการ
สนับสนุนจากการเมืองระดับชาติ และ (๒) การเพ่ิมแรงกดดันทางการเมืองจากภาคประชาชน ซ่ึงท้ัง
สองประการมุงเนนการสงเสริมและผลักดันในเรื่อง การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
ภาวะผูนําของผูบริหารทองถ่ิน การพัฒนาความเปนเอกภาพของบุคลากร และการพัฒนาวัฒนธรรม
การทํางานเนนการมีสวนรวม 
 ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมีและคณะ บทความเรื่อง “คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมีผลตอการจางงาน
ของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” พบวาคุณภาพ
ของบัณฑิตไมไดกอเกิดข้ึนจากการผานเขาไปศึกษาในสถานศึกษาจนครบหลักสูตรแลวก็จะไดตัว
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามท่ีสังคมตองการ สถานศึกษา โปรแกรมการศึกษา ตลอดจนการจัดปจจัย
เก้ือหนุนการพัฒนานิสิตดานตางๆ ท่ีถูกจัดสรรไวจะไมบังเกิดผลเลย หากนิสิตแตละคนไมฝกใฝ
ฝกฝนตนเองใหบรรลุเปาหมายของการฝกอบรมบมเพาะ พ้ืนฐานด้ังเดิมของแตละบุคคลก็เปนปจจัย
หลักท่ีติดตัวเขาไปตลอด  เม่ือบัณฑิตสําเร็จการศึกษา เดินออกจากสถานศึกษาเขาสูสถาน
ประกอบการจึงเปนไปไดวาจะพบเห็นบุคลิกภาพตางๆ ท้ังท่ีสรางความประทับใจและความขัดแยง
ในระดับตางๆ แกนายจางผูประกอบการ  
 พระศรายุธ  วุฒิแพทย บทความเรื่อง “การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคล
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย” พบวาสภาพการบริหารงานบุคคล
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ท้ัง ๖ ดาน มีการดําเนินการอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สภาพการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ดานท่ีพบวามีการดําเนินการมากท่ีสุดคือ ดานการสรรหาบุคลากร  
สวนดานท่ีมีสภาพการดําเนินการนอยท่ีสุดคือ ดานการใหคาตอบแทน ในการดําเนินการให
คาตอบแทน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุดในดานนี้คือ โรงเรียนมีการจัดสรรสวัสดิการในรูปแบบตาง ๆ 
ใหกับบุคลากรเปนไปอยางเหมาะสมมีคาเฉลี่ยนอยสุด 
 อดุลเดช  ถาวรชาติ บทความเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” พบวานักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีระดับปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัย



ในตนเอง คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย พฤติกรรมการสอนของอาจารย แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ การจัดกิจกรรมสงเสริมความมีวินัย ในภาพรวมอยูในระดับมาก  
 วาท่ีรอยตรี เอกลักษณ นาคพวง บทความเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการให
ความชวยเหลือทางดานกฎหมายแกประชาชน กรณีศึกษาประชาชนในเขต อําเภอเมือง
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค” พบวาบทบาทของมหาวิทยาลัยในการใหความชวยเหลือทางดาน
กฎหมายแกประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ไดแกประเด็นดานการบริการวิชาการ 
ดานการเผยแพรความรูทางดานกฎหมาย  ดานการเขาถึงแหลงความรู และดานความคาดหวังใน
การใหความชวยเหลือทางดานกฎหมาย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
 ผศ.พิเศษ ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล บทความเรื่อง “การฝกวิชาชีพและคาตอบแทนการ
ทํางานของผูตองขัง” พบวาการยื่นคํารองทุกขตองไมมีเจาหนาท่ีราชทัณฑเขามาเก่ียวของ เพ่ือเปน
การควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานเรือนจําใหเปนไปตามกฎหมาย กฎขอบังคับ 
วัตถุประสงค และเปนหลักประกันในการคุมครองสิทธิของผูตองขังท่ีเก่ียวกับการฝกวิชาชีพและ
คาตอบแทนการทํางานรวมท้ังสิทธิอ่ืนๆ ของผูตองขัง 
 คมศร  คูณคําแสง บทความเรื่อง “บทบาทในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก
ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลคลองทับจันทรอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว” 
พบวาองคการบริหารสวนตําบลคลองทับจันทร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ใหการ
สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนโดยการจัดทําโครงการ/กิจกรรมสงเสริมแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงนอยมากซ่ึงเปนกิจกรรมการพัฒนากลุมอาชีพและกิจกรรมสงเสริมเกษตรแบบ
ผสมผสานเทานั้นและเขาใจเก่ียวกับการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครอบครัวสวนใหญไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยคนละ ๑ ครั้งและ
เขาใจเก่ียวกับการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวสวนใหญไดรับ    
การฝกอบรมเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยคนละ ๑ ครั้ง 
 กนกกร  เมตตาจิต บทความเร่ือง “ผลของโปรแกรมบูรณาการการตั้งเปาหมายเขากับ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูท่ีมีตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา (บดินทร ๓)” พบวาหลัง
การทดลองกลุมทดลองมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.๐๕ ๒) หลังการทดลองกลุมทดลองมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ .๐๕ ๓) หลังการทดลองกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตรสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .๐๕ ๔) หลังการทดลองกลุมควบคุมมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
สูงกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับท่ีระดับ .๐๕  
 วิชญาภา เมธีวรฉัตร บทความเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒” พบวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ ดานศีล ไดสงเสริมใหบุคลากรมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี
การงานอยางเต็มท่ีมีการจัดอบรมถือศีลและปฏิบัติธรรมประจําป การฝกอบรมข้ันศีล คือ ฝกกาย 



วาจา ข้ันสมาธิ คือ ฝกจิตใจ ข้ันปญญา คือ  ฝกองคความรู ในการพัฒนา ดานสมาธิ มีการสงเสริม
ใหบุคลากรทําสมาธิใหจิตใจมีความสงบสุขกอนปฏิบัติงานอยูเสมอ ดานปญญา สนับสนุนให
บุคลากรปฏิบัติงาน โดยใชหลักความเห็นชอบ และคิดชอบในการทํางาน 
 ไพศาล  เครือแสง บทความเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนลาง” พบวารูปแบบการ
สงเสริมจริยธรรมของผูนําองคการบริหารสวนตําบลจะตองใชคุณธรรมควบคุมกับปญญาเสมอและ
พยายามสงเสริมการศึกษาเรียนรูของประชาชน   
 พระปลัดสมบัติ  ฐิติญาโณ บทความเรื่อง “การจัดการความรูตามแนวพุทธธรรมใน
โรงเรียนจังหวัดนครสวรรค” พบวาทางการจัดการความรูและบูรณาการแบบองครวม องคกร 
บุคลากร สถานศึกษา การจัดการ  ใหเชื่อมโยงกับภารกิจ ๔ ดาน ไดแก ผูบริหารการจัดการความรู  
ทัศนคติความคิดและพฤติกรรมบุคลากร  การบูรณาการทางการศึกษาของโรงเรียน แผนการจัดการ
ความรูวัฒนธรรมการจัดการความรู ในการสงเสริมการบริหารท้ัง  ๔  ดาน จะใหเกิดการปฏิบัติ
หนาท่ีอยางสมบูรณท่ีสุดดวยการจัดการความรู  เปนกําลังใจบุคลากรในองคกร  การใหอภัย มีความ
รอบคอบ รับผิดชอบ เปนกําลังใจใหแกบุคลากร และไมปกปองคนชั่ว แตตองชวยเหลือคนดีเปนตน 
 จักรวาล สุขไมตรี บทความเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธ
จริยธรรมระดับอุดมศึกษา” พบวา พ้ืนฐานการเรียนรูของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีความ
แตกตางกันยอมมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง ดีงาม ซ่ึงมีอยู ๔ ประการ คือ ๑ 
ครอบครัว ๒ สถาบันการศึกษา ๓ กลุมเพ่ือน และ ๔ สภาพแวดลอมรอบตัวนักศึกษา  
 พระครูปลัดไพฑูรย เมธิโก (มหาบุญ) บทความเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔” พบวา 
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะ
สงฆภาค ๑๔ การนําปจจัยนําเขาตามหลักการบริหารจัดการ “POLE” ท่ีประกอบดวย การวางแผน 
การจัดการองคการ การเปนผูนํา และการประเมินผล มารวบรวมสังเคราะหขอมูลโดยการ
ประมวลผล คือ การนําหลักการบริหารจัดการ POLE มากําหนดในดานตางๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค 
๑๔ ซ่ึงสอดคลองกับการกําหนดนโยบายใน ๕ ดาน ประกอบดวย ดานหลักสูตร ดานผูสอน ดาน
กิจกรรมการเรียนการสอบ ดานปจจัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และดานการประเมินผล ซ่ึงทํา
ใหไดผลลัพธทางการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 คติยา  อายุยืน บทความเรื่อง “กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรม
ของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน” พบวา การบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรประกอบดวย ๓ ข้ันตอน ไดแก ๑. ข้ันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายและทางวาจาใหมี
ความเปนปกติ มีความเหมาะสม และมีความงดงาม ท่ีชวยในการเสริมสรางพฤติกรรมของบุคลากร
ใหมีความนาเชื่อถือในสังคมมากยิ่งข้ึน ๒. ข้ันการปรับเปลี่ยนเปาหมายทางดานจิตใจใหมีความต้ัง
ม่ัน ม่ังคง   และจริงจังในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง ท่ีชวยในการเสริมสรางพ้ืนฐานใหเกิดคุณธรรม



และจริยธรรมของบุคลากรและ ๓. ข้ันการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรูในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ
ใหเกิดเปนประสบการณท่ีจะนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ือเสริมสรางและปองกันความผิดพลาดท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
 ทนงศักดิ์ จันทะเวช บทความเรื่อง “การวิเคราะหงบประมาณของเทศบาลตําบลทับชาง 
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี” พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอรายรับ คือ จํานวนครัวเรือนมีอิทธิพล
กับภาษีสรรพสามิตและเงินอุดหนุน สวนจํานวนประชากรและความหนาแนนมีอิทธิพลตอภาษีแบง 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอรายจายคือ จํานวนครัวเรือนมีอิทธิพลตอรายจายงบกลางและรายจายประจํา  

ทายท่ีสุดนี้คณะบรรณาธิการขอขอบคุณเจาของผลงานบทความทางวิชาการทุกทานท่ีไดมี
สวนรวมทําใหคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดเผยแพรความรูทาง
วิชาการสูสาธารณะตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอบพระคุณ
คณะกรรมการกลั่นกรองทุกทานท่ีไดใชความเพียรพยายามชี้แนะใหมีการปรับปรุงแกไขงานของแต
ละทานใหออกมาไดอยางถูกตองนาอานเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ และทายสุดขอขอบคุณผูมี
สวนเก่ียวของทุกทานท่ีไดทําใหมีวารสารฉบับนี้และโปรดติดตามฉบับตอไป 
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(ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 
บรรณาธิการ 

 



สารบัญ 

 
กองบรรณาธิการ   
คณะกรรมการกล่ันกรองบทความ  
บทบรรณาธิการ   
  
บทความวิชาการ :  
พระพุทธศาสนากับการอนุรักษสิ่งแวดลอมตามพระธรรมวินัย ๑ 
 : พระชลญาณมุนี  (สมโภช  ธมฺมโภชฺโช)  
ชีวิตท่ีมีความสุขและสงบตามแนวพระพุทธศาสนา ๑๘ 
 : ดร.อํานาจ ยอดทอง  
ธรรมมาภิบาลในการบริหารงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๓๑ 
 : ผศ.วิชชุกร นาคธน  
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาตามแนวไตรสิกขา ๔๘ 
 : อัจฉรา หลอตระกูล  
องคกรแหงความสุขกับคุณภาพชีวิต ๖๕ 
 : ดร.บุษกร  วัฒนบุตร  
  

บทความวิจัย :  
รูปแบบการ พัฒนาประสิทธิ ผลการ ดํา เนิ นงานของ เทศบาล ตําบล ใน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๗๘ 

 : พลภัทร  ชางสากล  
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมีผลตอการจางงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๐๑ 

 : ดร.ธิติวุฒิ  หม่ันมีและคณะ  
การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดเชียงราย 

๑๑๖ 

 : พระศรายุธ  วุฒิแพทย  
ปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

๑๒๘ 

 : อดุลเดช  ถาวรชาติ  
 



บทบาทของมหาวิทยาลัยในการใหความชวยเหลือทางดานกฎหมายแกประชาชน 
กรณีศึกษาประชาชนในเขต อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

๑๔๓ 

 : วาท่ีรอยตรี เอกลักษณ นาคพวง  
การฝกวิชาชีพและคาตอบแทนการทํางานของผูตองขัง ๑๕๓ 
 : สวัสด์ิ จิรัฏฐิติกาล  
บทบาทในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองทับจันทรอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

๑๗๐ 

 : คมศร  คูณคําแสง  
ผลของโปรแกรมบูรณาการการต้ังเปาหมายเขากับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูท่ีมีตอ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา (บดินทร ๓) 

 
๑๘๐ 

 
 : กนกกร  เมตตาจิต  

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ ๑๙๐ 
 : วิชญาภา เมธีวรฉัตร  

รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนลาง 

๒๐๕ 

 : ไพศาล เครือแสง  
การจัดการความรูตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค ๒๒๑ 

 : พระปลัดสมบัติ  ฐิติญาโณ  
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา ๒๓๘ 

 : จักรวาล สุขไมตรี  
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ 

๒๕๓ 

 : พระครูปลัดไพฑูรย เมธิโก (มหาบุญ)  
กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใต
ตอนบน 

๒๗๑ 

 : คติยา  อายุยืน  
การวิเคราะหงบประมาณของเทศบาลตําบลทับชาง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ๒๙๓ 

 : ทนงศักด์ิ  จันทะเวช  
  

บทวิจารณหนังสือ :   
I Am Malala :เด็กหญิงเปล่ียนโลก พลิกแผนดินสันติภาพ ๓๐๕ 
 : กองบรรณาธิการ  
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พระพุทธศาสนากับการอนุรักษสิ่งแวดลอมตามพระธรรมวินัย 
BUDDHISM AND ENVIRONMENT CONSERVATION ACCORDING TO THE 

BUDDHIST RULES OF LAWS 
         

พระชลญาณมุนี  (สมโภช  ธมฺมโภชฺโช) ∗ 
Ven. Phrachonranmunee (Sompoch Dhammabhojjo) 

 
บทคัดยอ 

 

พระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญในการอนุรักษและถนอมธรรมชาติ ตามพระธรรมวินัย
เปนกฎระเบียบท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติข้ึน เพ่ือใชปกครองคณะสงฆใหเปนสังคมตัวอยางท่ีดีแก
ประชาชนในการดําเนินชีวิตท่ีเรียบงายใหสอดคลองสัมพันธกับกฎของธรรมชาติและสภาพแวดลอม
เปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปดวย ท้ังปฏิบัติตนใหบรรลุคุณธรรมดวย จึงได
ประโยชนท้ังสองทาง คือประโยชนของพระวินัยตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
ประโยชนตอสังคม  เม่ือพระสงฆปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยแลวยอมทําใหสังคมนั้นๆ อยู
อยางสงบ ไมเดือนรอน จึงพอประมวลประโยชนของพระวินัยท่ีมีตอสังคม ดังนี้ ไดแก (๑) ชวยสราง
ความมีระเบียบวินัยใหแกสังคม โดยพระสงฆปฏิบัติเปนตัวอยาง (๒) เม่ือภิกษุไมตัดไมทําลายปาก็
สงผลใหสังคมอยูอยางสงบสุข (๓) ทําใหประชาชนเกิดศรัทธาเลื่อมใสในการประพฤติปฏิบัติของ
พระสงฆและปฏิบัติตาม  จะเห็นไดวา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสําคัญตอชีวิตของ
มวลมนุษย สัตวและพืช โดยการไมทําลายใหเสียความสมดุลยทางระบบนิเวศวิทยา พระสงฆเปน
สวนหนึ่งของสังคมมนุษย และมีพระวินัยเปนกฎระเบียบในการดําเนินชีวิต พระวินัยท่ีพระสงฆรักษา
นี้สอดคลองกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากนอยเพียงใด สามารถประยุกตใชไดมาก
นอยแคไหน การท่ีพระสงฆจะเปนนักอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผิดพระวินัยหรือไม คําตอบนี้
อาจหาไดโดยการเปรียบเทียบสาระสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับพระวินัย 
 
คําสําคัญ : พระพุทธศาสนา, การอนุรักษสิ่งแวดลอม, พระธรรมวินัย 
 

ABSTRACT 
 

  Buddhism has played a key role in the conservation and preservation of 
nature according to the rules of Buddhist law that  Buddha legislated to use as the 

                                                           

 ∗ เจาอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
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regulations for Sangha administration and to set a good example for people to live 
their lives in moderation coinciding with the law of nature and  environment. To 
live the life according to the laws of nature is the way to protect the nature and 
environment as well as Dhamma practicing which is the beneficial for both the 
nature and the society. When monks practiced according to the Vinaya, the society 
would be peaceful and trouble-free. This could be said that the benefits of Vinaya, 
the rules and regulations to the society would be as follows;(1) creating the 
disciplines for  society by the good examples from the monks,(2) When monks do 
not destroy forests, this would induce peaceful and harmonious living in society 
and (3) to give faith and confidence  in the conducts of the clergy and follow the 
example.  It can be seen that natural resources are important to the lives of human 
beings, animals and plants. They must be kept in the equilibrium of ecological 
system. Monks are one part of society living their lives according to the Vinaya, the 
rules and regulations. The Vinaya by which the monks abide muts by coincided 
with the laws of natures and environment. How much can Vinaya be applied to the 
laws of nature and do monks who protect and conserve the nature and 
environment break the Vinaya or not ? The answer could be found by comparison 
of the natural and environmental contents with that of the Vinaya, the rule and 
regulations. 

Keywords: Buddhism, environmental conservation, the discipline, Vinaya. 

 
๑. บทนํา 

การแสวงหาโมกขธรรมหรือการหลุดพนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ท่ีทรง
เริ่มตนท่ีมุงตรงสูปาเพ่ืออาศัยความสงบทางจิต หรือแมแตการตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของ
พระพุทธองคภายใตตนไมในปา๑ เม่ือพระพุทธองคทรงตรัสรูแลว  พระพุทธองคทรงไดแสดงธรรม
ครั้งเปนแรก เพ่ือประกาศพระสัทธรรม ณ ทามกลางแหงปา (ปาอิสิปตนมฤคทายวัน)๒ แมแตวัด
หรืออารามท่ีเปนท่ีอยูอาศัยของพระสงฆท้ังหลายลวนแตอยูในปา  โดยเฉพาะการกําหนดเขตในการ
ทํากิจของสงฆก็ตองกําหนดเอาชายปาเปนสําคัญ๓ ถือวา เปนวัตรท่ีดีในการพัฒนาจิตใจตนเองตาม
                                                           

๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑/๓. 
๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๒-๑๓/๓๓. 
๓ วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๑/๓๒. 

 
 

 

หลักของการธุดงควัตร๔ เพราะเหตุนี้ พระพุทธองคจึงสอนใหพุทธศาสนิกชนใหมีความรักปาและ
รูจักบุญคุณของปา๕ ตามพระธรรมวินัยท่ีมีปรากฏอยูในหลักโอวาทปาฏิโมกข  คือ ละชั่ว ทําดี ทํา
จิตใหผองแผว  ดังท่ีพระพุทธองคทรงเนนย้ําวาจะตองยินดีในเสนาสนะอันสงัด เปนการสนับสนุนให
พระอยูปาเปนวัตรหรืออาศัยปาในการปฏิบัติธรรมเปนนิสัยหรือเปนวัตรท่ีภิกษุผูบวชใหมหรือเกาจะ
พึงถือเปนวัตร คือ บิณฑบาตร, นุงหมผาบังสุกุล, อยูโคนตนไม (อยูปา), ฉันยาดองดวยน้ํามูตรเนา๖  
เพ่ือบําเพ็ญสมณธรรม๗ ดังนั้น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถือวา เปนสิ่งท่ีมีคุณคาตอ
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก โดยเฉพาะทรัพยากรปาไม ถือวา  เปนสิ่งท่ีมีคุณคาตอทุกชีวิต  โดยเฉพาะ
มนุษยและสัตวท้ังหลาย  ถือไดวาชีวิตทุกชีวิตลวนเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาจากธรรมชาติ ท่ีตองอาศัยปาใน
การพัฒนาการเรียนรูรวม และสรางสรรคสิ่งตางๆ ท่ีทําใหเกิดเปนวัฒนธรรมอันดีงาม  นอกจากนี้ 
มนุษยและสัตวตางๆ ก็อาศัยประโยชนจากปาในการดํารงชีวิต และสืบพันธุอยางใกลชิด ดังนั้น 
พระพุทธศาสนาในฐานะท่ีเปนองคกรทางศาสนาท่ีมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับปา ท่ีไมแตกตางไป
จากสิ่งมีชีวิตหรือองคกรหรือสังคม นั้นเอง 

๒. ปญหาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒.๑  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
“สิ่งแวดลอม” หมายถึง สิ่งตางๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยูรอบตัวมนุษย

ซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษยไดทําข้ึน๘ ดังท่ีนักอนุรักษ “สิ่งแวดลอม” หมายถึง สิ่งท่ีมีอยู
รอบ ๆ ตัวเราตามธรรมชาติ  เชน  ปาไม ภูเขา ดิน น้ํา อากาศ และทรัพยากรตางๆ ฯลฯ สวนท่ี
มนุษยสรางข้ึน เชน ศิลปกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี สวนสาธารณะ เปนตน มนุษยเราก็เปนสวน
หนึ่งของสิ่งแวดลอมดวย และมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ จนไมสามารถแยกออกจากกันได 
เนื่องจากมนุษยมีกําเนิดอยูภายใตสิ่งแวดลอม  และสิ่งแวดลอมทุกชนิดก็มีผลโดยตรงและโดยออม
ในการท่ีจะกําหนดใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูได  

ดังนั้น ธรรมชาติเปนสภาพแวดลอมท่ีงดงามนารื่นรมย และเปนปจจัยอยางหนึ่งของ
ความสุข ในทามกลางของธรรมชาติ หรือทําใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติอยางมีความสุข เพราะ
ธรรมชาติเปนสวนประกอบหรือเปนปจจัยในการฝกฝนพัฒนามนุษย  ใหมีจิตใจเจริญงอกงาม... เม่ือ
ยูในสภาพแวดลอมท่ีสงัด ปราศจากเสียงรบกวน และกิจกรรมท่ีวุนวาย ทานเรียกวา กายวิเวก คือ 
                                                           

๔ ขุ. สุ.(ไทย) ๔๗ / ๓๐๐ - ๓๐๑.ที.มหา.อ. (ไทย) ๑๔/๒๐๑.  
๕ พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาส อินฺทปฺโญ), พระสงฆกับการอนุรักษปา, ในนิตยสารเสขิยธรรม ปท่ี ๒ 

ฉบับท่ี ๙ (มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๓๕), หนา๑๘. 
๖ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๙๐/๑๒๐,วิ.ม.(ไทย)๔/๗๓/๒๕.ประกอบ 
๗ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), พระกับปามีปญหาอะไร, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, 

๒๕๓๔), หนา ๕-๗. 
๘ ธีระพล  อรุณะกสิกรและคณะรวบรวม, พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๒), หนา ๘. 
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ความสงัดทางดานกาย โดยเฉพาะเม่ือไปอยูในปา รมไมหมูไมท่ีมีความสงบมีแตธรรมชาติ... ก็จะชวย
ชักนําจิตใจใหโนมไปสูความสงบดวย เม่ือจิตใจรูสึกมีความสงบมีความอ่ิมใจ มีความสดชื่นโนมนอม
ไปในทางท่ีดี ก็จะทําใหเกิดจิตวิเวก คือ ความสงัดทางจิตตามมา เม่ือจิตใจสงบสงัดไมมีอารมณ
วุนวายใจเขามารบกวนแลว สมาธิก็จะอยูในสภาพท่ีพรอมจะฝกฝนพัฒนายิ่ง ๆ ข้ึนไปอีก คือจิตท่ี
พรอมดีอยางนั้นแลวไปใชงาน ในการพินิจพิจารณาใหเกิดปญญาเห็นความเปนจริงของสิ่งท้ังหลาย 
จึงทําใหจิตใจเปนอิสระท่ีเรียกวาเปน อุปธิวิเวก คือ ทําใหเกิดความสงัดจากกิเลสตอไปในท่ีสุด๙ ชาว
พุทธมองธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจากประสบการณ ๒ อยาง คือ (๑) จากการศึกษาพระจริยาวัตร
ของพระพุทธเจาและของพระสาวกในสมัยครั้งพุทธกาล (๒) จากการศึกษาหลักคําสอนของ
พระพุทธเจาและพระสาวกท่ีมีปรากฏอยูในพระสูตรและพระวินัย  โดยชาวพุทธมีทัศนะโดย
ภาพรวมแลวนับวามีทัศนะอยางยิ่งตอการอนุรักษและปกปองธรรมชาติ ท่ีมีความสําคัญตอการ
เรียนรู ๓ ประการ คือ (๑) มองเห็นธรรมชาติเปนเรื่องรื่นรมย นาชื่นชมความงาม และมีความสุขกับ
ธรรมชาติ (๒) เห็นพืชพันธุมนุษยและสัตวท้ังหลายในธรรมชาติ เปนเพ่ือนรวมกฎของธรรมชาติอัน
เดียวกันกับตน จะตองมีเมตตาไมตรีตอกัน (๓) มองธรรมชาติเปนสภาพแวดลอมท่ีมีคุณคาเก้ือกูล 
ตอการพัฒนาของมนุษยทาทีเหลานี้ จะทําใหพฤติกรรมตอธรรมชาติแวดลอม พลิกเปลี่ยนจากความ
เปนปฏิปกษท่ีจะพิชิต ขมเหง รังแก เอาเปรียบธรรมชาติมาสูความเปนมิตร ความเก้ือกูล และอยู
รวมกันดวยดี๑๐ 

๒.๒  ปญหาเก่ียวกับดินเส่ือมโทรม  
ดินเสื่อมโทรม หมายถึง การท่ีคุณภาพของดินลดลง สาเหตุจากการกระทําของมนุษย 

จากการเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารของพืช ปริมาณอินทรียวัตถุ โครงสราง ปริมาณประจุไฟฟา 
และเกิดสารพิษตางๆ ในดิน ท้ังดานปริมาณและคุณภาพลดลงอันเกิดจากขบวนการเสื่อมโทรม๑๑ 
เปนปญหายิ่งใหญท่ีมนุษยเผชิญอยู  แตปจจุบันกลายเปนปญหาตอความเปนอยูของมนุษยและ
สิ่งแวดลอมของโลก ซ่ึงมี ๒ เหตุผลดวยกัน คือ (๑) ดินเสื่อมโทรมทําใหความสามารถในการผลิต
ของระบบนิเวศนอยลง (๒) ดินเสื่อมโทรมมีผลกระทบตอภูมิอากาศของโลก ทําใหความสมดุลยของ
น้ํา พลังงาน ตลอดจนวงจรของคารบอน ไนโตรเจน กํามะถัน และธาตุอาหารอ่ืนๆ เปลี่ยนแปลงไป 
ถึงแมวาดินเสื่อมโทรมจะมีผลกระทบตอผลผลิตทางดานเกษตร นําไปสูปญหาความม่ันคงของ
การเมืองและสังคม การตัดไมทําลายปาการใชพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมเปนการกระตุนใหการชะลาง
พังทะลายของดิน ซ่ึงนําไปสูการเสื่อมโทรมของดินท้ังสิ้น 
 

                                                           
๙ พระธรรมปฎก ( ป.อ.ปยุตฺโต ),  คนไทยกับปา, พิมพครั้งท่ี ๔,  (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิ

พุทธธรรม. โรงพิมพสหธรรมมิก จํากัด, ๒๕๓๗), หนา ๒๑- ๒๖. 
๑๐ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, พิมพครั้งท่ี ๖,  (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๔๒), หนา ๑๙๑. 
๑๑UNEP, World Soil Policy, United Nations Envir,  (Programme, Nairabi, Kenya. 1982),              

p. 145. 

 
 

 

๒.๓ ปญหาเก่ียวกับน้ํา 
น้ําเปนปจจัยท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตมนุษย นอกเหนือจากการอุปโภคบริโภคใน

ชีวิตประจําวันแลว น้ํายังมีบทบาทสูงในการรังสรรคอารยะธรรมความม่ันคงและม่ังค่ังของ
สังคม  มนุษยชาติไดประโยชนมหาศาลจากทรัพยากรน้ํามาโดยตลอด แตในปจจุบันปญหาการขาด
แคลนน้ํา  และการเกิดมลพิษทางน้ํา ดังท่ีพระพุทธเจาไดทรงบัญญัติสิกขาบทวา “ภิกษุพึงทําการศึกษา
วา  เราจักไมถายอุจจาระ  ปสสาวะ หรือปวนเขฬะลงในน้ํา” ตอเม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยกับภิกษุอาพาธ 
พระองคทรงวางอนุบัญญัติวา “ภิกษุพึงทําการศึกษาวาเราไมอาพาธ จักไมถายอุจจาระ  ปสสาวะ หรือ 
บวนเขฬะลงในน้ํา”๑๒ เนื่องจากผูใชน้ําสวนใหญขาดความรับรูและจิตสํานึกรับผิดชอบตอปญหาท่ี
เกิดข้ึนในอนาคตอันใกลสถานการณของทรัพยากรน้ําอาจเกิดปญหาใหญถึงข้ันวิกฤติ โดยเฉพาะใน
ดานการขาดแคลนน้ํา ท้ังนี้เนื่องจากแนวโนมท่ีจะเกิดภัยแลงมากข้ึน  น้ําในแหลงน้ําตางๆ มี
คุณภาพลดลง  และการใชน้ําฟุมเฟอยในกิจการตางๆ ไดแก เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยก
รรม การใชน้ําในครัวเรือนและธุรกิจ บริการตางๆ  
 

๒.๔ ปญหาเก่ียวกับมลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางอากาศ ไดแก ฝุนละออง สารตะก่ัว กาชคารบอนมอนนอกไซด กาชซัลเฟอรได

ออกไซด กาชไนโตรเจนไดออกไซด ความรอนทางอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือนท่ีเกิดจากการ
กอสรางและกิจการอุตสาหกรรม มีสาเหตุใหญ ๒ ประการ คือ (๑) เกิดจากธรรมชาติ เชน ภูเขาไฟ
ระเบิด พายุ ลมไตฝุน (๒) เกิดจากสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนมาเอง เชน การเผาไหมเชื้อเพลิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ํามัน โรงไฟฟา โรงถลุงเหล็ก การเผาไหมเชื้อเพลิงของยานยนต การหุงตม 
การเผาขยะมูลฝอย ฝุนละอองจากการกอสราง สารกัมมันตรังสีจากโรงงานปรมาณู เม่ืออากาศเปน
พิษยอมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชีวิตอ่ืนๆ เชน ทําใหอากาศมืดมัว ความรอนบนผิวโลก
เพ่ิมข้ึน กอความสกปรกตอเสื้อผา บานเรือน ทําใหโลหะผุเร็ว ทําอันตรายตอชีวิตสัตวและพืช ทําให
การเจริญเติบโตหยุดชะงัก ตลอดท้ังทําใหสูญเสียตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 

๒.๕ ปญหาเก่ียวกับปาไม 
ปาไมเปนแหลงกําเนิดของแมน้ําลําธาร ทีอยูอาศัยของสัตวปา และทางชีวภาพตางๆ ชวย

สรางความชุมชื้น ลดกาชคารบอนไดออกไซด ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน และรักษา
ความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศอันมีคุณคาและความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของ
มนุษย  ดังนั้น สาเหตุหลักมาจากการบุกรุกเขาทําไรเลื่อนลอย ไฟปา การทําเข่ือน อางเก็บน้ํา การ
ลักลอบตัดไม เม่ือปาถูกทําลาย สัตวปาท่ีเปนทรัพยากรธรรมชาติอันหาคามิไดยอมเดือดรอน สัตว
ปาบางชนิดกําลังสูญพันธุ บางชนิดก็สูญพันธุไปแลวและไมสามารถหามาทดแทนได หากไมมีปาให
มันหลบภัยและอาศัยเลี้ยงชีวิตแลว ในท่ีสุดสัตวปาก็จะหมดไป ดังนั้น สภาพปญหาทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน ดังท่ี เดวิด ออร (Orr, D.) ไดศึกษาและรายงานไวพอ
                                                           

๑๒ วิ. มหา (ไทย)  ๒/๙๒๕-๙๒๙. 
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สรุปได ดังนี้ คือ (๑) มีการวิจัยพบวา สเปรมผูชายท่ัวโลกลดลง ๕๐ % ต้ังแตป ๒๔๘๑ เปนตน
มา นักวิทยาศาสตรยังไมทราบสาเหตุ (๒) นมแมในหลายประเทศมีสารพิษมากกวาทีอนุญาตไว
สําหรับนมวัวท่ีใชสําหรับเลี้ยงทารก (๓) ศพมนุษยมีของเสียท่ีเปนพิษและโลหะหนักจนตองจัดวา
เปนขยะพิษ (๔) ศพปลาวาฬและปลาโลมาท่ีพบตายตามชายฝงทะเลก็เชนเดียวกัน (๕) พืชประเภท
เห็ดราและสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําลดลงท่ัวโลก โดยไมรูสาเหตุ แมในท่ีท่ีไมมีฝนกรด (๖) ระบบ
อุตสาหกรรมปจจุบันผลิตของเสียท้ิงลงในสิ่งแวดลอม ปละ ๑๑.๔ หม่ืนลานตัน (๗) ปาในยุโรป
กวา ๘๐ % โดนฝนกรดทุกปและกําลังตายเรื่อยๆ๑๓ 

๓. พระพุทธศาสนากับการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
 

๓.๑ พระพุทธศาสนากับแนวคิดการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
จากการศึกษาพุทธประวัติพบวา พระพุทธเจามีพระชนมชีพสัมพันธอยางใกลชิดกับธรรมชาติ

ต้ังแตเริ่มตนจนถึงวาระสุดทายแหงพระชนมชีพ พระพุทธองคทรงประสูติในราชตระกูลอินเดียโบราณ  
Wickkremesinghe 

๑๔ ดังท่ี นักประพันธชาวศรีลังกาไดพรรณนาถึงบรรยากาศอันแวดลอมดวยธรรมชาติ 
ณ สถานท่ีประสูติของพระพุทธเจาไววา  “ณ ลุมพินีวนอุทยานมีแมกไมท่ีรมรื่นสวยงามอยูแหงหนึ่ง เม่ือ
พระนางสิริมหามายาเทวี เสด็จผานไปก็พบตนไมข้ึนเรียงรายอยูหนาแนนเปนกลุมกอน บนพุมไมแตละพุม
ปกคลุมดวยดอก ไมงามตายิ่งนัก  นกนานาพันธุเกาะอยูตามก่ิงไม สงเสียงรองรับกันอยางราเริง พระนาง
เสด็จถึงตนสาละใหญ ซ่ึงหนาแนนดวยก่ิงใบ โดดเดนอยูทามกลางแมกไมท้ังมวล แลวทรงรูสึกประชวรพระ
ครรภ  ประสูติโพธิสัตว ณ โคนมหาสาละนั้นนั่นเอง” เม่ือพระพุทธเจายังทรงเปนพระราชกุมาร พระเจาสุ
ทโธทนะทรงสรางปราสาท ๓ ฤดู  เพ่ือใหแนพระทัยวาพระองคทรงมีชีวิต ความเปนอยูท่ีพรั่งพรอมไปดวย
โลกียสุขทุกประการ แตเจาชายสิทธัตถะทรงหันเหจากชีวิตในราชวังท่ีเปยมไปดวยความสุข ทรงมุงแสวงหา
สัจจชีวิตหรือสัจจธรรมในสภาพแวดลอมของธรรมชาติ เชน ราวปา ถํ้า ภูเขา  แมน้ํา ลําธาร  เปนตน และ
ไดทรงตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณภายใตตนโพธิ์ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา จะเห็นไดวา ความสงบของ
ธรรมชาติเปนปจจัยประการหนึ่งท่ีนําไปสูการตรัสรูธรรมอันประเสริฐและสารัตถะแหงการตรัสรูก็คือ 
ธรรมชาติ พระพุทธองคทรงพอพระทัยในการประทับอยูตามราวปาและภูเขา  เปนเวลา ๔๕  พรรษา ท่ี
พระพุทธเจาเสด็จจําพรรษาไว ซ่ึงแสดงใหเห็นวาใน ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจานั้น เกือบครึ่งหนึ่งเปนการ
เสด็จจําพรรษา ณ ท่ีปาหรืออารามปา ดังนี้  พรรษาท่ี ๑ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แควนมคธ,  
พรรษาท่ี ๒-๔ กรุงราชคฤหแควนมคธ, พรรษาท่ี ๕ กุฏาคารศาลา (เรือนยอด) ปามหาวัน กรุงเวสาลี แควน
กาสี, พรรษาท่ี ๖ ภูเขามกุละ,  พรรษาท่ี ๗  สวรรคชั้นดาวดึงส,  พรรษาท่ี ๘ ปาเภสกลา (ปาไมสีเสียด) 
สุงสุมารคีระนคร แควนภัคคะ,  พรรษาท่ี ๙ กรุงโกสัมพี แควนโกศล,  พรรษาท่ี ๑๐  ปาปาริเลยยก ใกลกรุง
โกสัมพี แควนวังสะ, พรรษาท่ี ๑๑ ชนบทชื่อทักขิณาคิริ เอกนาฬา แควนมคธ,  พรรษาท่ี ๑๒ กรุงวรัญชา, 
                                                           

๑๓ ประชา หุตานิวัตร, การเมืองสีเขียว, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเด็ก, ๒๕๒๒), หนา ๘-๙. 
๑๔ Wickkremesinghe, K.D.P, The Biography of the Buddha, ( Columbo: J.W.Mawata, 

1972), p. 48. 

 
 

 

พรรษาท่ี ๑๓ ภูเขาจาลียะ, พรรษาท่ี ๑๔ เชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี แควนโกศล, พรรษาท่ี ๑๕ กรุง
กบิลพัสดุ แควนสักกะ, พรรษาท่ี ๑๖  กรุงอาฬวี แควนอาฬวี, พรรษาท่ี ๑๗ กรุงราชคฤห แควนมคธ, 
พรรษาท่ี ๑๘-๑๙ ภูเขาจาลียะ,  พรรษาท่ี ๒๐ กรุงราชคฤห แควนมคธ, พรรษาท่ี ๒๑-๔๕ กรุงสาวัตถี 
แควนโกศล  

จะเห็นไดวาพรรษาท่ี ๑, ๒-๔, ๖, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๕, ๑๗, ๑๘-๑๙ และ ๒๐ เปนการ
เสด็จจําพรรษา ณ ปาไมหรือสวนปาแมจะเปนการระบุเมืองเอาไว เชน ราชคฤห แตสถานท่ีประทับ
จําพรรษาจริงนั้น คือ สวนปา เชน สวนปาไผ สวนปามะมวง รอบๆกรุงราชคฤห  พรรษาท่ี ๑๒ กรุง
เวรัญชา  แตประทับจําพรรษาท่ีโคนตนไมสะเดา สวนปาเหลานั้น ภายหลังก็ไดพัฒนาเปนอาราม
และมหาวิหาร เชน เชตวันมหาวิหารหรือเวฬุวันมหาวิหาร เปนตน พระพุทธเจาและพระสาวกจะ
พักในปาตางๆ แลว ภูเขา และถํ้าอีกหลายแหงก็เคยเปนท่ีพักของพระพุทธองค๑๕ คือ (๑) ถํ้าอินทสา
ละ เขาเวทิยก เมืองราชคฤห (๒) เหวท้ิงโจร เมืองราชคฤห (๓) ถํ้าสัตตบรรณคูหา ขางภูเขาเวภารบรรพต 
เมืองราชคฤห (๔)  เง้ือมเขาสัปปโสณทิก ณ สีตวัน  เมืองราชคฤห (๕) ภูเขาคิชฌกูฏ  เมืองราชคฤห (๖) ถํ้า
สุรขาตา  ภูเขาคิชฌกูฏ  เมืองราชคฤห๑๖

  (๗)  ภูเขาอิสิคิลิ  เมืองราชคฤห๑๗
  (๘) ภูเขาอินทกูฏ  เมือง

ราชคฤห๑๘
 
  
หลังจากตรัสรูแลวทรงใชเวลาโปรดเวนัยสัตว๑๙ ตามสถานท่ีตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

ธรรมชาติ  ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดมีวัดปาข้ึนมากมาย อาทิ  ปาไฝของพระเจาพิมพิสารแหงราชคฤห ปา
ปาลิไลยก สวนปามหาวัน  กรุงเวสาลี  เขาคิชกูฏ และในการดับขันธปรินิพพานทรงเลือกเอาปาสาล
วัน เมืองกุสินารา  เปนสถานท่ีชวงสุดทายแหงพระชนมชีพ ทรงมีความเมตตากรุณาอยางยิ่งตอ
สรรพสัตวท้ังหลาย คําสอนท่ีมีตอพระสาวกนั้น รับสั่งใหภิกษุท้ังหลาย ทําสมาธิตามรากไม โคนไม
ท่ีวางเปนตน คําสอนนี้ ดูเหมือนเปนการกําหนดแนวทางการใชชีวิตตามแบบของชาวพุทธโดยแท 
พระพุทธองคทรงตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  ทรงกําหนดพระวินัยสําหรับ
พระภิกษุและภิกษุณีสงฆ เชน บทบัญญัติท่ีทรงหามท้ิงของสกปรกลงในแมน้ําหรือท่ีสาธารณะ หาม
พระภิกษุตัดตนไม ทําลายปา  หามฆาสัตว ไมเบียดเบียนสัตว ใหมีเมตตา กรุณา เปนตน บนพ้ืนฐาน
หลักธรรมเพ่ืออนุรักษตอธรรมชาติ๒๐

  ความรักธรรมชาติของพระภิกษุในเบ้ืองตนอาจเกิดข้ึนเพราะ
ความจําเปนในการแสวงหาสถานท่ีเงียบสงบเพ่ือการบําเพ็ญสมาธิ แตความชื่นชมในธรรมชาติและ
ประโยชนของธรรมชาติก็มิใชสิ่งท่ีพึงมองขามไป ตาลบุตร พระภิกษุผูอาศัยในเขาในถํ้า กลาวไววา 
Norman “ทานผูไปสูเรือนคือถํ้าท่ีเง้ือมภูเขาอันสวยงามตามธรรมชาติ เปนท่ีอาศัยอยูแหงสัตวปา 
                                                           

๑๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๖๕/๒๑๗. 
๑๖ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๒๓/๒๓๖. 
๑๗ สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๑๖๙/๑๗๔. 
๑๘ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๘๖/๑๙๖. 
๑๙ องฺ.จตุกก. (ไทย) ๒๑/๑๘๓/๑๙๓. 
๒๐ วิ. มหา. (ไทย) ๒/๔๒๕,๗๑๓/๒๒๕, ๓๖๑. 



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘8 9วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 
 

 

คือ หมู และกวาง และในปาท่ีฝนตกใหมๆ จักไดความรื่นรมยใจ ณ ท่ีนั้น ฝูงนกยูงมีขนท่ีคอเขียว มี
หงอนและปกงาม ลําแพนหางมีแวววิจิตรนัก สงสําเนียงกองกังวาลไพเราะจับใจ อีกยังทานผูบําเพ็ญ
ฌานอยูในปาใหราเริงไดเม่ือฝนตกแลว หญางอกยาวประมาณ ๔ นิ้ว ทองฟางามแจมใส ไมมีเมฆปก
คลุม เม่ือทานทําตนใหเสมอดวยไมแลวนอนอยูเหนือหญาระหวางภูเขานั้น จะรูสึกออนนุมดังสําลี” 

๒๑
  

พระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญในการอนุรักษและถนอมธรรมชาติ ดังท่ีพระราชวรมุนี
กลาวไววาไมวาจะเปนปาไม แหลงน้ํา หรือสัตวปา ดังขอความขางตนเปนเพียงตัวอยาง จึงเปนเรื่อง
ท่ีนาสนใจในการท่ีจะเนนบทบาทของผูปฏิบัติธรรม เพ่ือการบรรลุพระนิพพาน โดยการอาศัยอยูตาม
ราวปาตามเขา ชีวิตของพวกเขาดําเนินไปดวยปญญา และสีลสิกขา อันนาจะมีคุณคาในแงมุมการ
ผลิต มากกวาแรงงานท่ีใชในการผลิตโลกทางวัตถุ ตัวอยางเชน การท่ีพระภิกษุบําเพ็ญสมาธิในราว
ปา ก็เปนผลโดยตรงในการรักษาปาโดยไมตองลงทุนลงแรงใดๆ เจาพนักงานปาไมยอมจะบอกไดดี
วาในการท่ีพระเขาไปบําเพ็ญสมาธิในปานั้น มีผลในการอนุรักษดีกวาวิธีอ่ืนๆ๒๒ 

 

๓.๒ พระสงฆกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
พระสงฆกับการการอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนการสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ในชมพูทวีปมีพ้ืนท่ีปาปรากฏอยูตามแควนตางๆ เปนปาท่ีอุดมสมบูรณไปดวยสัตว
ปาและพันธุไมนานาชนิด เหมาะแกการพํานักอาศัยอยูของบรรพชิตแบบพ่ึงพาอาศัยกัน ๗ ประการ 
คือ  (๑) ศาสนบุคคล  ไดแก พระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกา พระภิกษุณี สามเณรี (๒) 
พระภิกษุพึงอยูเสนาสนะปาในฐานะเสนาสนะอันสงัด เพ่ือปฏิบัติตนใหรอดพนเปนอิสระภาพจาก
อํานาจของกิเลสตัณหาโดยเด็ดขาดเปนเปาหมาย เม่ือตนเองไดประสบสุขแทอันเกิดจากความสงบ 
(๓) วดัใกลหมูบานท้ังหลาย ควรสรางวัดใหเปนอาราม คือ สถานท่ีอันรมรื่น สะอาดสะอาน ภายใน
บริเวณวัดควรวางแผนผังเสนาสนะท่ีพักท่ีอาศัยใหเปนระเบียบหมวดหมู หรือสรางสถานท่ีฟงธรรม
ตามธรรมชาติ หรืออาจจะปลูกตนไมกระจายไปท่ัววัดเปนการสรางปากลางเมือง (๔) พระภิกษุผู
ทุมเทชีวิตเพ่ือการอนุรักษปา โดยพยายามขัดขวางผูทําลายปาทุกรูปแบบควรหันหนาเขาหากัน แลว
ทบทวนวาวิธีการดังกลาวปฏิบัติแลวไดผลคุมคาหรือไม เพียงใด ควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบใดเพ่ือความเหมาะสม เพ่ือความอยูรอดของสมณะเพศและปา (๕)  ศาสนพิธี แมจะไมใช
เปนแกนของพุทธศาสนา แตเปนรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีชาวพุทธ เพ่ือสงเสริมการศึกษาและ
ปฏิบัติธรรม  ในการเก้ือกูลแกผูเริ่มสนใจในศาสนา (๖) วัดควรทําหนาท่ีเปนศูนยขอมูลขาวสารของ
ชุมชน (๗) ปลูกฝงจิตสํานึกแหงความรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ๒๓  
                                                           

๒๑ Norman, K.R. (Tr.) Theragatha, (London: Pali Text Society. 1969)  p. 60. 
๒๒ พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต),  พุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย.๒๕๒๙), หนา ๑๔๕. 
๒๓ พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ, พุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม, (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญการพิมพ, 

๒๕๓๖), หนา ๗๐-๗๓. 

 
 

 

จะเห็นไดวา พระสงฆในฐานะผูนําทางจิตวิญญาณในชุมชน ซ่ึงชาวบานใหความศรัทธา
และเชื่อถือควรจะมีบทบาทและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม โดยแบงเปน ๕ ประการ 
คือ  (๑) ทรัพยท่ีอยูในดิน (๒) ทรัพยท่ีอยูในอากาศ (๓) ทรัพยท่ีอยูในท่ีแจง (๔) ทรัพยท่ีอยูในสวน                 
(๕)  ทรัพยท่ีอยูในปา๒๔ และพระสงฆในฐานะผูนําทางจิตวิญญาณเห็นความสําคัญของปาไม คือ                 
(๑) ปาไมมีความสําคัญตอมนุษยมาชานานท้ังอํานวยคุณประโยชนดานปจจัย ๔ และสราง ความ
อุดมสมบูรณแกสภาพแวดลอมคือความพอดีไมมากหรือนอยจนเกินไปของธาตุท้ัง ๔ ธาตุดิน
อินทรียวัตถุสมบูรณเหมาะแกการเจริญเติบโตของพันธุไมนานาชนิด ธาตุน้ํา มีเพียงพอแกการ
อุปโภคบริโภคของสรรพชีวิตในบริเวณนั้นและใกลเคียง ธาตุไฟ มีอุณหภูมิพอเหมาะแกสัตวนานา
ชนิดและพืชนานาชนิดในผืนปานั้น ๆ มีสวนปองกันไฟปาไดถามีความชุมชื้นเพียงพอ ธาตุลมอากาศ
มีการหมุนเวียนตลอดเวลา มีสวนชวยบรรเทาความรุนแรงอันเกิดแตวาตภัย  (๒) ตามทัศนะของ
พระพุทธศาสนาแลวนอกจากมองเห็นประโยชนดังกลาวมา ยังใหความสําคัญของปาไมในดาน
พัฒนามนุษย อํานวยประโยชนสุขข้ันพ้ืนฐานแกมวลมนุษย เปนแหลงการสรางนันทนาการ สราง
ความเพลิดเพลินผอนคลายความตึงเครียด (๓) ผืนปาเปนเสนาสนะอันสงัด เปนสถานท่ีปฏิบัติธรรม 
ควรแกการเจริญความเพียรทางจิตแกผูปรารถนาความหลุดพนจากทุกขท้ังมวลอันมีกิเลสเปน
ตนเหตุ ซ่ึงสามารถนําไปสูความสุขข้ันสูงสุดคือการเขาถึงความจริงตามธรรมชาติ (๔) ตามแนวทาง
แหงพระพุทธศาสนา มีวิธีปฏิบัติตนใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ดํารงอยูบนเกณฑ
ธรรมชาติเพ่ือความคงอยูของสรรพสิ่งและสันติสุขของสรรพชีวิตบนพ้ืนโลก ตามหลักการนี้จึงเห็นได
ชัดวา พระพุทธศาสนามีสวนชวยรักษาดูแลปาไม พันธุไม โดยไมเบียดเบียนรบกวนหรือทําความ
เสียหายแกปาไม พันธุไมและสรรพชีวิตในผืนปา รวมท้ังสงเสริมใหมีการปลูกปา สรางสวนปาเพ่ือ
สรางความอุดมสมบูรณใหคงอยูตอไป 

 

๓.๓  พระวินัยกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
การดําเนินชีวิตมีการเก่ียวของกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางแยกจากกันไมได 

พระพุทธเจาผูตรัสรูกฎของธรรมชาติอันสูงสุด พระองคทรงมองเห็นประโยชนและความสําคัญของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดทรงวางหลักพระธรรมวินัยใหพระสาวกศึกษาและปฏิบัติตามโดยใช
อุปกรณท่ีหาไดงายจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาเปนเครื่องมือในการเผยแผศาสนา จนทําใหพุทธ
ศาสนาเปนท่ียอมรับของสังคม การท่ีพระสงฆปฏิบัติตามพระวินัยท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไวแลว
นั้น นอกจากจะเปนการปฏิบัติตามหนาท่ีของพระสาวกแลว ยังชวยรักษาสภาพแวดลอมอีกดวย 
ดังท่ี ภัทรพร สิริกาญจน ไดกลาวไวในงานวิจัย เรื่อง “หนาท่ีของพระสงฆตามพุทธบัญญัติ” ตอน
หนึ่งวา “ผูมีศีลและวินัยอยางเครงครัดยอมไมทําลายชีวิต ไมทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังนี้
เพราะศีลและวินัยโดยเฉพาะอยางยิ่งตามหลักพุทธศาสนา ทําใหชาวพุทธตระหนักถึงคุณคาของชีวิต 
ไมทําลายมนุษย สัตว และพืช อันเปนสิ่งมีชีวิต นอกจากนั้นผูมีศีลและวินัยยังทะนุบํารุงสิ่งมีชีวิตให

                                                           
๒๔ วิ. มหา (ไทย)  ๑/๘๙/๗๘. 



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘10 11วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 
 

 

เจริญงอกงามและเปนประโยชนเก้ือกูลโลก จึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม”๒๕ ดังนั้น ความสําคัญของพระวินัยตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถ
แบงเปนประเด็นได  ดังนี้  ไดแก (๑) พระวินัยในฐานะเปนกฏระเบียบสําหรับฝกกายและวาจา 
(๒) พระวินัยในฐานะเปนการจัดสรรโอกาส (๓) พระวินัยในฐานะเปนระบบท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (๔) พระวินัยในฐานะเปนกฎระเบียบเพ่ือใหมนุษยปฏิบัติเขากับกฎของธรรมชาติ 

พระวินัยเปนพุทธบัญญัติท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไวแกพระสงฆ เพ่ือใหพระสงฆไดยึด
เปนหลักปฏิบัติสําหรับฝกกายและวาจาของตน อันจะเปนพ้ืนฐานในการบรรลุคุณธรรมชั้นสูงสุด
ตอไป และเพ่ือประโยชนเก้ือกูลแกสังคมมนุษย ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไว
วา ภิกษุท้ังหลาย โดยอาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ (๑) เพ่ือความยอมรับวาดีแหงสงฆ                   
(๒) เพ่ือความผาสุกแหงสงฆ (๓) เพ่ือความขมบุคคลผูเกอยาก (๔) เพ่ือความอยูผาสุกแหงเหลาภิกษุ
ผูมีศีลดีงาม (๕) เพ่ือปดก้ันอาสวะท้ังหลายท่ีจะบังเกิดในปจจุบัน (๖) เพ่ือปดกําจัดอาสวะท้ังหลายท่ี
จะบังเกิดในอนาคต (๗) เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส (๘) เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งข้ึนของ
ชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว (๙) เพ่ือความต้ังม่ันแหงสัทธรรม (๑๐) เพ่ือเอ้ือเฟอพระวินัย๒๖ 

พระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัยใหเก้ือกูลตอธรรมชาติ เพ่ือการอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไมเบียดเบียนสรรพสัตว ดังปรากฏในพระไตรปฎกตอนหนึ่ง ความวา สมัยหนึ่ง
พระพุทธเจาเสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏพรอมกับหมูภิกษุสงฆ ทอดพระเนตรเห็นกุฎีอันงดงามท่ี
พระธนิยะกุมภการบุตรกอสรางข้ึนเพ่ืออยูจําพรรษาสําหรับตน พระองคตรัสถามวา “นั่นอะไร นาดู
นาชม สีเหมือนแมลงคอมทอง” ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบ พระพุทธเจาทรงตําหนิ
วา  “ภิกษุท้ังหลาย การกระทําของโมฆบุรุษนั้น ไมสมควร ไมคลอยตาม ไมเหมาะสม ไมใชกิจของ
สมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนโมฆบุรุษจึงขยําโคลนกอกุฎีดินลวนเลา โมฆบุรุษนั้นชื่อวาไมมีความ
เอ็นดู ความอนุเคราะห ความไมเบียดเบียนสัตวท้ังหลาย พวกเธอจงไปทําลายกุฎีนั้นเสีย อยาให
เพ่ือนพรหมจารีในภายหลังเบียดเบียนหมูสัตวเลย ภิกษุไมพึงทํากุฎีดินลวน ภิกษุใดทําตองอาบัติทุก
กฏ”๒๗ จะเห็นไดวาพระวินัยมีความท่ีจะอนุรักษดิน และปองกันไมใหภิกษุฆาสัตว นอกจากนี้แลวยัง
ชวยปองกันมลพิษทางอากาศอีกดวย  

 

๓.๔ สิกขาบทท่ีเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
พระวินัยของภิกษุมี ๒๒๗ ขอ บางขอก็ไมไดเก่ียวของกับการอนุรักษ บางขอเก่ียวของ

โดยตรง และโดยทางออม ในท่ีนี้จะนําขอท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดังนี้ คือ 
 

๓.๔.๑ สิกขาบทท่ีเก่ียวกับดิน  

                                                           
๒๕ ภัทรพร  สิริกาญจน, แนวคิดและบทบาทของพระคําเขียน  สุวณโณ ในการพัฒนาชุมชน, งานวิจัย

เสนอตอสถาบันไทยคดีศึกษา, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กุมภาพันธ ๒๕๓๘), หนา ๙๗. 
๒๖ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๓๙/๒๖. 
๒๗ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๘๕/๕๖. 

 
 

 

สิกขาบทเก่ียวกับดิน คือ ปาจิตตียกัณฑ ในมุสาวาทวรรคสิกขาบทท่ี ๑๐ คือ ปฐวีขณนสิก
ขาบท วาดวยการขุดดิน กลาวคือ พวกภิกษุชาวรัฐอาฬวีชวยกันทํานวกรรม ขุดเองบาง ใหคนอ่ืนขุด
บางซ่ึงปฐพี คนท้ังหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
จึงไดขุดเองบาง ใหคนอ่ืนขุดบางซ่ึงปฐพี พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมเบียดเบียนอินทรีย 
ซ่ึงมีชีวะ ภิกษุท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย 
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียนโพนทะนาวา ไฉน ภิกษุ
ชาวรัฐอาฬวีจึงไดขุดเองบาง ใหคนอ่ืนขุดบาง ซ่ึงปฐพี แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา “ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกเธอขุดเองบาง ใหคนอ่ืนขุดบางซ่ึงปฐพี 
จริงหรือ” ภิกษุชาวรัฐอาฬวีทูลรับวา “จริง พระพุทธเจาขา”ตอมาพระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา 
“ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดขุดเองบาง ใหคนอ่ืนขุดบางซ่ึงปฐพี เพราะคนท้ังหลาย
สําคัญในปฐพีวามีชีวะ การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม
เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใส  พระองคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทหามวา 
“ภิกษุใดขุดดินเอง หรือใชใหคนอ่ืนขุดดิน ตองอาบัติปาจิตตีย”๒๘ ในสิกขาบทพระพุทธเจาทรง
บัญญัติ เพ่ือมุงรักษาสภาพดินเพราะประชาชนสมัยนั้นเชื่อวาดินมีชีวิต หากภิกษุกระทําเชนนั้นก็เปน
การทําลายชีวิตของดิน ไมสมกับเปนสมณะ เม่ือพิจารณาสภาพความเปนจริงแลว พ้ืนดินท่ีอุดม
สมบูรณมักมีพวกสัตวเล็ก ๆ อาศัยอยู เม่ือภิกษุขุดดินจึงเปนการทําลายชีวิตสัตวและทําใหสภาพดิน
เสื่อม เปนการอนุรักษดินและรักษาชีวิตสัตวโดยออม คือ 

๑) ดิน มี ๒ ชนิด คือ (๑) ดินแท คือ มีดินรวนลวน  มีดินเหนียวลวน มีหินนอย มีกรวด
นอย  มีกระเบื้องนอย มีแรนอย มีทรายนอย มีดินรวนมาก มีดินเหนียวมาก แมดินท่ียังไมไดเผาไฟก็
เรียกวา ปฐพีแท.  กองดินรวนก็ดี  กองดินเหนียวก็ดี ท่ีฝนตกรดเกิน ๔ เดือนมาแลว ท่ีเรียกวา ปฐพี
แท  (๒) ดินไมแท  คือ  เปนหินลวน เปนกรวดลวน เปนกระเบ้ืองลวน เปนแรลวน เปนทรายลวน  
มีดินรวนนอย  มีดินเหนียวนอย มีหินมาก มีกรวด มีกระเบ้ือง มีแร มีทรายมาก แมดินท่ีเผาไฟแลว 
ท่ีเรียกวา ปฐพีไมแท นอกจากนี้ กองดินรวนก็ดี กองดินเหนียวก็ดี ท่ีฝนตกรดยังหยอนกวา ๔ เดือน 
แมนี้ก็เรียกวา ปฐพีไมแท๒๙ 

๒) ขุด คือ ขุดเอง ตองอาบัติปาจิตตีย คือ (๑) ใหขุด คือ ใชใหคนอ่ืนขุด ตองอาบัติ
ปาจิตตีย (๒) สั่งครั้งเดียว เขาขุดแมหลายครั้ง ตองอาบัติปาจิตตีย๓๐ 
 

๓.๔.๒ สิกขาบทท่ีเก่ียวกับน้ํา 
สิกขาบทท่ีเก่ียวกับน้ํา คือ เสขิยกัณฑ ในปริมัณฑลวรรคสิกขาบทท่ี ๑๕ วาดวยการถาย

อุจจาระปสสาวะลงในน้ํา กลาวคือ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ

                                                           
๒๘ วิ.ม. (ไทย) ๒/๓๔๙/๓๔๔-๓๔๖. 
๒๙ วิ.ม. (ไทย) ๒/๓๕๐/๓๔๔-๓๔๖.  
๓๐

 วิ.ม. (ไทย) ๒/๓๕๑/๓๔๔-๓๔๖.   



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘12 13วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 
 

 

อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียถายอุจจาระบาง ถายปสสาวะบาง 
บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระ
ศากยบุตร จึงไดถายอุจจาระบาง ถายปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา เหมือนพวกคฤหัสถ
ผูบริโภคกามเลา ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานพวกนั้นพากันเพงโทษ ติเตียนโพนทะนาอยู บรรดาท่ี
เปนผูมักนอย...ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดถายอุจจาระบาง ถาย
ปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคเจา
ทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดถายอุจจาระบาง ถายปสสาวะบาง บวนเขฬะ
บาง ลงในน้ําเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส 
หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใส๓๑ ดังนั้น สิกขาบทนี้มีสาเหตุมาจากภิกษุพวกหนึ่งได
ถายอุจจาระ ปสสาวะ บวนน้ําลายลงในน้ําและพืช พวกชาวบานพากันติเตียนการกระทําดังกลาว 
และภิกษุผูมักนอยไดนําเรื่องนี้กราบทูลพระพุทธเจาใหทรงทราบ พระองครับสั่งใหประชุมสงฆ
สอบถามสาเหตุ เม่ือภิกษุเหลานั้นรับสารภาพวาไดกระทําอยางนั้นจริง จึงทรงบัญญัติสิกขาบทหาม
ไมใหทําอีก ถาฝาฝนตองอาบัติทุกกฏ๓๒ 
 

๓.๔.๓ สิกขาบทท่ีเก่ียวกับอากาศ 
สิกขาบทท่ีเก่ียวกับอากาศ คือ ปาราชิกกัณฑ ในทุติยปาราชิกสิกขาบทท่ี ๒ วาดวยการลัก

ทรัพย กลาวคือ ทรัพยท่ีไปในอากาศคือนกยูง นกคับแค นกกระทา นกกระจาบ ผาสาฎก ผาโพก 
หรอืเงินทองท่ีขาดหลุดตกลง ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพยท่ีลอยอยูในอากาศ เท่ียวแสวงหาเพ่ือนก็
ดีเดินไปก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ หยุดอยู ตองอาบัติทุกกฏ ลูบคลํา ตองอาบัติทุกกฏ ทําใหไหว ตอง
อาบัติถุลลัจจัยใหเคลื่อนจากฐาน ตองอาบัติปาราชิก๓๓ 

ก  หามไมใหทําลายระบบนิเวศของปา เชน นก เปนตน ท่ีเปนตัวชวยใน
การขยายปาไม โดยการควบคุมแมลงและขยายพันธพืชตาง ๆ     

 

๓.๔.๔ สิกขาบทท่ีเก่ียวกับสัตว 
สิกขาบทท่ีเก่ียวกับสัตว คือ ปาจิตตียกัณฑ ในสัปปาณกวรรคสิกขาบทท่ี ๑ คือ สัญจิจ

จสิกขาบท วาดวยการจงใจปลงชีวิตสัตว กลาวคือ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเช
ตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ทานพระอุทายีเปนผูชํานาญใน
การยิงธนูนกกาท้ังหลายไมเปนท่ีชอบใจของทานๆ ไดยิงมัน แลวตัดศีรษะเสียบหลาวเรียงไวเปน
ลําดับ ภิกษุท้ังหลายถามอยางนี้วา อาวุโส ใครฆานกกาเหลานี้ พระอุทายีตอบวา ผมเองขอรับ 
เพราะผมไมชอบนกกา บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย...ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทาน
พระอุทายีจึงไดแกลงพรากสัตวจากชีวิตเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระ
                                                           

๓๑ วิ.ม. (ไทย) ๒/๘๗๘/๗๑๒-๗๑๓. 
๓๒ วิ.ม. (ไทย) ๒/๘๗๙/๗๑๒-๗๑๓. 
๓๓

 วิ.ม. (ไทย) ๒/๙๓/๒๔๖ - ๒๕๖. 

 
 

 

ภาคทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววา เธอแกลงพรากสัตวจากชีวิต จริงหรือ ทาน
พระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน 
เธอจึงไดแกลงพรากสัตวจากชีวิตเลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชน
ท่ียังไมเลื่อมใสหรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ...พึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้
วา “ภิกษุใด แกลงพรากสัตวจากชีวิต เปนปาจิตตีย๓๔ 

สัญจิจจสิกขาบท  เปนสิกขาบทเก่ียวกับความจงใจปลงชีวิตสัตว สิกขาบทนี้มีสาเหตุมา
จากพระอุทายีซ่ึงในอดีตเคยเปนนักยิงธนู และทานไมชอบอีกา จึงยิงอีกาแลวตัวหัวมาเสียบหลาว
เรียงกัน ภิกษุท้ังหลายเห็นการกระทําของพระอุทายีไมเหมาะสมก็ติเตียน ประณาม และนําเรื่องนี้
กราบทูลพระพุทธเจาใหทรงทราบ ลําดับนั้น พระองครับสั่งใหประชุมสงฆสอบถามเหตุ เม่ือพระอุ
ทายีรับวาไดทําเชนนั้นจริง พระองคทรงติเตียนโดยประการตาง ๆ แลวทรงบัญญัติสิกขาบทวา 
“ภิกษุใดจงใจฆาสัตวมีชีวิต ตองอาบัติปาจิตตีย” การฆาสัตวโดยเจตนา นับวาเปนความเหี้ยมโหด
มาก ไมเหมาะสมกับสภาวะของภิกษุ แมฆราวาสบางคนก็ไมทํา ไฉนภิกษุท่ีเปนพุทธสาวกจึงได
กระทําเชนนี้ สิกขาบทนี้มีประโยชนมาก โดยเฉพาะในสมัยปจจุบันยิ่งมีความจําเปนท่ีจะตองชวยกัน
อนุรักษสตัวปา เพราะสัตวปามีจํานวนลดลงทุกวันจนนาเปนหวง รัฐบาลตองออกกฎหมายคุมครอง
สัตวปาและดําเนินมาตรการกับผูท่ีชอบลาสัตวอยางเด็ดขาด เพ่ืออนุรักษสัตวปาไมใหสูญพันธุ 
นอกจากจะหามไมใหภิกษุฆาสัตวแลว พระองคทรงบัญญัติสูจิฆรสิกขาบท สิกขาบทเก่ียวกับการ
หามภิกษุไมใหทํากลองเข็มดวยกระดูกสัตว ดวยงา หรือดวยเขาของสัตว ภิกษุใดละเมิดไมปฏิบัติ
ตามตองอาบัติปาจิตตีย๓๕ 

 

๓.๔.๕ สิกขาบทท่ีเก่ียวกับปาไม 
สิกขาบทท่ีเก่ียวกับปาไม คือ ปาจิตตียกัณฑ ในภูตคามวรรคสิกขาบทท่ี ๑ คือ ภูตคาม

สิกขาบท วาดวยการพรากภูตคาม กลาวคือ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย              
เขตรัฐอาฬวี พวกภิกษุชาวรัฐอาฬวีทํานวกรรม ตัดตนไมเองบาง ใหคนอ่ืนตัดบาง เทวดาผูสิงสถิตอยู
ท่ีตนไมนั้น ไดกลาวกะภิกษุนั้นวา ทานเจาขา ทานประสงคจะทําท่ีอยูของทาน โปรดอยาตัดตนไม
อันเปนท่ีอยูของขาพเจาเลย ภิกษุรูปนั้นไมเชื่อฟงไดตัดลงจนได แลฟนถูกแขนทารกลูกของเทวดา
นั้น เทวดาไดคิดข้ึนวา ถากระไรเราพึงปลงชีวิตภิกษุรูปนี้เสีย ณ ท่ีนี้แหละ แลวคิดตอไปวา ก็การท่ี
เราจะพึงปลงชีวิตภิกษุรูปนี้เสีย ณ ท่ีนี้นั้นไมสมควรเลย ถากระไรเราควรกราบทูลเรื่องนี้แดพระผูมี
พระภาคด่ังนั้นเทวดานั้นจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระ
ภาค๓๖ พระผูมีพระภาคทรงประทานสาธุการวา ดีแลวๆ เทวดา ดีนักหนาท่ีทานไมปลงชีวิตภิกษุรูป
นั้น ถาทานปลงชีวิตภิกษุรูปนั้นในวันนี้ ตัวทานจะพึงไดรับบาปเปนอันมาก ไปเถิดเทวดา ตนไมใน
                                                           

๓๔ วิ.ม. (ไทย) ๒/๖๓๑/๕๓๗-๕๓๘. 
๓๕

 วิ.ม. (ไทย) ๒/๖๓๒/๕๓๗-๕๓๘. 
๓๖ วิ.ม. (ไทย) ๒/๓๕๔/๓๔๗-๓๔๙. 



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘14 15วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 
 

 

โอกาสโนนวางแลว ทานจงเขาไปอยูท่ีตนไมนั้น ประชาชนพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน 
พวกพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดตัดตนไมเองบาง ใหคนอ่ืนตัดบาง? พระสมณะเชื้อสาย
พระศากยบุตรท้ังหลายยอมเบียดเบียนอินทรีย อยางหนึ่งซ่ึงมีชีวะ. ภิกษุท้ังหลายไดยินพวกเขาเพง
โทษ ติเตียนโพนทะนาอยู บรรดาท่ีมักนอย... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พวก
ภิกษุชาวรัฐอาฬวี จึงไดตัดตนไมเองบาง ใหคนอ่ืนตัดบาง แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค 
ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดตัดเองบาง ใหคน
อ่ืนตัดบาง ซ่ึงตนไมเพราะคนท้ังหลายสําคัญในตนไมวามีชีวะ การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไป
เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ดังนั้น 
พระองคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทหามวา “พระบัญญัติ เปนปาจิตตีย ในเพราะพรากภูตคาม” 

ภูตคามสิกขาบท เปนสิกขาบทเก่ียวกับการตัดตนไม สิกขาบทนี้มีสาเหตุมาจากพวกภิกษุ
ชาวเมืองอาฬวีทําการกอสรางจึงไดตัดตนไมมาทําการกอสราง และไดทําความเดือดรอนแกเทวดาผู
สถิตอยูบนตนไม เม่ือเทวดาไดรับความเดือดรอนจึงเขาเฝาพระพุทธเจากราบทูลความทุกขของตน 
พระพุทธเจารับสั่งใหประชุมสงฆสอบถามหาสาเหตุ เม่ือภิกษุเหลานั้นยอมรับวาไดทําเชนนั้นจริง 
พระองคทรงติเตียนการกระทําเชนนั้นแลวทรงบัญญัติสิกขาบทหามวา “ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย 
เพราะพรากภูตคาม” ไดแก พืชพันธุ ๕ ชนิด คือ (๑) พืชพันธุเกิดจากเหงา ไดแก ขม้ิน ขิง วานน้ํา 
แฝก แหวหมู ฯลฯ (๒) พืชพันธุเกิดจากลําตน ไดแก ตนโพธิ์ ตนไทร ตนดีปลี ฯลฯ ) พืชพันธุเกิด
จากตา ไดแก ออย ไมไผ ไมออ ฯลฯ (๔) พืชพันธุเกิดจากยอด ไดแก ผักบุงลอม แมงลัก เถาหญา
นาง ฯลฯ (๕) พืชพันธุเกิดจากเมล็ด ไดแก ถ่ัว งา ขาว ฯลฯ๓๗ จะเห็นไดวา ภูตคามในท่ีนี้มี
ความหมายครอบคลุมพืชพันธุในปาท้ังหมด นับวาไดชวยอนุรักษปาไมไดอยางกวางขวาง หากมีการ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด พระสงฆจะมีคุณคาตอพระศาสนาและสังคมไมนอยเลย 

จะเห็นไดวา สิกขาบทท่ีนํามาเสนอในท่ีนี้ ลวนมีความสําคัญตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางเห็นไดชัด พระพุทธเจาทรงมุงหวังใหพระสงฆเปนบุคคลตัวอยางท่ีดีแกสังคม มีการ
ดํารงชีวิตอยางเรียบงายเก้ือกูลตอธรรมชาติอันเปนเหมือนเวทีสําหรับฝกกายและวาจาใหเรียบรอยดี
งาม พระองคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทใหมีความสอดคลองสัมพันธกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เพราะถาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดี ยอมสงผลตอจิตใจใหดีไปดวยอันจะชวยใหการ
ปฏิบัติบรรุเปาหมายเร็วยิ่งข้ึน ฉะนั้น พระวินัยแตละสิกขาบทดังท่ีไดยกมากลาวในท่ีนี้ จึงมีความ
เก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท้ังโดยตรงและโดยออม ถึงแมวาพระวินัยนี้ 
พระพุทธเจาไดบัญญัติข้ึนเพ่ือใชปกครองคณะสงฆสมัยพุทธกาลก็ตาม แตก็สามารถนํามาใชกับสมัย
ปจจุบันไดเปนอยางดี 

๔. สรุปวิเคราะห 
 

                                                           
๓๗ วิ.ม. (ไทย) ๒/๓๕๕/๓๔๗-๓๔๙. 

 
 

 

พระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญในการอนุรักษและถนอมธรรมชาติ ตามพระธรรมวินัย
เปนกฎระเบียบท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติข้ึน เพ่ือใชปกครองคณะสงฆใหเปนสังคมตัวอยางท่ีดีแก
ประชาชนในการดําเนินชีวิตท่ีเรียบงายใหสอดคลองสัมพันธกับกฎของธรรมชาติและสภาพแวดลอม
เปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปดวย ท้ังปฏิบัติตนใหบรรลุคุณธรรมดวย จึงได
ประโยชนท้ังสองทาง คือ (๑) ประโยชนของพระวินัยตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี ดังนี้ 
คือ (๑) ชวยปองกันไมใหภิกษุตัดไมทําลายปา รวมท้ังพืชพันธุทุกชนิด (๒) ชวยปองกันไมใหภิกษุฆา
สัตว (๓) ชวยปองกันไมใหภิกษุทําลายดิน (๔) ชวยสรางจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอมใหคง
ความสมดุลทางธรรมชาติ (๕) ชวยปองกันมลพิษทางอากาศ  (๖)  เปนตัวอยางในการดําเนินชีวิต
แบบเรียบงาย ไมทําลายธรรมชาติ (๒) ประโยชนตอสังคม  กลาวคือ เม่ือพระสงฆปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบตามพระธรรมวินัยแลวยอมทําใหสังคมนั้น ๆ อยูอยางสงบ ไมเดือนรอน จึงพอประมวล
ประโยชนของพระวินัยท่ีมีตอสังคม ดังนี้ ไดแก (๑) ชวยสรางความมีระเบียบวินัยใหแกสังคม โดย
พระสงฆปฏิบัติเปนตัวอยาง(๒) เม่ือภิกษุไมตัดไมทําลายปาก็สงผลใหสังคมอยูอยางสงบสุข (๓) ทํา
ใหประชาชนเกิดศรัทธาเลื่อมใสในการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆและปฏิบัติตาม 

เพราะวา มนุษยมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางใกลชิด เพราะมนุษยมีกําเนิดอยู
ภายใตสิ่งแวดลอม ดังนี้ ไดแก  (๑) ดิน เปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญอยางหนึ่ง เปนการปองกัน
การเส่ือมโทรมของดิน กระทําไดโดยการทําดังนี้ คือ (๑.๑) ไมทําลายปาไม  (๑.๒) ไมทําไรเลื่อน
ลอย  (๑.๓) ปลูกพืชใหถูกวิธี เชน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน (๑.๔) ปรับปรุงดินโดยยังใช
ปุยท่ีผลิตจากธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ การตัดไมทําลายปา การจุดไฟเผาปา การทําไร
เลื่อนลอย เปนการทําใหดินเสื่อมคุณภาพ จะสงผลใหการเกษตรเสียหาย และทําใหดินขาดความ
อุดมสมบูรณ (๒) น้ํา  เปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตท้ังมนุษย สัตวและ
พืช ลวนตองอาศัยน้ํา น้ํามีอยูมากมายทุกคนทุกแหง ท้ังบนดิน ใตดิน ในอากาศ หรือแมในรางกาย
ของสิ่งมีชีวิต ก็มีน้ําเปนสวนประกอบ มนุษยใชประโยชนจากน้ํามาต้ังแตสมัยดึกดําบรรพจนถึง
ปจจุบันการปองกันน้ําเนาเสีย กระทําไดดังนี้  (๒.๑) จัดใหมีหนวยงานอิสระมารับผิดชอบตอปญหา 
(๒.๒) มีมาตรฐานในการควบคุมเก่ียวกับคุณภาพของน้ําและมาตรฐานน้ําท้ิง (๒.๓) ทําการศึกษา
วิจัย (๒.๔) การเผยแผตอประชาชน ประชาสัมพันธใหรูจักวิธีการใชน้ําอยางเหมาะสม (๒.๕) ออก
กฎหมายควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแมน้ําลําคลอง โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม (๓) ปาไม เปน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีประโยชนตอมนุษยและสัตวไดอาศัยปาไมทําเปนท่ีอยูอาศัย ดังนั้น การ
อนุรักษปาไม ไดแก  (๓.๑) วางมาตรการอยางเขมงวดตอการรักษาปาแบบถาวรไมทําแบบไฟไหม
ฟาง (๓.๒) ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัด ต้ัง อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวป า 
(๓.๓) ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติปาไมใหทันสมัย  (๓.๔) กําหนดบริเวณท่ีทํากินใหแกชาวเขา
อยางถูกตอง  (๓.๕) รีบเรงสรางสวนปา ปลูกปา  (๓.๖) ทะนุบํารุงปาท่ีดีอยูแลวใหคงสภาพความ
เปนปาท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน  (๓.๗) ปฏิรูปท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงฐานะ อาชีพ กิจการ 
ขนาดของครอบครัว  (๓.๘) สงเสริมชวยเหลือเอกชนและชมรมตางๆ ในการปลูกปา (๓.๙) กําหนด
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วิชาอนุรักษธรรมชาติไวในหลักสูตรของการศึกษาทุกระดับชั้น (๓.๑๐) ประชาสัมพันธทาง
สื่อสารมวลชน (๓.๑๑) ปองกันไฟปา (๔) อากาศ  เปนทรัพยากรธรรมชาติอยางหนึ่งท่ีมีความ
จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย สัตวและพืช อากาศท่ีมนุษยหายใจเขาไปเปนอากาศท่ีบริสุทธิ์ 
ประกอบดวยออกซิเจน ๒๐.๙๔% ไนโตรเจน ๗๘.๐๙% คารบอนไดออกไซด ๐.๐๓% และกาซอ่ืนๆ 
อีก ๐.๐๑% มนุษยและสัตวสามารถการควบคุมปองกันและแกไขอากาศเปนพิษ ดังนี้ ไดแก 
(๔.๑) ควบคุมแหลงอันเปนตนตอของอากาศเปนพิษ เชน การใชเชื้อเพลิง การเผาไหม ควบคุม
ปริมาณของสารพิษท่ีออกมาจากปลองควัน หรือทอไอเสีย ควบคุมสถานท่ีต้ังโรงงาน และตรวจสอบ
สภาพอากาศอยูเสมอ (๔.๒) ควบคุมโดยการใชกฎหมาย (๔.๓) การศึกษาวิจัย (๔.๔) การเผยแผ
ความรูแกประชาชน 
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ชีวิตที่มีความสุขและสงบตามแนวพระพุทธศาสนา 
THE HAPPY AND PEACEFUL LIFE ACCORDING TO BUDDHISM 

ดร.อํานาจ ยอดทอง∗ 
Dr.Amnad  Yodthong 

บทคัดยอ 
บทความนี้มุงแสดงใหเห็นแนวคิดและวิธีการปฏิบัติไปสูชีวิตท่ีมีความสุขและมีความสงบ

ตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ซ่ึงพบวา ในระดับพ้ืนฐานแลว บุญก็คือความสุขท่ีเปน
ผลมาจากการกระทําความดี สวนความสงบเปนผลมาจากการท่ีจิตใจมีความมุงม่ัน มีสมาธิ ในระดับ
นี้ความสุขและความสงบเปนคนละอยางกัน สวนในระดับกลาง ความสงบ (สมาธิ หรือวิเวก) เปนบอ
เกิดของความสุข และความสุขก็เปนบอเกิดของความสงบเชนเดียวกัน แตในระดับสูงสุด ความสุข
และความสงบของชีวิตท่ีแทจริงเปนสิ่งเดียวกัน คือ พระนิพพาน วิธีการปฏิบัติไปสูชีวิตท่ีมีความสุข
และมีความสงบในระดับพ้ืนฐานของชีวิตปุถุชน คือ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ (การกระทําท่ีเกิดเปนบุญ) 
และสิ่งท่ีเปนอุปสรรคสําคัญ คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ (หนทางแหงความชั่ว) และอบายมุข ๖ 
(หนทางแหงความเสื่อม) 
คําสําคัญ : ความสุข, ความสงบ, ชีวิต, ชีวิตท่ีมีความสุข, ชีวิตท่ีมีความสงบ 

Abstract 
This paper aims to show a concept of the happy and peaceful life, and 

ways of practice towards it according to Theravada Buddhist principles. It is found 
that, in the basic level, merits are happiness due to the performance of good deeds 
while peace is the result of the concentrated mind (samãdhi). In this level, 
happiness and peace are distinct. In the intermediate level, peace (samãdhi or 
viveka) is the source of happiness and vice versa. However, in the highest level, the 
true happiness and peace of life are one and the same. It is nibbãna. Ways of 
practice toward happiness and peace in the basic level for the mundane life are 
the Ten Bases of Meritorious Action (Puññakiriyã-vatthu) and their important 
obstacles are the Ten Unwholesome Course of Action (Akusala-kammapatha) and 
the Ten Causes of Ruin (Apàyamukha). 

Keywords: Happiness, Peace, Life, Happy life, Peaceful life 
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๑. บทนํา 
ความสุขและความสงบเปนยอดปรารถนาในชีวิตของมนุษยทุกคน เราอาจกลาวไดวา 

ศาสนาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกนี้ ไมวาจะเปนศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม หรือฮินดูก็ตาม ลวนเกิดข้ึน
ดวยจุดมุงหมายเดียวกัน คือ ความสุขและความสงบเย็นของมวลมนุษยชาติ เพียงแตเรียกชื่อ
แตกตางกันเทานั้นเอง แตเม่ือกลาวโดยสรุปแลว จุดหมายในชีวิตเหลานั้นลวนมีลักษณะอยาง
เดียวกัน คือ ความสุข และความสงบ  

ถึงแมวาแตละศาสนาจะมีจุดหมายชีวิตในลักษณะเดียวกันก็ตาม แตวิถี หรือแนวทาง
ดําเนินสูจุดหมายเหลานั้น กลับแตกตางกันอยางสิ้นเชิง โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเราพิจารณาในทาง
พระพุทธศาสนา จะเห็นวา มีหลักธรรมคําสั่งสอน (ธรรมวินัย) มากมาย ท่ีลวนเปนหลักปฏิบัติเพ่ือ
ชีวิตท่ีดีงาม และมีความสงบสุขท้ังสิ้น ซ่ึงหากคิดเปนจํานวนก็สามารถนับไดถึง ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ๑ และสามารถจัดเปนหมวดหมูไดเปนปฎกเรียกวา “พระไตรปฎก” แปลวา กระจาด 
ตะกรา อันเปนประมวลแหงคัมภีรท่ีรวบรวมพระธรรมวินัย ๓ หมวด หรือ ๓ ชุด ไดแก พระวินัย 
(วินัยปฎก) พระสูตร (สุตตันตปฎก) และพระอภิธรรม (อภิธรรมปฎก)๒  

แตถึงแมหลักคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเหลานี้จะมีมากมาย และหลักการ
ดังกลาว ลวนเปนหลักการปฏิบัติเพ่ือชีวิตท่ีมีความสุขก็ตาม แตก็มีจํานวนมากจนเกินไป ยากท่ีจะ
ศึกษาไดท้ังหมด ดังนั้นเพ่ือตองการศึกษาหลักคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาท่ีจําเพาะเจาะจงลง
ไปในเรื่องเก่ียวกับ “ชีวิตท่ีมีความสุขและสงบในทางพระพุทธศาสนา” ซ่ึงเปนชีวิตท่ีพึงประสงค
สําหรับชาวพุทธปุถุชนคนธรรมดาท่ัวไปแลว กลับกอใหเกิดคําถามตามมาวา “ชีวิตท่ีมีความสุขและ
สงบตามแนวพระพุทธศาสนาคือชีวิตเชนไร ?” และมีแนวทางปฏิบัติไปสูชีวิตเชนนั้นอยางไรบาง ? 

การท่ีเราจะตอบคําถามเหลานี้ไดนั้น กอนอ่ืนควรทําความเขาใจในประเด็นท่ีเก่ียวของ
เบ้ืองตนเสียกอน กลาวคือ ๑) ความหมายของ “ชีวิตท่ีมีความสุข” และ “ชีวิตท่ีมีความสงบ” ๒) 
ความสัมพันธระหวาง “ชีวิตท่ีมีความสุข” และ “ชีวิตท่ีมีความสงบ” ๓) ทําไมชีวิตท่ีมีความสุขแลว
ตองมีความสงบดวย ? ๔) แนวทางดําเนิน หรือทางปฏิบัติไปสู “ชีวิตท่ีมีความสุขและมีความสงบ
ตามแนว พระพุทธศาสนา” และ ๕) สิ่งท่ีเปนอุปสรรคในการดําเนินไปสู “ชีวิตท่ีมีความสุขและมี
ความสงบตามแนวพระพุทธศาสนา” 

๒. ความหมายของ “ชีวิตที่มีความสุข” และ “ชีวิตที่มีความสงบ” 
กอนท่ีจะทําความเขาใจเก่ียวกับ “ชีวิตท่ีมีความสุข” และ “ชีวิตท่ีมีความสงบ” ในทาง

พระพุทธศาสนา กอนอ่ืนตองทําความเขาใจ คํา ๒ คํา นี้กอน คือ คําวา “ความสุข” และ “ความ
สงบ” กลาวคือ 

                                                   
๑ ที.สี.อ. (ไทย) ๑๑/๑๐๘. 
๒ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๓๐, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๘), หนา ๘๗. 
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คําวา “ความสุข” ตรงกับภาษาบาลีวา “สุขะ” แปลวา ความสุข ความสะดวก ความ
สบาย ความสําราญ ความผาสุก๓ หรือ ธรรมหรือสิ่งท่ีปราศจากความทุกข ไมมีความทุกข ไม
กอใหเกิดความทุกข๔ แสดงใหเห็นวา ความสุขมีความหมายสําคัญอยู ๒ นัยดวยกันคือ                
๑) ความหมายในเชิงบวก หมายถึง ธรรมหรือสภาวะแหงความสุข สบาย ดี งาม ดีงาม เบิกบาน 
ราเริง แจมใส ผาสุก สนุกสนาน เปนตน ๒) ความหมายในเชิงลบ หมายถึง ธรรมหรือสภาวะท่ี
ปราศจากความทุกข ไมมีความทุกข ความหมดทุกข ความขจัดหรือสามารถทําลายความทุกขเสียได 
นอกจากนี้  “ความสุข” ในทางพระพุทธศาสนายังหมายถึง “บุญ” อีกดวย ดังพุทธพจน ท่ี
พระพุทธเจาไดตรัสแกภิกษุท้ังหลายวา “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายอยากลัวบุญเลย คําวา ‘บุญ’ นี้ 
เปนชื่อของความสุข ท่ีนาปรารถนา นาใคร นารัก นาพอใจ”๕  
 ในพระไตรปฎกแบงความสุขออกเปน ๒ ประเภท คือ (๑) ความสุขสบายทางกาย (กายิก
สุข) และ (๒) ความสุขสบายทางใจ (เจตสิกสุข) บรรดาสุข ๒ อยางนี้ ความสุขทางใจเปนเลิศท่ีสุด๖ 
และความสุขท้ัง ๒ ประเภทนี้ แบงออกเปน ๒ ระดับดวยกัน คือ (๑) ความสุขระดับท่ัวไป หรือ
ระดับชาวบาน เปนความสุขท่ีเจือดวยกิเลส ตัณหา หรือกามคุณ เรียกวา “สุขมีอุปธิ” คือ สุขเจือ
กิเลสท่ีเปนไปในภูมิ ๓ (กามาวจร,  รูปาวจร,  อรูปาวจร) เปนสุขระดับโลกิยะ อาจเรียกวา “กาม
สุข” หรือ “โลกิยสุข” และ (๒) ความสุขระดับสูง เปนความสุขท่ีเกิดจากความไมมีกิเลสตัณหา หรือ
ความสามารถทําลายกิเลสบางสวน เชน พระโสดาบัน พระสกทาคามี หรือ ทําลายกิเลสอาสวะ
ท้ังหมดไดอยางเด็ดขาด เชน พระอรหันต เรียกวา “สุขท่ีไมมีอุปธิ” คือ สุขไมเจือกิเลส เปนสุข
ระดับโลกุตตระ จึงเรียกอีกอยางวา “โลกุตตรสุข”๗  

ดังนั้น คําวา “ชีวิตท่ีมีความสุข (Happy Life)” ในท่ีนี้ ในทางพระพุทธศาสนาจึง
หมายถึง ชีวิตท่ีมีลักษณะสําคัญท้ัง ๔ ประการนี้ ดังนี้ 

(๑) เปนชีวิตท่ีมีความสุขสบายท้ังทางกายและทางจิตใจ 
(๒) เปนชีวิตท่ีปราศจากความทุกข ไมมีทุกข หรือความทุกขเกิดข้ึนไมได 
(๓) เปนชีวิตท่ีเปนบุญ 
(๔) เปนชีวิตในระดับท่ัวไป หรือระดับชาวบาน (ระดับปุถุชน) 

สวนคําวา “ความสงบ” ตรงกับภาษาบาลีวา “สมาธิ” แปลวา ความสงบ ความมีจิตใจ
ต้ังม่ัน หรือสมาธิ หมายถึง มีจิตใจสงบ ต้ังม่ัน มีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ไมซัดสาย หรือไมกระวน

                                                   
๓ พระมหาโมคคัลลานะ (ผูรจนา), คัมภีรอภิธานวรรณนา, แปลและเรียบเรียงโดย พระมหาสมปอง มุทิ

โต, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยรูวงศพริ้นทติ้ง จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๑๔๐. 
๔ วิ.ม. (ไทย) ๔/๕/๘. 
๕ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๒๒/๓๖๖. 
๖ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๗๑/๑๐๓. 
๗ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๖๕-๗๐/๑๐๒-๑๐๓. 

 

กระวายไปในอารมณอ่ืนๆ๘ สมาธิแบงออกเปน ๓ ประเภท ไดแก (๑) ขณิกสมาธิ คือ เปนสมาธิ
ชั่วขณะ เปนพักๆ เปนระยะๆ (momentary concentration) จัดเปนสมาธิจิตข้ันตน ซ่ึงเปนสมาธิ
ท่ีใชประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีการงานในชีวิตประจําวันใหไดผลดี และใชเปนจุดต้ังตนในการ
เจริญวิปสสนาก็ได (๒) อุปจารสมาธิ คือ สมาธิจิตท่ีเฉียดๆ หรือสมาธิจวนจะแนวแน (access 
concentration) เปนสมาธิเม่ือจิตต้ังม่ันโดยละ หรือระงับนิวรณได ถามองในแงการกําหนดอารมณ
กรรมฐาน ก็เปนชวงท่ีเกิดปฏิภาคนิมิต (ภาพท่ีมองเห็นในใจของสิ่งท่ีใชเปนอารมณกรรมฐาน ซ่ึง
ประณีตลึกซ้ึงเลยจากข้ันท่ีเปนภาพติดตาไปอีกข้ันหนึ่ง เปนของเกิดจากสัญญาบริสุทธิ์ ปราศจากสี
ปราศจากมลทิน สามารถนึกขยายหรือยอสวนไดตามปรารถนา) เปนสมาธิจวนเจียนจะแนวแนโดย
สมบูรณ ใกลจะถึงฌาน เม่ือชํานิชํานาญคุนดีแลว ก็จะแนวแนกลายเปนอัปปนาสมาธิ เปนองคแหง
ฌานตอไป และ (๓) อัปปนาสมาธิ คือ สมาธิแนวแน สมาธิท่ีแนบสนิทโดยสมบูรณ (attainment 
concentration) เปนสมาธิจิตระดับสูงสุด ซ่ึงมีในฌานท้ังหลาย ถือวาเปนผลสําเร็จท่ีตองการของ
การเจริญสมาธิ๙  

นอกจากนี้ ยังมีความหมายตรงกับคําวา “วิเวก” ซ่ึงแปลวา ความสงบ ความสงัด ความ
ปลีกออกอีกดวย ในพระไตรปฎกแบงความสงบ หรือความสงัด ท่ีเรียกวา “วิเวก” ออกเปน ๓ 
ประเภท คือ (๑) กายวิเวก คือ ความสงบ หรือความสงัดกาย ไดแก อยูในท่ีเงียบ สงัด หรือการ
ดํารงอิริยาบถและเท่ียวไปผูเดียว (๒) จิตตวิเวก คือ ความสงบ หรือความสงัดภายในจิต ไดแก ทํา
จิตใหสงบผองใส สงัดจากนิวรณ สังโยชน และอนุสัย เปนตน นอกจากนี้ยังหมายเอาจิตแหงทานผู
บรรลุฌาน และอริยมรรค อริยผลอีกดวย และ (๓) อุปธิวิเวก คือ ความสงบเย็น หรือความสงัดจาก
กิเลสท้ังปวงไดแก ธรรมเปนท่ีสงบระงับสังขารท้ังปวง ปราศจากกิเลสก็ดี ขันธก็ดี อภิสังขารก็ดี ท่ี
เรียกวา อุปธิ หมายเอาพระนิพพาน๑๐ ความสงบหรือความสงัดนี้ สามารถแบงออกเปน ๒ ระดับ
เชนเดียวกันกับความสุข คือ (๑) ความสงบในระดับท่ัวไป หรือระดับชาวบาน (โลกิยะ) และ (๒) 
ความสงบระดับสูงสุด คือ ความสงบจากกิเลสโดยสิ้นเชิง คือ พระอริยบุคคลในระดับตางๆ นั่นเอง  

ดังนั้น คําวา “ชีวิตท่ีมีความสงบ (Peacful Life)” ในท่ีนี้  จึงหมายถึง ชีวิตท่ีมีลักษณะ
สําคัญท้ัง ๔ ประการนี้ ดังนี้ 
  (๑) เปนความสงบทางกาย คือ สงบจากการกระทําความชั่วท้ังปวง 
  (๒) เปนความสงบทางจิตใจ คือ มีจิตใจสงบ ระงับจากกิเลส หรือ มีจิตใจไมกระวน
กระวาย ด้ินรน ไขวควา ตามอํานาจของกิเลส สามารถทําใหจิตใจสงบระดับจากสิ่งเหลานั้นได ท้ังใน
ระดับชั่วคราวและถาวร 

                                                   
๘ พระมหาโมคคัลลานะ (ผูรจนา), คัมภีรอภิธานวรรณนา, หนา ๒๑๓-๒๑๔. 
๙ อภิ.สงฺ.อ. (ไทย) ๗๕/๓๒๓, และ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย

ความ, พิมพครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๘๒๖. 
๑๐ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๗/๓๒-๓๔, และคําอธิบายเพ่ิมเติมใน พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), 

พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๐๒. 
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  (๓) เปนชีวิตท่ีดําเนินไปดวยความมุงม่ัน หรือต้ังใจม่ัน (สมาธิ) 
  (๔) เปนชีวิตท่ีเงียบสงบในระดับท่ัวไป หรือระดับชาวบาน (ระดับปุถุชน) 

นี่คือความหมายของ “ชีวิตท่ีมีความสุข (Happy Life)” และ “ชีวิตท่ีมีความสงบ 
(Peacful Life)” ตามแนวพระพุทธศาสนาในความหมายท่ัวๆ ไป 

๓. ความสัมพันธระหวาง “ชีวิตที่มีความสุข” และ “ชีวิตที่มีความสงบ” 
จะเห็นวา “ความสุข” และ “ความสงบ” มีความสําคัญมากในทางพระพุทธศาสนา อาจ

กลาวไดวา พระพุทธศาสนาจะไมแยกตางหากจากความสุขและความสงบ เริ่มต้ังแตข้ันตนในการทํา
ความดี หรือกรรมดีท่ัวๆ ไป อันเปนความสุขเบ้ืองตนสําหรับปุถุชน พระพุทธศาสนาก็เรียกวา 
“บุญ” มีพุทธพจนตรัสวา “การสั่งสมบุญนําสุขมาให”๑๑ หรือ “คําวา ‘บุญ’ นี้  เปนชื่อของ
ความสุข”๑๒ แมในการบําเพ็ญเพียรทางจิตหรือเจริญภาวนา ความสุขก็เปนปจจัยสําคัญท่ีชวยใหเกิด
สมาธิ ดังพุทธพจนวา “เม่ือมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน (เปนสมาธิ)”๑๓ และเม่ือจิตเปนสมาธิ หรือบรรลุฌาน 
ความสุขและความสงบก็เปนองคประกอบของฌาน ท่ีเรียกวา “ฌานสุข” ความสุขท่ีเนื่องดวยฌาน 
หรือความสุขท่ีเนื่องดวยความสงบ๑๔ เทากับหมายความวา “ความสงบกอใหเกิดความสุขได” และ
ในขณะเดียวกัน “ความสุขก็กอใหเกิดความสงบได” เชนเดียวกัน  

นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังยกยองความสุขท่ีเกิดจากความสงบ (สันติ) วา ไมมี
ความสุขใดๆ เทียบได ดังพุทธพจนท่ีวา “ความสุขอ่ืนยิ่งไปกวาความสงบยอมไมมี”๑๕ ซ่ึงความสงบ 
(สันติ) ในพุทธพจนบทนี้ ทานหมายถึง ความสงบระงับจากกิเลสอยางสิ้นเชิง ท่ีทานเรียกวา “พระ
นิพพาน” อันเปนความสุขข้ันสูงสุด หรือเปนความสุขและความสงบในระดับโลกุตตระ ดังพุทธพจน
ท่ีวา “พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง (บรมสุข)”๑๖ คือ เปนความสุขสูงสุด และเปนจุดหมายสูงสุด
ในทางพระพุทธศาสนา เทากับแสดงวา ในระดับโลกุตตระหรือในระดับสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
ความสุข กับ ความสงบ เปนสิ่งเดียวกัน แตเม่ือพิจารณาในระดับปุถุชนคนท่ัวไป (ระดับโลกิยะ) แลว 
จะเห็นวา คําวา “นิพพาน” ก็คือ ความดับทุกข หมดปญหา เปนชีวิตท่ีไมมีความทุกข ไมมีความ
เดือดรอน หรือหมดความกระวนกระวายใจ ท้ังแบบชั่วคราว และแบบถาวร ดังท่ี หลวงพอพุทธ
ทาส เรียกนิพพานชั่วคราวในระดับชาวบาน (หรือชีวิตท่ีมีความสุข ไมมีทุกข หมดทุกข) วา 

                                                   
๑๑ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๑๘/๖๘. 
๑๒ ขุ. อิติ. (ไทย) ๒๕/๒๒/๓๖๖. 
๑๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๙/๔๑๙. 
๑๔ ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๑๒/๑๙๒; ขุ.อุ.อ. ๑๒/๑๑๒. 
๑๕ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๒/๙๕. 
๑๖ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๑๖/๒๕๔. 

 

“นิพพานชิมลอง” หรือ “นิพพานตัวอยาง” จนกวาจะสามารถดับกิเลสหรือกําจัดจัดความทุกขได
อยางแทจริงนั่นคือ “นิพพานท่ีแทจริง”๑๗ 

ดังนั้น จากท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ เปนการแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง  “ชีวิตท่ีมี
ความสุข (Happy Life)” และ “ชีวิตท่ีมีความสงบ (Peacful Life)” วา ในระดับพ้ืนฐานแลว บุญก็
คือความสุขท่ีเปนผลมาจากการกระทําความดี สวนความสงบเปนผลมาจากการท่ีจิตใจมีความมุงม่ัน 
หรือต้ังม่ัน ไมฟุงซานกระวนกระวาย (สมาธิ) ในระดับนี้ความสุขและความสงบเปนคนละอยางกัน 
สวนในระดับกลาง ความสงบ (สมาธิ หรือวิเวก) เปนบอเกิดของความสุข และความสุขก็เปนบอเกิด
ของความสงบเชนเดียวกัน และในระดับสูงสุด ความสุขและความสงบของชีวิตท่ีแทจริงกลับเปนสิ่ง
เดียวกัน คือ พระนิพพาน นั่นเอง  

๔. ทําไมชีวิตที่มีความสุขแลวตองมีความสงบดวย ? 
จากความสัมพันธระหวาง “ชีวิตท่ีมีความสุข (Happy Life)” และ “ชีวิตท่ีมีความสงบ 

(Peaceful Life)” ดังกลาวแลว แสดงใหเห็นวา “ความสุข” และ “ความสงบ” เปนองคธรรมท่ี
ควบคูไปดวยกัน อยูใกลชิด อยูในชุดเดียวกัน และอิงอาศัยกันและกัน กลาวคือ  

เม่ือ “ความสุข” เกิดข้ึน “ความสงบ” ยอมจะเกิดตามมา และเม่ือ “ความสงบ” เกิด 
“ความสุข” ก็จะเกิดตามมาดวยเชนกัน ซ่ึงคําวา “ความสุข” และ “ความสงบ” ในท่ีนี้หมายเอา
ความสุขและความสงบทางใจ ดังกระบวนธรรมท่ีวา “...เม่ือมีปราโมทย ยอมเกิดปติ เม่ือใจมีปติ 
กายยอมสงบ เธอมีกายสงบ ยอมไดรับสุข เม่ือมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน...”๑๘ แตถาใจไมสงบ ความสุขใจก็
เกิดข้ึนไมได หรือหากใจไมมีความสุข ความสงบใจก็เกิดข้ึนไมไดเชนเดียวกัน  

ในขณะเดียวกัน หากกายสงบหรือมีความสุขสบายทางกาย อาจจะมีผลทําใหใจสงบ
หรือไมสงบก็ได และอาจมีผลทําใหใจมีความสุขหรือไมมีก็ไดเชนเดียวกัน ดังนั้น เม่ือใจสงบหรือใจมี
ความสุขยอมสงผลตอกายใหสงบและมีความสุขได พระพุทธศาสนาจึงใหความสําคัญกับความสุข
ทางใจและความสงบทางใจมากกวาทางกาย ถึงกระนั้นก็ตองตระหนักวา “ความสุข (สุขะ)” และ 
“ความสงบ (สมาธิ)” ก็ยังเปนองคธรรมคนละอยาง “ความสุข” ก็เปนอยางหนึ่ง “ความสงบ” ก็เปน
อีกอยางหนึ่ง หรือ ความสุขก็อีกอยางหนึ่ง สมาธิก็อีกอยางหนึ่งนั่นเอง 

เม่ือเปนเชนนี้ในระดับวิถีชีวิตปุถุชนแสดงใหเห็นวา “ชีวิตท่ีมีความสุข (Happy Life)” 
หากขาด “ความสงบ (Peaceful Life)” แลว ก็ชื่อวา ไมมีความสุขท่ีแทจริง หรือเปนชีวิตท่ีขาด
ความสมบูรณ กลาวคือ หากบุคคลมีความสุขสบาย (ทางกาย) แตกายและใจไมสงบ มีแตความเรา
รอนกระวนกระวาย หรือมีความอิจฉาริษยา จองท่ีจะทําลายเบียดเบียนกันและกันอยู ถึงแมจะสุข

                                                   
๑๗  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน : พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ), โอวาทคําสอนสําหรับพระภิกษุ

บวชใหม : คูมือดําเนินชีวิตของนักบวชไตรมกาสาวพัสดร ฉบับสมบูรณ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและ
สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๙), หนา ๓๑๑-๓๑๓. 

๑๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๒/๓๑๓. 



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘24 25วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 

สบายก็จริง แตก็ไมมีความสุขท่ีแทจริงได อยางเชน คนท่ีเปนมหาเศรษฐี มีเงินนับพันลาน แตจิตใจ
ไมสงบ ยังโลภอยากไดเพ่ิมมากข้ึน ไมรูจักพอ ชีวิตของเขาก็จะมีแตความเรารอนกระวนกระวายใจ 
เพราะขาดความสงบและความสุขทางใจนั่นเอง  

ในทางตรงกันขาม ถึงแมบุคคลจะมีความเงียบสงบสงัดกาย หรืออยูในสถานท่ีสงบสงัดก็
จริง แตจิตใจไมมีความยินดีในความสงบสงัดนั้น (ไมมีความสงบทางใจ)  ความสุขก็ไมเกิด แตกลับ
ทําใหเกิดความทุกขไดโดยงาย ดังนั้น “ความสุข (สุขะ)” และ “ความสงบ (สมาธิ)” จึงหมายถึง
ความสมบูรณแหงชีวิตในระดับปุถุชนคนท่ัวไป ถึงแมวาในระดับสูงสุดท้ังสองสิ่งจะเปนสิ่งเดียวกันก็
ตาม และท่ีสําคัญท้ังสองสิ่งนี้ลวนมีความสัมพันธตอกันและกันดังไดกลาวแลว  

๕. แนวทางดําเนิน หรือทางปฏิบัติ (Mean) ไปสู “ชีวิตที่มีความสุข (Happy Life)” 
และมีความสงบ (Peaceful Life)” ในวิถีชีวิตของปุถุชนตามแนวพระพุทธศาสนา 

เม่ือเราทราบความหมาย และความสําคัญของ “ชีวิตท่ีมีความสุข (Happy Life)” และ 
“ชีวิตท่ีมีความสงบ (Peaceful Life)” ตามแนวพุทธจริยศาสตรแลว ประเด็นตอไปท่ีจะตอง
พิจารณาก็คือ “มีวิธีการปฏิบัติอยางไรบาง ท่ีจะนําไปสูชีวิตชีวิตท่ีมีความสุขและความสงบได ?” ซ่ึง
ในทางพระพุทธศาสนาไดเสนอแนวทาง หรือวิธีปฏิบัติไว ๑๐ ประการ ดังนี้ 

(๑) การเสียสละ บริจาค หรือใหส่ิงของเผ่ือแผแกบุคคลอ่ืน (Charity) ขอนี้เปน
แนวทางท่ีทําใหชีวิตมีความสุข (Happy Life)” และ “มีความสงบ (Peaceful Life) ได เพราะการท่ี
บุคคลสามารถเสียสละ หรือใหวัตถุสิ่งของเผื่อแผแกบุคคลอ่ืนไดนั้น บุคคลนั้นจะตองเปนคนท่ีมี
จิตใจออนโยนมีเมตตา ไมตระหนี่ถ่ีเหนียว และไมเห็นแกตัว จึงจะสามารถเสียสละวัตถุหรือสิ่งของ 
และแมแตอารมณโกรธแคนอาฆาตก็สามารถสละได นอกจากนี้ผูท่ีมีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผแกคนอ่ืน
ยอมสามารถผูกไมตรีจิตแกทุกๆ คนได บุคคลเชนนี้ยอมมีชีวิตท่ีมีความสงบสุข เพราะจิตใจท่ี
อยากจะใหยอมมีความสุขกวาจิตใจท่ีอยากจะได ดังพุทธพจนท่ีวา  
    “บุคคลผูไมตระหนี่ ใหทานอยู ยอมเปนท่ีรักของคนหมูมาก เขา

ยอมไดรับเกียรติ เจริญดวยยศ เปนผูไมเกอเขิน แกลวกลาเขาสูบริษัท 
เพราะเหตุนั้นแล บัณฑิตท้ังหลายผูหวังความสุข จงขจัดความตระหนี่อัน
เปนมลทิน แลวใหทาน”๑๙  

ขอนี้ตรงกับ “ทานมัย” การทําบุญดวยการใหปนสิ่งของ เปนความสุขสงบท่ีเกิดข้ึนจาก
การเสียสละแบงปนใหแกผูอ่ืน เรียกวา ความสุขสงบเย็นท่ีเกิดจากการให 

(๒) ความสามารถฝกฝนและควบคุมตนเองตามกฎเกณฑทางศีลธรรมและกฎเกณฑ
ทางสังคมได (Morality) หมายถึง ความมีศักยภาพในการควบคุมและฝกฝนตนเองใหเปนไปตาม
หลักศีลธรรมและกฎเกณฑทางสังคม เชน กฎหมาย จารีต ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคมได ใหสามารถประพฤติ ปฏิบัติ และแสดงออก ท้ังทางรางกายและทางวาจาไดอยางเหมาะสม
                                                   

๑๙ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๔/๕๕. 

 

และสมวัยของตนเอง ขอนี้เปนแนวทางแหงความสงบสุขได เพราะหากบุคคลสามารถควบคุมการ
กระทําและการแสดงออกของตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม ไมวาจะอยูในสังคมใดๆ ก็ตาม ก็ไม
สรางปญหาใหแกสังคมนั้นๆ ทําใหตนเองและสังคมโดยสวนรวมมีระเบียบและสงบสุขไปดวย ดังนั้น 
ในระดับชาวบานพระพุทธศาสนาจึงถือวา ศีลเปนสิ่งท่ีดีงาม เปนหนทางนําชีวิตไปสูความสงบสุข ดัง
พุทธภาษิตวา “ศีลเปนสิ่งท่ีดีงาม ศีลเปนสิ่งท่ียอดเยี่ยมในโลก”๒๐ ขอนี้ตรงกับ “สีลมัย” การทําบุญ
ดวยการรักษาศีล หรือประพฤติมีระเบียบวินัย เปนความสงบสุขท่ีเกิดจากการสามารถควบคุมตัวเอง
ใหอยูในกฎระเบียบของสังคมและศาสนาได 

(๓) ความสามารถฝกฝนและอบรมจิตใจของตนเองใหเกิดสติปญญา (Mental 
Culture) หมายถึง มีศักยภาพท่ีดีงามทางจิตใจ หรือมีวัฒนธรรมท่ีดีงามทางจิตใจ ไดแก 
ความสามารถท่ีจะควบคุมหรือฝกฝนอบรมจิตใจของตนเองใหมีความเขมแข็ง ม่ันคง ใจเย็น ไมวูวาม
โกรธงาย มีสติปญญาคอยควบคุมและกํากับอยูเสมอจนเกิดความดีงามและสติปญญาข้ึนในตนเอง 
ขอนี้ก็เปนหนทางไปสูชีวิตท่ีสงบสุขไดเชนเดียวกัน เพราะในทางพระพุทธศาสนาถือวา การกระทํา
ทางกายและวาจาของมนุษยไมวาจะดี หรือชั่ว ลวนมีจุดกําเนิดสําคัญมาจากจิตใจท้ังสิ้น ดังนั้นหาก
บุคคลสามารถพัฒนาจิตใจของตนเองได ใหคิดกระทําแตสิ่งท่ีดีงาม ละเวนสิ่งท่ีชั่วชาแลว ชีวิตและ
สังคมโลก ก็จะมีแตความสงบสุข เพราะไมมีคนทําชั่ว ความสําคัญของจิตใจนี้มีพุทธพจนวา  

  “ธรรมท้ังหลาย มีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ สําเร็จดวยใจ 
 ถาคนมีใจชั่ว ก็จะพูดชั่ว หรือทําชั่วตามไปดวย 
 เพราะความชั่วนั้น ความทุกขยอมติดตามเขาไป 
 เหมือนลอหมุนตามรอยเทาโคท่ีลากเกวียนไป ฉะนั้น 
  ...ถาคนมีใจดี ก็จะพูดดี หรือทําดีตามไปดวย 
 เพราะความดีนั้น ความสุขยอมติดตามเขาไป 
 เหมือนเงาติดตามตัวเขาไป ฉะนั้น”๒๑ 

ขอนี้ตรงกับ “ภาวนามัย” การทําบุญดวยการเจริญภาวนา คือ ฝกอบรมจิตใจเจริญ
ปญญา เปนความสงบสุขท่ีเกิดจากการมีจิตใจดีงาม และมีสติปญญารูเทาทันความเปนจริง 

(๔) มีความสุภาพ ออนนอม และถอมตน (Revenge or Respect) หมายถึง เปนผูมี
อุปนิสัย กริยา หรือการแสดงออกตางๆ ไดอยางสุภาพ ออนนอม ไมเยอหยิ่ง จองหอง ไมวาจะเปน
ทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ ซ่ึงพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย ทานเรียกวา “มีกายท่ีออน
นอม” สวนทางวาจา ทานเรียกวา “มีวาจาท่ีออนหวาน” สวนจิตใจนั้น ทานเรียกวา “มีจิตใจท่ี
ออนโยน นุมนวล” ผูท่ีมีลักษณะเชนนี้ยอมเปนท่ีรักของบุคคลท่ัวไป ท้ังไดรับความเอ็นดู และความ
เมตตาจากผูใหญเสมอๆ อันจะทําใหมีชีวิตท่ีสงบสุขและเจริญกาวหนาได ดังพุทธพจนท่ีตรัสวา  

                                                   
๒๐ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๘๖/๓๖. 
๒๑ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑-๒/๒๓-๒๔. 
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   “ธรรม ๔ ประการ คือ ความมีอายุยืน (อายุ) มีผิวพรรณดี (วรรณะ) มี
ความสุข (สุขะ) และมีกําลังวังชา (พละ) ยอมเจริญแกผูกราบไหว ผูออน
นอมตอผูใหญ เปนนิตย”๒๒ 

ขอนี้ตรงกับ “อปจายนมัย”การทําบุญดวยการประพฤติออนนอม เปนความสงบสุขท่ี
เกิดจากการมีความประพฤติออนนอมถอมตนตอบุคคลอ่ืน เปนคนนารัก ไมเยอหยิ่งจองหอง 

(๕) มีความขวนขวายชวยเหลือรับใชในกิจการ การงานของผูอ่ืน ตามสมควรแกการ
งานและฐานะท่ีตนสามารถกระทําได (Service in helping other) หมายถึง มีความกระตือรื้อ
รน สนใจ ชวยเหลือ หรือรับใช ในการกระทํากิจการการงานของผูอ่ืนตามสมควรแกการงาน ฐานะ 
และความสามารถท่ีตนเองจะพึงกระทําได โดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ ซ่ึงการชวยเหลือดังกลาว
จะตองเหมาะสมกับการงาน ไมใชชวยทําใหทุกอยางจนเจาของงานไมตองทําอะไรเลย ซ่ึงการ
กระทําดังกลาวถือวาชวยเหลือไมเหมาะสมกับการงาน หรือกระทําเกินหนาท่ี นอกจากนี้จะตอง
เหมาะสมกับฐานะของตนเอง และเทาท่ีความสามารถจะชวยได เชน หากมีงานทําบุญบานเพ่ือน
บาน ก็ใหความชวยเหลือเทาท่ีตนเองสามารถชวยได ไมวาจะเปน แรงกาย และแรงทรัพยตาม
สมควร เปนตน และท่ีสําคัญการชวยเหลือดังกลาวจะตองเปนการกระทําท่ีไมหวังผลตอบแทนดวย 
จึงจะทําใหมีความสุขได เพราะหากเราชวยเหลือเพียงเพราะตองการสิ่งตอบแทนแลวละก็ หากไมได
ตามท่ีหวัง หรือไดไมเทากับท่ีหวัง ก็จะทําใหมีความทุกขได ขอนี้ตรงกับ “เวยยาวัจจมัย” การ
ทําบุญดวยการชวยขวนขวายรับใชในกิจท่ีชอบท่ีดีงาม เปนความสงบสุขท่ีเกิดจากการชวยเหลือ
ขวนขวายรับใชในการงานหรือกิจการตามสมควรแกการงานและแกตนเอง 

(๖) แบงปน หรือเฉล่ียคุณงามความดีใหแกผูอ่ืน (Sharing merits with other) 
หมายถึง ขณะท่ีตนเองกําลังทําคุณงามความดีอยู ก็มีจิตเมตตาเอ้ือเฟอ หรือแบงปนคุณงามความดี
เหลานั้นใหแกผูอ่ืนดวย โดยการชักชวน เชิญชวน หรือสนับสนุนใหคนอ่ืนมีสวนรวมในการกระทํา
ความดีรวมกับตนเอง หรือจะกลาวสั้นๆ ก็คือ ใหคนอ่ืนมีสวนรวมในการทําสิ่งท่ีดีงาม และมี
ประโยชนรวมกับตันเอง ไมตระหนี่บุญ ไมตระหนี่ในการทําความดี เพราะนอกจากตนเองจะมี
ความสขุแลวก็สามารถชวยใหคนอ่ืนมีความสุขอีกดวย ขอนี้ตรงกับ “ปตติทานมัย” ทําบุญดวยการ
เฉลี่ยสวนแหงความดีใหแกผูอ่ืน เปนความสงบสุขท่ีเกิดจากการใหผูอ่ืนมีสวนรวมในการทําความดี
งามกับตนเอง ไมตระหนี่บุญ ไมตระหนี่ความดี ไมตระหนี่ความสุข 

(๗) มีความรูสึกช่ืนชม ยินดี เม่ือคนอ่ืนไดดี (Rejoicing in the merits of other) 
หมายถึง มีความรูสึกยินดี พลอยดีใจ มีความสุขดวย เม่ือเห็นคนอ่ืนกระทําความดี หรือไดรับผลดี
จากการกระนั้นๆ โดยไมอิจฉาริษยา ท้ังตอหนาและลับหลัง ไมวาความดีเหลานั้นตนเองจะสามารถ
กระทําได หรือไมสามารถกระทําไดก็ตาม พรอมท้ังแสดงความชื่นชมยินดีในความดีเหลานั้นของเขา
อีกดวย หากทําไดดังนี้ชีวิตก็จะมีแตความสงบสุข เพราะสังคมทุกวันนี้ท่ีมีปญหาตางๆ เกิดข้ึน สวน

                                                   
๒๒ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๐๙/๖๔. 

 

หนึ่งมาจากความอิจฉาริษยา เพราะทนเห็นคนอ่ืนไดดีกวาตนเองไมไดนั่นเอง ขอนี้ตรงกับ 
ปตตานุโมทนามัย ความสงบสุขท่ีเกิดจากการยินดีในความดีของคนอ่ืน 

(๘) มีความขยันหม่ันเพียรในการศึกษาหาความรู ท้ังทางโลกและทางธรรม 
(Listening to the Dhamma) หมายถึง ตองแสวงหาความรูท้ังทางโลก เชน ศึกษาศิลปะ
วิทยาการตางๆ ต้ังแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมท้ังวิชาการตางๆใน
การประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต เพ่ือฝกฝนตนเองใหเปน “คนเกง” นอกจากนี้ยังไมพอ จะตองหม่ัน
ศึกษาหาความรูในทางธรรม หรือทางศาสนา เพ่ือฝกฝนตนเองในดานคุณธรรม เชน หม่ันฟงธรรม 
ฟงเทศน หรืออานคัมภีรทางศาสนา หรือจากผลงานของทานผูรูทางศาสนาตางๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง
ใหเปน “คนดี” หากหม่ันศึกษาความรูท้ังทางโลกและทางธรรมครบก็จะทําใหเปนคนเกงและคนดีใน
สังคมได จึงจะสามารถสรางสรรคสังคมและประเทศชาติได เพราะหากมีแตความรู แตขาดคุณธรรม 
ก็จะทําใหตนเองและสังคมเดือดรอนได ทานเปรียบเหมือนระเบิดท่ีไมมีสลักนิรภัย ท่ีพรอมจะระเบิด
ไดทุกเม่ือ สวนคนท่ีมีความรูและมีคุณธรรม คือ เปนคนเกงและคนดีทานเปรียบเหมือนระเบิดท่ีมี
สลักนิรภัย ซ่ึงไมสามารถทําอันตรายแกใครได ท้ังยังสามารถชวยปกปองคุมครองผูใชไดอีกดวย ขอ
ตรงกับ ธัมมัสสวนมัย ความสงบสุขท่ีเกิดจากการศึกษาหาความรูท้ังทางโลกและทางธรรม 

(๙) การชวยแนะนํา ส่ังสอน หรือฝกอบรมคนอ่ืนใหเปนคนดีมีคุณธรรม (Preaching 
and teaching the Dhamma) หมายความวา นอกจากเราจะสามารถพัฒนาตนเองใหเปนคนดี
มีคุณธรรมแลว จะตองชวยกันพัฒนาและฝกฝนอบรมใหคนอ่ืนเปนคนดีมีคุณธรรม และมีชีวิตท่ีสงบ
สุขเชนเดียวกับตนเองอีกดวย หรือแมเห็นคนอ่ืนกระทําผิดก็ชวยแนะนํา สั่งสอนในสิ่งท่ีถูกท่ีควร 
และสิ่งท่ีสําคัญในการแนะนําคนอ่ืนคือ ไมหวังท่ีจะใหเขาเปนเหมือนเรา เพราะหากแนะนําไปแลว
คนอ่ืนไมทําตามตนเองก็จะทําใหเกิดความทุกขได เรียกวา ทุกขเพราะความหวังดี แตจะตองแนะนํา
สั่งสอนอยางเต็มท่ี ดวยความมานะพยายาม และการแนะนําสั่งสอนคนอ่ืนนั้นมี ๒ ประการ คือ (๑) 
การกระทําตนเองใหเปนแบบอยาง และ (๒) การแนะนําใหทําตาม ซ่ึงจะตองใชทุกวิธีทางในการ
แนะนํา แตหากเขายังด้ือรั้น ไมสนใจ ก็มีอุเบกขา วางใจเปนกลาง ไมโกรธ หรือเกลียดเขาเหลานั้น 
อยางนี้จะทําใหชีวิตมีความสุขได ขอนี้ตรงกับ ธัมมเทสนามัย ความสงบสุขท่ีเกิดมาจากการแนะนํา
สิ่งท่ีดีงามแกคนอ่ืน 

(๑๐) มีความคิด ความเห็น และความเขาใจถูกตอง ตรงตามความเปนจริง 
(Strightening one’s views) หมายถึง มีความคิดเห็นท่ีถูกตองตามทํานองคลองธรรม ศีลธรรม 
และกฎหมายบานเมือง เห็นสิ่งท่ีดีวาเปนสิ่งท่ีดี สิ่งท่ีถูก วาเปนสิ่งท่ีถูก สิ่งท่ีผิดวาเปนสิ่งท่ีผิด สิ่งท่ี
เปนบาปวาเปนสิ่งท่ีเปนบาป เชน เห็นวา การกินเหลา สูบบุหรี่ เปนสิ่งท่ีไมดี มีอันตรายตอสุขภาพ 
เปนตน ไมใชเห็นสิ่งท่ีถูกวาผิด เห็นสิ่งผิดวาถูก เห็นบุญวาบาป เห็นบาปวาบุญ เชน เห็นวาการยิง
นกตกปลาเปนการฝกสมาธิใหกับตนเอง เปนตน เม่ือบุคคลทําความเห็นของตนเองใหถูกตอง ตรง
ตามความเปนจริง ก็จะนําไปสูการประพฤติปฏิบัติตนไดถูกตอง เหมาะสมและดีงาม เม่ือนั้นชีวิตก็จะ
พบแตความสงบสุขเพียงอยางเดียว ขอนี้ตรงกับ ทิฏุชุกรรม การทําความเห็นใหถูกตอง 
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ดังนั้น หากบุคคลใดตองการมีชีวิตท่ีมีความสุขและสงบเย็นแลว ก็ควรปฏิบัติตาม
แนวทางท้ัง ๑๐ ประการดังกลาวขางตน เพ่ือพัฒนาชีวิตไปสูจุดหมาย คือ ความสุข และความสงบ 
ตามท่ีทุกคนปรารถนา และหลักการท้ัง ๑๐ ประการนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา “บุญกิริยา
วัตถุ ๑๐” หมายถึง ท่ีต้ังแหงการทําความดี ทางทําบุญ หรือทางดําเนินไปสูความสุขและความสงบ
เย็นนั่นเอง 

๖. สิ่งที่เปนอุปสรรคในการดําเนินไปสู “ชีวิตที่มีความสุขและมีความสงบตามแนว
พุทธจริยศาสตร” 

เปนธรรมดาวา สรรพสิ่งในธรรมชาตินี้ ลวนมีสิ่งท่ีตรงกันขาม คือ มีมืด ตองมีสวาง มีดี
ตองมีชั่ว เปนตน ในเม่ือมีสิ่งท่ีทําใหชีวิตมีความสุข (Happy Life) และ มีความสงบ (Peaceful 
Life)” ก็ยอมจะมีสิ่งท่ีจะมาคอยขัดขวาง หรือทําใหชีวิตวุนวายสับสนไดเชนเดียวกัน ดังนั้น ในขณะ
ท่ีกําลังดําเนินไปสู “ชีวิตท่ีมีความสุข (Happy Life)” และ “ชีวิตท่ีมีความสงบ (Peaceful Life)” 
ตามแนวทางดังกลาวขางตนนั้น ก็ยอมจะมีปญหา หรือสิ่งท่ีจะมาคอยขัดขวางไมใหไปสูจุดหมาย
ดังกลาว สิ่งเหลานี้เม่ือกลาวโดยรวมก็คือ “กิเลสตัณหา” นั่นเอง แตในท่ีนี้จะกลาวจําเพาะเจาะลง
ไปเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเปนอุปสรรคในการดําเนินไปสู ชีวิตท่ีมีความสุข (Happy Life) และมีความสงบ 
(Peaceful Life) ในระดับวิถีชีวิตของปุถุชนคนธรรมดาผูอยูครองเรือนท้ังหลาย ซ่ึงมีอยู ๒ ประการ 
คือ 

(๑) อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
อกุศลกรรมบถ แปลวา หนทางแหงความชั่ว ความทุกข ความเสื่อม หรือความชั่วท่ีเปน

หนทางนําไปสูความเสื่อม ความทุกข หรือความเดือดรอนตางๆ เรียกอีกอยางวา “อธรรม” แปลวา 
สิ่งท่ีไมดี ไมงามท้ังหลาย ทานจําแนกออกเปน ๑๐ ประการ คือ 

ความช่ัวท่ีกระทําทางกายมี ๓ ประการ คือ (๑) การฆาสัตวตัดชีวิต (ปาณาติบาต) (๒) 
การลักทรัพยสมบัติของผูอ่ืน (อทินนาทาน) (๓) การประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิจฉาจาร)  

ความช่ัวท่ีกระทําทางวาจามี ๔ ประการ คือ (๔) การพูดเท็จ (มุสาวาท) (๕) การพูด
สอเสียด คือ การพูดยุยงใหคนแตกแยก หรือทะเลาะกัน (ปสุณาวาจา) (๖) การพูดคําหยาบคาย ไม
สุภาพ ทําใหคนอ่ืนเจ็บใจ โกรธแคน (ผรุสวาจา) (๗) การพูดเพอเจอ คือ พูดจาเหลวไหล ไรสาระ 
(สัมผัปปลาปวาจา) 

ความช่ัวท่ีเกิดทางจิตใจ มี ๓ ประการ คือ (๘) ความโลภอยากไดของคนอ่ืน ไมรูจัก
พอดี (อภิชฌา) (๙) ความคิดปองราย ทําราย จองลางจองผลาญผูอ่ืน (พยาบาท) (๑๐) มีความ
คิดเห็นท่ีผิด หรือคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง (มิจฉาทิฐิ) ๒๓ 

 
 

                                                   
๒๓ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๗๘/๓๓๐. 

 

(๒) อบายมุข ๖ 
อบายมุข แปลวา ชองทางแหงความเสื่อม ทางแหงความพินาศ หนทางแหงความทุกข 

เหตุยอยยับแหงทรัพยสมบัติ ในพระไตรปฎกทานจําแนกออกเปน ๖ ประการ คือ 
  (๒.๑) การติดสุราและของมึนเมาทุกชนิด 
  (๒.๒) การชอบเท่ียวในเวลากลางคืน 
  (๒.๓) ชอบเท่ียวดูมหรสพและการละเลนตางๆ 
  (๒.๔) ติดการพนันทุกชนิด 
  (๒.๕) คบคนชั่วเปนมิตรสหาย 
  (๒.๖) ความเกียจครานในการทําการงานตางๆ๒๔ 

นี่คือ อุปสรรคในการพัฒนาตนเองเพ่ือดําเนินไปสูชีวิตท่ีสงบสุข เพราะความชั่วเหลานี้
หากบุคคลใดหลงเดินไปแลว ยอมทําใหชีวิตพบแตความทุกข เดือดเนื้อรอนใจ เม่ือนั้นความสุขและ
ความสงบก็เกิดข้ึนไมได ในทางพระพุทธศาสนาจึงเรียกวา “ความช่ัวรายในชีวิต” 

๗. สรุปและอภิปราย 
“ชีวิตท่ีมีความสุข (Happy Life)” และ “ชีวิตท่ีมีความสงบ (Peaceful Life)” ตามแนว

พระพุทธศาสนานั้นเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก เพราะหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาท้ังหมดลวนมี
จุดมุงหมายสําคัญอยูท่ี “ความสุข” และ “ความสงบ” ของชีวิต ดังนั้นหลักธรรมไมวาจะเปนใน
ระดับโลกิยะ หรือระดับชาวบาน และหลักธรรมในระดับเหนือโลกีย หรือโลกุตตระ ลวนมีจุดหมาย
เดียวกัน คือ “ความสุข” และ “ความสงบ” ในชีวิต แตถึงแมวาพระพุทธเจาจะทรงแสดงหลักธรรม
ไว ท้ังสองระดับก็ตาม แต ท่ีทรงเนนและย้ํามากท่ีสุด และถือวาเปนจุดหมายสูงสุดในทาง
พระพุทธศาสนาก็คือ “ความสุข” และ “ความสงบ” ท่ีสมบูรณแบบ หมายถึง “พระนิพพาน” 
นั่นเอง  

ถึงกระนั้นพระพุทธศาสนาก็มิไดละเลยตอ “ความสุข” และ “ความสงบ” ในระดับ
ชาวบาน หรือระดับโลกียแตประการใด เพียงแตทรงวางทางเลือก หรือแนะทางเลือกให สําหรับผูท่ี
ตองการความสุขและความสงบท่ีประณีตกวาความสุขและความสงบในระดับชาวบาน ซ่ึงเปน
ความสุขท่ีไมจีรังยั่งยืน ไมสมบูรณ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตองอาศัยวัตถุหรือสิ่งของมาสราง
ความสุขใหแกตนเอง ใหไดพิจารณา จะไดพัฒนาตนเองเลื่อนระดับฐานะความสุขใหสูงข้ึนเรื่อยๆ ได 
แตถึงกระนั้นก็มิไดทรงตอตานความสุขในระดับชาวบาน เพียงแตทรงกําชับใหผูท่ีแสวงหาความสุข
ในระดับนี้ พึงสํานึกในความเปนจริงของชีวิตวา ชีวิตน้ีไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตา จะได
แสวงหาความสุขระดับนี้ และเสพเสวยอยางไมประมาทมัวเมา มีสติอยูทุกเม่ือ และท่ีสําคัญจะตองมี
คุณธรรมประจําใจ เคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑทางศีลธรรมและทางสังคมอยางเครงครัด โดย
จะตองปฏิบัติตามแนวทางแหงความสุข ๑๐ ประการ (หรือบุญกิริยาวัตถุ) และหลีกหนี หรืองดเวน

                                                   
๒๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๗/๒๐๓. 
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จากความชัว่ตางๆ ท่ีจะมาทําลายความสุขสงบเย็นในชีวิต โดยมีความชั่วท่ีเรียกวา “อกุศลกรรมบถ 
๑๐” และ “อบายมุข ๖” เปนตน ดังไดกลาวมาแลวนั้น 
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ธรรมมาภิบาลในการบริหารงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
GOOD GOVERNANCE OF FISCAL ADMINISTRATION IN LOCAL 

ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS 
  

วิชชุกร นาคธน∗ 

Wichchukorn  Narkton 
 

บทคัดยอ 
ปญหาเก่ียวกับธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

ปญหาท่ีมีความสําคัญตอระบบการปกครองทองถ่ินอยางยิ่ง สาเหตุของปญหาแบงออกเปนสามดาน
คือ ปญหาท่ีเกิดจากรัฐ ปญหาท่ีเกิดจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและปญหาท่ีเกิดจากภาค
ประชาชน แนวทางในการแกไขในสวนของรัฐคือการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ทองถ่ินใหมีความชัดเจนเหมาะสมและเปนธรรมภายใตหลักการการกระจายอํานาจท่ีเปนหลักสากล
โดยเฉพาะการกําหนดในเรื่องของฐานภาษีซึ่งจะทําใหทองถ่ินมีรายไดเพียงพอกับการทําภารกิจโดยไม
ผูกพันอยูกับงบอุดหนุนจากรัฐบาลเปนหลักดังเชนในปจจุบัน ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดคือการพัฒนาธรรมาภิบาลของผูนําองคกรและระบบการบริหารใหอยูภายใตหลัก
ธรรมาภิบาลท่ีแทจริงโดยมีมาตรการท้ังจากหลักการในพระพุทธศาสนาและการผลักดันเปนกฎหมาย
ควบคูกัน ในสวนของภาคประชาชน หัวใจสําคัญท่ีสุดคือการสรางการมีสวนรวมและสรางสังคมแหง
การเรียนรูโดยมีการประสานการใชทรัพยากรและเครือขายภาคประชาชนหรือประชาสังคมท่ีเขมแข็ง
บนหลักการแหงการสํานึกรักทองถ่ินของตนอยางแทจริง  
 
คําสําคัญ: ธรรมาภิบาล, การบริหารงานคลัง. 
 

ABSTRACT 
The problem of Good Governance in fiscal administration of Local 

Administrative Organizations is a significant problem of local administrative system. 
The causes of the problem came from three aspects; the first the problem from 
the state, the problem from local administrative organizations and the problem 
from people. The approaches to the solutions of the problems were that; the 
problem from state, there should be reform  of policy and related laws of local 
administrative organizations based on clear, appropriate and just decentralization, 
especially the local taxation so that the local administrative organizations would 

                                                           

 ∗อาจารยประจาํคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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have enough budgets to run their own activities without depending on the budget 
from the central government as it is at the present. As for the problem from local 
administrative organizations is the problem of good governance development of 
the organizational leaders and the administrative system, how to manage them to 
be under the good governance in the real sense by applying the system from 
Buddhism and to push the good governance into law. As for the problems from the 
people; the real core of the problem is to create public participation and learning 
society by sharing the use of natural resources and building up the public network 
to create strong participatory society to build up the sense of belonging to the 
locality of one own  
 
Keywords: Good Governance, fiscal administration. 
 
 
๑. บทนํา 

การปกครองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินนับวามีความสําคัญอยางยิ่งใน
ระบบบริหารราชการแผนดิน เนื่องจากเปนระบบราชการท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนและมีจํานวน
มากท่ีสุดเม่ือเทียบกับหนวยงานราชการสวนกลาง และหนวยงานราชการสวนภูมิภาค ดังนั้นความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงมีความสําคัญยิ่งตอการบริหาร
ราชการแผนดินของประเทศ ซ่ึงมีจุดมุงหมายท่ีความผาสุกของประชาชนในการบริหารราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระบบการบริหารงานคลังถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประชาชนตามท่ีกฎหมายกําหนด ไมวาจะเปนดานรายไดและ
รายจาย ตลอดจนกระบวนการในการจัดทําแผนงานและโครงการตางๆใหตอบสนองกับความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ินนั้นๆจึงเปนจุดหมายท่ีแทจริงของการปกครองทองถ่ิน การพัฒนา
ประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน๑ 

แตอยางไรก็ตามนับต้ังแตเริ่มใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ซ่ึงถือ
เปนจุดเริ่มตนของการปฏิรูปการปกครองทองถ่ินครั้งสําคัญของประเทศไทยแตจากการศึกษากลับ
พบวาการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนกลไกสําคัญของการปกครองทองยังมี

                                                           
 ๑กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการ
บริหารจัดการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๙), หนา ๗๖. 

 

ปญหาในทางปฎิบัติหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานคลังซ่ึงเปน
หัวใจสําคัญของการจัดทําบริการสารธารณะใหกับประชาชนในทองถ่ิน๒ 

บทความนี้ตองการนําเสนอเนื้อหาในสี่ประเด็นคือ ขอบเขตของการบริหารงานคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หลักธรรมมาภิบาลและแนวทางการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม สภาพ
ปญหาของการบริหารงานบริหารงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแนวทางในการแกไข
ปญหาธรรมาภิบาลทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
๒. ขอบเขตของการบริหารงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
มาตรา ๔ และมาตรา ๗๐) ดังนั้นการดําเนินการดานการคลังจึงอยูภายใตกระบวนการเชนเดียวกับ
สวนราชการท่ัวไป ดังนั้นการคลังของทองถ่ินจึงเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการหารายได
และการบริหารจัดการรายจายใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทองถ่ิน ซ่ึงกระบวนการดังกลาวเก่ียวของ
กับกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ท่ีเปนฐานอํานาจในการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตาง ๆ กิจการดานการพาณิชย การจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินงานคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กิจกรรมดานการจัดซ้ือจัดจาง กิจกรรมดานบัญชีและธุรการ ลักษณะ
ของการคลังทองถ่ินจึงเก่ียวของกับกิจกรรมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้๓ 

๑) กิจกรรมดานการงบประมาณ เปนกิจกรรมท่ีดําเนินการในดานงบประมาณ ซ่ึง
ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ เพ่ือใชสําหรับเปนเครื่องมือในการดําเนินงานของสวน
ราชการ ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลและเพ่ือใหเปนไปตามแผนงาน งานและโครงการตาง ๆ 
ของสวนราชการ 

๒) กิจกรรมดานการเงิน เปนกิจกรรมท่ีดําเนินการในดานการเบิกเงิน การรับเงิน การ
จายเงิน การเก็บรักษาเงินตลอดจนการนําเงินสงคลังและการตรวจสอบเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การเบิกจายเงินและใบสําคัญรับเงินในการควบคุมดานการเงิน 

๓) กิจกรรมดานการบัญชี เปนกิจกรรมท่ีดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําบัญชีการรับและ
จายเงินตลอดจนการจัดทํารายงานฐานะการเงินในการควบคุมทางบัญชี  

๔)  กิจกรรมดานการพัสดุ เปนกิจกรรมท่ีดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาพัสดุ เพ่ือใหไดมา
ซ่ึงพัสดุ หรือการบริการท่ีเก่ียวกับวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

                                                           
 ๒กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, คูมือหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๕),   
หนา ๒๖. 
 ๓โกวิทย  พวงงาม, โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลและความโปรงใสในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมิสเตอรก็อปป (ประเทศไทย) จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๖๘. 



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘34 35วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 

๕) กิจกรรมดานการตรวจสอบ เปนกิจกรรมท่ีดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการ ในการปฏิบัติงานคลัง ท้ังในดานการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และ
การพัสดุ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของทางราชการ 

๖) กิจกรรมดานธุรการ เปนกิจกรรมท่ีดําเนินการเก่ียวกับการรับสง และลงทะเบียน
เก่ียวกับเอกสารตาง ๆ ในการดําเนินการดานงานคลัง ตลอดจนการพิจารณารางโตตอบหนังสือ
เก่ียวกับงานราชการดวย 

ในกระบวนการการคลังสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนท่ีสําคัญท่ีสุดอยูท่ีการ
บริหารการจัดเก็บรายไดและการจัดทํางบประมาณรายจาย รายไดมาจากการจัดเก็บภาษี 
คาธรรมเนียม คาใบอนุญาตและคาปรับตามท่ีกฎหมายกําหนดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บและแบงใหกับเงินอุดหนุนทองถ่ิน ซ่ึงในสวนนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวน
ใหญจะมีรายไดจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ในสวนงบประมาณรายจายตองจัดทําเปนขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 
 
๓. หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมและการปกครองทองถิ่น 

กรอบแนวคิดหลักในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบันอาจพิจารณา
ไดจากแนวคิดเก่ียวกับหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมและหลักธรรมาภิบาลกับการปกครอง
ทองถ่ินและการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒.๑ หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 

ประกอบดวย ๔ หลักการยอยคือหลักการบริหารหลักคานิยมประชาธิปไตยและ
หลักประชารัฐและหลักความรับผิดชอบทางการบริหาร๔ 

๑.หลักการบริหารประกอบดวย 
๑.๑ หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  การปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากร

อยางประหยัดเกิดผลิตภาพท่ีคุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ท้ังนี้ตองมี
การลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระคาใชจาย
ตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ีลาสมัยและไมมีความจําเปน  

๑.๒ หลักประสิทธิผล (Effectiveness) การปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศน
เชิงยุทธศาสตรเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ปฏิบัติ
หนาท่ีตามพันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและ
อยูในระดับท่ีตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปน

                                                           
 ๔สิริกาญจน  เอ่ียมอาจหาญ, การนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน:
วิเคราะหกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,        
( วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔). 

 

ระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการ
ติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

๑.๓ หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การปฏิบัติราชการตอง
สามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สราง
ความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม  

๒. หลักคานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดวย 
๒.๑ ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) หมายถึง

การปฏิบัติราชการตองสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย รวมท้ังตองมีการจัดวางระบบ
การรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือประโยชนใน
การตรวจสอบและการใหคุณใหโทษตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและ
ผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

๒.๒ เปดเผย/โปรงใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา รวมท้ังตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือไดให
ประชาชนไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไป
โดยงาย 

๓. หลักประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดวย 
๓.๑ หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึงใชอํานาจของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและ
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ  

๓.๒ ความเสมอภาค (Equity) หมายถึงการใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไม
มีการแบงแยกดานชายหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ อีกท้ังยัง
ตองคํานึงถึงโอกาสความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะของกลุมบุคคลผูดอยโอกาสใน
สังคมดวย  

๔. หลักความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) 
ประกอบดวย 

๔.๑ การมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ 
Consensus Oriented) หมายถึงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ังเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของรวมคิดแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตองมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกัน
ระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอ
คัดคานท่ีหาขอยุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ 
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๔.๒ การกระจายอํานาจ (Decentralization)  หมายถึงการมอบอํานาจ
และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม รวมท้ังมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือภาค
สวนอ่ืน ๆ ในสังคม 

๔.๓ คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ Ethic) หมายถึงการมีจิตสานึก ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของ
สังคมรวมท้ังยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาท่ีของรัฐประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคของระบบราชการไทยเพ่ือใหหลักการดังกลาวสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรมจึงไดมีการสรางเกณฑและตัวชี้วัดใหสอดคลองกับหลักการดังกลาวเชนหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ 
(ก.พ.ร.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซ่ึงไดมอบหมายใหสถาบัน
พระปกเกลาศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในประเทศไทย ในสวนของการปกครอง
สวนทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนวยงานหลักท่ีไดดําเนินการพัฒนาระบบการสราง
ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลท่ีสําคัญคือ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยและสถาบัน
พระปกเกลา 

๒.๒ หลักธรรมาภิบาลกับการปกครองทองถ่ินและการบริหารราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ประกอบดวยหลักการสําคัญสองประการคือหลักธรรมาภิบาลกับการปกครองทองถ่ิน
ตามรัฐธรรมนูญและหลักธรรมาภิบาลกับการปกครองทองถ่ินตามพระราชกฤษฏีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการในการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑. หลักธรรมาภิบาลกับการปกครองทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญ 
หลักธรรมาภิบาลไดมีการปรับปรุงใหเหมาะสมและสามารถใชกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนหนวยการทําบริการสาธารณะท่ีมีความสําคัญและมีความใกลชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุดโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ซ่ึงเปนหลักการสูงสุดท่ี
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานแกองคกรฝายบริหารทุกระดับโดยไดกําหนดแนวทางการบริหาร
ทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวดังนี้ 

๑.๑ หลักนิติธรรม มีสาระสําคัญคือ การบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจําเปนตองมีหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือ
ประโยชนของประเทศเปนสวนรวม และจะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน หรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติไวมิไดการกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทําเทาท่ีจําเปนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ (รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๒ วรรคหนึ่ง) 

 

นอกจากนั้นยังไดกําหนดเง่ือนไขใหมีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจ เพ่ือกําหนดการแบงอํานาจหนาท่ีและจัดสรรรายไดระหวางราชการสวนกลางและ
ราชการสวนภูมิภาคกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน
เอง โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนตามระดับความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละรูปแบบดังนั้นจึงเห็นไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดวางหลักการให
การปกครองวนทองถ่ินตองอยูภายใตหลักนิติธรรมซ่ึงอยูภายใตการกําหนดของกฎหมายอยาง
ชัดเจน 

๑.๒ หลักคุณธรรมหลักคุณธรรมเปนหลักการสําคัญในการบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถทําภารกิจตอบสนองตอความตองการของประชาชนและ
ประเทศชาติในสวนรวม ในอีกความหมายหนึ่งหลักคุณธรรมเปนหลักการสําคัญท่ีสุดในการ
บริหารงานบุคคลท่ีเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวาจะตองอยูภายใตหลักระบบคุณธรรม (merit system) 
ซ่ึงหมายถึงความมีเหตุผล การใหโอกาสและความยุติธรรมกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดหลักการเก่ียวกับระบบคุณธรรม ซ่ึงมีสาระสําคัญ
กําหนดใหการบริหารงานบุคคลตองมีมาตรฐานเดียวกันหรือสอดคลองกัน และตองมีองคกรพิทักษ
ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินเพ่ือสรางระบบคุมครองคุณธรรมและจริยธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของบุคลากรทองถ่ินท้ังระบบ 

๑.๓ หลักความโปรงใสหลักความโปรงใสมีความสําคัญตอการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางมากเนื่องจากเปนเง่ือนไขสําคัญท่ีจะนําไปสูการบริหารงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพและความไววางใจซ่ึงกันและกันในทองถ่ินรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๐ ไดกําหนดหลักการเก่ียวกับความโปรงใสไวโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานการ
ดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใชจายและผลการดําเนินงานในรอบป
เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

๑.๔ หลักการมีสวนรวมถือเปนหลักการท่ีสําคัญท่ีสุดของการปกครองสวน
ทองถ่ินรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดหลักการเก่ียวกับการมีสวนรวม
ของประชาชนไวโดยรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนหนวยหลักในการทําบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนท่ีและ
ประชาชนในทองถ่ินมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดใหมีวิธีการท่ีใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาวไดดวยและในกรณีท่ี
การกระทําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนใน
ทองถ่ินในสาระสําคัญ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแจงขอมูลรายละเอียดใหประชาชนทราบ
กอนกระทําการเปนเวลาพอสมควร และในกรณีท่ีเห็นสมควรหรือไดรับการรองขอจากประชาชนผูมี
สิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอนการกระทํานั้น



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘38 39วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 

หรืออาจจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ไดในขณะเดียวกันประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ินประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
สิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภาทองถ่ินเพ่ือใหสภาทองถ่ินพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินไดใด
เห็นวาสมาชิกสภาทองถ่ินและใหมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหาร
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูนั้นพนจากตําแหนง  

๑.๕ หลักความรับผิดชอบ องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจ
หนาท่ีโดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน และ
ยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลังและมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะโดยตองคํานึงถึงความ
สอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวมดวย ในกรณีท่ีไมไดดําเนินการดังกลาว
ประชาชนมีสิทธิท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ินหรือ
องคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของขาราชการ 
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้น 

๑.๖ หลักความคุมคาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองพัฒนาความเขมแข็ง
ในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังทองถ่ินใหจัดบริการสาธารณะ
ไดโดยครบถวนตามอํานาจหนาท่ีโดยคํานึงถึงความคุมคาเกิดประโยชนสูงสุดและใหบริการ
ประชาชนอยางท่ัวถึง๕ 
 โดยสรุป รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดวางหลักการเก่ียวกับธรร
มาภิบาลสําหรับการปกครองสวนทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวอยางชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกองคประกอบของหลักธรรมาภิบาล แตอยางไรก็ตามมิไดกําหนดรายละเอียดในการ
ปฏิบัติไวจึงตองปรับหลักการดังกลาวไปสูการปฏิบัติใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบทขององคการแต
ละประเภทตอไป   

๒. หลักธรรมาภิบาลกับการปกครองทองถ่ินตามพระราชกฤษฏีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการในการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
๒๕๔๖ เปนกฎหมายซ่ึงมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐทุกองคกรใหถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทาง
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติโดยกําหนดแนวทวงปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวในมาตรา 
๕๒ โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติงานตาม
หนาท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูล

                                                           
 ๕Cheema G.S. and Rondinelli D.A., From Government decentralization to 
decentralize Governance in CheemaG.S.andRondinelliD.A.editor, Decentralizing Governance: 
emerging Concepts and practices, (Washington D.C: Booking Institute Press, 2007), p. 56. 

 

ขาวสาร ท้ังนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด (พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ 
มาตรา ๔๕/๑ พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๐ วรรคสองและ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖๙/๑) 
 โดยสรุปจะเห็นไดวากฎหมายไดวางหลักการและแนวทางในการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบไวอยางชัดเจนโดยมุงหมายใหระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินมีความเขมแข็ง แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติยังมีปญหาหลายประการจาก
องคประกอบสําคัญคือ รัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและจากประชาชนในทองถ่ินเอง 

๔. สภาพปญหาของการบริหารงานบริหารงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของรวมถึงหลักการ

บรหิารจะไดกําหนดหลักการเก่ียวกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไวอยางชัดเจน
แตในทางปฏิบัติการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมีปญหาหลายประการโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสวนของการบริหารงานคลังในองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบตางๆเนื่องจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจํานวนมากมิไดดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)๖โดย
พิจารณาจากองคประกอบสําคัญสามองคประกอบคือ รัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและจาก
ประชาชนในทองถ่ินเองซ่ึงจากการศึกษาพอสรุปไดดังนี้ 

๔.๑ ปญหาท่ีเกิดจากรัฐ 
  ปญหาท่ีสําคัญอันเกิดจากรัฐไดแกนโยบายรัฐบาลในสวนท่ีเก่ียวของกับการ
กระจายอํานาจการปกครองใหแกทองถ่ินท่ีขาดความชัดเจนโดยเฉพาะนโยบายดานการจัดสรรภาษี
อากรและเงินอุดหนุนยังมีความไมเหมาะสมสอดคลองกับการถายโอนอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา
บริการสาธารณะเนื่องจากกฎหมายกําหนดอํานาจหนาท่ีใหทองถ่ินดําเนินการจํานวนมากแตมีการ
จัดสรรงบประมาณและกําหนดฐานภาษีใหอยางจํากัดทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญไม
สามารถดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะตามท่ีกฎหมายกําหนดไดอยางสมบูรณ นโยบายของรัฐ
บางอยางสรางภาระทางการคลังใหกับทองถ่ินเชนการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ 
โครงการแกปญหาท่ีอยูอาศัยเปนตน ปญหาการควบคุมจากสวนกลางและสวนภูมิภาค ปญหากฎ 
ระเบียบท่ีไมชัดเจนและไมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของทองถ่ิน ปญหาการ
ตรวจสอบท่ียังขาดคุณภาพเปนตน 

 นอกจากนั้นรัฐยังมีบทบาทในการครอบงําเชิงนโยบายตอองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินผานการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซ่ึงถือวาเปนรายไดหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เกือบท้ังหมดทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังขาดอิสระทางการคลัง เกณฑในการจัดสรร
งบประมาณยังไมมีความชัดเจนและเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาของแตละทองถ่ิน ภาษีบาง
                                                           
 ๖ยุทธพร อิสระชัย, บทบาทและการปฏิบัติหนาท่ีของสภาทองถิ่นในการปกครองทองถิ่น, 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๙), หนา ๙๒. 
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ประเภทควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูจัดเก็บเองหรือภาษีบางอยางควรใหหนวยงาน
สวนกลางหรือสวนภูมิภาคเปนผูจัดเก็บให นอกจากนั้นกอใหเกิดปรากฏการณการเกิด”การเมือง
ทองถ่ิน”ซ่ึงเปนการเปลี่ยนอํานาจจากระบบราชการบริหารสวนภูมิภาค(ผูวาราชการจังหวัด 
นายอําเภอ)เปนผูนําทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ัง ประกอบกับงบประมาณของทองถ่ินท่ีเพ่ิมมากข้ึน
กลายเปนแหลงผลประโยชนอันกอใหเกิดการแยงชิงอํานาจการเมืองในทองถ่ินอยางรุนแรงเพ่ือท่ีจะ
ไดเขาจัดการกับผลประโยชน  

๔.๒  ปญหาท่ีเกิดจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ไดแกปญหาทีเกิดข้ึนจากสาเหตุหรือองคประกอบภายในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเองไดแกปญหาเก่ียวกับรายไดปญหาอันเกิดจากรายจาย ปญหาอันเกิดข้ึนจากผูนําองคกร 
ปญหาอันเกิดข้ึนจากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานงานคลังปญหาอันเกิดข้ึนจากกฎหมายระเบียบและ
วิธีการปฏิบัติงาน ปญหากระบวนการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และปญหา
ขอบกพรองทางการคลังและการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน๗ 

๑. ปญหาเก่ียวกับรายไดและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพบวา 
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญมาจากการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางในรูปของเงิน
อุดหนุน ซ่ึงบางครั้งอาจไมเพียงพอและไมทันกับความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึง
นับวามีความสําคัญตอการพัฒนาทองถ่ินโดยตรง เนื่องจากหากมีรายไดไมเพียงพอแลว กิจกรรม
ทางการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินนั้นยอมเปนสิ่งท่ีไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มท่ีในสวนของรายจายขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พบวาบางสวนยังไมเปนไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี กลาวคือการใชจายท่ีไมมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักวิชาการ และสภาพปญหาท่ีแทจริงของทองถ่ิน หากแตมี
ลักษณะตอบสนองปจจัยทางการเมือง สรางฐานเสียงของผูบริหารทองถ่ิน ขาดความโปรงใสและมี
ผลประโยชนทับซอน นอกจากนั้นกระบวนการบริหารจัดการภายในองคกรบางสวนไมไดปฏิบัติตาม
กระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง และบางสวนไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากนี้พบวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญมีคาใชจายในลักษณะท่ีเปนงบประมาณดานการบริหารสูงมากทําให
คาใชจายในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีนอย รายจายประจําสวนใหญอยูในหมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ เม่ือเปนเชนนี้แลวโอกาสท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําหนาท่ีได
ครอบคลุมตามท่ีไดรับมอบหมายจึงเปนไปไดยากภายใตขีดจํากัดเรื่องรายได  

๒. ปญหาจากผูนําองคกร ท่ีไมยึดกฎระเบียบมีผลประโยชนทับซอน นับเปน
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอการไมสามารถนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

                                                           
 ๗สกนธ  วรัญูวัฒนา, การบริหารการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพออฟเซ็ทครีเอช่ัน, ๒๕๕๑), หนา ๔๑. 

 

๓. ปญหาจากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานงานคลังยังขาดทักษะและความ
กระตือรือลน ตลอดจนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับเจาหนาท่ี
ของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคทําใหขาดประสิทธิภาพในการบริหารคลัง 

๔. ปญหาจากกฎหมายและระเบียบตางๆท่ีใชในการบริหารงานคลังบางสวน
ยังไมอํานวยตอการปฏิบัติงานเนื่องจากใชมาเปนเวลานานและไมไดมีการปรับปรุงใหทันสมัยตาม
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงเปลี่ยนแปลงอยางมากและรวดเร็วในระยะเวลา
กวาสองทศวรรษท่ีผานมาปญหาดานกฎหมายระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ียังขาดความยืดหยุน
คลองตัว ความไมทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณของทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

๕. ปญหากระบวนการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประการสําคัญคือรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีไมเพียงพอกับการทําบริการสาธารณะ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดและตามท่ีไดรับการถายโอนจากราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงไดสรางความคาดหวังใหกับประชาชนตอการทําหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมากข้ึน  

 นอกจากนั้นพบวาเม่ือพิจารณาโครงสรางการใชจายเงินงบประมาณตา
แผนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รายจายในสวนท่ีมากท่ีสุดไดแกแผนงานบริหารท่ัวไปซ่ึง
เก่ียวของกับงบรายจายประจําไดแกรายจายในหมวดเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา
สาธารณูปโภค คาวัสดุ คาครุภัณฑ กับแผนงานดานอุตสาหกรรมและการโยธาซ่ึงเปนแผนงานท่ีเนน
การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานในรูปแบบตางๆ ในขณะท่ีงบประมาณในสวนของภารกิจอ่ืนๆท่ี
กฎหมายกําหนดไวและมีความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ินเชนดาน
สาธารณสุข การศึกษาและสังคมสงเคราะหมีการใชจายงบประมาณในสัดสวนท่ีนอยกวามาก  สงผล
ตอการจัดทําแผนงาน โครงการตางๆไมสามารถบูรณาการกับแผนระดับจังหวัดและกลุมจังหวัดได 
ดังนั้นในภาพรวมของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งเปนแผนระดับมหภาค (macro) 
ท้ังระบบจึงไมสามารถขับเคลื่อนไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 การศึกษาการใชธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังขององคการบริหารสวน
ตําบลท้ังสี่ภาคในสวนของการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) พบวา แผนงานของ
องคการบริหารสวนตําบลไมสอดคลองกับแผนจังหวัดและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และบางสวนมี
การบริหารงบประมาณรายจายไมเปนไปตามแผน ไมมีรายงานผลและการเก็บหลักฐานไวให
ตรวจสอบ โอนงบประมาณไปใชในกิจกรรมอ่ืนท่ีไมมีแผนงาน หรือโครงการรองรับ 

๖. ปญหาขอบกพรองทางการคลังและการทุจริตในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเกิดข้ึนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในหลายรูปแบบ โดยสวนใหญพบปญหาการทุจริต
เกิดข้ึนจากการมีขอบกพรองทางการเงิน ดานงบประมาณ ดานบัญชี ดานการพัสดุ ซ่ึงเปนหนาท่ี
หลักของสวนงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอบกพรองทางการเงินสวนใหญไดแกการไม
ปฏิ บั ติตามระเบียบเก่ียวกับการเงินในหลายลักษณะซ่ึงเปนการตรวจพบของสํานักงาน
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คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน สวนขอบกพรองดานงบประมาณเชนการเบิกจายงบประมาณ ไม
ตรงหมวดรายจาย เบิกจายงบประมาณโดยไมมีรายการในงบอนุมัติเงินประจํางวด เบิกจาย
งบประมาณผิดแผนงาน  เบิกจายเงินคาครุภัณฑเกินราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณกําหนด ใน
ดานการพัสดุขอบกพรองท่ีพบมากไดแก การไมเรงรัดจัดซ้ือจัดจางใหตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว
ในแผนงาน ไมมีการแตงต้ังเจาหนาท่ีพัสดุใหถูกตองตามระเบียบ ไมมีการควบคุมพัสดุและการ
จําหนายพัสดุใหถูกตองตามระเบียบ 

ปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนปญหาท่ีมีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการใชหลักธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและนําไปสูปญหาการบริหาร
จัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและขาดความเชื่อม่ันในการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จากขอมูลเก่ียวกับการทุจริตของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินและพนักงานสวนทองถ่ิน
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๐ ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
พบวาเปนเรื่องท่ีเกิดในองคการบริหารสวนตําบล ๓,๒๓๕ เรื่อง ผูถูกกลาวหา ๕,๗๗๘ ราย เทศบาล 
๑,๐๗๕ เรื่อง ผูถูกกลาวหา ๒,๗๖๖ ราย องคการบริหารสวนจังหวัด ๒๘๓ เรื่อง ผูถูกกลาวหา ๔๔๑ 
ราย เมืองพัทยา๑๒ เรื่อง ผูถูกกลาวหา ๔๐ ราย  ท้ังนี้เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง จัดทําโครงสรางพ้ืนฐาน การบริหารงานบุคคลและการอนุมัติ อนุญาตตาม
กฎหมายหลายฉบับซ่ึงมีชองวาใหเกิดการทุจริตประกอบกับสาเหตุอ่ืนๆไดแก ระบบอุปถัมภ ปญหา
ดานโครงสราง สาเหตุดานสังคมและเศรษฐกิจ ความดอยประสิทธิภาพในการตรวจสอบของหนวย
ตรวจสอบ และคุณภาพคน 

การศึกษาเก่ียวกับการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินพบวา องคการ
บริหารสวนตําบลเปนหนวยงานท่ีถูกรองเรียนและถูกชี้มูลความผิดมากท่ีสุด โดยสาเหตุของการ
ทุจริตแบงออกเปน ๒ สวนคือ  สวนแรก สาเหตุในภาพรวมไดแกระบบอุปถัมภในสังคมไทย 
โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปจจัยทางดานสังคมและเศรษฐกิจ  ความดอย
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทุจริตของหนวยงานตรวจสอบ การถือปฏิบัติโดยยึดตามบรรทัด
ฐานจากสวนกลางและคุณภาพของคน  

สวนท่ีสอง สาเหตุเฉพาะประเภทการทุจริต ประกอบดวย การทุจริตในการ
จัดซ้ือจัดจางและการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐาน  มีสาเหตุมาจากกฎเกณฑทางกฎหมายท่ีใชในการ
จัดซ้ือจัดจาง การกําหนดราคากลางท่ีสูงกวาสภาพความเปนจริง การแลกเปลี่ยนผลประโยชน
ระหวางผูประกอบการดวยกันเอง ระหวางผูประกอบการกับบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และระหวางนักการเมืองระดับชาติ องคกรเจาหนาท่ีจากสวนกลางกับผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน รวมท้ังปจจัยทางดานการเมือง ตลอดจนปจจัยจากการขาดความโปรงใส ในการดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจาง และการขาดกลไกการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพในดานการทุจริต ในเรื่องการ
บริหารงานบุคคล มีสาเหตุมาจากกฎเกณฑท่ีใชในการบริหารงานบุคคลใหอํานาจในการบริหารงาน
บุคคลแกผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากเกินไป  อันนํามาซ่ึงการทุจริตโดยการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนระหวางผูมีสวนเก่ียวของ การทุจริตจากการออกใบอนุญาต มีสาเหตุมาจากกฎหมายท่ี

 

มีหลายฉบับ ซ่ึงเจาหนาท่ีผูมีอํานาจในการออกใบอนุญาตสวนหนึ่งไมปฏิบัติตามกฎหมาย และมีการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางเจาหนาท่ีและผูขออนุญาต รวมท้ังระบบการบริหารราชการภายใน
องคกรไมมีประสิทธิภาพ 

๓.๓ ปญหาของภาคประชาชน 
 การศึกษาพบวา ประชาชนในทองถ่ินยังขาดการมีสวนรวม ขาดการตรวจสอบ

อยางจริงจังและตอเนื่องตลอดจนการมีลักษณะของการเปนหัวคะแนนหรือฐานเสียงของผูบริหาร
ทองถ่ินทําใหเกิดความสัมพันธเชิงอุปถัมภโดยเฉพาะนักธุรกิจทองถ่ินมักมีการหลบเลี่ยงภาษีหรือ
ชําระภาษีตํ่ากวาความจริงทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดตํ่ากวาความเปนจริงซ่ึงกระทบ
กับการจัดทําแผนงานและงบประมาณของทองถ่ิน  

 วัฒนธรรมระบบอุปถัมภและการเมืองทองถ่ินเปนตัวแปรสําคัญตอการใชธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานคลังในองคกรปกครองสวนทองถ่ินคอนขางสูงเนื่องจากการมีผลประโยชนทาง
ธุรกิจของนักธุรกิจทองถ่ินท่ีเปนฐานเสียงของผูบริหารทองถ่ินและ/หรือการมีผลประโยชนทับซอน
เก่ียวกับภาษี อากรและการซ้ือจางในระบบงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจน
การใชจายงบประมาณแบบประชานิยมเพ่ือรักษาฐานคะแนนเสียงของผูบริหารทองถ่ิน นอกจากนั้น
ปญหาการซ้ือสิทธิ ขายเสียงในการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินและปญหาการ
ขาดความสนใจหรือต่ืนตัวทางการเมืองยังเปนปญหาสําคัญของการเมืองภาคประชาชนท้ังในระดับ
ทองถ่ินและระดับชาติในสวนของสภาทองถ่ินในฐานะตัวแทนของประชาชนในทองถ่ินการศึกษา
พบวามีการประสานผลประโยชนเชิงอุปถัมภระหวางผูบริหารทองถ่ินกับสมาชิกสภาทองถ่ินทําให
นายกเทศมนตรีมีอํานาจแฝงเหนือสมาชิกสภา ดังนั้นการแสดงบทบาทของสภาทองถ่ินในฐานะผู
ตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจของผูบริหารทองถ่ินจึงไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควรการมีสวนรวมของภาคประชาชนตอการกระจายอํานาจท่ีผานมาจึงเปนเพียงการกระจาย
อํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานของภาครัฐเทานั้นแตประชาชนและองคกร
ชุมชนซ่ึงเปนภาคประชาชนท่ีแทจริงมักถูกมองขามและไมมีบทบาทในการตัดสินใจในเรื่องของ
ทองถ่ินอยางแทจริงทําใหระบบการปกครองทองถ่ินปจจุบันยังไมตอบโจทยในการแกปญหาพ้ืนฐาน
ของประชาชนในทองถ่ินอยางสมบูรณตามเจตนารมณซึ่งกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ปญหาดังกลาวขางตนนับวามีผลกระทบตอการการใชธรรมาภิบาลในการบริหารคลังของ
องคกรปกครองสวนทองทองถ่ินอยางมากจึงควรไดมีการวิจัยและเสนอแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเชิงระบบตลอดจนมี
การปรับปรุงไขกฎหมายท่ีใชในการปฏิบัติงานดานงานคลังหรือมาตรการเชิงรูปธรรมท่ีจะสามารถ
แกไขปญหาดังกลาวไดซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและยกระดับ
คุณภาพของการปกครองทองถ่ินท้ังระบบ 

 
 

 



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘44 45วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 

๕. แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลการคลังในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
จากสภาพการท่ีการบริหารทองถ่ินจะประสบความสําเร็จไดนั้นจะตองแกไขปญหาอัน

เกิดปจจัยตางๆ ดังกลาวขางตนโดยอาจพิจารณาแนวทางแกไขดังนี้ 
๕.๑ แนวทางแกปญหาท่ีเกิดจากรัฐ 

 รัฐจะตองมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการกระจายอํานาจใหกับทองถ่ิน ตอง
ขับเคลื่อนกระบวนการถายโอนอํานาจใหกับทองถ่ินตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและสถานการณ
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคโลกาภิวัฒน (Andrews,Mathew and Anwar Shah 2006) ทําใหเกือบ
ทุกประเทศไมอาจหลีกเลี่ยงการกระจายอํานาจไดท้ังจากแรงกดดันภายนอกประเทศและแรงกดดัน
ภายในประเทศจากกลุมตางๆ ในระบบสังคมและเศรษฐกิจท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ินรัฐจะตอง
ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของใหมีความทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศโดยเฉพาะ
อยางยิ่งระบบฐานภาษีของทองถ่ินใหมีความชัดเจนและเปนธรรม เพียงพอท่ีจะสามารถทําภารกิจ
ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมใชเปนระบบเงินอุดหนุนดังเชนปจจุบันแตควรเปนระบบกระจาย
ฐานภาษีท่ีจําเปนและเก่ียวของกับทองถ่ินใหเปนรายไดของทองถ่ินรัฐบาลกลางควรลดการควบคุมท่ี
ไมจําเปนลงเพ่ือใหทองถ่ินไดมีความเปนอิสระตามสภาพบริบทของตนอยางแทจริง แตควรเพ่ิม
มาตรการดานการตรวจสอบและกํากับมาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๕.๒ แนวทางแกปญหาท่ีเกิดจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ตองมีการสรางระบบสรรหาผูนําทองถ่ินท่ีมีจิตใจมุงม่ัน ทุมเท ซ่ือสัตยสุจริต มุง

ประโยชนตอชุมชนและลดปญหาการแขงขันในระบบการเมืองทองถ่ินซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการ
แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังกอนและหลังการเลือกต้ัง มีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองคกรใหยึดหลักกฎหมายและประสิทธิภาพทางการบริหาร
แบบสมัยใหมภายใตระบบการควบคุมความสุจริตและโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพและดําเนินการกับ
ผูกระทําความผิดอยางจริงจังและรวดเร็วมีการจัดระบบโครงสรางท่ีเล็กกระทัดรัด ประหยัดแตมี
ประสิทธิภาพสูงดวยการใชเทคโนโลยีและบุคลากรท่ีมีคุณภาพรวมถึงมีการประยุกตหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเชนหลักสัปปุริสธรรม๗อันไดแก ธัมมัญุตาการรูจักเหตุ อัตตัญุตาการรูจักผล 
รูจักเปาหมาย อัตตัญุตารูจักตนรูจักสถานะของตน มัตตัญุตา การรูจักประมาณ รูจักความพอดี 
กาลัญุตา รูจักเวลาท่ีเหมาะสม ปริสัญุตา การรูจักชุมชนของตนและปุคลัญุตาการรูจักคนใน
ชุมชนของตนนอกจากนั้นหลักสังคหวัตถุ ๔ อันไดแกทานหรือการบริจาค ปยวาจาหรือการพูดดวย
ความปรารถนาดี อัตถจริยาอันหมายถึงการประพฤติตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม และสมานัตต
ตาการวางตนเสมอตนเสมอปลายเม่ือเกิดปญหาตอสวนรวมก็รวมกันแกปญหา เม่ือพิจารณาอยาง
ถองแทแลวจะเห็นไดวาหลักสัปปุริสธรรมมีความใกลเคียงกับหลัก SWOT ใชวิเคราะหการกําหนด
ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาอยางยิ่ง สวนหลักสังคหวัตถุ ๔ นั้นมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปปรับใชกับ
การบริหารงานท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอันนาจะเปนการลดปญหาและความขัดแยง
ภายในองคกรและภายในทองถ่ินไดเปนอยางดี แตอยางไรก็ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาเปน
เพียงแนวคิดมีลักษณะเชิงนามธรรม (abstract) จําเปนตองมีการแปลงแนวคิดสูการปฏิบัติในรูปของ

 

ชุดการปฏิบัติ (programe of action) ในรูปของคูมือการปฏิบัติซ่ึงมีกฎหมายรับรองดังตัวอยางเชน
ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของพนักงานสวนทองถ่ิน หรือตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมคือจากหลักธรร
มาภิบาลซ่ึงมีลักษณะเปนนามธรรม ตอมาภายหลังไดมีการสรางและพัฒนาระบบหลักเกณฑและ
ตัวชี้วัดท่ีเปนรูปธรรม ในขณะเดียวกันรัฐบาลไดมีการประกาศใชพระราช กฤษฏีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการในการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตน 

 อยางไรก็ตามการพัฒนาระบบกลไกในการติดตามตรวจสอบเชนคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง และศาลปกครองก็จะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกใหมีประสิทธิภาพ
สูงเปนท่ีเชื่อม่ันและยอมรับของประชาชน 

๕.๓  แนวทางการแกปญหาของภาคประชาชน 
หัวใจสําคัญของการแกปญหาของภาคประชาชนคือการสรางความรวมมือของชุมชน 

ความมีเอกภาพของชุมชนดวยสํานึกรัก “ทองถ่ิน” และการมีเปาหมายท่ีตองการความสําเร็จรวมกัน
ของชุมชนโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของประชาคม เชนการจัดเวทีประชาคมใหประชาคมเขา
มารวมจัดทําแผนพัฒนาตําบลโดยถือเอาความเห็น ความตองการของประชาคมเปนหลักและมีระบบ
สะทอนรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยประสานการใชและการจัดการทรัพยากร ท้ังภายในและ
ภายนอกชุมชน เพ่ือระดมทรัพยากรและการการสรางเครือขายภาคประชาชนภายใตการสนับสนุนท้ัง
จากภาครัฐและภาคเอกชนท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือการสรางสังคมแหงการเรียนรูเนนการพัฒนาคน
เปนศูนยกลางมิใชวัตถุ ควรมีกฎหมายเก่ียวกับประชาคมชุมชนซ่ึงเปนกระบวนการหนึ่งในการ
ตัดสินใจในนโยบายสาธารณะของทองถ่ินซ่ึงเปนสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
ไดรับรองไวแลวเพียงแตยังไมมีการขับเคลื่อนในเชิงกฎหมายใหเกิดเปนรูปธรรมเทานั้น ควรให
ความสําคัญกับสถาบันหลักของชุมชนคือบาน วัด โรงเรียนใหมีความเขมแข็งอยางเปนรูปธรรมโดย
การพัฒนาบทบาทของพระสงฆใหมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาทองถ่ินใหมากข้ึน 
     
บทสรุป 
 ปญหาเก่ียวกับธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
ปญหาท่ีมีความสําคัญตอระบบการปกครองทองถ่ินอยางยิ่ง สาเหตุของปญหาแบงออกเปนสามดาน
คือปญหาท่ีเกิดจากรับ ปญหาท่ีเกิดจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและปญหาท่ีเกิดจากภาค
ประชาชนแนวทางในการแกไขในสวนของรัฐคือการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับทองถ่ิน
ใหมีความชัดเจนเหมาะสมและเปนธรรมภายใตหลักการการกระจายอํานาจท่ีเปนหลักสากล
โดยเฉพาะการกําหนดในเรื่องของฐานภาษีซึ่งจะทําใหทองถ่ินมีรายไดเพียงพอกับการทําภารกิจโดยไม
ผูกพันอยูกับงบอุดหนุนจากรัฐบาลเปนหลักดังเชนในปจจุบันในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดคือการพัฒนาธรรมาภิบาลของผูนําองคกรและระบบการบริหารใหอยูภายใตหลัก
ธรรมาภิบาลท่ีแทจริงโดยมีมาตรการท้ังจากหลักการในพระพุทธศาสนาและการผลักดันเปนกฎหมาย
ควบคูกันในสวนของภาคประชาชน หัวใจสําคัญท่ีสุดคือการสรางการมีสวนรวมและสรางสังคมแหง
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การเรียนรูโดยมีการประสานการใชทรัพยากรและเครือขายภาคประชาชนหรือประชาสังคมท่ีเขมแข็ง
บนหลักการแหงการสํานึกรักทองถ่ินของตนอยางแทจริง 
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บทคัดยอ 
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทาง

การศึกษา โดยนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับการพัฒนา ตามหลักสมรรถนะหลัก ๕ ดานคือ 
การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม ความรวมแรง
รวมใจ และตามหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปญญา การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเปนกระบวนการ
เพ่ิมพูนความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้ังในดานความคิดเห็นท่ีมีตองานและผลของ
การปฏิบัติงานของบุคลากรใหดียิ่งข้ึนกวาเดิมโดยพัฒนาในแตละดานขององคประกอบของ
สมรรถนะการพัฒนาแบงเปน ๒ ลักษณะใหญๆ คือ สงเสริมคุณวุฒิ ดวยการสงไปศึกษาตอ และการ
เสริมสมรรถภาพดวยการจัดฝกอบรม การศึกษาดูงาน ซ่ึงมีท้ังแนวคิดการจัดการฝกอบรมอยางเปน
ระบบ แนวคิดการพัฒนาบุคคลและฝกอบรม ท้ังนี้การพัฒนาบุคคลจะครอบคลุม ๓ เรื่อง คือการ
ฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา การพัฒนาคนใหเปนคนดีมีความสุข และเปนทรัพยากรมนุษยท่ี
มีคุณภาพ การพัฒนานั้นก็คือการศึกษา ในทางพุทธศาสนาก็คือ ไตรสิกขา ซ่ึงเปนการฝกอบรมหรือ
พัฒนาตน อันประกอบดวย ศีลสิกขา จิตตสิกขา และปญญาสิกขา หรือเปนการปฏิบัติฝกหัดอบรม
ตนดวยหลักศีล สมาธิ ปญญานั่นเอง 

 

คําสําคัญ: การพัฒนาสมรรถนะ, บุคลากรทางการศึกษา, ไตรสิกขา 
 

Abstract 
The purpose of this article was to present the way for the competency 

development of the educational personnel  by integrating Buddhist competencies 
principle with development with the five core of competency as 1.Achievement 
Motivation 2.Service Mind 3.Expertise 4.Integrity 5.Teamwork and the Buddhist 
principle; That Tri Sikkha; were Sila, Samadhi and Panna. The competency 
development was the process of improving the performance of personnel, both of 
their thinking and their working process. The competency development can be 
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divided into two major characteristics; 1.to have more qualification by sending them 
for further education and 2. to join training course and to have educational trip. The 
personnel development will cover 3 aspects as training, education and 
development. Human development towards being good human, happy, good and 
qualified human resource was education which was Tisikkha in Buddhism, which 
was the process of self development  as morality education, mind education and 
wisdom education. In another term, it is the self development according to the 
threefold training; Sila (morality), Samadhi (concentration) and Panna (wisdom).    

 

Keywords: competency development, educational personnel and Ti Sikkha 
 
 
๑. บทนํา 

การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืนจะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุน
ของประเทศท่ีมีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็งพรอมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษท่ี ๒๑
และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของคนท้ังในเชิงสถาบันระบบ
โครงสรางของสังคมใหเขมแข็งสามารถเปนภูมิคุมกันการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
อยางไรก็ตามสถานการณการพัฒนาท่ีผานมาสงผลกระทบตอคนและสังคมไทยหลายประการ 
การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในปจจุบันโลกมีวิวัฒนาการดานเทคโนโลยี 
และขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็วมากข้ึนจึงจําเปนตองพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
เพ่ือใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปจจุบัน ท้ังนี้เพราะการศึกษาจะชวยพัฒนาคนให
มีคุณภาพ ทําใหเปนคนรูจักคิด วิเคราะห แกปญหาและมีวามคิดสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง 
สามารถปรับตัวใหทันกับเหตุการณเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รูจัก
พ่ึงตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข๑ 

กลุมสถาบันอุดมศึกษานั้นมีบุคลากรทางการศึกษาหลายประเภท และประเภทหนึ่งก็คือ 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีมาแทนอัตราขาราชการ ปฏิบัติงานอาจารย
ผูสอนจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคน เพราะเปนบุคคลท่ีจะทําใหจุดหมาย หลักการ 
โครงสรางของหลักสูตรหรือจุดมุงหมายของการศึกษาซ่ึงเปนนามธรรมเปลี่ยนแปลงเปนรูปธรรม 
ดังนั้นสิ่งท่ีตองคํานึงถึงคือคุณภาพของอาจารยผูสอนและการพัฒนาอาจารยผูสอนใหมีความรูความ

                                                           
 ๑สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, เอกสารวิชาการการประเมินผลการจัดการศึกษา, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา, ๒๕๔๖), หนา ๑. 
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ชํานาญเพ่ิมพูนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงทิศทางในการดําเนินงานพัฒนาอาจารยผูสอน และบุคลากรทางการ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึง
เปนการสงเสริมสนับสนุนใหสวนราชการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอความสําเร็จของ
สวนราชการ ขาราชการไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรมตามหลักคุณธรรม มีความพรอมรับผิดในการ
ตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือยกระดับ
ความสําเร็จของสวนราชการ จึงไดนําแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะมาใชในการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล๒เพราะมนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาท่ีสุด องคกรจะประสบความสําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรใหมีความรูความสามารถอันจะ
นําไปสูความสามารถในการแขงขัน  สามารถเพ่ิมคุณภาพผลผลิตหรือบริการท่ีตอบสนองความ
ตองการของลูกคา๓ ซ่ึงขณะนี้ไดมีการกําหนดหลักเกณฑเครื่องมือตางๆ เพ่ือใหบุคลากรทางการ
ศึกษาเขาสูกระบวนการประเมินสมรรถนะโดยนําไปผูกกับระบบการทําผลงานเพ่ือเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ และคาดหวังวาจะนําไปสูศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในท่ีสุด ดังนั้นการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาตามหลักทฤษฎีตะวันตกและตามหลักพุทธศาสนาจึงเปนท่ีนาสนใจ 
เพ่ือนํามาปรับประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 
 
 

๒. แนวความคิดการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
สมรรถนะตามคําจํากัดความของสํานักงาน ก.พ. หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ี

เปนผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีทําใหบุคคลสรางผลงานท่ีโดด
เดนในองคกร ในภาษาอังกฤษคือ Competency มีความหมายตามพจนานุกรมวา ความสามารถ 
ซ่ึงมีคําท่ีมีความหมายคลายกันอยูหลายคํา ไดแก capability, ability, proficiency, expertise, 
skill, fitness, aptitude โดยสํานักงาน ก.พ.  ใชภาษาไทยวา “สมรรถนะ” แตในบางองคการใชคํา
วา “ความสามารถ”การกําหนดความหมายของ Competency  มีหลายความหมาย  เชน 
Boyatsis (1982)  ใหความหมายวา“an underlying characteristic of the person which 
could be a motive, trait, skill, aspect of one’s self image or social role or a body of 
knowledge which he or she uses”  สวน McClelland  กลาววา  competency  ควรจะเปน
สิ่งท่ีแยกระหวาง superior  และ  average  คือ  สามารถบอกไดวาใครเปนคนท่ีมีผลงานโดดเดน
หรือปานกลางผูท่ีริเริ่มการใชคําวาCompetency คือ David McClelland ซ่ึงเปนผูกอต้ังบริษัท 
                                                           
 ๒รัชนีวรรณ  วนิชยถนอม, สมรรถนะในระบบขาราชการพลเรือนไทย , [ออนไลน] แหลงท่ีมา: 
http://training.prd.go.th/document_public/. [๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕] 
 ๓คนึงนิจ อนุโรจน, ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอสมรรถนะของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยกองทัพอากาศ, 
วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๑). 

 
 

Hay McBer   เขาไดเขียนบทความเรื่อง Testing for Competence Rather than for 
Intelligence ในป ๑๙๗๓ กลาวกันวานี่เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา Competency ใหเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งนอกเหนือไปจากการวัดเชาวนปญญา 

Competency Model ของระบบราชการไทย 
สํานักงาน  ก.พ.  รวมกับบริษัทเฮยกรุป ไดจัดทํา  Competency Model ของระบบ

ราชการไทย จากขอมูลหลายแหลงดวยกัน กลาวคือ 
(๑)  การจัดทํา Competency Expert Panel Workshops จํานวน ๑๖ ครั้ง โดย

ผูเชี่ยวชาญในแตละกลุมงานไดมารวมประชุมและใหความเห็นเก่ียวกับ Competency ท่ีจําเปนใน
แตละกลุมงาน นอกจากนี้ยังมีการเก็บขอมูลาจากประสบการณจริงในการทํางานของขาราชการแต
ละทานท่ีเขารวมประชุมในครั้งนั้นดวยการใชเทคนิคการวิเคราะหงานท่ีเรียกวา Critical Incident 

(๒)  ขอมูลจากแบบสํารวจลักษณะงานท่ีสงออกไปใหขาราชการตอบ  จํานวนกวา 
๖๐,๐๐๐ ชุดท่ัวประเทศ 

(๓)  ขอมูลจาก Hay’s Worldwide Competency Database ของบริษัทเฮยกรุป ซ่ึง
เปนขอมูล Competency Best Practice ขององคการภาครัฐในตางประเทศ ขอมูลท้ังสามสวนนี้
เปนท่ีมาของตนแบบสมรรถนะ หรือ Competency Model สําหรับระบบราชการไทย 

วัตถุประสงคของการกําหนดตนแบบสมรรถนะ  (Competency Model) สําหรับระบบ
ราชการพลเรือนไทย เพ่ือสรางแบบสมรรถนะ (Competency) ใหภาคราชการพลเรือนโดยเฉพาะ
สําหรับใชในการบริหารและประเมินผลงานตลอดจนพัฒนาศักยภาพในระยะยาว   ซ่ึงในดานแบบ
สมรรถนะประกอบไปดวย สมรรถนะ ๒ สวน คือ 

(๑)  สมรรถนะหลักสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกกลุมงาน 
(๒)  สมรรถนะประจํากลุมงานซ่ึงแตกตางกันในแตละกลุมงาน 
สมรรถนะหลักคือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของตําแหนงขาราชการพลเรือนทุก

ตําแหนง  กําหนดข้ึนเพ่ือหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงครวมกัน ประกอบดวย
สมรรถนะ ๕ ดาน  คือ 

๑.  การมุงผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation) 
๒.  การบริการท่ีดี  (Service Mind) 
๓.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  (Expertise) 
๔.  จริยธรรม  (Integrity) 
๕.  ความรวมแรงรวมใจ  (Teamwork) 
สมรรถนะประจํากลุมงาน คือ สมรรถนะท่ีกําหนดเฉพาะสําหรับแตละกลุมงานเพ่ือ

สนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแกหนาท่ีและสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจใน
หนาท่ีไดดียิ่งข้ึน 
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“กลุมงาน” ในระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนมีการจัดตําแหนงงานทุกตําแหนง
ใหอยูในกลุมงานตาง ๆ มีท้ังหมด ๑๘ กลุมงาน การจัดกลุมงานเปนวิธีการจําแนกประเภทของงาน 
โดยการจัดงานท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันเขาไวในกลุมเดียวกัน โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปนี้คือ 

๑.  กลุมลูกคา/ผูมีสวนไดสวนเสียของตําแหนงงานนั้นเปนใคร  เปนกลุมลูกคาภายใน
หรือภายนอกภาคราชการ 

๒.  ตําแหนงงานนั้นมุงผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจหลักของภาครัฐดานใด 
สํานักงาน ก.พ. ไดสรุปแนวคิดเรื่องสมรรถนะบุคลากรดวยโมเด็ลภูเขาน้ําแข็ง (iceberg 

model) ไวดังนี้คือ ความแตกตางระหวางบุคคลเปรียบเทียบไดกับภูเขาน้ําแข็ง โดยสวนท่ีเห็นไดงาย 
และพัฒนาไดงายคือ สวนท่ีลอยอยูเหนือน้ํา นั่นคือ องคความรูและทักษะตางๆ ท่ีบุคคลมีอยูและ
สวนใหญท่ีมองเห็นไดยากจะอยูใตผิวน้ํา ไดแก แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณภายในและบทบาทท่ี
แสดงออกตอสังคม สวนท่ีอยูใตน้ํานี้จะมีผลตอพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลอยางมากและเปน
สวนท่ีพัฒนายาก 

การท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมในการทํางานอยางไรข้ึนอยูกับคุณลักษณะท่ีบุคคลมีอยู ซ่ึง
อธิบายในตัวแบบภูเขาน้ําแข็ง คือ ท้ังความรู ทักษะ/ความสามารถ (สวนท่ีอยูเหนือน้ํา) และ
คุณลักษณะอ่ืนๆ (สวนท่ีอยูใตน้ํา) ของบุคคลนั้นๆ 

 

 
 

ท่ีมา : คูมือการพัฒนาระบบสมรรถนะของขาราชการพลเรือนไทย (เอกสารเผยแพร) 
 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development หรือ HRD)เปน
แนวคิดท่ีสัมพันธกับการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management หรือ HRM) 
คือเปนการพัฒนาคนซ่ึงถือวาเปนหัวใจหรือสินทรัพยท่ีสําคัญท่ีสุดขององคการเพ่ือเปาหมายในการ
สรางทีมงานและผลการดําเนินงานท่ีเปนเลิศขององคกรรวมท้ังเพ่ือสรางองคกรแหงการเรียนรูซ่ึงจะ
เปนกุญแจสําคัญในการแขงขันในโลกปจจุบันและอนาคต HRD เปนการบริหารเพ่ือใหม่ันใจวา
บุคลากรเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาสามารถแสดงศักยภาพจากทุนปญญาของตนเองและ
ทีมงานในการสรางสรรคองคกรอยางมีประสิทธิภาพ๔ จากความสําคัญของ “คน” ดังกลาวจึงขอ
นําเสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาบุคคลจากนักวิชาการหลายๆทานดังนี้ 

แนวคิดการพัฒนาบุคคล 
การพัฒนาบุคคลตามแนวคิดของฐีระ ประวาลพฤกษ กลาววาการดําเนินงานในองคการ 

“คน” เปนปจจัยสําคัญแมองคการจะจัดวางระบบงานกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายไวดี
เพียงใดก็ตามหากบุคคลในองคการขาดความรูความเขาใจมีความสามารถหรือความชํานาญไม
เพียงพอตอการปฏิบัติงานและมีทัศนคติท่ีไมดีตองานหรือการทํางานแลวยอมเปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จขององคการซ่ึงอาจกลาวไดวาปจจัยในการทํางานของคนมีผลตอผลผลิตหรือผลงานของ
องคการดังแสดงตามภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๑ ปจจัยในการทํางานของคนกับผลผลิต 
 

จากแนวคิดดังกลาวฐีระประวาลพฤกษไดแบงการพัฒนาบุคคลออกเปน๒ลักษณะใหญๆ
คือ 

๑.  สงเสริมคุณวุฒิดวยการสงไปศึกษาตอการพัฒนาบุคคลในลักษณะนี้มักทํากันมาก
ในทางราชการและรัฐวิสาหกิจเพ่ือสรางคนตามแผนพัฒนาองคกรหรือหนวยงานสําหรับในดานธุรกิจ

                                                           
 ๔ธารพรรษ  สัตยารักษ, หลักการและมุมมองจากมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส
(ธารพรรษสัตยารักษ, ๒๕๔๘), หนา ๓. 
 

คน 

- ความรู 

- ความชํานาญหรือ
ทักษะ 

- ทัศนคติ 

สูง 

ตํ่า 

- ผลผลิตหรือผลงาน 

- ผลผลิตหรือผลงาน 
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จะมีเฉพาะธุรกิจขนาดใหญท่ีมีแผนพัฒนาท่ีชัดเจนเพราะการลงทุนในดานการศึกษาตอตองลงทุน
มากซ่ึงไมสอดคลองกับการลงทุนทางธุรกิจสูใชวิธีจางคนท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณท่ี
เหมาะกับงานท่ีดําเนินการอยูไมได 

๒. การเสริมสมรรถภาพดวยการจัดฝกอบรม การศึกษาดูงานการสงไปฝกปฏิบัติงาน
และการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เปนตน การพัฒนาบุคลากรในลักษณะนี้ใชเวลานอยสามารถพัฒนา
คนใหเปนไปตามความตองการขององคการกลาวคือถาบริษัทหรือโรงงานนําเครื่องจักรใหมเขามาใช
ตองการใหพนักงานสามารถใชเครื่องจักรไดและมีความชํานาญในการใชก็ใชวิธีการฝกอบรมหรือใน
กรณีท่ีจะเปดสํานักงานหรือสาขา เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดก็จัดใหมีการฝกอบรมและ
เสริมดวยการดูงานท่ีสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาท่ีดําเนินการไดดีแลว นอกจากนี้การพัฒนา
คนใหมีความสามารถเพ่ิมข้ึนเพ่ือเลื่อนใหปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีสูงข้ึนหรือทํางานท่ีตองใช
ความสามารถพิเศษอาจจะใชวิธีไปฝกปฏิบัติงานท่ีบริษัทแม เชน โรงงานผลิตชิ้นสวนคอมพิวเตอร
ของญ่ีปุนท่ีต้ังในประเทศไทยก็จัดสงคนไปฝกปฏิบัติงานท่ีโรงงานในญ่ีปุนหรือศูนยบริการซอม
รถยนตในตางจังหวัดจัดสงชางมาฝกปฏิบัติงานท่ีศูนยใหญในกรุงเทพฯใหสามารถใชเครื่องมือและ
เทคโนโลยีการซอมสมัยใหม การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีนี้เปนท่ีนิยมในธุรกิจมากเพราะสามารถสราง
คนใหปฏิบัติงานไดทันทีท่ีเสร็จสิ้นการฝกอบรมหรือฝกปฏิบัติงานสิ้นเปลืองเวลานอยไดผลคุมคาแก
การลงทุน 

แนวคิดการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ 
จากแนวคิดขางตนเม่ือกลาวถึงปจจัยการทํางานของคนอันไดแกความรูความชํานาญ

หรือทักษะและทัศนคติท่ีสูงหรือตํ่าไมเทากันจะสงผลตอผลผลิตหรือผลงานท่ีสูงหรือตํ่าไมเทากันตาม
ไปดวยเพ่ือท่ีจะไดทราบวากระบวนการพัฒนาดังกลาวนั้นไดผลไปตามท่ีมุงหมายเพียงใดดังนั้นจึงได
นําเสนอ “แนวคิดเก่ียวกับการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ” ซ่ึงแนวคิดการจัดการฝกอบรมอยาง
เปนระบบ (A Systematic Approach to Training) นี้อิงอยูบนแนวคิดแบบระบบ (The System 
Approach) ดังภาพท่ี ๔ ซ่ึงมีสาระสําคัญคือ 

ประการแรกระบบของการฝกอบรมเปนเพียงระบบยอยระบบหนึ่งขององคการและมี
ปฏิสัมพันธ (Interaction) กับระบบอ่ืนๆอยางตอเนื่องตัวอยางเชนนโยบายขององคการในดานการ
คัดเลือกบุคลากรหรือการจัดการยอมมีอิทธิพลอยางมากตอการจัดการฝกอบรม 

ประการท่ีสองแนวคิดแบบระบบเนนการนําขอมูลยอนกลับ (Feedback) มาใชเพ่ือการ
ปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมอยางตอเนื่องดังนั้นโครงการฝกอบรมจึงไมเคยเปนเพียงจุดหมาย
ปลายทางแตจะเปนสิ่งท่ีจะตองไดรับการปรับเปลี่ยนตามขอมูลท่ีไดรับกลับมาอยูเสมอเพ่ือใหบรรลุ
ถึงวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

ประการสุดทายแนวคิดแบบระบบจะทําหนาท่ีเปนเสมือนกรอบแนวคิด (Frame of 
Reference) สําหรับการวางแผนและดําเนินการฝกอบรม 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒ กระบวนการทํางานแบบระบบ 
ท่ีมา: Goldstein, 1993. 

 

จากภาพแสดงองคประกอบของการทํางานแบบระบบซ่ึงไดแกสิ่งท่ีปอนเขาไกระบวน
การแปรรูปผลลัพธและขอมูลยอนกลับจะเห็นไดวากระบวนการทํางานของระบบจะดําเนินไปอยาง
ตอเนื่องและหมุนเวียนเปนวัฏจักรโดยอาศัยขอมูลยอนกลับเปนสิ่งชี้แนะการปรับเปลี่ยนสิ่งท่ีจะถูก
ปอนเขาไปในระบบเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีตรงกับความตองการขององคการ 

สิ่งท่ีปอนเขาไป (Inputs) ไดแกความรูทักษะความสามารถบุคลิกภาพแรงจูงใจและ
ทัศนคติของบุคลากรในองคการซ่ึงแตละองคการก็ยอมมีบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะตางกันและแมแต
ในองคการเดียวกันบุคลากรแตละคนก็ยังมีความแตกตางกันดวย 

กระบวนการแปรรูป (Transformation Process) คือโครงการฝกอบรมบุคลากรซ่ึง
องคการไดจัดข้ึนโครงการตางๆเหลานี้จะทําหนาท่ีปรับปรุงเพ่ิมพูนสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
มีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆจนมีผลลัพธหรือพัฒนาการ (Output) เปนท่ีนาพอใจขององคการ
อยางไรก็ดีองคการตองมีการประเมินและติดตามผลอยูทุกระยะเพ่ือใหทราบปญหาอุปสรรคและสิ่ง
ท่ีควรปรับปรุงและนําขอมูลเหลานี้ (Feedback) ไปใชในการปรับเปลี่ยนโครงการฝกอบรมบุคลากร
ตอไป 

แนวคิดการพัฒนาบุคคลและฝกอบรม 
ในยุคโลกาภิวัตนนี้เชื่อกันวา “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย”เปนกุญแจไขสูความสําเร็จ

ของชาติ (ท้ังภาครัฐและเอกชน) และถาหากประเทศไทยเรามีทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพคุณภาพ
และจริยธรรมท่ีสูงเชื่อวาคงสามารถกาวเขาไปแขงขันในโลกไรพรมแดน (Globalization) ไดอยาง
ไมยากเย็นนักมุมมองใหมในการพัฒนาคนตามกรอบแนวคิดการพัฒนาศักยภาพมนุษยเพ่ือใหธุรกิจ

ปจจัยนําเขา 
(Inputs) 

 

กระบวนการแปรรูป 
(Transformation process) 

ผลลัพธ 
(Outputs) 

 

ขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) 
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สามารถนําไปเปนตนแบบเพ่ือพัฒนาองคการท่ีนําไปสูความสําเร็จไดท้ังองคการและประเทศชาติดัง
ภาพท่ี ๕ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๓ กรอบแนวคิดการพัฒนาศักยภาพมนุษย 
 

กรอบแนวคิดการพัฒนาศักยภาพมนุษยแบงไดดังนี้ 
๑.  ระดับจุลภาคถือเปนระดับการเรียนรูในองคการซ่ึงเปนการเรียนรูใน๓ระดับคือ 
การเรียนรูของบุคคล (Individual Learning) หัวใจสําคัญอยูท่ีการเรียนรูเก่ียวกับ

แนวคิด(Concept) ในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ทีมการเรียนรู (Team Learning) เปนรูปแบบการพัฒนาการทํางานเปนทีมท่ีมี

ลักษณะขามฝายงาน (Cross Functional) การสั่งตนเอง (Self-directed Management) และการ
จัดการความคิดท่ีแตกตางเปนตน 

 องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนการเรียนรูระดับสูงสุดใน
องคการซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากการเกิดมีการเรียนรูการพัฒนาองคการใหเปน “องคกรแหงการเรียนรู” 
นี้จะเนนการเรียนรูในสถานท่ีทํางาน (Workplace Learning) การมีความคิดแบบเปนระบบหรือ

การพัฒนาชุมชน/ประเทศ 

การพัฒนาระดับภูมิภาค 

องคกรแหงการเรียนรู 

ทีมการเรียนรู 

การเรียนรูของบุคคล 

ระดับการพัฒนา 

ระดับการเรียนรู 

ระดับมหภาค 

ระดับจุลภาค 

 
 

บูรณาการการพัฒนาตนเองเปนบุคคลผูรอบรูการมีเปาหมายรวมกันและการบูรณาการเพ่ือจัดการ
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.  ระดับมหภาคเม่ือสามารถพัฒนาคนในองคการใหเกิดการเรียนรูไดท้ัง ๓ ระดับก็จะ
กาวไปสูระดับการพัฒนาท่ีแทจริง (Development) ซ่ึงมีอยู๓ระดับเชนกัน 

การพัฒนาระดับชุมชน/ประเทศเปนการพัฒนาองคความรูหรือมีเทคโนโลยีของเรา
เองการมีลักษณะท่ีเรียกวา “ภูมิปญญาชาวบาน” (Folk Wisdom) เปนสติใหกับสังคม การพัฒนา
ระดับภูมิภาคเปนการพัฒนาดานวัฒนธรรมหรือการขามวัฒนธรรมท่ีจะเตรียมเขาไปแขงขันในระดับ
โลกพรอมกับการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธท่ีจะเขาไปแขงขันในธุรกิจท่ีรุนแรงระดับ
ภูมิภาค 

การพัฒนาสูระดับโลกเปนระดับสุดยอดของการพัฒนาคือสามารถบูรณาการท้ัง
การเรียนรูและการพัฒนาเขาเปนหนึ่งเดียวจะทําใหประเทศของเรากาวไปสูเวทีโลกในระดับ
นานาชาติแบบนักกลยุทธระดับโลกท่ีมีความพรอมดานศักยภาพของคนเทคโนโลยีการจัดการและ
ทุนเปนตน 

การพัฒนาบุคคลจะครอบคลุมใน ๓ เรื่องดวยกันคือการฝกอบรม (Training) 
การศึกษา(Education) และการพัฒนา (Development) โดยมีระบบการพัฒนาบุคคลในองคการ
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๔ ระบบการพัฒนาบุคคลในองคการ 

สภาพแวดลอมภายในองคการ 

สภาพแวดลอมภายนอกองคการ 

ขอมูล 

ปจจัยนําเขา 
- ความรูทักษะ 
- ความสามารถ 
- การอุทิศตน 
- บุคลิกภาพ 
- การปรับตัว 
- ความคิดริเริ่ม 

กระบวนการ 
แปรสภาพ 
- การศึกษา 
- การฝกอบรม 
- การพัฒนา 
- เทคโนโลย ี
 

ปจจัยนําออก 
(ผลท่ีไดรับ) 
- พัฒนาความคิด 
- พัฒนาความรู 
- พัฒนาการทํางาน 
- พัฒนาการจิตใจ 
- พัฒนาบุคลิกภาพ 
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จากภาพท่ี ๔ อธิบายไดวาการพัฒนาบุคคลเปนการเพ่ิมพูนทักษะความรูความสามารถ
ตลอดจนการอุทิศตัวบุคลิกภาพและการปรับตัว และการคิดริเริ่มของบุคคลในองคการผาน
กระบวนการของการศึกษาการฝกอบรมและการพัฒนา ซ่ึงองคการเปนผูจัดดําเนินการใหหรือโดย
บุคลากรดําเนินการเองเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทางดานความคิด ความรู จิตใจ บุคลิกภาพ และการ
ทํางานเม่ือไดรับการพัฒนาแลวสามารถวัดผลงานหรือความประพฤติของบุคลากรในองคการไดวามี
ความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีองคการตองการหรือไม ขอมูลยอนกลับท่ีจะเขาสูกระบวนการของ
การพัฒนาบุคคลเชนนี้ตอไปภายใตสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในขององคการ ไดแก ความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองและเทคโนโลยีตลอดจนบรรยากาศใน
การทํางานการเปดโอกาสใหไดรับการพัฒนาขององคการซ่ึงจะมีความสัมพันธท่ีเก่ียวของกับระบบ
อ่ืนๆท้ังภายในและภายนอกองคการตอไป 

ดังนั้นอาจกลาวไดวาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรก็คือกระบวนการเ พ่ิมพูน
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้ังในดานความคิดเห็นท่ีมีตองานและผลของการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหดียิ่งข้ึนกวาเดิม โดยพัฒนาในแตละดานขององคประกอบของสมรรถนะ 
(Competency) ท่ีกลาวขางตนโดยมีกระบวนการพัฒนาอิงแนวคิดแบบระบบ (The System 
Approach) เพ่ือการควบคุมตรวจสอบระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวาดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และไดผลตามวัตถุประสงคหรือไมเม่ือไดผลและขอมูลยอนกลับก็จะไดนําไปปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมตอไป 

จากแนวคิดการพัฒนาบุคคลท่ีกลาวมาขางตนท่ีแสดงถึงวาการพัฒนา “คน” เปนสิ่งท่ี
สําคัญท่ีสุดบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเปนท่ีตองการขององคกรในทุกยุคทุกสมัยไมวาจะเปนองคกร
ภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชน ดังนั้น การพัฒนาคนเพ่ือใหกลายเปนผูปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึนจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง สําหรับองคกรเปนเหตุใหองคกรท้ังหลายทุมเทงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากรของตนมากข้ึนทุกขณะถึงกับมีการกําหนดสัดสวนของงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรท่ีชัดเจน แตอยางไรก็ดีในการท่ีจะพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหประสบความสําเร็จไดนั้น
จําเปนตองมีความเขาใจในพ้ืนฐานตลอดจนท่ีมาของความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคลประกอบกัน 

 

๓. แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรม 
การพัฒนาคน ใหเปนผูมีคุณภาพ ท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ การปลูกฝงใหคนเปนพลเมืองดีมี

คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือกอใหเกิดความสงบสุขในสังคมวิธีการหนึ่งท่ีนาจะใหผลดีในการปลูกฝงและ
พัฒนาการมีคุณธรรมจริยธรรม  โดยใชหลักไตรสิกขา เนื่องจากไตรสิกขาเปนระบบและเปน
กระบวนการในการฝกฝน อบรมฝกหัดเพ่ือพัฒนาคนใน ๓ ดานคือ 

พัฒนา ดานพฤติกรรม เรียกวา ศีล 
พัฒนาดานจิตใจ เรียกวา สมาธิ 
พัฒนา ดานปญญา เรียกวา ปญญา 

 
 

ท้ังนี้ ก็ เ พ่ือให บุคคลมีการดําเนินชีวิตไปในวิ ถี ท่ี ถูกตองดีงามโดยนําหลักธรรม
พระพุทธศาสนา (ไตรสิกขา) มาใชหรือประยุกตใชในการบริหารและพัฒนาคนในองคกร หรือ
สถานศึกษาเนนการจัดสภาพทุกๆ ดาน ในสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนใหคนในองคกรพัฒนาตามหลัก
พุทธธรรมอยางบูรณาการสงเสริมใหเกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแหงปญญา 

หลักธรรมตามแนวพุทธศาสนา “ไตรสิกขา” นี้เปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพ่ือ
แกปญหาใหพนทุกขและสําเร็จผล การพัฒนาคนมีความหมายสําคัญท่ีแบงออกเปน ๒ ประการคือ๕ 

๑. การพัฒนาคนในฐานะผูมีความเปนมนุษย 
๒. การพัฒนาคนในฐานะทรัพยากรมนุษย 
การพัฒนาคนมีความหมายสําคัญ ๓ ประการ คือ 
๑. การพัฒนานั้น ใหความสําคัญสูงสุด แตการพัฒนาคนเปนการพัฒนาท่ีมุงเปาไปท่ีตัว

คนเปนหลัก หมายความวา ในการพัฒนาท่ีมีหลายเรื่องหลายดาน เชน การพัฒนาเศรษฐกิจ 
พัฒนาการเกษตร พัฒนาอุตสาหกรรม เปนตน จะตองพัฒนาคนกอนสิ่งอ่ืนใด หรือถือเอาการพัฒนา
คนเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด เพราะถึงแมจะพัฒนาอะไรไปอยางไรก็ตาม ถาไมพัฒนาคน คนท่ีไมได
พัฒนาก็อาจทําใหทุกอยางเสียหายลมเหลวไปหมด 

๒. การพัฒนานั้นคํานึงถึงคุณคาของคนวา จะตองมีคนท่ีดี ท่ีพรอมท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเปนคนท่ีพัฒนาดีแลว มาเปนองคประกอบสําคัญท่ีเปนแกนกลาง ซ่ึงจะทําให
กระบวนการพัฒนาท้ังหมดดําเนินไปถูกทาง อํานวยประโยชนสุขอยางแทจริง 

๓. การพัฒนานั้น มุงใหเปนไปเพ่ือประโยชนท่ีแทแกคนคือ ใหปรับกระบวนการพัฒนา
นั้นและองคประกอบอ่ืนๆทุกดานของการพัฒนา เปนปจจัยสงเสริมสนับสนุนชวยใหพัฒนาคนข้ึน
ไปสูการเขาถึงชีวิตท่ีดีงามคุณคาสูงสุดและความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ รวมท้ังการท่ีมนุษยจะดํารงอยู
ไดดวยดีอยางแทจริงในโลกท่ีมีสภาพอันเก้ือกูลได 

ตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนาคนซ่ึงจะทําใหคนเปนคนดีมีความสุข และเปน
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ การพัฒนาก็คือการศึกษา๖ การพัฒนาดวยการศึกษาของคน ในทาง
พุทธศาสนาคือ ไตรสิกขา ซ่ึงเปนวิธีการเรียนรู ฝกฝน พัฒนาชีวิต ๓ ดาน คือ (๑) ดานพฤติกรรม 
การแสดงออกทางกาย วาจา เปนพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาดานจิตใจและปญญา (๒) ดานจิตใจ ทํา

                                                           
 ๕พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิพุทธ ๒๕๔๒), 
หนา ๑-๒. 
 ๖สุรพล สุยะพรหม และคณะ, พ้ืนฐานการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๑๖๖-๑๖๗. 



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘60 61วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 
 

จิตใหมีกําลัง ต้ังม่ัน มีคุณภาพท่ีดี เหมาะตอการนําไปใชงาน และ (๓) ดานปญญา ใหมองเห็นสิ่ง
ท้ังหลายท้ังปวงตามความเปนจริง๗ มีสาระสําคัญดังนี้ 

๑. ศีล คือภาวะของผูท่ีมีหลักธรรมความประพฤติถูกตอง มีความประพฤติดีทางกาย 
วาจาและสัมมาชีพ สามารถควบคุมตนเอง จัดระเบียบชีวิตของตนและการอยูรวมกับผูอ่ืนดวยดี มี
ความรับผิดชอบตอสังคมศีลไมใชตัวการท่ีทําใหเกิดปญญา แตศีลชวยสรางภาวะเก้ือกูลแกการกําจัด
อวิชชา และเปนปจจัยสนับสนุนการสรางปญญาดวยการยับยั้งควบคุมตัณหาใหอยูในขอบเขตและ
สรางความสัมพันธทางสังคมท่ีดี ความอยูดี จิตใจปลอดโปรง ทําใหพลังจิตมุงไปในทางใชความคิด
สรางปญญามากข้ึน ศีลมิไดหมายถึงศีลเปนขอๆ เชน ศีล ๕ หรือศีล ๘ เทานั้น แตศีลเปนหลัก
ปฏิบัติโดยเปนหลักธรรมประพฤติพ้ืนฐานของแตละคนในฐานะท่ีเปนมนุษยคนหนึ่ง เรียกวา 
มนุษยธรรม ถาไมมีศีลก็คือไมมีการฝกระเบียบวินัย มนุษยอยากจะทําอะไรก็ทําตามใจชอบ ตัณหาก็
พอกพูนข้ึนทําใหไมเกิดฉันทะท่ีจะระดมหลักจิตใจใหมุงไปในการใชความคิดแสวงหาปญญาหรือท่ี
เรียกวา ขาดสมาธิ แตถามีศีล มีระเบียบวินัยดี สามารถทําจิตใจใหมุงม่ันอยูกับคุณธรรมความดีได
งาย มีอุดมคติ มีสติรูจักยับยั้ง มีความเพียรพยายามท่ีจะปฏิบัติใหถึงจุดหมาย เม่ือจิตใจแนวแนอยู
กับความดียึดม่ันในอุดมคติก็จะชวยใหความมีระเบียบวินัยเขมแข็งข้ึน สมาธิก็จะเกิดตามมา และ
เปนปจจัยสนับสนุนแกศีล เม่ือมีสมาธิจิตใจสงบแนวแน จะคิดพิจารณาสิ่งใดก็ทําใหเกดไดขัดเจน
และลึกซ้ึง เกิดปญญารูตาม ดังนั้น ศีล สมาธิ และปญญาจึงมีความสัมพันธกัน ถาตองการสมาธิ
ความแนวแนของจิตและกําลังใจในข้ันสูงข้ึนไปก็ตองใชกําลังศีลท่ีบริสุทธิ์มากยิ่งข้ึน กลาวคือ ศีลเปน
การฝกพฤติกรรมโดยมีวินัยเปนเครื่องมือในการฝก 

๒. สมาธิ คือ ความแนวแนม่ันคงหนักแนนของจิตใจ ทําใหจิตมีคุณภาพ จิตใจเปน
รากฐานของพฤติกรรม การสรางสมาธิทําใหเกิดสติ และวิริยะ ถาจิตใจไดรับการพัฒนาใหดีงามแลว 
ดวยการควบคุมดูแลและนําพฤติกรรมไปในทางท่ีดีดวย วิธีฝกคนในข้ันสมาธิมีหลายวิธี เชน ฝกใหยุง
กับกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหไมมีเวลาและโอกาสเก่ียวของกับความชั่ว วิธีเอาความดีมาขม
ความชั่ว ฝกใหคุนกับสิ่งดีงาม และผูกมัดจิตใจไวกับสิ่งท่ีดีงาม เรียกวาใหมีอุดมคติ แตการฝกดวยวิธี
สมาธินั้นพระเทพเวที สรุปวา ไมไดผลถาวร ท่ีไดผลแทจริงและเด็ดขาด เปนข้ันปญญา เรียกวา 
“วิปสสนา” คือข้ันท่ีเกิดความรูแจงเห็นจริง จนเกิดการเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม มีโลกทัศนใหมๆ
เกิดข้ึน ดังนั้น สมาธิจึงเปนการฝกทางดานจิตใจ ฝกดานคุณธรรม ความมีจิตเมตตา ความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ 

                                                           
 ๗สมศรี เพชรโชติ.๒๕๔๘, การนํากลยุทธของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาใชในประเทศไทย, บทความ
ในวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ปท่ี ๑ ฉบับท่ี (๑ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๘), 
หนา ๑๖. 
 

 
 

๓. ปญญา การพัฒนาปญญาซ่ึงเปนความสําคัญท่ีสุด เพราะปญญาเปนดังนําทางและ
ควบคุมพฤติกรรมท้ังหมดสําหรับปญญาข้ันตนๆ (โลกียปญญา) ท่ียังไมเขาถึงความรูชัดเจนถึงขนาด
มีโลกทัศนใหมๆเกิดข้ึน ปญญายังอาจเปดชองใหแกตัณหาได เม่ือเกิดปญญาและเห็นทางเลือก ท้ังๆ 
ท่ีรูวา ทางเลือกใดนําไปสูอิสรภาพของชีวิต ทางเลือกใดสนองความอยากแตสรางความสับสนและ
ความทุกขแกสังคม เพ่ือตอบสนองตัณหา จึงเลือกเอาทางท่ีสนองตัณหาเพราะเกิดความเห็นแกตน 
โดยเฉพาะปุถุชนคนธรรมดาจะเกิดไดบอยครั้ง ยิ่งขาดศีลจะคอยควบคุมความประพฤติไมใหทําชั่ว 
ขาดสมาธิ ความแนวแนของจิตใจในการทําความดีโอกาสทําความชั่วจึงงายข้ึน 

 

๔. แนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา 
แนวทางหรือรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีทุก

องคกรนิยมนํามาใชคือ การฝกอบรม (Training) เพราะสามารถนํามาเชื่อมโยงใหสอดคลองกับ    
กลยุทธขององคการ ทําใหผูฝกอบรมไดเรียนรู เพ่ิมความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับงานปจจุบัน
และยังเตรียมความพรอมสําหรับงานในอนาคตไดอีกดวย 

กระบวนการศึกษาเพ่ือฝกอบรมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา เปนกระบวนการศึกษาท่ีพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรท้ังทาง กาย วาจา ความคิด จิตใจ 
อารมณ และสติปญญา ใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางสันติมีอิสรภาพ เนนการปฏิบัติฝกหัด
อบรมตนดวยหลักศีล สมาธิ ปญญา 

วิธีการปฏิบัติฝกหัดอบรมตนตามหลักของศีล สมาธิ ปญญา ผูอบรมตองปฏิบัติตาม
แนวทางของมรรค มีองคแปด คือ 

๑. การฝกหัดอบรมตนใหมีศีลดวยสัมมาวาจา-เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ-การกระทํา
ชอบ และสัมมาอาชีวะ-การเลี้ยงชีพชอบ 

๒. การฝกหัดอบรมตนใหมีสมาธิดวย สัมมาวายามะ-ความเพียรชอบ สัมมาสติ-การ
ระลึกชอบ และสัมมาสมาธิ-การต้ังจิตม่ันชอบ 

๓. การฝกหัดอบรมใหมีปญญาดวยสัมมาทิฏฐิ-การเห็นชอบ และสัมมาสังกัปปะ-การ
ดําริชอบ 

ซ่ึงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามหลักไตรสิกขา สามารถวิเคราะหและมองเห็น
รูปแบบการศึกษาท่ีแทจริงท่ีเปนประโยชนแกมนุษยดังแผนภาพ 
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ศีลสิกขา 
ศีล   การฝกอบรม ควบคุม

กายและวาจา 
Training in Morality 

จิตตสิกขา 
สมาธิ  การฝกอบรมให มี
ความคิดแน วแน  ปลอด
โปรง ต้ังใจ 
Training in Morality or 
Concentration 

ปญญาสิกขา 

ปญญา การฝกหัดอบรมให
เกิดความรูสูงสุด 
Training in Wisdom 

 

ภาพท่ี ๕ กระบวนการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษยตามหลักไตรสิกขา 
 

๕. บทสรุป 
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา การบริหารทรัพยากรบุคคล เปนการสงเสริม

สนับสนุนใหองคกรบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอความสําเร็จขององคกร การ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอาจารยผูสอน ท่ีมีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาคน และนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ท้ังนี้สมรรถนะตามคําจํากัดความ
ของสํานักงาน ก.พ.  หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากความรู  ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีทําใหบุคคลสรางผลงานท่ีโดดเดนในองคกร โดยสมรรถนะ
ประกอบดวยสองสวนคือ สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํากลุมงาน โดยท่ีสมรรถนะหลัก คือ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ประกอบดวยสมรรถนะ ๕ ดาน คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม และความรวมแรงรวมใจ สวนสมรรถนะประจํากลุม
งาน คือ สมรรถนะท่ีกําหนดเฉพาะสําหรับกลุมงานเพ่ือสนับสนุนใหแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแก
หนาท่ีและสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีไดดียิ่งข้ึน ซ่ึงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
ถือเปนหัวใจสําคัญท่ีสุดขององคการ เพ่ือเปาหมายในการสรางทีมงานและผลการดําเนินงานท่ีเปน
เลิศ รวมท้ังเพ่ือสรางองคกรแหงการเรียนรู การพัฒนาแบงเปน ๒ ลักษณะใหญๆ คือ สงเสริม

พูดดี 
ทําด ี

ดํารงชีวิตด ี

บรรล ุ
ประโยชนปจจุบัน 

ความเพียร 
การระลึกรู 

จิตตั้งมั่นแนวแน 

บรรล ุ
ประโยชนปจจุบัน 

ความเห็นที่ตรงความจริง 
ความดํารนิึกคิดในทางที่
ชอบ 

บรรลุประโยชนสูงสุดคือ 
ความสงบ อิสรภาพ 
หรือความหลุดพน 

 
 

คุณวุฒิ ดวยการสงไปศึกษาตอ และการเสริมสมรรถภาพดวยการจัดฝกอบรม การศึกษาดูงาน ซ่ึงมี
ท้ังแนวคิดการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ แนวคิดการพัฒนาบุคคลและฝกอบรม ท้ังนี้ การ
พัฒนาบุคคลจะครอบคลุม ๓ เรื่อง คือการฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา ตามหลักพุทธ
ศาสนา การพัฒนาคนใหเปนคนดี มีความสุข และเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ การพัฒนานั้นก็
คือการศึกษา ในทางพุทธศาสนาก็คือ ไตรสิกขา ซ่ึงเปนการฝกอบรมหรือพัฒนาตน อันประกอบดวย 
ศีลสิกขา จิตตสิกขา และปญญาสิกขา หรือเปนการปฏิบัติฝกหัดอบรมตนดวยหลักศีล สมาธิ ปญญา
นั่นเอง ท้ังนี้วิธีการปฏิบัติฝกหัดอบรมตนตามหลักของศีล สมาธิ ปญญา ผูอบรมตองปฏิบัติตาม
แนวทางของมรรค มีองคแปด คือ การฝกหัดอบรมตนใหมีศีลดวยสัมมาวาจา-เจรจาชอบ 
สัมมากัมมันตะ-การกระทําชอบ และสัมมาอาชีวะ-การเลี้ยงชีพชอบการฝกหัดอบรมตนใหมีสมาธิ
ดวย สัมมาวายามะ-ความเพียรชอบ สัมมาสติ-การระลึกชอบ และสัมมาสมาธิ-การต้ังจิตม่ันชอบ
และการฝกหัดอบรมใหมีปญญาดวยสัมมาทิฏฐิ-การเห็นชอบ และสัมมาสังกัปปะ-การดําริชอบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ภาพท่ี ๖ กระบวนการอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะตามหลักไตรสิกขา 
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กระบวนการฝกอบรม
โดยหลักไตรสิกขา 

- ศีล 
- สมาธิ 
- ปญญา 

สมรรถนะบุคลากร
ทางการศึกษา 

ไดรับการพัฒนา 
บุคลากรทางการศึกษา 

ท่ีตองการพัฒนาสมรรถนะ 
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องค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิต 
HAPPY WORK PLACE AND QUALITY OF LIFE 

ดร.บุษกร  วัฒนบุตร 
ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา  เกิดวิชัย  

 
บทคัดย่อ 

 องค์กรแห่งความสุขเป็นกระบวนการพัฒนาคนในองค์กร อย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ องค์กร เพ่ือให้องค์กรมีความ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  ซึ่ง จะน าไปสู่การพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กร ซึ่งเป็นการจัดการองค์กรโดยเน้น 
การจัดการ “คน” เป็นหลักแนวคิดของการจัดสมดุลชีวิตของมนุษย์ผ่านความสุขในโลกสามใบที่ทับ
ซ้อนกันอยู่ โลกส่วนตัวของมนุษย์ โลกครอบครัวของมนุษย์ และโลกสังคมของมนุษย์ เพ่ือที่จะมอง
ความสุขของมนุษย์ทั่วไปว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างและจะจัดการได้อย่างไร โดยขีดวงรอบที่ตัวคน 
แล้วก็วงรอบของครอบครัวแล้วก็วงรอบของสังคม ซึ่งในส่วนของสังคมเราแบ่งเป็นส่วนสังคมภายใน
องค์กรกับนอกองค์กร มองความสุขเป็นสามส่วนคือ ความสุขของตัวเราเอง ความสุขของครอบครัว 
ความสุขขององค์กรและสังคมเป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 
สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
สมาชิกที่ดีต่อครอบครัว องค์กรและสังคม โดยมีความสุขท่ีแท้จริงบนพื้นฐานความสุขแปดประการมี
สมดุลชีวิต เกิดผลเป็นบุคคลที่มีสุขภาพดีดูแลตนเองไม่เป็นภาระแก่ใคร มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน มี
คุณธรรม กตัญญู มีการเรียนรู้เป็นมืออาชีพในงานตนเอง รักและดูแลครอบครัว รักและดูแลองค์กร/
สังคม 

ค าส าคัญ : องค์กรแห่งความสุข, คุณภาพชีวิต 
 

ABSTRACT 
 Happy work place  is a human resource development process and strategy 
to drive organization to move forward according to its mission and to prepare for 
changes, for good quality of life so that the organization  would engage in 
continuous development. The organization development emphasized the “human” 
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development which was the concept of the equilibrium of the three overlapping 
worlds; the private world, the family world and the social world, as to see the 
component of human happiness  and how to generate and manage it. By  drawing 
a circle around a person, around the family and around the society and dividing the 
society into two portions; the internal and external of the organization and then 
looking at the happiness in three portions; private happiness, happiness of family 
and happiness of organization and society, we can manage the life to have the 
sustainable happiness by positive attitude toward living with others, toward social 
responsibility, toward being good member of family, of organization and of society. 
This would yield 8 aspects of happiness; life balance, good health, being self 
sufficient, independent from others, kind and helpful to others, virtuous, graceful, 
well learned, professional in own work, loving and responsible to own family, loving 
and responsible to organization and society.  

Keywords: Happy workplace, Quality of life 
 
 
๑. บทน า 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) มีการมุ่งเน้น
ความเชื่อมโยงระหว่างทุน๖ ทุน ได้แก่ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคมทุนมนุษย์ ทุนการเงิน 
และทุนวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความท้าทายและโอกาสของเศรษฐกิจไทยที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบท
ใหม่ของโลก และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกใน ๒๐ ปี ข้างหน้า และจากแผนพัฒนาฉบับที่ 
๑๑ นี้ เห็นได้ชัดเจนว่า ทุนทั้ง ๖ ดังกล่าวนั้น มีความใกล้เคียงกับมิติคุณภาพชีวิตและความสุขของ
มนุษย์มากที่สุด และเพ่ือเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน จึงเป็น
เป้าหมายส าคัญของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่จะต้องส่งเสริมให้คนท างานไทยเป็นแรงงานคุณภาพ
และมีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ  เพ่ือรองรับการปรับตัวกับพลวัตของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับประเทศ 
ภูมิภาคและระดับโลก ที่จะท าให้มาตรการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของคนไทยที่
เคยใช้ได้ผลในทศวรรษที่ผ่านมามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอจึงต้องการนวัตกรรมใหม่ และต้องการ
ภาคีเครือข่ายทุกระดับทั้งในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลกเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว๑

ในขณะเดียวกัน ใน ปี ค.ศ. 2015 หรือ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม

                                                           
๑กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ทิศทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ระยะ ๑๐  ปี (พ.ศ. 

๒๕๕๕–๒๕๖๔), (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ๒๕๔๔), หน้า ๓. 

อาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาค ๑๐ ประเทศ 
ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ประเทศ
สมาชิกเหล่านี้จะร่วมมือช่วยเหลือ และสนับสนุนกันใน ๓ เสาหลัก คือ เสาหลักด้านความมั่นคง 
(ASEAN Security Community–ASC) เพ่ือให้ประชาชนในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีความ
ปลอดภั ยและมั่นคง เสาหลักด้ านประชาสั งคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural 
Community–ASCC) เพ่ือให้ประชากรในประเทศสมาชิกอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทร 
มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคมและเสาหลักด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะท าให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งค่ัง ประชากรมีความ
อยู่ดีกินดี และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ให้คนท างานในประเทศไทยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีความสุข 
  
๒. ความหมายของความสุข 
 ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา ความสุข เป็นการประเมินความรู้สึกและ
ประสบการณ์ของแต่ละคนว่า มีความชื่นชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากแค่ไหน ทั้งนี้ ประสบการณ์
ด้านอารมณ์ทางบวก เช่น ความปิติ ความสนใจ และความภาคภูมิใจ ซึ่งในทางกลับกันก็จะมีขณะที่
มีประสบการณ์ด้านอารมณ์ทางลบ เช่น ความเศร้า ความวิตกกังวล และความโกรธด้วย
เช่นเดียวกัน๒ ซึ่งการกล่าวถึงเรื่องสวัสดิการของมนุษย์ ความสุข และคุณภาพชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่
มนุษยชาติได้กล่าวถึงกันมายาวนาน โดยความสุขของชีวิตได้มีการกล่าวกันมาตั้งแต่ยุคอริสโตเติลใน
ความหมายที่สื่อถึงในเชิง “จริยธรรม” โดยกล่าวว่า “ความสุขนั้นขึ้นอยู่กับการรู้จักประมาณตน” 
ซึ่งเป็นความหมายที่ได้รับอิทธิพลแนวความคิดของทางตะวันตก ในการให้ความหมายในเชิงระบบ
ของ “ความสุข” อริสโตเติลได้ชี้ ให้ เห็นถึงแนวทางที่ น าไปสู่ ความผาสุก หรือที่ เรียกว่า 
“Eduaemonia” ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนให้เป็นค าศัพท์สมัยใหม่คือ “Happiness” ในช่วงปี  พ.ศ. 
๒๔๘๓-๒๔๙๒ ซึ่งรัฐบาลของประเทศทางตะวันตกได้พัฒนานโยบายในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘  ดร.เอส. ปาร์คส คัดแมนรัฐมนตรีผู้นับถือนิกายคริส
เตียนแองโกลอเมริกันผู้มีชื่อเสียง ได้ศึกษาความท้าทายของความสุขและค้นหา “ความสุข” ในมิติ
ต่างๆ ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสุขภาพ การเมือง การท างานและค่าจ้าง ความรัก

                                                           
๒Ventegodt Søren, Joav Merrick and NielsJørgen Andersen.Quality of life theory I: the 

IQOL theory: an integrative theory of the global quality of life concept. The Scientific World 
Journal, (3 ,2003), pp. 1030-1040. 
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ชีวิตประจ าวัน มิตรภาพ จินตนาการ ดนตรี วรรณกรรม สวัสดิการสังคม ตลอดจนด้านศาสนา๓โดย
มีพ้ืนฐานจากความคิดที่ว่า ไม่ว่าใครต่างก็อยากมีความสุข ซึ่งความสุขของแต่ละคนมีความหมาย
แตกต่างกันออกไป บางคนคิดถึงการมีเงินทองจับจ่ายใช้สอย มีสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตที่
เพียบพร้อม บางคนมีความสุขจากการได้ทานอาหารอร่อยๆ หรือสุขกับการได้อ่านหนังสือดีๆ สัก
เล่ม ได้อยู่กับคนรัก บางคนมีความสุขจากการเข้าวัดฟังธรรม ได้ท าความดี ความสุขของแต่ละคน
แตกต่างกันไป และวิธีการแสวงหาความสุขก็แตกต่างกันออกไป ตามแต่มุมมองและประสบการณ์ 
ซึ่งไม่ว่าเราจะมองความสุขอย่างไร แต่ความสุขยังคงเป็นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ ที่คอย
ผลักดันให้คนเราท าสิ่งต่างๆ โดยหวังว่าตนเองจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น 
 ความสุข ตามหลักพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น ๓ ระดับคือ ๑. กามสุข หรือความสุขในรูป 
รส กลิ่น เสียง และสัมผัส๒.ฌานสุข หรือความสุขจากความสงบทางใจ และ๓.นิพพานสุข หรือ
ความสุขในนิพพาน ความหลุดพ้น ซึ่งเป็นความโปร่ง โล่ง เป็นอิสระ ซึ่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตโต) ได้อธิบายความสุขว่า หมายถึง การสนองต่อความต้องการ เป็นความสมอยาก สมปรารถนา 
โดยความอยากนี้เป็นได้ทั้งกุศล นั่นคือ ฉันทะ และอกุศล คือ ตัณหา และกล่าวว่าพระพุทธเจ้าตรัส
ถึงบ่อยในความสุข ๓ เรื่อง คือ ๑) กามสุข ๒) ความสุขทางสังคม และ ๓) ความสุขในการพัฒนา
ชีวิต อันเป็นการอธิบายความสุขว่ามีหลายระดับโดยที่กามสุข เป็นเร่ืองของการตอบสนองความ
ต้องการทางประสาทสัมผัส ความสุขทางสังคม เป็นความสุขจากความเป็นมิตรและการอยู่ร่วมกันใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม และความสุขจากภายใน เกิดขึ้นพร้อมกันไปกับการพัฒนาของชีวิต 
ก่อให้เกิดปัญญาที่ท าให้จิตใจเป็นอิสระ และกล่าวด้วยว่า พุทธศาสนามิได้ปฏิเสธกามสุข แต่สอนให้
รู้จักปฏิบัติอย่างถูกต้องเท่านั้น ซึ่งเป็นการมององค์รวมของชีวิต มีความหลากหลายจากระดับ
ความสุขพ้ืนฐานในทางโลก ก้าวเข้าสู่ความสุขในทางธรรมที่มีความละเอียดประณีตยิ่งขึ้นเป็นล าดับ 
 ในวงการจิตวิทยาตะวันตก ทาล เบน ซาร์ฮาร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด นิยามความสุขว่า 
หมายถึง ประสบการณ์โดยรวมของความพึงพอใจ และการมีจุดหมายในชีวิต และอธิบายว่าคนมี
ความสุขจะมีอารมณ์บวก พร้อมกับมองชีวิตของตนอย่างมีจุดหมาย ความพึงพอใจเป็นอารมณ์บวก
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ขณะที่การมีจุดหมายในชีวิตเป็นประโยชน์ที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งความสุขใน
มุมมองนี้เป็นการมองโดยค านึงถึงผลในระยะสั้นและระยะยาว ในการแสวงหาความสุขให้มีความ
สมดุลลงตัว จึงไม่ปล่อยให้ความสุขเป็นเพียงความพอใจหรือความสุขสบายที่เกิดขึ้นในระยะสั้น
เท่านั้นแต่ยังค านึงถึงคุณค่าและประโยชน์ในระยะยาวควบคู่กันไป 
 แม้ว่ารูปแบบในการแสวงหาความสุขของคนเราอาจดูแตกต่างกัน แต่หากพิจารณาให้ดี ก็
จะพบความคล้ายคลึงกันอยู่ไม่น้อย จนเราอาจจัดแบ่งความสุขออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น ความสุข
ทางกาย ทางใจ และทางสังคม หรือความสุขในทางโลกและทางธรรม ปราชญ์โบราณและศาสดาคน

                                                           
๓Oliver, J.P.J. et al..Quality of Life and Mental Health Service, (London: Routledge, 

1996), p 12. 

ส าคัญต่างกล่าวถึงความสุขในระดับที่ประณีตลึกซึ้งกว่าการมีเงินทอง วัตถุความสุขทางกาย และได้
ชี้แนะเส้นทางท่ีจะก้าวสู่ความสุขที่ยั่งยืนมาเป็นเวลานานนับพันปี 
 ส าหรับวงการจิตวิทยาตะวันตก หัวข้อเรื่องความสุขนับเป็นเรื่องใหม่อยู่พอสมควร และเพ่ิง
จะมีการศึกษาอย่างจริงจังในปี ค.ศ. 1998 เมื่อสมาคมนักจิตวิทยาอเมริกันประกาศจุดเปลี่ยนจาก
มุมมองความสนใจในเรื่องของความเจ็บป่วยทางจิต มาเป็นการศึกษาเรื่องความสุขและศักยภาพของ
คนแทน 

วิธีคิดและกิจกรรมที่เลือกท า หรือปัจจัยภายใน เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราเอง 
เป็นความคิด การกระท า และรูปแบบชีวิตที่เราเลือก โดยตั้งใจ เช่น เวลาที่เราให้กับครอบครัว การ
ส านึกขอบคุณสิ่งต่างๆ รอบตัวการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน การมองโลกแง่ดี การออกก าลังกาย การ
ฝึกอยู่กับปัจจุบันเพ่ือสัมผัสความสุขอย่างง่ายๆ จากประสาทสัมผัส การมีจุดหมายที่มีคุณค่าในชีวิต 
การมีวิธีแก้ปัญหาเชิงรุก การเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตด้วยความเข้มแข็ง ซึ่งตามนิยามสุขภาพจิต 
ปัจจัยเหล่านี้จะหมายถึงสมรรถภาพของจิตใจ และคุณภาพของจิตใจ ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนก าหนด
ระดับความสุขคนเราได้ประมาณร้อยละ ๓๕-๔๐ อาจแยกประเภทได้ว่า นอกเหนือจากปัจจัยทาง
พันธุกรรมแล้ว ปัจจัยก าหนดความสุขท่ีเหลือ ประกอบด้วยปัจจัยภายนออก และปัจจัยภายใน โดย
ปัจจัยภายนอกจะส่งผลต่อระดับความสุขคนเราได้ประมาณร้อยละ ๑๐-๑๕ และปัจจัยภายในจะ
ส่งผลต่อระดับความสุขคนเราได้ประมาณร้อยละ ๓๕-๔๐ 
 ดังนั้น การมองเรื่องความสุข จึงควรผสานปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกควบคู่กันไป เพ่ือ
สร้างความสุขทั้งทางกาย ทางใจ และทางสังคม ให้เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ยิ่งคนเราพัฒนาคุณภาพทาง
กาย ใจ และสังคมมากขึ้นเท่าไร ความสุขก็จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในทางประณีตมากขึ้น  
เป็นไปเพ่ือผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น ลองลดการมองอะไรจากมุมของตัวเองให้น้อยลง แล้วความสุขจะมีการ
พัฒนาเพิ่มข้ึนตามล าดับ 
 
๓. พระพุทธศาสนากับองค์กรแห่งความสุข 
 เมื่อกล่าวถึงองค์กรแห่งความสุข กระแสการสร้างความสุขในองค์กรจะต้องพิจารณาถึง
ความสุขภายนอกและความสุขภายในจิตใจ เพ่ือสร้างความน่าอยู่ในสถานที่ของที่ท างาน พนักงาน
สนุกกับการท างานและประสบความส าเร็จในการท างาน ดังนั้น  พระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นศาสนา
ประจ าชาติไทย ก็มีหลักธรรมที่กล่อมเกลาพุทธศาสนิกชนให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติ ซึ่งก็
คือหลักอิทธิบาท ที่หมายถึงบาทฐานแห่งความส าเร็จ เป็นสิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความส าเร็จ
ตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่ง
จ าแนกไว้เป็น ๔ คือ ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น ๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น ๓. จิต
ตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น และ ๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น ซึ่งธรรม ๔ 
อย่างนี้ ย่อมเนื่องกัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าที่เฉพาะของตนเป็นแนวทางการเรียน การท างาน ให้
ประสบความส าเร็จที่พระพุทธองค์ได้ทรงสดับไว้อย่างแยบคลาย อันประกอบด้วยแนวปฏิบัติ ๔ ข้อ 



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘70 71วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันทั้ง ๔ ข้อ จึงจะท าให้เราประสบผลส าเร็จใน
ชีวิตและการงานได้ตามความมุ่งหวัง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑) ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งที่ท า ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท า 
จึงจะเกิดผลจริงตามควร เราคงเคยได้ยินค าว่า "ขอฉันทามติจากประชุม" บ่อยๆ หรือ "มีฉันทะ
ร่วมกัน" ก่อนเลิกการประชุมบางอันเป็นเสมือนสัญญาระหว่างกันว่าเราจะท าสิ่งนั้นสิ่งนี้ร่วมกันหรือ
ละเว้นบางสิ่งร่วมกัน ซึ่งความเข้าใจในข้อนี้คิดว่าถูกเพียงครึ่งเดียว เพราะความหมายของ "ฉันทะ" 
นั้น ไม่ใช่แปลว่าเป็นสัญญาภาษากระดาษหรือสัญญาที่ให้ไว้กับมวลหมู่สมาชิกเท่านั้น หากแต่เป็น
สัญญาใจและเป็นใจที่ผูกพัน เป็นใจที่ศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งนั้นอยู่เต็มเปี่ยม จึงจะเกิดความเพียร
ตามมา เปรียบได้กับนักวิจัยที่ศรัทธาและเชื่อมั่นในแนวคิดแนวปฏิบัติของงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นซึ่งอาจ
มีมากน้อยต่างกัน คงไม่มีใครบอกได้นอกจากตัวนักวิจัยเองและผลของงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณะชนหลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า  Where there is the will, there is 
the way.  ที่ใดมีความปรารถนาอันแรงกล้า ที่นั่นย่อมมีหนทางเสมอขอเพียงแต่ให้มีความตั้งใจแน่ว
แน่  ที่จะประสบความส าเร็จในเรื่องนั้นๆให้ได้   ด้วยความมุ่งมั่น ไม่ท้อถอย  ย่อมมีหนทางน าเรา
ไปสู่ความส าเร็จได้เสมอ ดังนั้นการมีใจรัก ถือว่าส าคัญมาก ไม่ใช่ท าใจให้รักเพ่ืออะไรสักอย่าง หรือ 
ห้ามใจไม่ให้รัก มันก็ยากยิ่งพอๆ กัน เพราะรักดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความรักความศรัทธาของเรา
จริงๆ ขืนท าไปก็มีแต่จะทุกข์ทรมานแม้จะได้บางสิ่งที่มุ่งหวังแล้วก็ตาม ประการส าคัญเป็นการแอบ
แฝงมาจากความคิดอ่ืนศรัทธาอ่ืนหรือความเป็นอ่ืนที่เราพยายามหาเหตุและผลมาอธิบายว่า มันคือ
สิ่งเดียวกันเพ่ือให้สามารถด าเนินไปได้หรือเพ่ือให้ตัวเองสบายใจที่สุด แต่ถ้าเรามีใจศรัทธาอันแรง
กล้าแล้ว พลังสร้างสรรค์ก็จะบังเกิดขึ้นกับเราอย่างมหัศจรรย์ทีเดียว 
 พระพุทธองค์เคยสอนไว้ว่า มนุษย์เราต้องเลือกที่จะศรัทธาบางอย่างและหมั่นตรวจสอบ
ศรัทธาของตัวเองว่าดีต่อตัวเองและดีต่อผู้อ่ืนอันรวมถึงสังคมโดยรวมหรือไม่ เมื่อดีทั้งสองอย่างก็จง
มุ่งมั่นที่จะท าด้วยความตั้งใจ และหากไม่ดีก็จงเปลี่ยนแปลงศรัทธาเสียใหม่ ซึ่งเราต้องเลือก 
ไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็นคนที่สับสนไม่มีแก่นสารและเป็นคนไร้รากในที่สุด เมื่อเป็นคนไม่มีแก่นสาร
ก็จะถูกชักชวนไปในทางที่ไม่ดีได้ง่าย ดังนั้นหากจะฝึกฝนตนเอง อาจเริ่มจากการตั้งค าถามกับตัวเอง
ว่าเราศรัทธาสิ่งใดอยู่ เพราะคนเราเมื่อศรัทธาอะไรก็จะได้พบกับสิ่งนั้นเข้าถึงสิ่งนั้น ศรัทธาใน
เทคโนโลยีเราก็จะเข้าถึงเทคโนโลยี ศรัทธาต่อชาวบ้านเราก็จะเข้าถึงชาวบ้าน ศรัทธาต่อวัตถุก็จะ
เข้าถึงวัตถุ ศรัทธาต่อลาภยศสรรเสริญก็จะเข้าถึงลาภถึงยศเข้าถึงต าแหน่ง ศรัทธาต่อความรู้ก็จะ
เข้าถึงความรู้ หรือศรัทธาต่อหลักธรรมก็จะเข้าถึงธรรม หรือไม่ศรัทธาอะไรเลยก็ไม่เข้าถึงก็ไม่เข้าถึง
อะไรเลย เพราะความศรัทธาน ามาซึ่งมุ่งมั่นทุ่มเทเพ่ือท าทุกอย่างให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราศรัทธานั่นเอง 
ขณะเดียวกันก็ลองตรวจสอบตัวเองดูว่าสิ่งที่เราศรัทธากับสิ่งที่องค์กรของเราศรัทธานั้นตรงกัน
หรือไม่ หากตรงกันก็เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตนหรือหากไม่ตรงกันก็เรียนรู้ที่จะให้โอกาสตัวเองไปสู่
แห่งที่ท่ีเหมาะสมกว่า 
 ๒) วิริยะ คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้และท าให้
เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้นเรื่องนั้น ถ้าหากกระท าก็จะท าจนเชี่ยวชาญจนเป็นผู้รู้ ถ้าหากศึกษาก็จะ

ศึกษาให้รู้จนถึงรากเหง้าของเรื่องราวนั้นๆ ดังนั้น ค าว่า "วิริยะ" จึงหมายถึงความเพียรพยายาม
อย่างสูงที่จะท าตามฉันฑะหรือศรัทธาของตัวเอง หากเราไม่มีความเพียรแล้วก็อนุมานได้ว่าเรามี
ฉันทะหลอกๆ หรือศรัทธาหลอกๆ ทั้งโกหกตัวเองและหลอกผู้อ่ืน เพ่ืออะไรนั้น ผลงานที่เขาท าจะชี้
ชัดออกมาเองว่าท าเพ่ืออะไร ดังนั้น นักวิจัยท้องถิ่น จึงต้องมีใจที่รักต่อคนท้องถิ่นและรักต่อการ
ท างานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาคนท้องถิ่น อันเป็นศรัทธาสูงสุด หากไม่เป็นเช่นนั้น ก็ได้แต่เพียงศรัทธาปาก
เปล่าที่ไร้แม้เงาของความมุ่งมั่นและทุ่มเท หากแต่มีศรัทธาอ่ืนให้ครุ่นคิดและกระท าอยู่วิริยะนี้มาคู่
กับความอดทนอดกลั้น เป็นความรู้สึกไม่ย่อท้อต่อปัญหาและมีความหวังที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้ง
ปวง โดยมีศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ น าใจ และเตือนใจ ความอดทนเป็นเครื่องมือส าหรับคน
ใจเย็นและใจงามด้วย ไม่ใช่มุทะลุดุดันรบเร้าและรุ่มร้อน เพราะมันจะท าให้มีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย 
หรือสูญเสียความอดทนในที่สุด ดังนั้น ความวิริยะอุสาหะ จึงเป็นวิถีทางของบุคคลที่หาญกล้าและ
ทายท้าต่ออุปสรรคใดๆ ทั้งมวลวิริยะจะเกิดจากศรัทธาหรือฉันทะและเป็นศรัทธาที่มั่นคงด้วยไม่ว่า
จะมีอุปสรรคใดๆ มากระทบก็ตามก็จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่อาจปล่อยวางหรือวางเฉยในบางเวลาบาง
สถานการณ์บ้าง เพ่ือรอสภาวะที่เหมาะสมกว่า ความวิริยะไม่ใช่ความดุดันอย่างเอาเป็นเอาตายหรือ
ต้องให้ได้เสมอ แต่มันคือความแยบยลและเลือกที่จะท าบางอย่างเพ่ือรักษาศรัทธาไว้หรือเพ่ือรอ
วาระที่เหมาะสมอันหมายถึงการบรรลุผลแห่งศรัทธาถ้าจะฝึกฝนเรื่องความวิริยะแล้วคงต้องเริ่มจาก
ความคิดที่ว่า ต้องหมั่นฝึกฝนตนเองบ่อยๆ หมั่นท าหมั่นคิดหมั่นเขียนหมั่นน าเสนอและอย่าขี้เกียจ 
อย่ากลัวความผิดพลาดและจงกล้าแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของตัวเอง อย่าท้อ
ต่องานหนักและงานมากให้คิดว่าท ามากรู้มากเก่งมากข้ึน  
 ๓) จิตตะ คือ ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่จดจ่อแล้วก็จะเกิดความรอบคอบตาม 
ปัจจุบัน สังคมซับซ้อน มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ละคนมีภาระหน้าที่ ที่ต้องท ามากมาย ไม่รู้จะ
ท าอะไรก่อน เวลาอ่านหนังสือก็คิดถึงงานที่รับผิดชอบ เวลาอ่านท างานก็คิดว่าต้องอ่านหนังสือเพ่ือ
เตรียมตัวสอบ ไม่สามารถมีจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน ผลคือ ท าอะไรก็ไม่ดีสักอย่างท าผิดๆ
ถูกๆอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเรามีใจที่จดจ่อต่อสิ่งที่เราคิดเราท าและรับผิดชอบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเรียน
หรือการงานก็ตาม ทุกอย่างก็จะดีขึ้นไปเอง เราก็จะมีความรอบรู้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยใจที่จดจ่อตั้งมั่น
และใฝ่เรียนรู้ของเรา เมื่อมีความรอบรู้มากขึ้นก็จะเกิดความรอบคอบตามมา เมื่อมีความรอบคอบ
แล้วการตัดสินใจท าอะไรก็จะเกิดความผิดพลาดน้อยตามไปด้วยความรอบคอบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
หากไม่รอบรู้ ดังนั้น การที่คนจะรอบรู้ได้นั้น ต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้อยู่ เป็นเนื่องนิจ ติดตามข่าวสาร
บ้านเมืองสม่ าเสมอ ต้องอ่านหนังสืออย่าให้ขาดและหลากหลายโดยไม่ยึดติดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ประการส าคัญต้องฝึกตั้งค าถามกับตัวเองกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราพร้อมกับค้นหา
ค าตอบให้ได้ การฝึกสนทนากับผู้รู้บ่อยๆก็เป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งเมื่อเราท าได้อย่างนี้แล้ว เราก็จะเป็นผู้ที่
เข้าใกล้ความรอบรู้ไปโดยปริยายเมื่อเราเข้าใกล้ความรอบรู้แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะวิเคราะห์
สังเคราะห์เนื้อแท้ของเรื่องราวนั้นๆ ออกมาสู่การตัดสินใจของหมู่คณะหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวของเรา
เอง ดังนั้น ความรอบคอบจึงแฝงไปด้วยความรอบรู้ตามสภาพจริงของมัน อันเป็นแนวปฏิบัติที่คนรุ่น
ใหม่ต้องสร้างให้เกิดเป็นนิสัยแก่ตนเอง ความรอบคอบนอกจากจะด ารงอยู่คู่กับความรอบรู้แล้ว ยัง



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘72 73วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ต้องอาศัยความดีงามเป็นเครื่องเตือนสติด้วย ถึงจะสามารถใช้จิตของเราพินิจพิจารณาและตรึกตรอง
ในเนื้อแท้ของสิ่งต่างๆนั้นได้อย่างเหมาะสม เพราะความดีงามตามแบบอย่างของคุณธรรมตามหลัก
ศาสนาและจริยธรรมของสังคมนั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 
 ๔) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แล้วท า
ด้วยความมุ่งมั่น (วิริยะ) อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้และ
รอบคอบ จึงน าไปสู่การทบทวนตัวเอง และทบทวนองค์กรหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่งที่ได้
คิดสิ่งได้ท าผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่างไร ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิด
ร่วมท ากับคนอ่ืน เพ่ือปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นการทบทวนเรื่องราวจากภายในของตัวเองเป็นสิ่ง
ส าคัญมากในยุคปัจจุบันที่ผู้คนเริ่มสับสนวุ่นวายอย่างเข้มข้น ทบทวนความคิดเพ่ือตรวจสอบ
ความคิดและการกระท าของเราว่าเราคิดหรือท าจากความคิดอะไร? พร้อมกับถามตัวเองว่าเราคิด
อย่างนั้นเพ่ืออะไร? เราท าสิ่งนี้เพ่ืออะไร? เพ่ือความสุขของตัวเองหรือเพ่ือความสงบสุขของสังคม? 
ฯลฯ ซึ่งจะท าให้เรารู้ว่าเราควรจะอยู่ ณ จุดไหนของสังคมหรือเปลี่ยนแปลงตนอย่างไรไปสู่การ
สร้างสรรค์ตนเองและสังคมที่งดงาม 
 ดังนั้น "อิทธิบาท ๔" จึงมีความหมายกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะเดินทางไปในสู่ความส าเร็จ
ในชีวิตและการงาน เพราะหากท าได้ตามกระบวนความแล้ว สังคมความรู้ ชุมชนความรู้ และปัจเจก
ชนความรู้ คงอยู่ไม่ไกลเกินฝัน ประการส าคัญ "อิทธิบาท ๔" ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวจาก
หลักธรรมข้ออ่ืนๆอันเป็นองค์รวมและเชื่อมโยงถึงกัน เพียงแต่อธิบายคนละบทบาทเท่านั้น สิ่งส าคัญ 
เราได้ใคร่ครวญในเรื่องเหล่านี้มากน้อยเพียงใด เพราะ ในโลกปัจจุบัน โลกที่สั่งสม อวิชชามามากจน
เกินล้น จึงกลายเป็นโลกที่ฉาบฉวยและวุ่นวายสูงสุด นั่นแปลว่าเราต้องฝึกฝนตนเองหลายเท่าตัวเพ่ือ
จะเข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมที่ก่อก าเกิดการพัฒนาที่จุดเริ่มต้นของตนเองและเป็นการค้นหา
ความสุขอย่างแท้จริง 
 
๔. องค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) 
 ปัจจุบันนี้องค์กรหลายแห่งได้ให้ความส าคัญกับคนในองค์กรมากข้ึน องค์กรแห่งความสุขจึง
เกิดขึ้นเพ่ือให้คนท างานมีความสุขในการท างานเพ่ิมข้ึนเช่นกันเนื่องด้วยมนุษย์เราใช้เวลามากกว่า ๑ 
ใน ๓ ของเวลาในแต่ละวันในที่ท างาน หรือช่วงชีวิตของคนเราปกติทั่วไปมีเวลาท างานกว่าค่อนชีวิต
ที่จะต้องคลุกคลีวนเวียนกับการท างานถึง ๒ ใน ๓ ของการมีชีวิต ดังนั้น การวางพ้ืนฐานชีวิต ท่ี
คนท างานต้องสร้างความพร้อมพ้ืนฐาน ให้การด ารงชีวิตเป็นไปอย่างสะดวกสบาย พร้อมค้นหา
เป้าหมายและทางเลือก เพ่ืออ านาจที่เหนือว่า จากนั้นก็ให้ ปรับเสริมชีวิต ด้วยการด าเนินชีวิตให้เป็น 
ด้วยการควบคุมสติที่มีต่องาน ชีวิตประจ าวัน หรือสถานการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหา
ชีวิตได้ในระยะยาว สุดท้ายเป็นการ เติมเต็มแก่นชีวิต ด้วยการมีชีวิตอยู่ให้เป็นปกติ รักและศรัทธา
ในเพ่ือนมนุษย์ และเรียนรู้เท่าทันความสุขเพื่อการมีชีวิตที่ดี 

ส่วนรูปแบบ การสร้างองค์กรสุขภาวะเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคมเชิงระบบ ที่ต้องท าควบคู่
กันไปน้ัน เร่ิมจาก กระบวนทัศน์การบริหารองค์กรแบบใหม่ ให้มีค่านิยมภายใต้สังคมสุขภาวะเชิง

ป้องกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ก าหนดนโยบาย ว่าได้ให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรไป
พร้อมกับคุณภาพของงานขนาดไหน อีกทั้ง ต้องผลักดันและจัดสรรทรัพยากรส าหรับการสร้าง
คุณภาพชีวิตการท างาน มีระบบงบประมาณและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ด้วยการเริ่มกระบวน
ทัศน์การบริหารใหม่ต่อจากนั้น ให้ ปรับทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรม เรียนรู้ เสริมพลัง ด้วยการ
ปลูกฝังแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิต การท างานและการพัฒนาจิตของตนเอง ผ่านการบอกเรื่องราว 
บทเรียน และความส าเร็จสู่กันฟัง  
 การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความส าคัญต่อคนท างานมีนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เหมาะสม มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานที่เหมาะกับองค์กร เพ่ือให้คนในองค์กรอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และคนท างานมีความสุขในการท างาน เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่ง
ความสุข โดยกระบวนการก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรนั้น ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ 
 ๑. การมีตัวตน องค์กรต้องท าให้คนท างานตระหนักว่าการคิดการกระท า การอยู่ร่วมกัน
ของคนในองค์กร คือ ตัวตนขององค์กร 
 ๒. ความเชื่อมั่น องค์กรต้องสร้างความเชื่อมั่นในตัวตนขององค์กรให้แก่คนท างาน เพ่ือให้
คนท างานเกิดความเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้ดีและเหมาะสมต่อองค์กร โดยผู้น ามีส่วนส าคัญในการเชื่อม
ความคิดของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เห็นเป้าหมายเดียวกันเพ่ือน าไปสู่การเติบโตขององค์กร 
 ๓. ความศรัทธา องค์กรที่สามารถผ่าน ๒ ขั้นตอนแรกได้ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะ
ท าให้คนท างานทุกคนทราบและตระหนักดีว่า สิ่งที่องค์กรด าเนินอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ดีท่ีสุดส าหรับองค์กร 
 องค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จะได้รับผลลัพธ์ คือเกิดความสุขความเชื่อใจในการท างาน
ร่วมกัน (High Trust) เพ่ิมคุณค่าของทุนมนุษย์ในองค์กร (Human Capital) เกิดการท างานเป็นทีม 
(Team-Flow-Based Organization) มีความคิดที่เป็นนวัตกรรม (Innovation)มีประสิทธิภาพการ
ผลิตที่ดีขึ้น (Productivity) เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น (Social Responsibility) รวมทั้งได้รับ
ประโยชน์และก าไรตามเป้าหมาย (Profit Requirement) จากแนวคิดในการสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข ท าให้เกิดความสุข ๘ ประการ (Happy 8) ในการจัดสมดุลชีวิตมนุษย์ เพ่ือให้เกิดความ
สมดุลของชีวิตในการท างานและการใช้ชีวิต โดยมองความสุข๓ ส่วนประกอบกัน คือ ความสุขของ
ตัวเราเอง ความสุขของครอบครัว และความสุขขององค์กรและสังคม โดยความสุขทั้ง ๓ ส่วนนี้ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้คือ 
 องค์ประกอบความสุขของตัวเราเอง ประกอบด้วย 
 ๑. สุขภาพดี (Happy Body) คือ การมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เกิดจากการรู้จักใช้
ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข 
 ๒ . น้ าใจงาม (Happy Heart) คือ การมีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันรู้จักการแบ่งปันอย่าง
เหมาะสม รู้จักบทบาทของแต่ละคน ตั้งแต่เจ้านาย ลูกน้อง พ่อแม่ และสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต 
 ๓. การผ่อนคลาย (Happy Relax) คือ การรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต 
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 ๔. การหาความรู้ (Happy Brain) คือ การศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง และน าไปสู่
การเป็นมืออาชีพ เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน และพร้อมที่จะเป็นครูเพ่ือสอน
คนอ่ืน 
 ๖. คุณธรรม (Happy Soul) คือ การมี หิริ โอตัปปะ หมายถึงการละอายและเกรงกลัวต่อ
การกระท าที่ไม่ดีของตนเอง ซึ่งนับเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมในการ
ท างานเป็นทีม 
 ๖. ใช้เงินเป็น (Happy Money) คือ ความสามารถในการจัดการรายรับและรายจ่ายตนเอง
และครอบครัวได้ รวมถึงการรู้จักการท าบัญชีครัวเรือน 
 องค์ประกอบความสุขของครอบครัว ประกอบด้วย 
 ๗ . ครอบครัวที่ ดี  (Happy Family) คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง เพราะ
ครอบครัวเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นก าลังใจที่ดีในการที่จะเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคต่างๆ
องค์ประกอบความสุขขององค์กรและสังคม ประกอบด้วย 
 ๘. สังคมดี (Happy Society) คือ การมีความรัก ความสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคมที่ตนเอง
ท างานและสังคมที่พักอาศัย 
 แนวคิดดังกล่าว เป็นแนวคิดในการสร้างองค์กรแห่งความสุข ซึ่งส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พิจารณาเห็นว่า “คน” เป็นทรัพยากรที่ส าคัญ และ “ความสุข” คือ 
สิ่งที่ทุกคน 
ปรารถนา ดังนั้น ความสุข ๘ ประการ หรือ Happy ๘ จึงเป็นแนวคิดที่ต้องการจัดสมดุลของการใช้
ชีวิตในโลกส่วนตัว โลกครอบครัว และโลกทางสังคมของคน 
 สรุปได้ว่าการสร้างความสุขในการท างานถือเป็นหนึ่งวิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีแบบหนึ่ง 
เมื่อคนเรามีความสุขในการท างาน ผลงานของพนักงานย่อมมีประสิทธิภาพตามความสุขของการ
ท างานด้วย พนักงาน ในองค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้พัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน
ได้ดีขึ้นเมื่อประสิทธิภาพดีขึ้นผล ประกอบการขององค์กรก็ดีขึ้นด้วยเช่นกัน  โดยความสัมพันธ์
ระหว่างพนักงาน และผู้บริหารมีความใกล้ชิดขึ้น ท าให้พนักงานมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากร
ที่มีค่าและส าคัญต่อองค์กรมากขึ้น สามารถน าเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่สู่ครอบครัวท าให้
ครอบครัวมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้ หรือยังสามารถต่อยอดไปยังชุมชนเป็นชุมชนแห่งความสุขก็ได้และ
ด้วยพนักงานที่มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นท าให้ช่วยลดอัตราการเลิกจ้าง ท าให้ประหยัดค่าใช้ จ่ายในการสรร
หา และฝึกอบรมพนักงานใหม่ได้ ก่อให้เกิดการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรได้ และลดความไม่
พอใจของพนักงานที่มีต่อผู้บริหารได้ รวมทั้งช่วยลดอุบัติเหตุในการท างาน และด้วยสุขภาพจิตที่ดี
ขึ้นท าให้ช่วยลดปัญหาครอบครัวของพนักงาน ท าให้สังคมมีความน่าอยู่ขึ้น 
คุณภาพชีวิต (Quality of life) 
 คุณภาพชีวิตมีบทบาทส าคัญในแง่ความผาสุกของมนุษย์ ซึ่งคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่เก่ียวกับ 

สวัสดิการมนุษย์และความสุข๔เป็นการพัฒนาการทางด้านแนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิตมี
ความเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปีพ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๐๒ มาสโลว์๕ ได้พัฒนา ทฤษฎีล าดับขั้นความ
ต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีการจูงใจที่นักการ
จัดการ ให้ความสนใจเนื่องจากเป็นการศึกษาความต้องการของพนักงานโดยน ามาเป็นสิ่งจูงใจให้
พนักงานมีความตั้งใจท างานอย่างเต็มที่ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การและส่วนหนึ่งเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของพนักงานเช่นกัน เนื่องจากมนุษย์ย่อมมีความต้องการและเมื่อความ
ต้องการยังไม่ได้รับการตอบสนองก็จะเกิดความเครียด น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดแรงขับเคลื่อน เพ่ือ
หาวิธีการหรือพฤติกรรมที่น าไปสู่สิ่งที่ตนเองต้องการ เพ่ือลดความตึงเครียดนั้นการท างานมี
ความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือว่าการท างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่า
กิจกรรมใดๆ และในอนาคตอันใกล้มนุษย์จ าเป็นต้องใช้เวลาของชีวิตเกี่ยวข้องกับการท างานเพ่ิมขึ้น
ไปอีก คุณภาพชีวิตของการท างานมีความส าคัญยิ่งในการท างาน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ 
ในปัจจุบันคนเราท างานเพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน ดังนั้นสถานที่
ท างานต้องมีความเหมาะสมคือ ท าให้เกิดความสุข ความมั่นคง หากเกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน จะ
ส่งผลดีต่อทั้งตัวบุคคลและองค์กร คุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อองค์กร ๓ ประการคือ ๑.ช่วย
เพ่ิมผลผลิตขององค์กร ๒.ช่วยเพ่ิมขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการ
ท างาน และ๓.ช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ท างาน 
 การสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีจะท าให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความพึงพอใจในการท างานสูงขึ้นโดย
ผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาส าคัญขององค์กรเพ่ือท าให้
พนักงานหรือแรงงานได้รับความพึงพอใจสูงขึ้น ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้ 
 ๑.คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายที่กว้าง หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้องกับชีวิตการ
ท างาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าจ้าง ชั่วโมงการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน ผลประโยชน์และ
บริการ ความก้าวหน้าในการท างาน และการมีมนุษยสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่แรงจูงใจและ
ความพึงพอใจส าหรับพนักงาน 
 ๒.คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายอย่างแคบ คือ ผลที่มีต่อคนงานซึ่งหมายถึง การ
ปรับปรุงในองค์การและลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานควรได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
ส าหรับการส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตการท างานของแต่ละบุคคล และรวมถึงความต้องการของ
พนักงานในเรื่องความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะมีผลต่อสภาพการท างาน
ของพนักงาน 

                                                           
๔Oliver, J.P.J. et al, Quality of Life and Mental Health Service, (London :Routledge, 

1996), p 133. 
๕Maslow, A.H. Motivation and Personality. (New York: Harper, 1954), pp 24-25. 
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 ๓.คุณภาพชีวิตการท างานในแง่มุมที่หมายถึงการค านึงถึงความเป็นมนุษย์ในการท างาน
(Humanization of Work) ซึ่งประเทศฝรั่งเศสและประเทศที่พูดภาษาฝรั่งใช้ ค าว่า การปรับปรุง
สภาพการท างาน (Improvement of Working Condition) ประเทศสังคม นิยมใช้ค าว่า การ
คุ้มครองแรงงาน (Workers' Protection) กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย หรือในญี่ ปุ่นใช้ค าว่า
สภาพแวดล้อมการท างาน (Working Environment) และความเป็นประชาธิปไตยในสถานที่ท างาน
(Democratization of the Workplace) คุณภาพชีวิตการท างานมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการ 
แนวปฏิบัติหรือเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้น 
ในการปรับปรุงผลลัพธ์ทั้งขององค์การและปัจเจกบุคคล ตามล าดับ 
 ซึ่งจากความหมายโดยรวมแล้วก็จะเน้นเป้าหมายส าคัญ คือ การอยู่ร่วมกันเพื่อเพิ่มความพึง
พอใจในงานที่ท า มีความสุขในงานที่ท า ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต เป็นการ
สร้างความสมดุลระหว่างชีวิต กับการท างานโดยส่วนรวม (the total life space) เป็นเรื่องของการ
เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวนอก องค์การอย่างสมดุล นั่นคือ
ต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ด้วยการก าหนดชั่วโมง
การท างานที่เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยง การที่ต้องคร่ าเคร่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน หรือได้ใช้
ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ 

ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง (social relevance) ซึ่งนับเป็น
เรื่องที่ส าคัญประการหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้สึก และยอมรับว่าองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่นั้น
รับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านผลผลิต การจ ากัดของเสีย การรักษาสภาพแวดล้อม การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงาน และเทคนิคด้านการตลาด ซึ่งบุคคลที่ใช้ชีวิตการท างานอยู่กับสิ่งที่ตน
พอใจ ท าให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้ท างานดีไปด้วย เพราะฉะนั้น แต่ละองค์กรต้อง
ศึกษาและหาหนทางให้สอดคล้องกับความต้องการระหว่างองค์กรและพนักงาน เพ่ือให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายสูงสุด เหตุการณ์การประท้วงนายจ้างที่เกิดขึ้นตามข่าวส่วนใหญ่เกิดเพราะผู้ใช้แรงงานถูก
ลิดรอนสิทธิ์ คุณภาพชีวิตการท างานต่ าลง ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงทั้งการผลิตที่
ต้องหยุดชะงักลง การส่งออกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย องค์กรเสียรายได้มหาศาล พนักงานขาดรายได้ 
ส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติด้วย 
 ดังนั้นการท างานถือเป็นสิ่งที่ส าคัญในชีวิต การท างานอย่างมีความสุขถือเป็นปัจจัยที่ช่วยท า
ให้งานประสบความส าเร็จ การท างานนอกจากจะน ารายได้มาสู่ตัวเราแล้ว ในฐานะที่เป็นนักศึกษา
กิจกรรมบ าบัดก็จะมองถึงเรื่องการจัดการเวลาในชีวิตอย่างเหมาะสมและความสุขร่วมด้วย ใน
อนาคตข้างหน้าเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เราต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งมีบทบาทแตกต่างกัน
ไป การที่จะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะต้องเริ่มจากการบริหารเวลาในชีวิตอย่างสมดุล ซึ่งก็
คือเราต้องรู้จักแบ่งเวลา ไม่เอาเวลาไปท าบางสิ่งบางอย่างมากเกินไป ควรมีทั้งเวลาท างาน พักผ่อน 
การมีส่วนร่วมกับผู้ อ่ืนและการดูแลตนเอง ถ้าหากเราสามารถจัดการเวลาในชีวิตได้ เราก็จะมี
ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการค านึงถึงความสมดุลในการท างานของพนักงานและแรงงาน
ด้วย เพราะนอกจากจะท าให้งานมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะเกิดความรักความสามัคคีในองค์กร ซึ่งเป็น

ส่วนส าคัญของความส าเร็จขององค์กรเกิดภาวะคนดี สังคมดี ประเทศชาติดี เพียงสร้างความดีให้ยิ่ง
แผ่ขยาย ใช้ความดีต่อความดี ความสุขในสถานที่ท างานก็ทวีเพิ่มมากขึ้น 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (๑) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบล (๒) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบล (๓) เพ่ือศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบล และ (๔) เพ่ือสรางรูปแบบและยืนยันรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ เทศบาลตําบลใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๔๐๐ แหง การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชเกณฑ ๒๐ หนวย
ตอ ๑ ตัวแปร ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ สวนผูใหขอมูลเปน ตัวแทนเทศบาล จํานวนแหง
ละ ๖ คน ไดแก ตัวแทนผูบริหาร ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนปลัดเทศบาล ตัวแทน
ผูอํานวยการกองคลัง ตัวแทนผูอํานวยการกองชาง และตัวแทนภาคประชาชน รวมเปน ๒,๔๐๐ คน 
เครื่องมือท่ีใชในเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย (๑) แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ๕ 
ระดับ และแบบสอบถามตามเกณฑรูบริค (Rubric Scale) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 
สหสัมพันธเพียรสัน และการวิเคราะหอิทธิพลเสนทาง (Path Analysis) และ (๒) การสัมภาษณเชิง
ลึก ประชากรเปาหมาย ไดแก ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ จํานวน ๑๐ คน โดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง และทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา การยืนยันรูปแบบดวยวิธีการ
ยืนยันจากผูเชี่ยวชาญ (Expertise Verified) จํานวน ๒๔ คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 
และปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาใหสมบูรณข้ึน  
 ผลการวิจัย พบวา  
 ๑. ระดับประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก 
มุมมองดานประชาชน มุมมองดานการเงิน มุมมองดานการเรียนรูและการเติบโต และมุมมองดาน
กระบวนการภายใน ตามลําดับ  
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ราชภัฏมหาสารคาม. 

 ๒. ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา อยูในระดับมาก จํานวน ๔ ประเด็น และอยูในระดับปาน
กลาง ๑๒ ประเด็น เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ สมรรถนะดานลักษณะงาน สมรรถนะ
หลัก การมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล การพัฒนาอาชีพ การมีอิทธิพลตอความคิดของผูตาม 
วัฒนธรรมการทํางานเนนพันธกิจ การสนับสนุนจากพรรคการเมืองระดับชาติแรงกดดันจาก
การเมืองภาคประชาชน การพัฒนาของพนักงาน การฝกอบรม ความสามารถกระตุนผูตามดวย
สติปญญา วัฒนธรรมการทํางานเนนการมีสวนรวม การพัฒนาองคการ การศึกษา ความสามารถ
สรางแรงบันดาลใจ และวัฒนธรรมการทํางานเนนการปรับตัว ตามลําดับ  
 ๓. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก การฝกอบรม (๐.๓๓) การสนับสนุนจากพรรคการเมืองระดับชาติ 
(๐.๓๒) การมีอิทธิพลตอความคิดของผูตาม (๐.๒๔) การมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล (๐.๒๑) 
แรงกดดันจากการเมืองภาคประชาชน (๐.๑๕) การพัฒนาของพนักงาน (๐.๐๕) และวัฒนธรรมการ
ทํางานเนนการมีสวนรวม (๐.๐๓) สามารถพยากรณประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลได
รอยละ ๕๕.๖๐ (R2 = 0.556, p-value ≤  .05) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงรูปแบบ
ความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลมี
ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ( 2χ = 30.68, df = 22, p-value = 0.10284, GFI 
= 0.99, AGFI = 0.99, RMSEA = 0.01, RMR = 0.0061, CN = 3151.372)  
 ๔. รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย (๑) การพัฒนาการสนับสนุนจากการเมืองระดับชาติ และ (๒) 
การเพ่ิมแรงกดดันทางการเมืองจากภาคประชาชน ซ่ึงท้ังสองประการมุงเนนการสงเสริมและผลักดัน
ในเรื่อง การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารทองถ่ิน การพัฒนา
ความเปนเอกภาพของบุคลากร และการพัฒนาวัฒนธรรมการทํางานเนนการมีสวนรวม 
 
คําสําคัญ : รูปแบบ,  การพัฒนา,  ประสิทธิผลการดําเนินงาน   
 

ABSTRACT 
 This research was aimed to (1) study the operational effectiveness of Sub-
district Municipalities, (2) to the opinion about the factors influence operational 
effectiveness of Sub-district Municipalities, (3) to study the cause factor influence 
the operational effectiveness of Sub-district Municipalities in Northeastern region of 
Thailand, and (4) to establish and confirm the model for developing the operation 
effectiveness of Sub-district Municipalities in Northeastern Region of Thailand. The 
sample was 400 sub-district municipalities; those were selected by 20 units per 1 
variable criteria and using the stratified random sampling, the key informant from 
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each unit was representative of the executive, the council member, the releases, 
director of the Finance Division, Director of Engineering and Public sector; total for 
2,400 persons. The instruments were (1) the rating scale questionnaire and the 
rubric scale questionnaire, to analyze by the descriptive statistics, Pearson Product 
Moment Correlation, and Path Analysis, (2) the in-depth-interview, the target 
population was the expertise who had a best experience for 10 persons; they were 
selected by purposive, using a Content Analysis to analyze data. The confirm 
model to verify by 24 Expertise, the data was analyzed by Content Analysis.  
 The research result was found as follows; 
  1. The operational effectiveness of Sub-district Municipalities in Northeastern 
Region of Thailand as overall and all aspect was at moderated level, sorting mean 
from highest to lowest; the customer perspective, the financial perspective, the 
learning and growth perspective, and the internal process respectively.  
  2. The opinion about the factors influence operational effectiveness of Sub-
district Municipalities in Northeastern Region of Thailand found there was at high 
level for 4 issues and moderated level for 12 issues, sorting mean from highest to 
lowest; the job competencies, the core competencies, the leadership focus on 
interpersonal relationships, the career development, the leadership focus on 
influence the minds of their followers, the mission emphasize organization culture, 
the supported by national political parties, the pressure from civil politics, the 
employee development, the training, the leadership focus on ability to motivate 
people with wisdom, the participation organization culture, the organization 
development, the education, the leadership focus on ability to inspire, and the 
adaptation organization culture respectively.  
  3. The factors influence operational effectiveness of Sub-district 
Municipalities in Northeastern Region of Thailand were; the training (0.33), the 
supporting by national political (0.32), the leadership focus on influence the minds 
of their followers (0.24), the leadership focus on interpersonal relationships (0.21), 
the pressure from civil politics (0.15), the employee development (0.05), and the 
participation organization culture (0.03). Those variable could explain the operation 
effectiveness of Sub-district Municipalities for 55.60% (R2=0.556, p-value .05) by 
statistical significant at .05 levels. And the relationship model of the cause factors 
influence the operational effectiveness of Sub-district Municipalities was consistent 

with the empirical data ( 2χ = 30.68, df = 22, p-value = 0.10284, GFI = 0.99, AGFI = 
0.99, RMSEA = 0.01, RMR = 0.0061, CN = 3151.372)  
 4. The model for developing of operational effectiveness of Sub-district 
Municipalities in Northeastern Region of Thailand were (1) the national politics 
supporting development, and (2) increasing the pressure from civil politics, both 
must emphasized the following issue;  the personnel training and development, the 
local administrators leadership development, the unity of personnel development, 
and the organization cultural development focused on participation. 
 
Keyword : Model, Developing, Operational Effectiveness  
 
 
๑. บทนํา 
 นับต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๒๓ เปนตนมา กระแสการปฏิรูปการจัดการภาครัฐไดเกิดการกอตัว
และขยายไปยังประเทศตางๆ ทุกภูมิภาค โดยเฉพาะกลุมประเทศสมาชิกองคการเพ่ือความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ท่ีเปนผูนําในการเปลี่ยนกระบวนทัศน (Global Paradigm 
Shift) ใหการทํางานของภาครัฐคงไวเฉพาะสวนท่ีสําคัญและจําเปน ดังท่ีรูจักกันในชื่อแนวคิด การ
จัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management : NPM)๑ และการปฏิรูประบบราชการไทย
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดริเริ่มและจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการไทยข้ึน ซ่ึงปจจุบันครอบคลุมชวงระยะเวลาป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑ โดยมี
เปาหมายหลักสูการปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐใหสามารถผนึกกําลังเปนระบบครบวงจร
และพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘๒ ภายใตสถานการณตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว เปนความทาทายขององคการท่ีจะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังนั้น องคการตอง
ใหความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถใหกับองคการ๓ เพ่ือสรางความแข็งแกรงของระบบงาน 
ทุนมนุษย และโครงสรางตางๆ ภายในองคการใหสามารถพ่ึงตนเองไดมากข้ึนและสงผลตอ
ประสิทธิผลการดําเนินงาน ซ่ึงการจะสรางคนใหเกิดเปนทุนท่ีเรียกวาทุนมนุษยนั้น จําเปนจะตองมี

                                                                 
 

๑ Pollitt, C. and Bouckaert, G, Public Management Reform : a Comparative Analysis : New 
Public Management, Governance and the Neo-Weberian State, (Oxford : Oxford University Press, 2011), 
p. 25.   
 ๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ - 
พ.ศ. ๒๕๖๑).  [ออนไลน].  แหลงที่มา : http://www.opdc.go.th/ [เขาถึงเมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗].    
 ๓ Ulrich, D, Human Resource Champions : The Next Agenda for Adding Value and Delivering 
Results, (Boston : Harvard Business School Press, 1997), p. 52.  
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การลงทุนในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการศึกษา และการฝกอบรม๔ ซ่ึงก็สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) โดยยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณา
การเปนองครวมท่ีมีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา๕  
 ประสิทธิผลการดําเนินงานขององคการนั้นถูกสรางข้ึนโดยเริ่มตนมาจากการปรับปรุงพัฒนา
ของพนักงาน ผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในองคการ เพ่ือปรับปรุงการทํางาน และผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงเปนการใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีตัวพนักงาน๖ 
สอดคลองกับแนวคิดท่ีวากิจกรรมท่ีตองการมุงเนนใหผลลัพธเกิดข้ึนกับตัวพนักงานโดยตรงนั้นแบง
ออกเปน ๓ สวน คือ การฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา๗ เชนเดียวกับแนวคิดท่ีวาวิธีการท่ีดี
ท่ีสุดเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรมนุษยในองคการ คือ การฝกอบรม การศึกษา และการ
พัฒนา๘ ซ่ึงระบบราชการนั้นมักมีปญหาผลการปฏิบัติงานเนื่องจากไมสามารถปรับตัวเพ่ือรับมือกับ
สถานการณกระแสโลกาภิวัฒน จึงทําใหตองประสบกับปญหาการขาดประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ๙  เนื่องจากระบบราชการยังมีปจจัยในองคการท่ีจับตองไมได เชน วัฒนธรรมองคการ ภาวะ
ผูนํา และกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑๐   
 สภาพปญหาท่ีสําคัญเก่ียวกับประสิทธิผลการดําเนินงานของระบบราชการไทยสวนใหญ
เปนปญหาท่ีเกิดจากวัฒนธรรมองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย และพฤติกรรมของผูนํา๑๑ 
เนื่องจากประสิทธิผลการดําเนินงานมีสวนท่ีเก่ียวของ มีความสัมพันธกับปจจัยภายนอก และภายใน
องคการท้ังแรงกดดันทางการเมืองภาคประชาชน การสนับสนุนจากพรรคการเมือง เทคโนโลยี 
วัฒนธรรม โครงสรางขององคการ พันธกิจ และกลยุทธ ซ่ึงปจจัยเหลานี้มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการ
ดําเนินงานดวย๑๒ ซ่ึงภาวะของผูนํามีความสําคัญในการกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
                                                                 
 ๔ Schultz, W. T, Investment in Human Capital : The Role of Education and Research, (New 
York : Free Press, 1971), p. 127. 
 ๕ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙, (กรุงเทพมหานคร : สหมิตรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๔), หนา ๒๕.  
 ๖ Gilley, J. W. and Eggland, S. A, Principles of Human Resource Development, (New York : 
Addison-Wesley, 1989), p. 71. 
 ๗ Nadler, L. and Nadler, Z, Corporate Human Resource Development, (New York : Van Nostrand 
Rcinhold, 1980), p. 82. 
 ๘ Swanson, R. A. and Holton, E. F, Foundations of Human Resource Development, (San 
Francisco : Berrett-Koehler, 2001), p. 34. 
 ๙ มนตรี โสคติยานุรักษ, การศึกษาศักยภาพการแขงขันของรัฐวิสาหกิจไทยทั่วประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : 
ศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๐), หนา ๘. 
 ๑๐ Barney, J. B, “Organizational Culture : Can It be a Source of Sustained  Competitive 
Advantage?”, Academy of Management Review, vol. 11 No. 3 (1986) : 656 – 665. 
 ๑๑ กิตติ บุนนาค, THAI HRM & THAI HRD, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๙), 
หนา ๗. 
 ๑๒ Swanson, R. A, Assessing the Financial Benefits of Human Resource Development, 
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องคการ๑๓ สอดคลองกับการศึกษาของ Robbins ท่ีไดผลสรุปวา ผูนํา และวัฒนธรรมองคการเปน
สาเหตุท่ีมีอิทธิพลทําใหเกิดประสิทธิผลการปฏิบัติงาน๑๔ 
 เทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จํานวน ๗๕๘ แหง มี
อํานาจหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยมีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในฐานะ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบการสนับสนุนสงเสริมเทศบาลใหสามารถจัดบริการสาธารณะไดอยางมี
คุณภาพ ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมท่ัวประเทศใน ๔ ดาน พบวา ดานการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภา รอยละ ๗๙.๔๙ รองลงมาคือ ดานการบริการสาธารณะ รอยละ ๗๘.๐๒ ดาน
การบริหารจัดการ รอยละ ๗๗.๘๗ และดานการบริหารงานการเงินและการคลัง รอยละ ๗๔.๐๖ 
ตามลําดับ๑๕ จากขอมูลดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลการดําเนินงานในภาพรวมท่ีผาน
เกณฑรอยละ ๖๐ แตอยางไรก็ตามจะเห็นไดวาคะแนนมาตรฐานการปฏิบัติราชการโดยภาพรวม
เฉลี่ยไมถึงรอยละ ๘๐ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประสิทธิผลการดําเนินงานขององคการยังคงตองมีพัฒนา 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เทศบาลตําบลจึงตองหาปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผล
ตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพราะการบริการของ
ภาครัฐท่ีเห็นไดชัดและประชาชนทุกคนไดรับบริการก็คือ บริการสาธารณะ๑๖   
 ประเด็นปญหาท่ีนาสนใจในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลนั้นถูกสรางข้ึนโดยเริ่มตนมาจากการพัฒนาของพนักงาน โดยผานกิจกรรมการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย การพัฒนาภาวะผูนําผูบริหารทองถ่ิน การพัฒนา
วัฒนธรรมการทํางานในองคการ และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร นอกจากนี้เทศบาลตําบลยังตอง
มีการพัฒนาการสนับสนุนจากพรรคการเมืองระดับชาติ และการเพ่ิมแรงกดดันจากการเมืองภาค
ประชาชน ซ่ึงท้ังสองประการนี้มุงเนนและผลักดันในเรื่องการพัฒนาปจจัยภายในของเทศบาลตําบล
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมาก ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
พัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงผลท่ีไดจาก
การศึกษาจะเปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถท่ีจะนําไปใชเปนขอมูลประกอบในการ
กําหนดแนวทางเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการในการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงาน
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 ๑๔ Robbins, S. P, Organizational Behavior, 11thed, (Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2005), 
p. 52. 
 ๑๕ สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน, สรุปผลการประเมินมาตรฐานปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป ๒๕๕๖, [ออนไลน]. แหลงที่มา http://www.dla.go.th/ [เขาถึงเมื่อ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๕๗].  
 ๑๖ พิทยา บวรวัฒนา, ทฤษฎีองคการสาธารณะ, พิมพคร้ังที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภา, ๒๕๕๒), หนา ๕. 
 



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘84 85วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจ และเปาหมายของ
องคการภาครัฐตอไป 

๒. คําถามการวิจัย 
 ๒.๑ ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปน
อยางไร  
 ๒.๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนอยางไร   
 ๒.๓ ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวยปจจัยใด 
 ๒.๔ รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเปนอยางไร 
 
๓. วัตถุประสงคการวิจัย 
 ๓.๑ เ พ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ๓.๒ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๓ เพ่ือศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ๓.๔ เพ่ือสรางรูปแบบและยืนยันรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยออกเปน  ๒  ระยะ  คือ 
 ๔.๑ ระยะท่ี ๑ ศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของ
เทศบาลตํ าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนการวิ จั ยแบบผสานวิธี  (Mixed 
Methodology) โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) กําหนดระเบียบวิธีวิจัย  ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบล ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล 
และเพ่ือศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล 
ประชากร การวิจัยครั้งนี้มีหนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis) เปนองคการ ประชากร 

หมายถึง เทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๗๕๘ แหง๑๗ กลุมตัวอยาง 
หมายถึง เทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชเกณฑ
จํานวนตัวอยางท่ีนํามาศึกษาในลักษณะการวิเคราะหสมการโครงสรางความสัมพันธเชิงเสนตรง๑๘ 
ไมควรนอยกวา ๒๐ หนวยตอ ๑ ตัวแปร๑๙ ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรท้ังหมด ๒๐ ตัวแปร ดังนั้น 
ในการวิจัยครั้งนี้จะใชกลุมตัวอยางเทศบาลตําบลจํานวน ๔๐๐ แหง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
แบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ผูใหขอมูล เปนบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในเทศบาลตําบลเปนผูให
ขอมูลของเทศบาลตําบล แหงละ ๖ คน ประกอบดวย ๑) ตัวแทนผูบริหารทองถ่ิน ๒) ตัวแทน
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ๓) ตัวแทนปลัดเทศบาล ๔) ตัวแทนผูอํานวยการกองคลัง ๕) ตัวแทน
ผูอํานวยการกองชาง และ ๖) ตัวแทนภาคประชาชน รวมจํานวน ๒,๔๐๐ คน เครื่องมือท่ีใชในเก็บ
รวบรวมขอมูล ประกอบดวย ๑) แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับ และแบบสอบถาม
ตามเกณฑรูบริค (Rubric Scale) การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา สหสัมพันธเพียรสัน 
และใชการวิเคราะหสมการโครงสรางเชงเสนหรือการวิเคราะหอิทธิพลเสนทาง (Path Analysis) 
โดยโปรแกรมลิสเรล (LISREL)๒๐ ๔.๑.๒ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับ
ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล ประชากรเปาหมาย ไดแก ผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ประสบการณ จํานวน ๑๐ คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก 
ตัวแทนนักการเมือง ตัวแทนนักสงเสริมการปกครองทองถ่ินระดับจังหวัดและระดับดับอําเภอ 
ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนนายกเทศมนตรี ตัวแทนสมาชิกสภาทองถ่ิน ตัวแทนปลัดเทศบาล 
และตัวแทนพนักงานเทศบาล เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
(Structured Interview) ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) วิเคราะหขอมูลโดยใช
วิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 ๔.๒ ระยะท่ี ๒ การสรางรูปแบบและยืนยันรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผูวิจัยนําผลจากการวิจัยใน
ระยะท่ี ๑ มาสรางรูปแบบข้ึนเพ่ือใชเปนแบบจําลองในการพิจารณา และทําการยืนยันรูปแบบดวย
วิธีการยืนยันจากผูเชี่ยวชาญ (Expertise Verified)๒๑ เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๒๔ คน 
ประเมินผล และยืนยัน กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

                                                                 
 ๑๗ กรมสงเสริมการปกครองทอง ถ่ิน,  ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่น,  [ออนไลน ] . แหลงที่มา  
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๕๔. 
 ๑๙ สุภมาส  อังศุโชติ และคณะ, สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร : เทคนิค
การใชโปรแกรม LISREL, (กรุงเทพมหานคร : มิสชั่นมีเดีย, ๒๕๕๑), หนา ๒๕ – ๒๖. 
 ๒๐ Joreskog, K. G. and Sorbom, D, LISREL 8 User’s Reference Guild Cuild, (Chicago : Scientific 
Software International, 1998), p. 70.   
 ๒๑ สัญญา  เคณาภูมิ, “รูปแบบการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยทางการบริหารจัดการ”, วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม, ปที่ ๘ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๔๕-๔๖. 
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ไดแก ตัวแทนนักการเมือง ตัวแทนนักสงเสริมการปกครองทองถ่ินระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 
ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนนายกเทศมนตรี ตัวแทนสมาชิกสภาทองถ่ิน ตัวแทนปลัดเทศบาล 
และตัวแทนพนักงานเทศบาล เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยระยะท่ี ๒ คือ แบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา ๕ ระดับ ตามเทคนิคเดลฟาย (The Delphi Technique) และวนซํ้าจนไดผลสรุปจาก
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความสอดคลองกัน๒๒ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา     

๕. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยแบงเปน ๒ ระยะ ดังนี้ 
 ๕.๑ ระยะท่ี ๑ ผลการวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ๕ .๑ .๑  ระ ดับประสิท ธิ ผ ลการ ดํ า เนิ น งานของ เทศบาล ตํ าบล ใน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
นอย ไดแก มุมมองดานประชาชน มุมมองดานการเงิน มุมมองดานการเรียนรูและการเติบโต และ
มุมมองดานกระบวนการภายใน ตามลําดับ  
  ๕.๑.๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา อยูในระดับมาก จํานวน ๔ ประเด็น และอยู
ในระดับปานกลาง ๑๒ ประเด็น เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ สมรรถนะดานลักษณะ
งาน สมรรถนะหลัก การมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล การพัฒนาอาชีพ การมีอิทธิพลตอ
ความคิดของผูตาม วัฒนธรรมการทํางานเนนพันธกิจ การสนับสนุนจากพรรคการเมืองระดับชาติ 
แรงกดดันจากการเมืองภาคประชาชน การพัฒนาของพนักงาน การฝกอบรม ความสามารถกระตุน
ผูตามดวยสติปญญา วัฒนธรรมการทํางานเนนการมีสวนรวม การพัฒนาองคการ การศึกษา 
ความสามารถสรางแรงบันดาลใจ และวัฒนธรรมการทํางานเนนการปรับตัว ตามลําดับ  
  ๕.๑.๓ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก การฝกอบรม (๐.๓๓) การสนับสนุนจากพรรคการเมืองระดับชาติ 
(๐.๓๒) การมีอิทธิพลตอความคิดของผูตาม (๐.๒๔) การมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล (๐.๒๑) 
แรงกดดันจากการเมืองภาคประชาชน (๐.๑๕) การพัฒนาของพนักงาน (๐.๐๕) และวัฒนธรรมการ
ทํางานเนนการมีสวนรวม (๐.๐๓) สามารถพยากรณประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลได
รอยละ ๕๕.๖๐ (R2 = 0.556, p-value .05) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลโดยรวม แสดงดังภาพท่ี ๑ 
 

                                                                 
 ๒๒ สุวิมล วองวาณิช, การวิจัยประเมินความตองการจําเปน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๘), หนา ๒๔. 
 

 
 

ภาพท่ี ๑ คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรในรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัย
เชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล  

ตัวแบบสุดทาย 
 

    จากภาพท่ี ๑ พบวา รูปแบบความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดย
พิจารณาจากคา ( 2χ = 30.68, df = 22, p-value = 0.10284, GFI = 0.99, AGFI = 0.99, 
RMSEA = 0.01, RMR = 0.0061, CN = 3151.372)  
 ๕.๒ ระยะท่ี ๒ ผลการสรางรูปแบบและยืนยันรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ๕.๒.๑ รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย (๑) การพัฒนาการสนับสนุนจากการเมืองระดับชาติ และ (๒) 
การเพ่ิมแรงกดดันทางการเมืองจากภาคประชาชน ซ่ึงท้ังสองประการมุงเนนการสงเสริมและผลักดัน
ในเรื่อง การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารทองถ่ิน การพัฒนา
ความเปนเอกภาพของบุคลากร และการพัฒนาวัฒนธรรมการทํางานเนนการมีสวนรวม  
  ๕.๒.๒ การยืนยันรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบล เปนขอความท่ีเหมาะสมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Md = 3.94, 
(|Md-Mo|) = 0.00, IR = 0.21) ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นท่ีความสอดคลองกันจํานวน ๑๒ ดาน 
ผูวิจัยนํามาเขียนเปนแผนภาพรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังภาพท่ี ๒   
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    Ultimate Outcome 
 

ภาพท่ี ๒ รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (Ponlapat’s Model) 

 
  จากภาพท่ี ๒ สามารถอธิบายรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย การพัฒนาการสนับสนุนจากการเมือง
ระดับชาติ และการเพ่ิมแรงกดดันทางการเมืองจากภาคประชาชน ซ่ึงท้ังสองประการมุงเนนการ
สงเสริมและผลักดันในเรื่อง การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร
ทองถ่ิน การพัฒนาความเปนเอกภาพของบุคลากร และการพัฒนาวัฒนธรรมการทํางานเนนการมี
สวนรวม โดยอาศัยกระบวนการกําหนดนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนในรูปแบบยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี
เรียกวา แนวทางเชิงนโยบาย (Policy) และขับเคลื่อนดวยกระบวนการกลยุทธท่ีเรียกวา แนวทาง
เชิงปฏิบัติการ (Implementation)  เพ่ือใหการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานมุงไปสูผลลัพธ 
(Output) ท่ีพึงประสงค คือ ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมุงไปสูเปาหมายขององคการภาครัฐซ่ึงเปนตัวชี้วัดผลสําเร็จระดับประเทศ  
(Ultimate Outcome) คือ ความกินดี อยูดี มีสุข ของประชาชนตอไป  
 
 

การยกระดับความโปรงใสและสรางความเช่ือม่ัน
ศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน 

การบริหารกิจการบานเมืองแบบรวมมือกัน 
 ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 

การสนับสนุนจากพรรค 
การเมืองระดับชาติ 

แรงกดดนัจากการ 
เมืองภาคประชาชน 

 

การฝกอบรม 
และพัฒนา 

ภาวะผูนํา 
การเปล่ียนแปลง 

วัฒนธรรมการทํางาน 
เนนการมีสวนรวม 

ประสิทธิผล 
การดําเนินงานของ 

เทศบาลตําบลในเขต 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

การพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ 

การเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

การพัฒนาระบบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

ความกินดี อยูดี มีสุข ของประชาชน 

การสรางความเปนเลิศในการใหบรกิารประชาชน 

การพัฒนาการมีสวนรวมของภาค

การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมัย 

การสงเสริมการกระจายอํานาจทางการคลัง 

การพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

ปญหาการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบล 

อุปสรรคการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบล 

๖. อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งนี้ มีขอคนพบท่ีเปนประเด็นสําคัญสมควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
     ๖.๑ ระดับประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง จากผลการวิจัยดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว กลาว
ไดวา  ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโดยตัวชี้วัดตามแนวคิด Balanced Scorecard 
มุมมองดานประชาชน เทศบาลตําบลมีการจัดทําบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพและมีระบบรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน มุมมองดานกระบวนการภายใน เทศบาลตําบลมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามระเบียบ มุมมองดานการเรียนรูและการเติบโต เทศบาลตําบลมีการ
พัฒนาบุคลากรโดยการจัดสงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมอยางนอย ๑ หลักสูตรตอป และมุมมอง
ดานการเงิน เทศบาลตําบลใชจายเงินงบประมาณท่ีองคการไดรับจัดสรรดวยความประหยัด คุมคา 
และมีความสอดรับกับวัตถุประสงคและเปาหมายทางการเงินกับแผนชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สิริพงษ ปานจันทร ไดทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา ท้ังประชาชนและพนักงานของเทศบาลตําบลมีความเห็น
ตรงกันวาประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง๒๓ และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของสุภาพร ขาวชํานาญ ไดทําการวิจัยเรื่อง 
ประสิทธิผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักในมุมมองการประเมินผลเชิงดุลยภาพของเทศบาลตําบล
ในจังหวัดชุมพร  ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลตอประสิทธิผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักในมุมมองการประเมินผลเชิงดุลยภาพ โดยรวมและรายดานอยูในระดับ
ปานกลาง๒๔  
 ๖.๒ ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง จากผลการวิจัย
ดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
  ๖.๒.๑ การสนับสนุนจากพรรคการเมืองระดับชาติ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
กลาวไดวา พรรคการเมืองรับเอาขอเรียกรองตางๆ ของเทศบาลตําบลแจงใหรัฐบาลและหนวยงานท่ี
เก่ียวของทราบ และมีการต้ังกระทูถาม หรือการอภิปรายของสมาชิกพรรคในรัฐสภาตอขอสนับสนุน
ซ่ึงอาจมีลักษณะเปนการสรางเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภทางการเมืองกับนักการเมือง
ระดับชาติและระดับทองถ่ิน และรวมถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชนทางธุรกิจ ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของสุพรรณี เกลื่อนกลาด ไดทําการศึกษาเรื่องกลุมผลประโยชนกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน : กรณีศึกษา ๔ เทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธ
                                                                 
 ๒๓ สิริพงษ ปานจันทร, “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม”,วิทยานิพนธปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม), ๒๕๕๔.   
 ๒๔ สุภาพร ขาวชํานาญ, “ประสิทธิผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักในมุมมองการประเมินผลเชิงดุลยภาพของ
เทศบาลตําบล จังหวัดชุมพร”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง
และชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี), ๒๕๕๔. 
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ของกลุมผลประโยชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีลักษณะการแลกเปลี่ยนผลประโยชน คือ กลุม
การเมืองทองถ่ินเปนผูควบคุมฐานคะแนนเสียงใหกับพรรคการเมือง นักการเมืองระดับชาติมี
ความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยเปนผูประสานการจัดสรรงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกลุมการเมืองในทองถ่ินมีความพยายามท่ีจะสรางเครือขาย
ทางการเมืองใหครอบคลุมการเมืองในระดับชาติ๒๕  
  ๖.๒.๒ แรงกดดันจากการเมืองภาคประชาชน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง กลาว
ไดวา ประชาชนมีการเคลื่อนไหวบทบาทในการเรียกรองการถายโอนอํานาจท่ีรัฐเคยมีมาเปนของ
ประชาชนเพ่ือเขามามีบทบาทความรวมมือเชิงวิพากษกับรัฐในเทศบาลตําบล ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของภราดร สุทธิสารากร ไดทําการศึกษาเรื่อง บทบาทการเมืองภาคประชาชนท่ีมีตอ
องคการบริหารสวนตําบลหนองยางทอย อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ ผลการศึกษาพบวา
ประชาชนมีบทบาททางการเมือง ภาคประชาชนในดานการเคลื่อนไหวรองทุกข การเคลื่อนไหว
ตรวจสอบกระบวนการใชอํานาจรัฐ การประทวงอํานาจรัฐและการรวมมือเชิงวิพากษกับรัฐ เพ่ือให
การดําเนินบริหารองคการบริหารสวนตําบลใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดแกชุมชน๒๖         
  ๖.๒.๓ ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
กลาวไดวา ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย ดานการฝกอบรม บุคลากรไดรับการฝกอบรม
ท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงานในปจจุบัน ดานการศึกษา บุคลากรไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือสราง
ความพรอมสําหรับตําแหนงในอนาคต ดานการพัฒนาของพนักงาน บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตาม
ความสนใจเพ่ือเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงขององคการ  ดานการพัฒนาอาชีพ บุคลากร
ไดรับคําแนะนําจากหัวหนางานเก่ียวกับตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ  และดานการพัฒนา
องคการ  บุคลากรทํางานภายใตโครงสรางของระบบงานท่ีเอ้ือตอการแลกเปลี่ยนความรูระหวาง
เพ่ือนรวมงานไดอยางสะดวก ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของเสนห จุยโต ไดทําการศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวา ความตองการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พบวา เทศบาลตําบลมีความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง๒๗     
  ๖.๒.๔ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง กลาวไดวา 
ผูบริหารมีการพัฒนาภาวะผูนําดานการมีอิทธิพลตอความคิดของผูตาม โดยสามารถสรางความภูมิใจ
                                                                 
 ๒๕ สุพรรณี เกลื่อนกลาด, “กลุมผลประโยชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : กรณีศึกษา ๔ เทศบาลนครในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 
๒๕๔๙. 
 ๒๖ ภราดร สุทธิสารากร, “บทบาทการเมืองภาคประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลหนองยางทอย อําเภอศรี
เทพ จังหวัดเพชรบูรณ”, วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), 
๒๕๕๕. 
 ๒๗ เสนห จุยโต, “การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน”, วารสารการจัดการสมัยใหม, 
ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) : ๓๓-๓๔.     

ใหกับบุคลากร ดานความสามารถสรางแรงบันดาลใจ ผูบริหารสามารถสรางความเขาใจถึงเปาหมาย
การดําเนินงานของเทศบาล ดานความสามารถกระตุนผูตามดวยสติปญญา ผูบริหารใหคําปรึกษา
ชี้แนะแนวทางท่ีดีในการทํางานแกบุคลากรเสมอ  และดานการมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล 
ผูบริหารเอาใสใจรับรูความตองการของบุคลากรทุกระดับ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของอุษณี 
มงคลพิทักษสุข ศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพของนายกองคการบริหารสวนตําบลกับ
ประสิทธิผลขององคการ ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแลกเปลี่ยนอยูใน
ระดับปานกลาง มิติท่ีเปนองคประกอบภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ ไดแก การมีอิทธิพลตออุดมการณ 
การเอาใจใสตอปจเจกบุคคล การกระตุนทางปญญา และการสรางแรงดลใจ๒๘ 
  ๖.๒.๕ วัฒนธรรมการทํางานในองคการ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อาจกลาว
ไดวา เทศบาลตําบลมีการสงเสริมวัฒนธรรมการทํางานเนนการปรับตัวสงผลใหสามารถปรับเปลี่ยน
แผนการทํางานไดอยางอิสระบนความถูกตอง และสงผลตอวัฒนธรรมการทํางานเนนการมีสวนรวม 
บุคลากรมีโอกาสเขารวมกิจกรรมเพ่ือเชื่อมความสัมพันธระหวางพนักงาน และมีการปรับตัวสราง
วัฒนธรรมการทํางานเนนพันธกิจ จึงทําใหไดรับความสะดวกในการทํางานมากกวาท่ีจะเนน
กฎระเบียบ  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของจิราภรณ พงษศรีทัศน ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยดาน
วัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานวัฒนธรรมองคกร อยูในระดับปานกลาง๒๙ และยังสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ Hellriegel., et al วิจัยเรื่อง ความสัมพันธอิทธิพลทางตรงของวัฒนธรรมองคการ
กับผลการปฏิบัติงาน ทําใหพบวาวัฒนธรรมองคการอยูในระดับปานกลาง๓๐  
  ๖.๒.๖ สมรรถนะบุคลากรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก กลาวไดวา บุคลากรมีการ
พัฒนาสมรรถนะหลัก โดยมุงการเปนผูใหบริการท่ีดี และมีจริยธรรม และมีการพัฒนาสมรรถนะดาน
ลักษณะงาน โดยการเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนในการพัฒนางาน และเพ่ิมศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน 
ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของเสนห จุยโต ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวา มีความตองการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยรวมอยูในระดับมาก ตนแบบสมรรถนะหลักของเทศบาลมี ๖ 
ประการ ไดแก จิตสํานึกบริการ คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสวนรวม การทํางานเปน

                                                                 
 ๒๘ อุษณี มงคลพิทักษสุข, “ภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพของนายกองคการบริหารสวนตําบลกับ ประสิทธิผลขององคการ”, 
ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๕๑.       
 ๒๙ จิราภรณ พงษศรีทัศน, “ปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรูที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”, ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัย
รามคําแหง), ๒๕๕๓. 
 ๓๐ Hellriegel, D. ; Slocum, J. W. and Woodman, R. W, “Organizational Behavior”, 9thed, (Australia : 
Thomson/South-Western, 2001), p. 43. 
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ทีม การคิดนอกกรอบ ริเริ่ม การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพและการจัดการความขัดแยงใน
ชุมชน๓๑  
 ๖.๓ ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลจากมากไปหานอย คือ การฝกอบรม มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม เทากับ ๐.๓๓ 
รองลงมาไดแก การสนับสนุนจากพรรคการเมืองระดับชาติ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม เทากับ 
๐.๓๒ การมีอิทธิพลตอความคิดของผูตาม มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม เทากับ ๐.๒๔ การ
มุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม เทากับ ๐.๒๑ แรงกดดันจาก
การเมืองภาคประชาชน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม เทากับ  ๐.๑๕ การพัฒนาของพนักงาน มี
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม เทากับ ๐.๐๕ และตํ่าท่ีสุด คือ วัฒนธรรมการทํางานเนนการมีสวน
รวม มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม เทากับ ๐.๐๓ โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบล ท้ัง ๗ ปจจัยสามารถอธิบายการผันแปรในตัวแปรผลลัพธ หรือ
พยากรณประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไดรอยละ ๕๕.๖๐ (R2=0.556) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ผูวิจัยจึงไดนําปจจัยท้ัง ๗ ปจจัย มาอภิปรายผลตามลําดับ  ดังนี้ 
  ๖.๓.๑ การฝกอบรม มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล 
จากผลการวิจัยดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว กลาวไดวา การฝกอบรม เปนกิจกรรมท่ี
ถูกออกแบบข้ึนมาเพ่ือใหพนักงานเทศบาลไดเรียนรู และพัฒนาทักษะของงานปจจุบัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินท่ีพัฒนาบุคลากรของเทศบาลทุกระดับ จึงสงผลใหบุคลากร
ของเทศบาลตําบลสามารถปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีไดตรงตามมาตรฐาน การฝกอบรมจึงมีอิทธิพล
ตอผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของเกรียงไกรยศ พันธุไทย ไดทําการศึกษาเรื่อง
อิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผลการศึกษาพบวา กิจกรรมการฝกอบรม มี
อิทธิพลทางตรงตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ๓๒ และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ
วัชรพงษ อินทรวงศ ไดทําการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร ผลการศึกษาพบวา การฝกอบรมมีอิทธิพลทางตรงตอผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร๓๓ 

                                                                 
 ๓๑ เสนห จุยโต, “การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน”, วารสารการจัดการสมัยใหม, 
ปที่ ๘ ฉบบัที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) : ๓๓-๓๔.      
 ๓๒ เกรียงไกรยศ  พันธุไทย, “อิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ  และกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยที่มีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร), ๒๕๕๒. 
 ๓๓ วัชรพงษ  อินทรวงศ, “อิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอผลการปฏิบัติงาน บุคลากร”, วิทยานิพนธ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร), ๒๕๕๒. 

  ๖.๓.๒ การสนับสนุนจากพรรคการเมืองระดับชาติ มีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมตอ
ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล จากผลการวิจัยดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ี
กําหนดไว กลาวไดวา การดําเนินงานของเทศบาลตําบลสวนหนึ่งเกิดจากการสนับสนุนจากพรรค
การเมืองระดับชาติ โดยสงผานภาวะผูนําของผูบริหารทองถ่ินเพราะกลุมผูบริหารการเมืองทองถ่ิน
เปนผูควบคุมฐานคะแนนเสียงใหกับพรรคการเมือง และแลกเปลี่ยนผลประโยชนผานการกําหนด
นโยบายของพรรค สงผานการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติของพนักงาน และวัฒนธรรมการทํางาน
เนนการมีสวนรวมทําใหเห็นบทบาทหนาท่ีดานอ่ืนๆ ของพรรคการเมืองอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของสุพรรณี เกลื่อนกลาด ทําการศึกษาเรื่อง กลุมผลประโยชนกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน : กรณีศึกษา ๔ เทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวา กลุมการเมือง
ทองถ่ินเปนผูควบคุมฐานคะแนนเสียงใหกับพรรคการเมือง นักการเมืองระดับชาติเปนผูประสานการ
จัดสรรงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน๓๔   
      ๖.๓.๓ การมีอิทธิพลตอความคิดของผูตาม มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบล จากผลการวิจัยดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว กลาวไดวา 
พฤติกรรมของผูบริหารเทศบาลตําบลมีบทบาทและลักษณะการกระทําท่ีเปนตัวอยางท่ีดี เม่ือผูตาม
รับรู เหน็พฤติกรรมดังกลาวของผูบริหาร ก็จะทําใหผูตามมีความตองการลอกเลียนพฤติกรรมท่ีเปน
แบบอยางท่ีดีเหลานั้นของผูนํา โดยผูบริหารเทศบาลตําบลอาจแสดงออกในลักษณะเปนพฤติกรรมท่ี
มีมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมสูง และสามารถท่ีจะสรางสิ่งท่ีถูกตอง ดวยพฤติกรรมของผูนํา
ดังกลาวทําใหผูบริหารเทศบาลสามารถทําใหพนักงานเทศบาลปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน และ
เปาหมายของเทศบาลอันสงผลโดยตรงตอประสิทธิผลการดําเนินงาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย
ของเกรียงไกรยศ พันธุไทย ไดทําการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางาน
ในองคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมผูนําสรางความเปลี่ยนแปลง ดานการมีอิทธิพลตอ
ความคิดของผูตามมีอิทธิพลทางตรงตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ๓๕  
  ๖.๓.๔ การมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบล จากผลการวิจัยดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว กลาวไดวา 
นายกเทศมนตรีมีพฤติกรรมท่ีมุงสนใจความสัมพันธทุกสิ่งทุกอยาง ท้ังสิ่งท่ีจับตองไดและสิ่งท่ีจับตอง
ไมได ดังนั้น ผูนําจึงตองรูวาลูกนองของตนตองการอะไรจากการทํางาน และพยายามท่ีจะใหสิ่งท่ี

                                                                 
 ๓๔ สุพรรณี เกลื่อนกลาด,“กลุมผลประโยชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : กรณีศึกษา ๔ เทศบาลนครในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 
๒๕๔๙.  
 

๓๕
  เกรียงไกรยศ  พันธุไทย, “อิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยที่มีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร), ๒๕๕๒. 
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ลูกนองตองการ เพ่ือใชเปนเครื่องมือจูงใจแกลูกนอง สิ่งเหลานี้เปนเทคนิคการตัดสินใจของ
นายกเทศมนตรีท่ีมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล ซ่ึงจะนําไปสูความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
และจะสงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของพงษ
ศักด์ิ ทองพันชั่ง ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของอธิการบดีท่ีสงผลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบวา  องคประกอบภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีดานการมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคลสงผลทางตรงเชิง
บวกตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ๓๖  
            ๖.๓.๕ แรงกดดันจากการเมืองภาคประชาชน มีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมตอ
ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล จากผลการวิจัยดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ี
กําหนดไว กลาวไดวา ระบบการควบคุมตรวจสอบเทศบาลตําบลแบงออกไดเปนสองสวน คือ สวนท่ี
หนึ่ง การตรวจสอบโดยประชาชนจากภายนอก และสวนท่ีสอง คือ การตรวจสอบโดยกลไกทาง
กฎหมาย ดังนั้น จากแนวทางการควบคุมตรวจสอบดังกลาวซ่ึงเปนการใชอํานาจของประชาชนตาม
ชองทางท่ีกฎหมายกําหนด  เพ่ือการสรางกลไกในการเขามามีสวนรวมของประชาชนเพ่ือทําหนาท่ี
ในการควบคุมกํากับอีกทางหนึ่งดวย จึงสรุปไดวา ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลมิติ
หนึ่งเกิดจากแรงกดดันจากภาคการเมืองประชาชนท่ีเกิดจากการตรวจสอบโดยกลไกทางกฎหมาย 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเสกสรรค ประเสริฐกุล มีความเห็นวาโดยทฤษฎีแลว การเมืองภาค
ประชาชน คือ การมีสวนรวมของพลเมือง ซ่ึงครอบคลุมท้ังการเคลื่อนไหวของสาธารณชนท่ัวไป ใน
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายหรือกิจการสาธารณะ และการเคลื่อนไหวของประชาชน
เฉพาะกลุมเพ่ือแสดงสิทธิในการดําเนินชีวิตของตัวเอง หรือเพ่ือยับยั้งการกระทําของรัฐท่ีสงผล
กระทบตอผลประโยชนของพวกเขา๓๗ 
  ๖.๓.๖ การพัฒนาของพนักงาน มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบล จากผลการวิจัยดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว กลาวไดวา การบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ินกําลังมีการเปลี่ยนแปลงระบบจําแนกตําแหนงเปนตามความสามารถ (ระบบแทง) 
จึงสงผลใหพนักงานเทศบาลมีการปรับตัว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธกับระบบ
ขององคการ คือ พันธกิจ กลยุทธองคการ โครงสรางองคการ เทคโนโลยี พนักงานเทศบาลจึงตองมี
การพัฒนาทักษะความสามารถเพ่ือเตรียมสําหรับหนาท่ีความรับผิดชอบของงานในอนาคต ดังนั้น 
การพัฒนาของพนักงาน จึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีเปนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนเพ่ือพัฒนาตนเอง
สําหรับงานปจจุบัน หรืออนาคต และมุงไปสูประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ เกรียงไกรยศ พันธุไทย ไดทําการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของพฤติกรรม
                                                                 
 ๓๖ พงษศักดิ์ ทองพันชั่ง, “รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีที่สงผล
ตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ”, ดุษฎีนิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา), ๒๕๕๒.         
 ๓๗ เสกสรรค ประเสริฐกุล, การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
อมรินทร, ๒๕๔๘), หนา ๑๔๔-๑๔๗. 

ผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผลการศึกษาพบวา กิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมีอิทธิพล
ทางตรงตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ๓๘  
  ๖.๓.๗ วัฒนธรรมการทํางานเนนการมีสวนรวม มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบล จากผลการวิจัยดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว กลาวไดวา 
เทศบาลตําบลเปนองคการขนาดเล็ก แบงโครงสรางการทํางานเปนกองไวอยางชัดเจน จึงงายตอการ
สรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีเนนการมีสวนรวมของทุกคน สงผลใหเกิดการทํางานเปนทีมซ่ึงเปน
วัฒนธรรมท่ีเนนเรื่องภายในองคการ และใหความสําคัญกับความยืดหยุนมากกวาท่ีจะยึดติดกับการ
ควบคุม โดยเทศบาลตําบลจะมุงใหการสนับสนุนใหใชทรัพยากรขององคการเพ่ือการพัฒนาพนักงาน 
และมุงสนใจเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลจะเกิดข้ึนไดจากความ
รวมมือระหวางพนักงาน ผานความสอดคลองรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ Hellriegel., 
et al ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธอิทธิพลทางตรงของวัฒนธรรมองคการกับผลการปฏิบัติงาน
หรอืประสิทธิผล ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมการทํางานเนนการมีสวนรวมมีอิทธิพลทางตรงตอผล
การปฏิบัติงานหรือประสิทธิผลการดําเนินงาน๓๙  

๗. ขอเสนอแนะ 
 ๗.๑ ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 
  ๗.๑.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย   
   ๑) เทศบาลตําบลควรมีการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ โดย
การพัฒนาระบบการเมืองการปกครองใหเปนระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม การพัฒนา
บุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองคการ เนนการฝกอบรมและ
พัฒนาของพนักงาน การสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรูอยางตอเนื่อง 
ตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศอยางแทจริงและทํางานโดยมุงเนนผลลัพธเปนสําคัญ   
   ๒) เทศบาลตําบลควรมีการเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ใหเปนผูบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ท่ีเขาใจบทบาทของตนเอง และพรอมสรางการเปลี่ยนแปลง 
ดวยนวัตกรรมใหม (Innovation) ใหแกองคการและบุคคลอ่ืนในองคการได เพ่ือสงเสริมความ
ตองการของบุคลากร และการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม มุงสรางการมีสวนรวมของคนใน

                                                                 
 

๓๘
 เกรียงไกรยศ  พันธุไทย, “อิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยที่มีตอผลการปฏิบัตงิานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ”, วิทยานพินธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร), ๒๕๕๒. 
 

๓๙
 Hellriegel, D. ; Slocum, J. W. and Woodman, R. W, “Organizational Behavior”, 9thed, (Australia : 

Thomson/South-Western, 2001), p. 43. 
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องคการ หรือทีมงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารต้ังแต การมีสวนรวมคิด ตัดสินใจรวม
วางแผน รวมทํา รวมรับผิดชอบ รวมรับประโยชน และมีสวนในการติดตามผล 
  ๗.๑.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
   ๑) ควรมีการปรับปรุงความสัมพันธและประสานความรวมมือระหวางเทศบาลตําบล
กับพรรคการเมือง มีการยกระดับการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมโดยรัฐควรลด
บทบาทของตนลง ใหประชาสังคมมีบทบาทมากข้ึนในการชวยเหลือตนเองและคอยควบคุมกํากับรัฐ
    
   ๒) ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบราชการ คือ พัฒนารูปแบบการฝกอบรม ซ่ึงผูเขารับการฝกอบรมสามารถเรียนรู
ไดทุกท่ี ทุกเวลา และพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีขีดสมรรถนะและมุงม่ันในการปฏิบัติราชการ มี
ความคิดเชิงยุทธศาสตร ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมของขาราชการในการ
ปฏิบัติงานท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลางอยางแทจริง  
   ๓) ควรมีการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ การเพ่ิมขีดความสามารถของ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยพัฒนาบทบาทใหมของผูบริหารใหมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
ขาราชการ ผูเก่ียวของ และผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตําบลเพ่ือสรางวิสัยทัศนใหมของหนวยงาน 
และเพ่ิมขีดความสามารถของผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยมุงเนนสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
สมดุลของชีวิตและการทํางานของบุคลากรภาครัฐ  
   ๔) ควรมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการทํางานของเทศบาลตําบลใหเชื่อมโยงกับ
ภาครัฐในระดับตางๆ (Multi-Level Governance) ระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค 
และสวนทองถ่ิน โดยเนนการยึดพ้ืนท่ีเปนหลักเพ่ือใหเกิดความรวมมือ ประสานสัมพันธกันในการ
ปฏิบัติงานและการใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาและไมเกิดความ
ซํ้าซอน  
  จากขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติการ ผูวิจัยนํามาเขียนเปนผังมโนทัศน
ขอเสนอเชิงสังเคราะหรูปแบบ (Model Synthesis) ของ “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           การบริหารปจจัยแวดลอมภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
                เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร 
 

                                                                                                                  
                      “ความกินดี อยูดี มีสุข ของประชาชน” 
 

 
    
 

 
                        การบริหารทรัพยากร 
                     มนุษยรูปแบบใหม 
                                        การเสริมสรางภาวะ 
                                            ผูนํารูปแบบใหม    ขีดสมรรถนะ คานิยม 
                                        การแกไขกฎหมาย           วัฒนธรรมองคการใหม 
                                            และระเบียบปฏิบัติ      สงเสรมิการมีสวนรวม 
 
 
 

ภาพท่ี ๓ ผังมโนทัศนขอเสนอรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของ 
เทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Ponlapat’ Model Synthesis) 

 ๗.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
  ๗.๒.๑ ควรท่ีจะไดมีการนํารูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลท่ีผูวิจัยไดศึกษาไว ไปทดลองใชกับเทศบาลตําบล เพ่ือจะไดทําความเขาใจลักษณะประสิทธิผล
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลและพัฒนาตัวแบบใหมีอํานาจอธิบายและทํานายไดครอบคลุม
ยิ่งข้ึน 
  ๗.๒.๒ ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางอิทธิพลของกลุมการเมืองทองถ่ินกับพรรค
การเมืองระดับชาติ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอระบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลได รวมท้ังอาจตองแยกพิจารณาประเด็นความรวมมือ กับประเด็นการสนับสนุน และผลลัพธ
ของความรวมมือและการสนับสนุนท่ีเกิดข้ึนเปนรายกรณีไป 
  ๗.๒.๓ ควรศึกษาบทบาทความรวมมือของการเมืองภาคประชาชนกับเทศบาลตําบล  
โดยเฉพาะองคกรชุมชน หรือองคกรภาคประชาชนอ่ืนนอกเหนือจากการศึกษาหาตัวแบบท่ีผูวิจัยได

การสนับสนุนจาก 
 พรรคการเมืองระดับชาติ 

แรงกดดันจาก 
การเมืองภาคประชาชน 

การฝกอบรม 
และพัฒนา 

ภาวะผูนํา 
การเปล่ียนแปลง 

 

เทศบาลตําบล 

วัฒนธรรมการทํางาน 
เนนการมีสวนรวม 

เคร่ืองมือทางการจัดการ 
  (1) Knowledge-based (2) Skill/Competency (3) Balanced Scorecard 

การบริหาร
รูปแบบใหม กระบวนการ 

ทํางานใหม  

ขีดสมรรถนะใหม 

           การเปล่ียนแปลง 

ประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของ
เทศบาลตําบล 

โครงการสําคัญ 

 

การขับเคล่ือนภารกิจ 
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กระทําไป เนื่องจากแรงกดดันจากการเมืองภาคประชาชนนั้นไมไดมีดานบวกดานเดียวแตนาจะมี
ดานลบ คือ มิติท่ีขัดแยงกันดวย 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ 
กิตติ บุนนาค. THAI HRM &THAI HRD. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
 ศาสตร, ๒๕๔๙.  
นงลักษณ  วิ รัชชัย .   โมเดลลิสเรล :  สถิติ วิ เคราะห สําหรับการวิจัย .   พิมพครั้ ง ท่ี  ๓ .    
 กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
พิทยา บวรวัฒนา.  ทฤษฎีองคการสาธารณะ.  พิมพครั้งท่ี ๑๓.  กรุงเทพมหานคร : ศักด์ิ
 โสภา, ๒๕๕๒. 
มนตรี โสคติยานุรักษ .  การศึกษาศักยภาพการแขงขันของรัฐวิสาหกิจไทยท่ัวประเทศ.  
 กรุงเทพมหานคร : ศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,  ๒๕๕๐. 
สุภมาส  อังศุโชติ และคณะ.  สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรและ พฤติกรรม
ศาสตร : เทคนิคการใชโปรแกรม LISREL.  กรุงเทพมหานคร : มิสชั่น มีเดีย, ๒๕๕๑. 
สุวิมล วองวาณิช.  การวิจัยประเมินความตองการจําเปน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
เสกสรรค  ป ระ เส ริ ฐ กุล .   การ เ มืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิป ไตยไทย .  
 กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอมรินทร, ๒๕๔๘. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
 สังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร : สหมิตรพริ้น ต้ิ ง
แอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๔. 
 (๒) วารสาร 
เสนห จุยโต, “การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน”, วารสาร
 การจัดการสมัยใหม, ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕) : ๓๓-๓๔.     
สัญญา เคณาภูมิ, “รูปแบบการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยทางการบริหารจัดการ”, ว า ร ส า ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๗) : ๔๕-๔๖. 
 (๓) วิทยานิพนธ 
เกรียงไกรยศ  พันธุไทย.  “อิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการ  แ ล ะ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ” .  

วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  สาขาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร, ๒๕๕๒. 
จิราภรณ พงษศรีทัศน.  “ปจจัยดานวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความรู ท่ีมีอิทธิพลตอ
 ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”.  ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎี บั ณ ฑิ ต .  
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๓. 
พงษ ศั ก ด์ิ  ทอง พันชั่ ง .   “รู ปแบบความสั ม พันธ โ คร งส ร า ง เ ชิ งส า เห ตุภ าวะผู นํ ากา ร
 เปลี่ยนแปลงของอธิการบดีท่ีสงผลตอประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ”.   ดุษฎีนิพนธ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย บูรพา, ๒๕๕๒.         
ภราดร สุทธิสารากร.  “บทบาทการเมืองภาคประชาชนท่ีมีตอองคการบริหารสวนตําบล หนองย า ง
ทอย อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ”.  วิทยานิพนธรัฐศาสตร มหา บัณฑิต .   สาขาวิ ช า
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  ๒๕๕๕. 
วัชรพงษ  อินทรวงศ.  “อิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอผลการปฏิบัติงาน บุคลากร”.  
วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  สาขาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร, ๒๕๕๒. 
สิริพงษ ปานจันทร. “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม”. 
 วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
 ปทุม, ๒๕๕๔. 
สุพรรณี เกลื่อนกลาด.  “กลุมผลประโยชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : กรณีศึกษา ๔ 
 เทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต .  
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
สุภาพร ขาวชํานาญ.  “ประสิทธิผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักในมุมมองการ ประเมินผล
เชิงดุลยภาพของเทศบาลตําบล จังหวัดชุมพร”. วิทยานิพนธรัฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร
มหาบัณฑิต.  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง และชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี, ๒๕๕๔. 
อุษณี  มงคลพิทักษสุข.  “ภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพของนายกองคการบริหารสวนตําบลกับ
 ประสิทธิผลขององคการ”.  ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.  สาขาวิชารัฐ ประศาสน
ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๑.    
 (๔) เว็บไซต  
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน.  ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน. [ออนไลน]. แหลงท่ี 
 มา : http://www.dla.go.th/work/abt/index/jsp [๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗]. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
 ไทย (พ.ศ.๒๕๕๖-พ.ศ.๒๕๖๑). [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : http://www.opdc.go. 
 th/uploads/files/2556/text_yutasad.pdf [๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗].   



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘100 101วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน. สรุปผลการประเมินมาตรฐาน
 ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป ๒๕๕๖.  [ออนไลน].  
 แหลงท่ีมา : http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?  
 _mode=work [๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗]. 
   
๒. ภาษาอังกฤษ 
 (I) Books: 
Barney, J. B. “Organizational Culture : Can It be a Source of Sustained 
 Competitive  Advantage?”, Academy of Management Review,   Vol. 11 
No. 3 (1986) : 656–665. 
Bass, B. M.  Bass and Stogdill’s Handbook of Leadership.  New York : Free 
 Press, 1990. 
Gilley, J.W. and Eggland, S.A. Principles of Human Resource Development.  
 New York : Addison-Wesley, 1989. 
Hellriegel, D. ; Slocum, J. W. and Woodman, R. W.  Organizational Behavior.  
 9thed.  Australia : Thomson/South-Western, 2001. 
Joreskog, K. G. and Sorbom, D.  LISREL 8 User’s Reference Guild Cuild.   Chicago : 
Scientific Software International, 1998. 
Nadler, L. and Nadler, Z.  Corporate Human Resource Development.  New 
 York : Van Nostrand Rcinhold, 1980. 
Pollitt, C. and Bouckaert, G.  Public Management Reform : a Comparative 
 Analysis : New Public Management, Governance and the Neo-
 Weberian State.  Oxford : Oxford University Press, 2011. 
Robbins, S. P.  Organizational Behavior.  11thed.  Upper Saddle River, N.J. : 
 Prentice Hall, 2005. 
Schultz, W. T.  Investment in Human Capital : The Role of Education and 
 Research.  New York : Free Press, 1971. 
Swanson, R. A.  Assessing the Financial Benefits of Human Resource 
 Development.  Cambridge, Mass. : Perseus, 2001. 
Swanson, R. A. and Holton, E. F. Foundations of Human Resource 
 Development.  San  Francisco : Berrett-Koehler, 2001. 
Ulrich, D.  Human Resource Champions : The Next Agenda for Adding  Value 
and Delivering Results. Boston : Harvard Business School  Press, 1997. 
 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิต 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

THE EFFECT OF GRADUATE CHARACTERISTICS FOR THE EMPLOYMENT 
OF MASTER OF ART: BUDDHIST MANAGEMENT AND PUBLIC 

ADMINISTRATION, SOCIAL SCIENCES FACULTY, 
MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALARA UNIVERSITY 

 
ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 

ดร.อนุวัต  กระสังข์ 
ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม 

ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา  เกิดวิชัย 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีผล
ต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒) เพ่ือ
ศึกษาระดับความพึงพอใจที่นายจ้างหรือผู้ประกอบการมีต่อบัณฑิตที่ท างานในสถานประกอบการ 
และ ๓) เพ่ือศึกษาความต้องการและจุดที่ควรปรับปรุงคุณภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานที่ดีเข้าท างานในสถานประกอบการตามที่ผู้ประกอบการต้องการ โดย
ด าเนินการวิจัยตามวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล 
จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ านวน ๑๕๕ คน ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มอย่างง่ายโดยก าหนด
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สัดส่วน  วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation)  
 ผลการวิจัยพบว่า   
 ๑. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อบัณฑิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในระดับมาก ( X = ๓.๘๕,  SD = ๐.๖๐)  นายจ้างมี
ความพึงพอใจต่อบัณฑิตในทุกองค์ประกอบหลักในระดับมาก  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ มนุษย
สัมพันธ์  ( X = ๓.๘๕,  SD = ๐.๖๐)   ด้านความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ  ( X = ๓.๙๖,  
SD = ๐.๖๘)  และด้านความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพ   ( X = ๓.๖๙,   SD = ๐.๕๕) 
 ๒. ระดับความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในมุมมองจากคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
นายจ้างหรือผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต  พบว่านายจ้างที่เป็นเพศชายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
บัณฑิต ( X =๓.๙๔, SD = ๐.๕๖)  สูงกว่าเพศหญิง  ( X =๓.๗๖,  SD = ๐.๖๓) อย่างมีเอกภาพ 
แต่นายจ้างทั้งสองเพศก็มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก  การตรวจสอบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระหว่างกลุ่มเมื่อแจกแจง
นายจ้างออกตามช่วงอายุตัว  ระดับต าแหน่งหน้าที่ผู้บังคับบัญชา ระดับการศึกษา  ระยะเวลาช่วง
ประสบการณ์ท างาน  ขนาดของสถานประกอบการ  รวมถึงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งงาน
ในสถานประกอบการ  พบว่า ในแต่ละกลุ่มตัวอย่างย่อยๆ นั้น มีค่าเฉลี่ยความความพึงพอใจต่อ
บัณฑิตแตกต่างกันจริง แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สิ่งที่น่าสังเกตที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ความเห็นของกลุ่มนายจ้างที่แจกแจงตามประเภทของสถานประกอบการเท่านั้น ที่พบว่ามีความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มย่อยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F=๒.๓๔   ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๔) การ
ตรวจสอบรายละเอียดพบว่าสถานประกอบการภาครัฐบาลมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิ ชารัฐประศาสนศาสตร์           
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ( X =๔ .๐๒ ,  SD = ๐ .๕๓ )    
สูงกว่า สถานประกอบการภาคเอกชน  ( X =๓.๖๖,  SD = ๐.๖๔)   ผู้วิจัยมีความเห็นว่า สถาน
ประกอบการของทางราชการที่รับบัณฑิตเข้าท างาน ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาที่ก าลังต้องการผู้
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ซึ่งปรากฏผลการส ารวจของกองแผนงาน คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่าบัณฑิตส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในสถานศึกษา  
ส่วนระดับความพึงพอใจของนายจ้างภาคเอกชน ซึ่งปรากฏกระจายไปหลายกลุ่มนอกเหนือจาก

สถานศึกษาของเอกชน ระดับความพึงพอใจของนายจ้างภาคเอกชนแม้จะสามารถจัดระดับได้ใน
กลุ่มความพึงพอใจมาก  แต่ก็มีค่าไม่ห่างจากค่าระดับปานกลางเท่าใดนัก  
 ๓. ความต้องการและจุดที่ควรปรับปรุงคุณภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของผู้ปฏิบัติงานที่ดีเข้าท างานในสถานประกอบการตามที่ผู้ประกอบการต้องการ  พบว่า หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์          
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินการสอนระดับอุดมศึกษามา
เป็นเวลานาน มีประสบการสั่งสมในการอบรมสั่งสอนเยาวชน สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพดีป้อน
สู่สังคม แต่อย่างไรก็ตาม สภาวการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากมายเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนๆ  คุณภาพของบัณฑิตไม่ได้ก่อเกิดขึ้นจากการผ่านเข้าไปศึกษา
ในสถานศึกษาจนครบหลักสูตรแล้วก็จะได้ตัวบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่สังคมต้องการ สถานศึกษา 
โปรแกรมการศึกษา ตลอดจนการจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนานิสิตด้านต่างๆ ที่ถูกจัดสรรไว้จะไม่
บังเกิดผลเลย หากนิสิตแต่ละคนไม่ฝักใฝ่ฝึกฝนตนเองให้บรรลุเป้าหมายของการฝึกอบรมบ่มเพาะ 
พ้ืนฐานดั้งเดิมของแต่ละบุคคลก็เป็นปัจจัยหลักที่ติดตัวเขาไปตลอด  เมื่อบัณฑิตส าเร็จการศึกษา 
เดินออกจากสถานศึกษาเข้าสู่สถานประกอบการจึงเป็นไปได้ว่าจะพบเห็นบุคลิกภาพต่างๆ ทั้งที่
สร้างความประทับใจและความขัดแย้งในระดับต่างๆ แก่นายจ้างผู้ประกอบการ  

ค าส าคัญ: คุณลักษณะ, การจ้างงาน 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) to study the level of satisfaction of 
employers who employed the master degree graduates from Buddhist Management 
and Public Administration department, the Faculty of Social Sciences, 
Mahachulalongkorntrajavidyalaya University, 2) to study the level of satisfaction of 
employers or entrepreneurs with the graduates working in the enterprises and 3) to 
study the employers’ expectation and the needs for quality improvement in order 
to be the good workers according to the employers expectation. 
 The research methodology was the quantitative by survey method, 
collecting data with questionnaires from 155 samples by simple random and quota 
sampling. Data were analyzed by using frequency, percentage, average and 
standard deviation. 
 Findings were as follows: 
 1. level of satisfaction of employers who employed the master degree 
graduates from Buddhist Management and Public Administration department, the 
Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorntrajavidyalaya University was at high 
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level ( X = 3.85, SD = 0.60) Employers’ Satisfaction with Graduates in all key 
components to a large extent was at high level. The virtues, ethics and human 
relations was at   the average of X =3.85, SD = 0.60. the professional ethics was at 
the average of X =3.96, SD = 0.68 and the academic and professional knowledge 
was at X =3.69, SD = 0.55. 
 2. the level of satisfaction of the employers or entrepreneurs who used 
the master degree graduates from Buddhist Management and Public Administration 
Department, the Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorntrajavidyalaya 
University was that male employers had higher level of satisfaction with graduates 
at the average of X =3.94, SD = 0.56 than females employers at  X =3.76, SD = 
0.63 Employers of both sexes were satisfied with the graduates  from Buddhist 
Management and Public Administration Department, the Faculty of Social Sciences, 
Mahachulalongkorntrajavidyalaya University at a high level. Determining the average 
satisfaction among employers classified by age, level of supervision, the level of 
satisfaction was different but not statistically significant. Only the opinions from the 
entrepreneurs were statistically different at F. = 2.34, significance level at 0.04. In 
more details, it was found that the government organizations were more satisfied 
with the master degree graduates from Buddhist Management and Public 
Administration department, the Faculty of Social Sciences, Maha 
chulalongkorntrajavidyalaya University at the average level of  X =4.02, SD = 0.53 
higher than private enterprises which had average at  X =3.66, SD = 0.64. The fact 
was that the government agencies that employed the graduates from Mahachula 
were the educational institutes that need personnel to fill in the available 
positions. The findings of the Planning Division of the Faculty of Social Sciences, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya indicated that most master degree graduates 
worked in the educational institutes. As for the level of satisfaction of private 
enterprises, it was at a high level but not statistically significant higher than average.     
 3. The expectations and the needs to improve the graduate quality in 
order to be good workers in the enterprises in accordance with the entrepreneurs’ 
expectation were that the Buddhist Management and Public Administration 
Department, the Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorntrajavidyalaya 
University had launched the program for many years that produced the graduates 
to serve the community. As time changed, many things in the society, economics, 

social conditions have changed. The quality of the graduates did not arise just from 
coming to study and getting out from the university as the graduates the society 
expected. The quality of graduates did not arise from the curriculum, educational 
programs and supporting facilities, unless the individual students seek to better 
themselves according to the goal of training and education. The individual student 
backgrounds would follow them all along. The  graduates walked out from the 
university to the enterprises, they would bring along the impressive and conflicting 
characteristics to their employers at the different levels. 

Keywords: characteristics, employment.  

 

๑. บทน า 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนในระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์มาเป็นระยะเวลากว่า ๘ ปีแล้ว กล่าวคือ เปิดท าการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ สาขาวิชาการจัดการจัดเชิงพุทธ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
และได้ผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตเพ่ือรับใช้พระพุทธศาสนาและประเทศชาติมาเป็นจ านวนกว่า 
๕๐๐ กว่ารูป/คน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังกล่าวได้เน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งเก่งและดีประกอบกันจนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ บูรณาการ
ระหว่างพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่ ดั งปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ ว่า “จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” ดังนั้น เพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณ์ของสังคมปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึง
มีความจ าเป็นต้องมีการประเมินหลักสูตรฯ ดังกล่าว อีกทั้งเพ่ือเป็นการพัฒนาหลักสูตรฯ ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาต่อไป 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ว่าด้วยการมุ่งสู่การเป็น
องค์การที่มีขีดความสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ ริเริ่ม
สร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งการบริหารจัดการให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์กระบวนการท างานและผลการปฏิบัติงานที่เป็นที่
ยอมรับกันทั่วไป ซึ่ งทางหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การท างานเพ่ือให้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน และ
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เป็นกรอบในการประเมินตนเอง เพ่ือพัฒนาองค์กรและเป็นบรรทัดฐานในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไป๑ 
 เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้กล่าวถึงการบริหารทรัพยากรบุคลคล
ภาครัฐในหมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ตามแนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยมองว่าบุคลากร
เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงาน จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างแรงจูงใจบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีความสุข มีความขวัญก าลังใจ มีความผูกพันกับองค์กร และทุ่มเทผลิตผลงานอย่างมี
คุณภาพให้กับหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง๒ ซึ่งนอกจากองค์กรจะต้องค านึงถึงการจัดระบบบริหาร
บุคคลและแผนงานพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมแล้ว ยังรวมถึงการสร้างระบบแรงจูงใจ และความ
ผาสุกของบุคลากร ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยการประเมินความผาสุก ความพึ งพอใจ และ
แรงจูงใจ ของบุคลากร ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรโดยตรง๓ 
 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ และในปี
การศึกษาดังกล่าวนี้ได้มีนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรและโปรแกรมดังกล่าวส าเร็จการศึกษา ดังนั้น  
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการ
อุดมศึกษา ในหมวดที่ ๖ เรื่องสรุปประเมินหลักสูตร ข้อที่ ๓ การประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิตใหม่ 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดท าโครงการวิจัยสถาบันเรื่อง 
“คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย” เพ่ือเป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตในหลักดังกล่าว และเพ่ือ
น ามาส าหรับในการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบรับกับความต้องการและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานของประเทศ การส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นวิธีการหนึ่งท่ี
เหมาะสมในการตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะสังคมศ าสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าเมื่อไปประกอบอาชีพยังสถานประกอบการต่างๆ แล้ว 
ได้รับความพึงพอใจและการตอบรับจากนายจ้างในแง่ใดบ้าง ผลที่ได้รับจากการส ารวจจะช่วยน าไปสู่
                                                           
 ๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไทย, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕), หน้า ๓๔. (เอกสารอักส าเนา). 
 ๒ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาการบริหารบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: สหมิตรออฟเซต , 
๒๕๓๕,) หน้า ๓๒. 
 ๓ ชูศักดิ์ เจนประโคน, การประเมินค่างานและการประเมินพนักงาน , (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๔), หน้า ๖๕.   

การปรับปรุง  การพัฒนา หรือการเพ่ิมเติมคุณภาพบัณฑิตในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เพ่ือให้บัณฑิตที่
ส าเร็จจากหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ตามความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น ด้านบัณฑิตก็สามารถท างานได้อย่างมีความสุข 
เนื่องจากมีความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ  เช่น ภาษาต่างประเทศ  การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ   ความสามารถพิเศษในทุกด้านที่กล่าวมามีความจ าเป็นสูงมากในการ
ปฏิบัติงานในแทบทุกสาขาในปัจจุบัน 

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิต
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจที่นายจ้างหรือผู้ประกอบการมีต่อบัณฑิตที่ท างานใน
สถานประกอบการ 
 ๓. เพ่ือศึกษาความต้องการและจุดที่ควรปรับปรุงคุณภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานที่ดีเข้าท างานในสถานประกอบการตามท่ีผู้ประกอบการต้องการ   

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษาระดับความพึงพอใจที่นายจ้างหรือผู้ประกอบการมีต่อบัณฑิตที่
ท างานในสถานประกอบการ ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดขอนแก่นและ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีบ่ัณฑิตทั้งสองหลักสูตรดังกล่าวเข้าไปปฏิบัติงาน 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์           
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เป็นการศึกษาโดยการใช้การวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed-Methods Research) คือ การวิจัยที่ ใช้ เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และ เท คนิ คการวิ จั ย เชิ งคุณ ภ าพ  (Qualitative Research) ม า
ผสมผสานกันในการท าวิจัยเรื่องเดียวกันเพื่อที่จะสามารถตอบค าถามการวิจัยได้สมบูรณ์ขึ้น 
 กลุ่มประชากร คือ กลุ่มนายจ้างหรือผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตจากมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งรวบรวมจากข้อมูลที่บัณฑิตได้แจ้งไว้ต่อหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในช่วงที่บัณฑิตกลับมา
รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เมื่อ



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘108 109วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

วันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๗)  มหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือจากบัณฑิตใหม่ทุกคนได้ให้ข้อมูล
สถานภาพการท างานตามแบบสอบถามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด บัณฑิตส่ง
มอบแบบสอบถามที่กรอก ข้อมูลแล้วและมีข้อมูลสภาพสมบูรณ์ จ านวน  ๑๕๕ ฉบับ   ผู้วิจัยได้ท า
การคัดแยกข้อมูลเบื้องต้นตามประเภทของสถานประกอบการได้ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี  ๑  หน่วยงานของรัฐบาล   มีสภาพข้อมูลสมบูรณ์   จ านวน      ๓     ราย 
 กลุ่มท่ี  ๒  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ   มีสภาพข้อมูลสมบูรณ์   จ านวน      ๒     ราย 
 กลุ่มท่ี  ๓  หน่วยงานภาคเอกชน   มีสภาพข้อมูลสมบูรณ์   จ านวน      ๒     ราย 
 กลุ่มท่ี  ๔  หน่วยงานอื่น ๆ (วัด)         มีสภาพข้อมูลสมบูรณ์   จ านวน      ๑๔๘ ราย 
 รวมจ านวนประชากรที่ใช้ศึกษา  จ านวน  ๑๕๕  ราย 
 เนื่องจากมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีจ านวนไม่มากผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดเอาประชากรทั้งหมดเป็นประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยการ
ใช้การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เสนอข้อมูล  ดังนี้ 
 ๑) สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิต
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) (Standard Deviation) 

๕. ผลการวิจัย 
 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
คุณลักษณะต่างๆ  ของผู้ตอบแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ ๑  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวมของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต  

 n=๑๕๕ 

คุณลักษณะของบัณฑิต ระดับความพึงพอใจ  
μ σ ค่าระดับ 

ด้านความรู้ ความสามารถในวิชาการ/วิชาชีพ ๓.๖๙ ๐.๕๕ มาก 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์ ๓.๙๖ ๐.๖๘ มาก 
ด้านความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ ๓.๙๕ ๐.๗๒ มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๘๕ ๐.๖๐ มาก 

 จากตารางที่ ๑  แสดงค่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนายจ้างผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยรวม โดยมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน
ระดับมาก  (๓.๘๕)  นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตมากที่สุดที่องค์ประกอบหลักด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและมนุษย์สัมพันธ์ (๓.๙๖)  อันดับรองลงไป คือ องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  (๓.๘๕) และอันดับที่สามได้แก่ องค์ประกอบทางด้าน ความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิชาการ (๓ .๖๙ )  นายจ้าง/ผู้ประกอบการ /ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยในระดับมากทุกองค์ประกอบหลัก 
 อย่างไรก็ตาม การสุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ยึดเอาสถานประกอบการเป็น
ข้อมูลหลัก แต่ผู้วิจัยได้ก าหนดคุณลักษณะพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามไว้หลายประการ จึงได้ท า
การแจงนับตามคุณลักษณะย่อยดังกล่าว ได้ผลดังต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างมีการกระจายตัวตามเพศของนายจ้างผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมาก คือ
ตัวอย่างที่เป็นเพศชาย จ านวน ๑๕๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๐ ตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง จ านวน ๓  
ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๐  เมื่อท าการแจงนับตัวอย่างตามช่วงอายุ พบว่า ได้รับตัวอย่างที่กระจาย
ไปตามกลุ่มอายุต่างๆ ในระดับดีมาก โดยเฉาะในสถานประกอบการของทางราชการและเอกชน 
ส าหรับตัวอย่างที่มาจากภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานประเภทอ่ืนๆ มีจ านวนน้อย ผู้วิจัยเห็นว่าเป็น
เรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เมื่อใช้กระบวนการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการแบ่งช่วงชั้นอย่างง่าย 
 ตัวอย่างมีการกระจายตามระดับต าแหน่งงานของผู้บังคับบัญชาที่ตอบแบบสอบถามไป
ทั่วทุกกลุ่มย่อย แต่ตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่ง (๕๘.๐๖ %) เป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น ส าหรับ
ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง ระดับสูงและอ่ืนๆ ก็มีอยู่ครบทุกช่วงชั้น แต่มีจ านวนรวมกันแล้วน้อยกว่า
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (๔๑.๙๔ %) ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เมื่อใช้กระบวนการสุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการแบ่งช่วงชั้นอย่างง่าย และในการสุ่มตัวอย่างไม่ได้ควบคุมที่องค์ประกอบนี้ เมื่อท า
การแจงนับตัวอย่างตามระดับการศึกษาของนายจ้าง พบว่านายจ้างมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกเพียง  ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๔ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีและด ารง
ต าแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับต้น   เมื่อท าการแจงนับตัวอย่างตามช่วงประสบการณ์การท างานของ
นายจ้างพบว่า ตัวอย่างมีการกระจายในระดับดีมากและได้จ านวนโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกัน  แต่เมื่อท า
การแจงนับตัวอย่างตามขนาดของสถานประกอบการพบว่า ส่วนใหญ่ตัวอย่างกระจายอยู่ในสถาน -
ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ส่วนสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่มาก ได้รับตัวอย่าง
จ านวนเพียง ๖ ราย (๓.๘๗ %)  และเมื่อท าการแจงนับตัวอย่างตามวิธีการที่ใช้ในการคัดสรรคนเข้า
สู่สถานประกอบการพบว่ามีตัวอย่างกระจายในทุกกลุ่ม มีจ านวนเพียง ๙ ราย (๕.๘๑ %) ที่ใช้
วิธีการอ่ืนๆ ส่วนใหญ่สถานประกอบการใช้วิธีการมาตรฐานที่เป็นที่ทราบโดยทั่วไป คือ หน่วยงาน
ทางราชการนิยมใช้กระบวนการสอบวัดความรู้ควบคู่กับการสอบสัมภาษณ์  (๕๖.๗๗ %) และ
หน่วยงานเอกชนนิยมใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์  (๓๗.๔๒  %)  
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๖. อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีมีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ได้ข้อสรุปที่มีประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจสมควรน ามา
อภิปรายผล ดังนี้    
 ๑. ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างนายจ้าง พบว่ามีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในระดับมาก  
(μ = ๓.๘๕,  σ = ๐.๖๐)  นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในทุกองค์ประกอบหลักในระดับมาก  
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ มนุษยสัมพันธ์  (μ = ๓.๘๕, σ = ๐.๖๐)   ด้านความรับผิดชอบต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (μ = ๓ .๙๖ ,  σ = ๐ .๖๘ )   และด้านความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพ    
(μ = ๓.๖๙,   σ = ๐.๕๕) 
 องค์ประกอบย่อยที่สร้างความพึงพอใจให้นายจ้างมากที่สุด ๕ อันดับได้แก่ การ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบในงานที่ท าและอุทิศเวลาในการท างาน ความ
ขยันหมั่นเพียรและกระตือรือร้นในการท างาน  การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานอย่าง
เคร่งครัด และความร่วมมือและช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี      
 ส าหรับองค์ประกอบย่อยที่สร้างความพึงพอใจแก่นายจ้างได้น้อยที่สุด ๕ อันดับ ได้แก่ 
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ)  ความสามารถในการ
วางแผนเพ่ือพัฒนางาน  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความสามารถในการท างาน
เป็นทีม และความสามารถให้ค าปรึกษาด้านการท างานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 ผลโดยรวมเหล่านี้ย่อมมาจากการปลูกฝังหล่อหลอมจากมหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการ
เรียน การสอนที่จัดเป็นโปรแกรม-หลักสูตรต่างๆ นอกจากนี้  ผู้วิจัยเห็นว่าคุณลักษณะหลักของ
บัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์ และด้านความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
นั้นมีความยากที่จะสั่งสอน อบรม ปลูกฝังให้เกิดกับบุคคลได้ยาก  ถ้าใช้เวลาในช่วงสั้นๆ   แต่บัณฑิต
จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นั้นมีคุณลักษณะในด้านที่กล่าวมา
ทั้งสองด้านนี้อย่างโดดเด่น สร้างความ พึงพอใจต่อนายจ้างได้ในระดับสูง ผู้วิจัยเชื่อว่า ปัจจัยที่มีส่วน
โดยตรงจากการหล่อหลอมบัณฑิตด้วยกิจกรรมนิสิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของสมหมาย  
บัวจันทร์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์และยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของส านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ตามหลักสังคหวัตถุ 

๔ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านสมานัตตตามากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ด้านทาน ด้านอัตถจริยาและล าดับ
สุดท้าย คือ ด้านปิยวาจา เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลแล้วพบว่าบุคคลที่มีระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้การ
บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส าหรับเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ 
ประสบการณ์ในการมาใช้บริการ ประเภทของการมาใช้บริการและพ้ืนที่อยู่อาศัยมีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกัน๔ 
   ๒. ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในมุมมองจากคุณลักษณะพื้นฐาน
ของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 
 เมื่อองค์ประกอบตัวแปรเพศของนายจ้างที่เป็นเพศชายหรือเพศหญิง พบว่า นายจ้างที่
เป็นเพศชายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อบัณฑิต (μ =๓.๙๔, σ = ๐.๕๖)  สูงกว่าเพศหญิง  (μ =
๓.๗๖,  σ = ๐.๖๓) อย่างมีเอกภาพ แต่นายจ้างทั้งสองเพศก็มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในระดับมาก  แต่จากการตรวจสอบการ
แจกแจงตามค่าสถิติที (t-test) พบว่า ความความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองแตกต่างกันจริง 
แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 การตรวจสอบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระหว่างกลุ่มเมื่อแจกแจงนายจ้างออกตามช่วงอายุ
ตัว  ระดับต าแหน่งหน้าที่ผู้บังคับบัญชา ระดับการศึกษา  ระยะเวลาช่วงประสบการณ์ท างาน  
ขนาดของสถานประกอบการ  รวมถึงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งงานในสถานประกอบการ  
พบว่าในแต่ละกลุ่มตัวอย่างย่อยๆ นั้น มีค่าเฉลี่ยความความพึงพอใจต่อบัณฑิตแตกต่างกันจริง แต่ไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 ผู้วิจัยสรุปว่า เหตุผลความพึงพอใจของนายจ้างไม่มีเหตุปัจจัยจากความเป็นเพศชายหรือ
เพศหญิง  อายุตัว  ระดับต าแหน่งหน้าที่ผู้บั งคับบัญชา ระดับการศึกษา  ระยะเวลาช่วง
ประสบการณ์ท างาน ขนาดของสถานประกอบการ รวมถึงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งงาน
ของนายจ้าง ความพึงพอใจเป็นผลโดยรวมจากการที่ผู้ประเมินพบเห็นผู้ถูกประเมินในสถานการณ์
ของการท างาน เป็นผลรวมทางบุคลิกภาพที่บัณฑิตได้พัฒนาตนเองโดยมีฐานรากท่ีแข็งแรงไปจาก
สถาบัน การศึกษาที่เขาได้มีโอกาสไปเรียนรู้จนส าเร็จการศึกษา และบัณฑิตพัฒนา ปรับปรุงตนเอง 
หรือแสดงออก นายจ้างพบเห็นและสั่งสมเกิดเป็นความพึงพอใจในตัวบัณฑิต สอดคล้องกับงานวิจัย
                                                           

๔สมหมาย  บัวจันทร์, “การวิเคราะห์และยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของส านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 
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ของศุภศิลป์  ไทยปรีชา ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขานครปฐม” โดยการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจและเปรียบเทียบความ พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ จ าแนกตามคุณสมบัติส่วนบุคคล ใช้ลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการที่ธนาคาร ผลการศึกษาได้
พบว่า ลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการของธนาคารฯ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาแต่ละ
ด้านได้พบว่า ความพึงพอใจด้านพนักงานอยู่ในระดับพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ 
ด้านสถานที่และด้านบริการเป็นอันดับสุดท้าย และโดยภาพรวมผู้ใช้บริการที่มีคุณลักษณะส่วน
บุคคลด้านระดับการศึกษาและรายได้ มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .
๐๕ ส่วนด้านเพศ อายุและอาชีพพบว่าไม่แตกต่างกัน๕  
 สิ่งที่น่าสังเกตที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความเห็นของกลุ่มนายจ้างที่แจกแจงตาม
ประเภทของสถานประกอบการเท่านั้น ที่พบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มย่อยอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (F=๒.๓๔   ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๔) การตรวจสอบรายละเอียดพบว่าสถานประกอบการ
ภาครัฐบาลมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  (μ =๔.๐๒,  σ = ๐.๕๓)   สูงกว่า สถานประกอบการภาคเอกชน  (μ =๓.๖๖,  σ = 
๐.๖๔)   ผู้วิจัยมีความเห็นว่า สถานประกอบการของทางราชการที่รับบัณฑิตเข้าท างาน ส่วนใหญ่
เป็นสถานศึกษาที่ก าลังต้องการผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ซึ่งปรากฏผลการส ารวจของ
กองแผนงาน คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่าบัณฑิตส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพในสถานศึกษา  ส่วนระดับความพึงพอใจของนายจ้างภาคเอกชน ซึ่งปรากฏกระจาย
ไปหลายกลุ่มนอกเหนือจากสถานศึกษาของเอกชน ระดับความพึงพอใจของนายจ้างภาคเอกชนแม้
จะสามารถจัดระดับได้ในกลุ่มความพึงพอใจมาก  แต่ก็มีค่าไม่ห่างจากค่าระดับปานกลางเท่าใดนัก  
 ๓. ความเห็นที่ได้จากข้อเสนอแนะของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต  
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินการสอน
ระดับอุดมศึกษามาเป็นเวลานาน มีประสบการสั่งสมในการอบรมสั่งสอนเยาวชน สามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพดีป้อนสู่สังคม แต่อย่างไรก็ตาม สภาวะการณ์ต่างๆ  ทางเศรษฐกิจ  สังคม ซึ่งมี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนๆ   คุณภาพของบัณฑิตไม่ได้ก่อเกิดขึ้น
จากการผ่านเข้าไปศึกษาในสถานศึกษาจนครบหลักสูตรแล้วก็จะได้ตัวบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่
สังคมต้องการ สถานศึกษา โปรแกรมการศึกษา ตลอดจนการจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนานิสิตด้าน
ต่างๆ  ที่ถูกจัดสรรไว้ จะไม่บังเกิดผลเลย หากนิสิตแต่ละคนไม่ฝักใฝ่ฝึกฝนตนเองให้บรรลุเป้าหมาย
ของการฝึกอบรมบ่มเพาะ พ้ืนฐานดั้งเดิมของแต่ละบุคคลก็เป็นปัจจัยหลักที่ติดตัวเขาไปตลอด  เมื่อ
บัณฑิตส าเร็จการศึกษา เดินออกจากสถานศึกษาเข้าสู่สถานประกอบการจึงเป็นไปได้ว่าจะพบเห็น
                                                           

๕ศุภศิลป์  ไทยปรีชา,  “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา
นครปฐม”, ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๘). 

บุคลิกภาพต่างๆ ทั้ งที่สร้างความประทับใจและความขัดแย้งในระดับต่างๆ แก่นายจ้าง
ผู้ประกอบการ ผู้วิจัยจึงเปิดโอกาสให้ผู้ประเมินแสดงความเห็นในเชิงเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
แก้ไข หรือส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานตามเป้าหมายโดยรวม  
  โดยภาพรวมของความคิดเห็นเพ่ิมเติมทั้งที่ได้จากแบบสอบถาม มีความสอดคล้องกับ
ระดับความที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยดังกล่าวแล้ว สรุปเป็นความเห็นของผู้วิจัยว่า การจัด
บรรยากาศสร้างเสริม บ่มเพาะด้านคุณธรรมจริยธรรมทั่วไปที่หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดเสริมผ่านทางการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนิสิตต่างๆ 
นั้นอยู่ในสภาพดีแล้ว  พ้ืนฐานเหล่านี้ถูกสร้างสมในตัวบุคคลจากสถาบันครอบครัวอย่างมั่นคง
มาแล้วในช่วงวัยเด็ก ในระหว่างพัฒนาการช่วงส าคัญที่นิสิตเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากวัยรุ่น
ตอนต้น เข้าสู่วัยรุ่นตอนกลาง มหาวิทยาลัยได้ท าหน้าที่ชี้แนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และมนุษย
สัมพันธ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม จึงหล่อหลอมจนเห็นภาพลักษณ์ดังกล่าวนี้ผ่านสายตาประเมินของ
นายจ้างในระดับมากดังกล่าวมาแล้ว 
    สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรต้องปรับปรุง หรือจัดเสริมให้มีในตัวบัณฑิต คือ การสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตในด้านการจัดการ  การวางแผนงานเพ่ือการพัฒนาตนและงานที่เก่ียวข้อง การ
เสาะแสวงหาความรู้ตามรูปแบบของการศึกษาตลอดชีพ  การเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการ
สื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยี  เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ และที่ส าคัญ คือ การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ
การสื่อสารพ้ืนฐานของมนุษย์  ได้แก่ ทักษะทางด้านภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ   
 ๔. การวิเคราะห์โอกาสที่นายจ้างจะขยายสัญญาจ้างแก่บัณฑิต  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสของการขยายสัญญาจ้างและสหสัมพันธ์ระหว่างความ     
พึงพอใจกับแนวโน้มการขยายสัญญาจ้างบัณฑิต ปรากฏว่า นายจ้างมีความเห็นว่าบัณฑิตจากบัณฑิต
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนใหญ่สมควรได้รับโอกาสในการ
ท างานต่อไป สูงถึงร้อยละ  ๗๐.๗๙  ซึ่งพิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนความพึงพอใจ
กับการประเมินผลให้โอกาสการขยายงานแก่บัณฑิตมีค่า  r = ๐.๗๘๙๗  พบว่ามีบัณฑิตมีแนวโน้มที่
จะได้รับการขยายสัญญาจ้างอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง  (ร้อยละ  ๖๒)  โดยมีปัจจัยสนับสนุน
ส่วนหนึ่งมาจากการได้รับการจ้างต่อในหน่วยงานของราชการ  ส าหรับในหน่วยงานเอกชน น่าจะ
เป็นต าแหน่งงานในสถานศึกษาเอกชนมากกว่าหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจประเภทอ่ืน 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ๑) คุณลักษณะของบัณฑิตด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการที่นายจ้างให้ความเห็น
ว่ายังมีอยู่น้อยภายในตัวบัณฑิต คือ ทักษะทางด้านภาษาซึ่งถือว่ามีความส าคัญสูงที่บัณฑิตต้องใช้ใน
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การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน แม้มหาวิทยาลัยจะด าเนินการผ่านรายวิชาในกลุ่มพ้ืนฐานของการศึกษาไว้
อย่างเหมาะสมแล้ว แต่ประสิทธิผลก็ยังไม่เกิดขึ้น  จึงควรด าเนินการสอนหรือด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ 
เพ่ือกระตุ้นให้นิสิตตระหนักและพัฒนาตนเอง 
 ๒)  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรส่งเสริม   
สร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีพให้แก่นิสิตปัจจุบันอย่างกว้างขวางและเป็นลักษณะนิสัย   
เป็นบุคลิกภาพของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สร้างเสริมทักษะ
ในการคิด วิเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู้ต่างๆ  
 ๓)  มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้กิจการของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตของหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่
ปรึกษาของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   
 ๔) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรด าเนินการ
ส่งเสริมและธ ารงไว้ซึ่งมาตรฐานทางวิชาการ โดยถือว่ามีความส าคัญอันดับสูง  จึงจัดล าดับไว้เป็น
อันดับแรกในปรัชญา  วิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย   คุณภาพบัณฑิตทางวิชาการ
ควรเข้มแข็ง  สมดังเจตนารมณ์ของการพัฒนาคน  พัฒนาชาติให้เป็นสังคมความรู้คู่คุณธรรม   
 ๒. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑) ควรศึกษาการจัดการสภาพแวดล้อมหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
เชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเพื่อให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิต 
 ๒) ควรศึกษา พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ        
 ๓) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดนิสิตเป็น
ศูนย์กลาง  
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การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคล 
และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครู ตอสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จําแนกตามตําแหนงและระดับ
การศึกษาสามัญ ในขอบขายงานบุคคล ๖ ดาน คือ ๑) การสรรหาบุคคล ๒) การพัฒนาบุคลากร ๓) 
การประเมินผลงาน ๔) การใหคาตอบแทน ๕) การธํารงรักษา ๖) การใหพนจากงาน ประชากรท่ีใช
ในการศึกษา ไดแกผูบริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มี
จํานวนท้ังหมด ๒๘๒รูป/คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยเปนแบบสอบถามมี ๓ ลักษณะ คือ ๑) 
แบบสํารวจรายการ (Check Lists ) ๒) แบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale ) ๓) 
แบบสอบถามปลายเปด ( Open Ended ) มีความเชื่อม่ันเทากับ ๐.๙๗ การวิเคราะหขอมูลใช
โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ยของประชากร ( x̄  ) และ
ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร ( SD ) ทดสอบสมมติฐานโดยใชคา ( t-test ) และการ
วิเคราะหแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหาแลวตีความสรางขอสรุป และคาความถ่ี 
  
ผลการวิจัยพบวา 
  ๑. สภาพการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (๓.๗๖) เม่ือพิจารณา
รายดานพบวา สภาพดานการพัฒนาบุคลากรมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (๓.๙๑) และสภาพดานการให
คาตอบแทนมีคาเฉลี่ยนอยสุด (๓.๖๕)  
  ๒. ปญหาการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (๓.๔๓) เม่ือ
พิจารณารายดานพบวา ปญหาดานการสรรหาบุคลากรมีคาเฉลี่ยสูงสุด (๓.๔๗) และปญหาการให
คาตอบแทนมีคาเฉลี่ยนอยสุด (๓.๓๘)  
                                                           

 ∗ นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาและผูนําทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม 

  ๓. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูสภาพการบริหารงานบุคคล 
จําแนกตามคุณลักษณะท่ัวไปพบวา 
   ๓.๑ ตําแหนงของผูบริหารและครูท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการ
บริหารงานบุคคลโดยรวมไมแตกตางกัน 
   ๓.๒ ระดับการศึกษาสามัญของผูบริหารและครูท่ีตางกัน มีความคิดเห็น
ตอสภาพการบริหารงานบุคคลโดยรวมไมแตกตางกัน 
  ๔. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอปญหาการบริหารงาน
บุคคล จําแนกตามคุณลักษณะท่ัวไปพบวา 
   ๔.๑ ตําแหนงของผูบริหารและครูท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาการ
บริหารงานบุคคลโดยรวมไมแตกตางกัน 
   ๔.๒ ระดับการศึกษาสามัญของผูบริหารและครูท่ีตางกัน มีความคิดเห็น
ตอปญหาการบริหารงานบุคคลโดยรวมไมแตกตางกัน 
  ๕. ขอเสนอแนะการแกไขปญหาสรุปคือ ๑) การสรรหาบุคลากรควรมีการวางแผน
ในการสรรหาบุคลากร และกําหนดตําแหนงงานใหชัดเจน ๒) การพัฒนาบุคลากร ควรมีการวางแผน
ในการพัฒนาบุคลากร และใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร ๓) การประเมินผลงานควรมีการ
กําหนดกฎเกณฑในการประเมินผลงานใหชัดเจน ๔) การใหคาตอบแทน ควรใหความสําคัญตอการ
ใหสิ่งตอบแทนแกบุคลากร ๕) การธํารงรักษา ควรใหความสําคัญตอการธํารงรักษาบุคลากร ๖) การ
ใหพนจากงาน ควรมีการกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ใหชัดเจน และมีมาตรฐานแบบเดียวกัน 
 
คําสําคัญ: การบริหารงานบุคคล, โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
 
 

Abstract 
 The purposes of this study are to investigate the Study of Condition and 
Problems of Personnel Administration as well as to compare the opinions of the 
managers and teachers (with different positions and general education levels) 
towards the condition and problems of the Personnel Administration General 
Education division of Phra Pariyattidhamma Schools in Chiang Rai Province in the six 
following aspects of the Personnel Administration; 1) recruitment, 2) Personnel 
development, 3) performance evaluation, 4) compensation, 5) retention and 6) 
discharge. The population included 282 managers and teachers of General 
Education division of Phra Pariyattidhamma Schools in Chiang Rai Province. Three 
research instruments were utilized: 1) check list, 2) rating scale and 3) open ended 
questionnaires  with the reliability value at 0.97. Data were analyzed with computer 



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘118 119วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

software. The statistics used for the data analysis were percentage, mean (x̄  ) and 
standard deviation (SD). The hypotheses were tested with (t-test). The data from 
the open ended instrument were analyzed regarding the contents and then 
interpreted in order to summarize and calculate frequencies. 
 The research findings were as follows:  
  1. In overall, the mean of the Condition of Personnel Administration 
were at high level (3.76). The personnel development aspect had the highest mean 
(3.91), while the compensation aspect had the lowest mean (3.65). 
  2. The mean of the problems of the personnel Administration was 
medium (3.43). The recruitment aspect had the highest mean (3.47), but the 
compensation aspect had the lowest mean (3.38). 
  3. By comparing the opinions of the managers and teachers towards 
the condition of the Personnel Administration, findings were as follows.1) The 
managers and teachers with different positions did not have different opinions 
towards the condition of Personnel Administration in overall, 2) The managers and 
teachers with different general education levels did not have different opinions 
towards the condition of the Personnel Administration in overall. 
  4. The comparison of the opinions of the managers and teachers 
towards the problems of the Personnel Administration, the findings were as follows. 
1) The managers and teachers with different positions did not have different 
opinions towards the problems of the Personnel Administration in overall, 2)The 
managers and teachers with different general education levels did not have 
different opinions towards the problems of the Personnel Administration in overall. 
  5. Recommendations are as follows. Firstly, recruitment plans should 
be made and positions should be clearly separated. Secondly, Personnel 
development plans should be prepared and the Personnel development should be 
emphasized. Thirdly, performance evaluation criteria should be set. Fourthly, the 
compensations for the employees should be valued. Fifthly, the employee 
retention should be focused. Sixthly, discharge criteria should be clearly set and 
consistent. 
 
Keyword: Personnel Administration, General Education Ecclesiastical Schools       
              Section of PhraPariyattidhamma. 
 

๑. บทนํา 
 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เปนการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งของการศึกษา
คณะสงฆ ซ่ึงจัดต้ังข้ึนเพ่ือใหพระภิกษุ สามเณร ไดมีโอกาสศึกษาสายสามัญตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย โดยเทียบกับชั้นมัธยมศึกษาสายสามัญ 
โดยจัดหลักสูตรใหมีวิชาท่ีเหมาะสมแกภาวะของ พระภิกษุ สามเณร ท่ีจะไดมีโอกาสศึกษาสาย
สามัญโดยไมขัดตอพระธรรมวินัย และเปนวิชาท่ีจําเปนแกงานพระพุทธศาสนา เปนหลักสูตรท่ีให
การศึกษาวิชาพระปริยัติธรรมควบคูกับวิชาสามัญ ไดแก ภาษาบาลี ธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษาอันเปนพ้ืนฐานการ
ประพฤติปฏิบัติธรรมวินัย ตามควรแกฐานานุรูปและความสนใจ เปนหลักสูตรท่ีโรงเรียนสามารถจัด
แผนการเรียนใหจบในตัวเองได หรือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอ มุงสงเสริมใหพระภิกษุ สามเณร มี
บุคลิกภาพและอาจารวัตรอันสมควรแกสมณเพศ และเปดโอกาสใหพระภิกษุ สามเณร คนพบ
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดเฉพาะตน และชวยใหพระภิกษุสามเณรมีความรูทางคดีโลก 
และคดีธรรม สามารถปรับตัวเขากับสังคมปจจุบันไดตามควรแกสมณวิสัย โดยไมขัดตอวินัยสงฆ 
รวมท้ังเพ่ือสนองความตองการของพระภิกษุ สามเณรเม่ือเรียนจบแตละชั้นยอมไดความรู เปนเครื่อง
บริหารรักษาตนขณะบวชอยู เม่ือลาสิกขาออกไปยอมมีความรูพอควรแกอัตภาพเปนทรัพยากร
บุคคลท่ีมีคุณคาตอสังคมฆราวาส และหากมุงหมายจะเรียนรูใหสูงข้ึนไปในระดับอุดมศึกษาก็ยอมได
โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับ
พระภิกษุ สามเณร ท่ีเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา เขาศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยท้ังสองโดยตรง๑  
 สําหรับการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีโครงสรางการ
ดําเนินงานเชนเดียวกับโรงเรียนท่ัวไปโดยแบงเปน ๗ งาน ไดแก งานบริหารท่ัวไป งานวิชาการ งาน
บุคลากร งานธุรการและการเงิน งานปกครอง งานสัมพันธกับชุมชน และงานกิจกรรมโรงเรียน 
โรงเรียนตองจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ จะใหการสนับสนุนเปนเงินอุดหนุนตามกําลังงบประมาณ และเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากําหนดไว๒ 
 ปจจุบัน การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีปญหาหลาย
ประการ คือท้ังทางดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการศึกษา ท่ีมีมาตรฐานตํ่ากวาระดับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ท้ังดานความรูและทักษะของผูเรียน ดานความสามารถในการการ

                                                           
 ๑กมล  รอดคล าย ,สภาพปญหาการจัดการศึกษาคณะสงฆ ไทย ,  (กรุ ง เทพมหานคร :
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๒), หนา ๒๓. 
 ๒กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา, ประวัติการศึกษาคณสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : กรมการ
ศาสนา, ๒๕๒๗), หนา ๗๖. 
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จัดการเรียนการสอนของครูผูสอน และดานหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
ท่ีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูดูแลรวมถึงระบบบริหารจัดการศึกษาท่ียังขาดคุณภาพ  ปญหาตางๆ 
เหลานี้จึงสงผลกระทบตอคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติและปญหาอาจเกิด
จากสาเหตุท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการบริหารงานบุคลากร เพราะบุคลากรเปนผูท่ีดําเนินงาน
ตางๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโรงเรียน๓ 
 ปญหาดานบุคลากร ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบวาเกิดปญหา
บุคลากรขาดคุณภาพ  ปญหาการลาออกของครูผูสอน ทําใหการเรียนการสอนไมมีความตอเนื่อง 
ปญหาการขาดแคลนครูท่ีมีความรูความเขาใจอยางแทจริง โดยเฉพาะวิชาบังคับ หรือวิชาหลัก 
ปญหาครูท่ีสอนมีวุฒิการศึกษาไมตรงกับวิชาท่ีสอน ขาดการอบรมเก่ียวกับเนื้อหาหลักสูตร และ
เทคนิคการสอนแบบตาง ๆและนอกจากนั้นยังพบวาปญหาเกิดจาก ครูและบุคลากรไดรับ
คาตอบแทนตํ่ากวาวุฒิการศึกษา มีสถานภาพท่ีไมชัดเจน ไมมีความม่ันคงในวิชาชีพ ไมไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่องสถานภาพเปนเพียงลูกจางของวัด ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ี ไมมีการ
พิจารณาความดีความชอบ เพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําป ไมมีการสอบบรรจุแขงขันเหมือน
ขาราชการครูทําใหประสบปญหาในกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาไมมีประสิทธิภาพ และไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร๔ 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย เปนโรงเรียนสังกัดกลุมท่ี ๖ 
จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๑๔ กลุม ท่ัวประเทศ ประกอบดวยจังหวัดลําปาง 
พะเยา แพร นาน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญจังหวัดเชียงราย เปนจังหวัดท่ีอยูติด
ชายแดนปจจุบันมีพระภิกษุ สามเณรขามาศึกษาถึง ๓,๓๑๑ รูป พระภิกษุสามเณรท่ีเขามาศึกษา
สวนมากเปนชาวไทยภูเขาคิดเปนเปอรเซนตรอยละ ๓๐ เปอรเซ็นตท่ีเขามาศึกษา ท่ีทําใหประสบ
ปญหาเรื่องภาษาในการสื่อสาร ทําใหการจัดการเรียนการสอนไดลําบากและไมประสบผลสําเร็จได
เทาท่ีควร และจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบท่ีสอง ระหวางป ๒๕๔๙ – 
๒๕๕๑ ปรากฏผลการประเมินวา สวนมากอยูในเกณฑพอใชซึ่งไมถือวาดี และเม่ือดูจากการประเมิน
ตามมาตรฐาน มาตรฐานท่ี ๔ และ ๕ ดานผูเรียนขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห 
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน ขาดความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร และจากการประเมิน
รับรองมาตรฐานของ สมศ. รอบสองนี้ ปรากฏวามีถึง ๕ โรงเรียนดวยกันท่ียังไมผานการรับรอง
มาตรฐานจาก สมศ.ซ่ึงขอมูลเหลานี้แสดงใหเห็นวา พ้ืนฐานของพระภิกษุสามเณรท่ีมาศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ท่ีอยูติดชายแดน บางโรงเรียน
พระภิกษุสามเณรสวนมากเปนชาวไทยภูเขา อาจจะเปนอีกปญหาหนึ่งท่ีทําใหเกิดปญหาการ
                                                           
 ๓สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบท่ี ๒ ระหวาง  ๒๕๔๙– ๒๕๕๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา, เชียงราย, ๒๕๕๑. 
(อัดสําเนา) 
 ๔Ivancevich, John M,Human Resource Management, 9 th. ed., (U.S.A : Richard 
D.Irwin, Inc, 2004), p.35. 

บริหารงานบุคคลในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย คือครูหรือ
บุคลากรทําหนาท่ีสอนหรือหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายมากข้ึน แตอัตราเงินเดือนท่ีไดรับนอยไมไดรับ
ตามวุฒิการศึกษา จนทําใหครูหรือบุคลากรตองลาออกเพ่ือไปทํางานในท่ีท่ีใหเงินเดือนสูงกวา จึงทํา
ใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา๕ 
 ดังนั้นการบริหารงานบุคคลจึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะบุคลากรเปนผู
ดําเนินงานตาง ๆ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ถาบุคลากรใน
โรงเรียนมีไมเพียงพอหรือขาดคุณภาพ จะทําใหการบริหารจัดการโรงเรียนไมมีประสิทธิภาพ 
เพราะฉะนั้นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จึงตองมีการบริหารงาน
บุคคลท่ีดีเพ่ือใหการดําเนินงานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนการพัฒนาและเสนอถึงสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย ในการนําไปปรับปรุงใหการบริหารงานบุคคลประสบ
ผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิจัย สภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย เพ่ือนําขอมูลเสนอตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ
และเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนในการสนับสนุนสงเสริมการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ใหเจริญกาวหนาตอไป 
 
๒. วัตถุประสงคการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย 
 ๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครู ตอสภาพและปญหาการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จําแนกตามตําแหนง และ
ระดับการศึกษาสามัญของผูตอบ 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย โดยมีขอบเขตเนื้อหาการบริหารงานบุคคลจํานวน ๖ดาน คือ 
 ๓.๑.๑ การสรรหาบุคลากร 
 ๓.๑.๒ การพัฒนาบุคลากร 
 ๓.๑.๓ การประเมินผลงาน 
                                                           
 ๕พระภราดร  สุขากุล, การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กลุมท่ี ๑๒, (กรุงเทพมหานคร :สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๔๗), 
หนา ๔๓. 
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 ๓.๑.๔ การใหคาตอบแทน 
 ๓.๑.๕ การธํารงรักษา 
 ๓.๑.๖ การใหพนจากงาน 
 ๓.๒ ขอบเขตดานตัวแปร 
 ๓.๒.๑ ตัวแปรตน ไดแก  
 ๓. ตําแหนง จําแนกเปนผูบริหาร, ครู   
 ๓. ระดับการศึกษาสามัญ จําแนกเปนปริญญาตรี, สูงกวาปริญญาตรี 
 ๓.๒.๒ ตัวแปรตาม ไดแก สภาพและปญหาการบริหารงานบุคคล ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จํานวน ๖ ดาน คือ 
 ๑. การสรรหาบุคลากร 
 ๒. การพัฒนาบุคลากร 
 ๓. การประเมินผลงาน 
 ๔. การใหคาตอบแทน 
 ๕. การธํารงรักษา 
 ๖. การใหพนจากงาน 
 ๓.๓ ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การศึกษาถึงสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จําแนกเปนผูบริหาร ๒๑ รูป ครู ๒๖๑ 
รูป/คน รวมประชากรท้ังหมด ๒๘๒ รูป/คน 
 
๔. สมมตฐิานการวิจัย 
 ๑. ผูบริหารและครู มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จํานวน ๖ ดาน จําแนกตามตําแหนง และระดับการศึกษา
ไมตางกัน  
 ๒. ผูบริหารและครู มีความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จํานวน ๖ ดาน จําแนกตามตําแหนง และระดับการศึกษา
ไมตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 

๕. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
ตัวแปรตน              ตัวแปรตาม 
๑.ตําแหนง จําแนกเปน                       สภาพและปญหาการบริหารงานบุคคล ๖ ดาน  
 ๑.๑ ผูบริหาร     ๑. การสรรหาบุคลากร  
 ๑.๒ ครู      ๒. การพัฒนาบุคลากร 
๒.ระดับการศึกษาสามัญ จําแนกเปน   ๓. การประเมินผลงาน 
 ๒.๑ ปริญญาตรี     ๔. การใหคาตอบแทน 
 ๒.๒ สูงกวาปริญญาตรี    ๕. การธํารงรักษา 
       ๖. การใหพนจากงาน 
  
 
 
 
 
๖. วิธีดําเนินการวิจัย 

๖.๑ รูปแบบการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณและสํารวจ 
  ๖.๒ ประชากร 
  ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยประชากรท้ังหมดไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครู
ผูปฏิบัติงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายจํานวน ๒๘๒ รูป/คน 
จาก ๒๑ โรงเรียนจําแนกเปนผูบริหาร ๒๑ รูป ครู ๒๖๑ รูป/คน ในการวิจัยครั้งนี้ใชประชากร
ท้ังหมด จํานวน ๒๘๒ รูป/คน  
  ๖.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผู วิจัยไดสรางข้ึนเพ่ือเก็บ
รวบรวมขอมูล ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบสํารวจรายการ (Check Lists) ขอมูลของผูตอบ
แบบสอบถาม และสภาพและปญหาของการบริหารงานบุคคลท้ัง ๖ ดานแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) และคําถามปลายเปด (Open Ended)  โดยแบงเปน ๓ ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
  ตอนท่ี ๑ เปนแบบสํารวจรายการ(Check Lists) สอบถามเรื่องเก่ียวกับขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถามดาน ตําแหนงและระดับการศึกษา โดยใหกาเครื่องหมายลงใน (    ) ท่ีกําหนดให 
  ตอนท่ี ๒ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ถามถึงสภาพและ
ปญหาการบริหารงานบุคคลท้ัง ๖ ดาน คือ การสรรหาบุคลากร, การพัฒนาบุคลากร, การ
ประเมินผลงาน, การใหคาตอบแทน, การธํารงรักษา, การใหพนจากงาน โดยกําหนดระดับสภาพ
และปญหาการบริหารงานบุคคลออกเปน ๕ ระดับ 
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  ตอนท่ี ๓ เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended) เพ่ือใหขอเสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหา 
  ๖.๔ การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  ผูศึกษาไดนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
  ๖.๔.๑การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลดานคุณลักษณะท่ัวไปดวยคารอยละ 
  ๖.๔.๒การวิเคราะหสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคล ดวยคาเฉลี่ยของ
ประชากร (Mean) แทนดวยสัญลักษณ (x̄  ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร 
(Standard Deviation) แทนดวยสัญลักษณ SD    
  ๖.๔.๓ การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูในคุณลักษณะ
ท่ัวไปตอปญหาการบริหารงานบุคคลในดาน ตําแหนง คือ ผูบริหารและครู ระดับการศึกษาสามัญคือ
ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี วิเคราะหดวยคาสถิติ t ( t-test ) 
  ๖.๔.๔ การวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปด เก่ียวกับขอเสนอแนะใชวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหาแลวตีความสรางขอสรุป และคาความถ่ี 
 
๗. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายผูศึกษาไดนําเสนอตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยไดนําเสนอ
ผลการวิจัยเฉพาะดานท่ีมีคาเฉลี่ยท่ีมากท่ีสุดและนอยท่ีสุดดังนี้ 
 ๗.๑ สภาพการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย ตามรายดานปรากฏวามีการดําเนินการครบท้ังท้ัง ๖ ดาน อภิปรายไดดังตอไปนี้ 
 ภาพรวมและรายดาน สภาพการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย ท้ัง ๖ ดาน มีการดําเนินการอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
สภาพการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ดานท่ี
พบวามีการดําเนินการมากท่ีสุดคือ ดานการสรรหาบุคลากรสวนดานท่ีมีสภาพการดําเนินการนอย
ท่ีสุดคือ ดานการใหคาตอบแทน ในการดําเนินการใหคาตอบแทน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุดในดานนี้คือ 
โรงเรียนมีการจัดสรรสวัสดิการในรูปแบบตาง ๆ ใหกับบุคลากรเปนไปอยางเหมาะสมมีคาเฉลี่ยนอย
สุด๖ 
 ๗.๒ ปญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย โดยภาพรวมท้ัง ๖ ดาน อภิปรายไดดังนี้ 
 โดยภาพรวม ปญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดเชียงราย มีปญหาอยูในระดับปานกลางทุกดาน และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาปญหา

                                                           
 

๖โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมท่ี ๑๑, เอกสารสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา.ม.ป.ท. อัดสําเนา, ๒๕๔๙. 

การบริหารงานบุคคลท่ีพบวามีปญหามากท่ีสุด คือดานการสรรหาบุคลากร พบวาโรงเรียนขาดการ
วางแผนเพ่ือใหการสรรหาบุคลากรไดบุคลากรท่ีเหมาะสมขามาทํางาน และขาดการกําหนด
คุณสมบัติของบุคลากรท่ีเขามาทํางานในโรงเรียนอยางชัดเจน 
 ๗.๓ การทดสอบสมมติฐาน โดยเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูท่ีมี
คุณลักษณะท่ัวไปตางกันตอสภาพการบริหารงานบุคคล อภิปรายผลเรียงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ดังนี้ 
 ๗.๓.๑ ผูบริหารและครูมีตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานบุคคล
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ไมตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริหารและครูท่ีมีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอ
สภาพการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดย
ภาพรวมและรายดานไมตางกัน   
 ๗.๓.๒ ผูบริหารและครูมีระดับการศึกษาสามัญตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการ
บริหารงานบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ไมตางกัน 
 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูท่ีมีระดับการศึกษาสามัญตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพ
การบริหารงานบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม
และรายดานไมตางกัน  
 ๗.๓.๔ ผูบริหารและครูมีตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงานบุคคล
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ไมตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริหารและครูท่ีมีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ปญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดย
ภาพรวมและรายดานไมตางกัน   
 ๗.๓.๕ ผูบริหารและครูมีระดับการศึกษาสามัญตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการ
บริหารงานบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ไมตางกัน 
 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูท่ีมีระดับการศึกษาสามัญตางกันมีความคิดเห็นตอปญหา
การบริหารงานบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม
และรายดานไมตางกัน  
 
๘. ขอเสนอแนะ 
 ๘.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 หนวยงานตนสังกัดควรสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนมีการวางแผนในการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียน ใหชัดเจน เพ่ือใหโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีแนวทางในการ
ดําเนินการไดอยางถูกตองและเหมาะสม  เพ่ือนําไปสูการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๘.๒ ขอเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ 
 ๑. โรงเรียนควรพัฒนาระบบการวางแผน โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนการบริหารงาน
บุคคล เริ่มต้ังแตการสรรหาบุคลากร จนถึงการใหบุคลากรพนจากงาน 
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 ๒. โรงเรียนยังขาดการกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีชัดเจน เชนการกําหนดกฎเกณฑในการ
ประเมินผลงาน การกําหนดกฎเกณฑในการใหคาตอบแทน การกําหนดกฎระเบียบตาง ๆ ในการให
พนจากงาน ดังนั้นโรงเรียนควรมีการกําหนดกฎเกณฑท่ีชัดเจน เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม และมี
ความยุติธรรมในการดําเนินการ 
 ๓. โรงเรียนยังขาดการสงเสริมใหมีการจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ท่ีเหมาะสม  ดังนั้นหนวยงานตนสังกัด และโรงเรียนควรสงเสริมใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการ
ใหกับบุคลากรไดอยางเหมาะสมและยุติธรรม เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร และเพ่ือ
สรางความเชื่อม่ันใหกับบุคลากรรูสึกถึงความม่ังคงในการปฏิบัติงาน 
 ๘.๓ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 ๑. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคล โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในแตละกลุมโรงเรียนดวย เพ่ือจะไดรูปญหาชัดเจนข้ึนในการปรับปรุง
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
 ๒. ควรทําการศึกษาความตองการของบุคลากรในการบริหารงานบุคคล โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา เพ่ือจะไดนําผลการศึกษามาใชในการวางแผนในการดําเนินการบริหารงาน
บุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
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ปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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บทคัดยอ  
 การวิจัย เรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาระดับปจจัยท่ีสงผลตอความ
มีวินัยในตนเองและระดับความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเอง
ของนักศึกษาและศึกษาอิทธิพลของปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ผลการวิจัยพบวา   
 ๑. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีระดับ
ปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเอง คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย พฤติกรรมการสอน
ของอาจารย แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การจัดกิจกรรมสงเสริมความมีวินัย ในภาพรวมอยูในระดับมาก  
 ๒. นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมี
ระดับความมีวินัยในตนเอง ท้ัง ๔ ดาน ประกอบดวย ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความ
อดทน ความซ่ือสัตย ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
 ๓. ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา ตัวแปรท่ีเปนปจจัยมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอความมีวินัยในตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 
 ๔. อิทธิพลของปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พบวา ปจจัยดานการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย พฤติกรรมการสอนของอาจารย แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลสามารถ
รวมพยากรณกับความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา ไดรอยละ ๖๘ (R๒= ๐.๔๕๖) ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  
 
คําสําคัญ : ปจจัย, ความมีวินัยในตนเอง, นักศึกษา  
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นครสวรรค 

Abstract 
The research on the factors effecting self-discipline of the students at the 

Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Sawan Rajabhat University had 
the purposes to study the level of factors that affect the self-discipline and the 
level of self-discipline of the students at the Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Nakhon Sawan Rajabhat University, to study the relationship and the 
influences of factors that affect the self-discipline of the students at the Faculty of 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Sawan Rajabhat University. 

Findings were as follows:   
1.The students at the Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon 

Sawan Rajabhat University had the the level of factors affecting the self discipline 

Including the democratic parenting, teachers’ teaching behavior, achievement 
motivation promotion, activity promoting sel-fdiscipline,by overall was at high level. 

2.The students at the Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon 
Sawan Rajabhat University had the responsibilities in 4 areas as responsibility, self-
confidence, tolerance and honest by  overall was at high. level. 

3.the relationship between the independent and dependent variables was 
that the variable factors had positive relationship with the self-discipline at the  
statistical significant level at 0.01. 

4.The influence of the factors that affect the self-discipline of the students 
at the Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Sawan Rajabhat 
University.  Were that; the  factors of parenting with the  style democratic style, 
instructors’  teaching behavior and the  achievement motivation were the factors 
that had influence on the students’  self-discipline by 68 per cent, (R๒= 0.456) with 
the level of statistical significance at 0 .05 

 
Keyword : Factors Affecting , Self  Discipline, Students 
 
 
๑. บทนํา 

ปจจุบันประเทศจะเกิดการพัฒนาและเจริญกาวหนานั้นจะตองมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพซ่ึงเปน
ปจจัยสําคัญท่ีจะสงผลในการพัฒนาประเทศชาติใหลุลวงตามเปาหมาย การปลูกฝงวินัยในตนเอง
ใหแกเยาวชนจึงเปนการพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพ  ซ่ึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งจะ
เห็นไดวามีนักการศึกษาท่ีสําคัญไดกลาวถึงคุณคาและประโยชนของความมีวินัยในตนเองไววาคุณคา
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ของความมีวินัยนั้นชวยให กลุมคนหรือสังคมตาง ๆ อยูรวมกันไดอยางปกติสุขซ่ึงวินัยไมไดหมายถึง
กฎเกณฑหรือระเบียบ ขอบังคับเฉพาะในกลุมคนเทานั้น แตยังหมายถึงระเบียบวินัยในตัวบุคคลดวย 
กลุมสังคมใดท่ีมีวินัยในตนเองมากก็จะทําใหการดําเนินชีวิตอยูรวมกันอยางสงบสุข ไมเบียดเบียนกัน
และเจริญกาวหนาไปดวยดี ซ่ึงผลของการมีวินัยในตนเองของนักเรียน นักศึกษาสงผลตอ
ความสําเร็จในสิ่งท่ีทําเปนอยางมาก วินัยในตนเองจึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก การมีวินัยใน
ตนเองนอกจากจะสงผลใหบุคคลประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิต ไดรับการยอมรับ นับถือ ชื่น
ชมจากบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีรูจักแลว ยังสงผลใหชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีความสงบสุขเจริญกาวหนา 
เปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ดังนั้นจึงควรพัฒนาใหบุคคลมีวินัยในตนเอง ต้ังแตเด็กและรักษาไวอยาง
ตอเนื่องความสําเร็จท้ังหลายท้ังปวงในชีวิตข้ึนอยูกับความสามารถในการกําาหนดเปาหมายท่ีทา
ทาย แลวมุงสูเปาหมายเหลานั้น ไมวาจะเปนงานท่ียากเพียงใดและจะตองใชเวลานานเทาใดก็ตาม
จนกวาจะบรรลุเปาหมายเหลานั้น ความสามารถในการจูงใจตนเองใหมีความเพียรพยายามไมยอทอ
จนกวาจะบรรลุเปาหมายก็คือ วินัยในตนเอง๑  การพัฒนาใหเกิดวินัยในตนเองตองอาศัยสถาบันตาง 
ๆ ไดแกครอบครัว เพ่ือน โรงเรียน ศาสนา สถาบันอาชีพ สถาบันการเมือง โดยสถาบันครอบครัว
ประกอบดวยบิดามารดา พ่ีนอง ญาติ สถาบันครอบครัวเปนสถาบันท่ีสําคัญท่ีสุดและเปนแหลงแรก
ท่ีทําาหนาท่ีปลูกฝงและหลอหลอมตลอดจนถายทอดลักษณะอันทรงคุณธรรมและจริยธรรม และ
ระเบียบวินัยแกสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงตองเริ่มต้ังแตวัยทารก การพัฒนาวินัยในตนเองกระทํา
ทางตรงดวยการอบรมสั่งสอนและโดยทางออมซ่ึงอาศัยการสังเกตลักษณะและการกระทํา โดยสิ่งท่ี
จะทําใหเด็กนักเรียน  นักศึกษา เกิดความมีวินัยในตนเองไดจะตองมาจขากปจจัยหลาย ๆ อยาง 
โดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองต้ังแตวัยเด็ก  วัยรุน การใหความสําคัญในสัมพันธภาพใน
ครอบครัวในทางท่ีดีมีความอบอุนหรือแมกระท่ังกระบวนการที่โรงเรียน สถานศึกษามีการการจัด
กิจกรรมสงเสริมความมีวินัยในตนเองท่ีสอดแทรกเขาไปนอกจากการเรียนการสอนรวมถึงพฤติกรรม
การสอนของอาจารยท่ีมีความเก่ียวของโดยตรงในการเสริมสรางความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา
เปนอยางดีโดยผานทางพฤติกรรมทางการสอนของอาจารยอีกประการหนึ่งท่ีเปนปจจัยในการ
กอใหเกิดความมีวินัยในตนเองก็คือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของตัวเด็กนักเรียน นักศึกษาเองท่ีตองสราง
แรงจูงใจเพ่ือเปนแรงบันดาลใจใหตนเองมีความใผเรียนรูและใฝหาความรูเขาสูตนเองอยูตลอดเวลา 
จากสิ่งท่ีกลาวมานี้พอเห็นไดวาเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีชวยสงเสริมความมีวินัยในตนเองไมมากก็นอย 

 อยางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคก็เปนอีกสถาบันหนึ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการสงเสริมและ
เสริมสรางใหนักศึกษาเกิดความมีวินัยในตนเองเพราะเปนแหลงบมเพราะคุณลักษณะนิสัยท่ีดีสราง
ใหนักศึกษาเปนคนดีของสังคมของประชาคมโลก ฝกอบรมโดยการถายทอดวินัยในตนเองใหแก
นักศึกษาท้ังทางตรงและทางออม  

                                                 
๑ สินีนาฏ  สุทธิจินดา. การศึกษาวินัยในตนเองของนักเรียนสาขาวิชาพานอชยการ โรงเรียน

อาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว), (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๓). 

ในสวนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในฐานะเปนองคกรยอยของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรคก็ดําเนินการปลูกฝงและเสริมสรางความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาดวยเชนกัน คือ 
การใหความรู คําแนะนําผานครู อาจารย โดยมหาวิทยาลัยไดเนนการสรางความมีวินัยในตนเองซ่ึง
จะเห็นไดจากการฝกฝนผานวิชาการเรียนการสอน  ผานกิจกรรมเสริมสรางวินัยในตนเองใหแก
นักศึกษา แตในปจจุบันจะเห็นไดจากความเปนตจริงวานักศึกษาในคณะมนายศาสตรและ
สังคมศาสตรนั้นยังขาดความมีวินัยในตนเองท้ัง ความรับผิดชอบในเรื่องการเรียน  การไมกลา
แสดงออกเนื่องจากขาดความเชื่อมันในตนเองสงผลใหนักศึกษาขาดการเรียนรูในเชิงปฏิบัติและเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ ของคณะนอยลงแมกระท่ังในหองเรียนก็เห็นไดจากการไมกลาคิดไมกลาตอบ
คําถามรวมถึงภาวะความเปนผูนําท่ีนักศึกษายังไมเห็นความสําคัญสวนใหญจะเปนเพียงแคผูตามท่ี
ตองรอคําสั่งเพียงอยางเดียวแมกระท่ังความอดทนความต้ังใจนักศึกษาก็ยังมีนอยดูจากการเขารวม
ประชุมอบรมสัมมนานักศึกษาไมมีความต้ังใจท่ีจะใฝหาความรูแถมยังไมสนใจท่ีจะฟงซ่ึงทําให
นักศึกษาไมเกิดการแสวงหาความรูท่ีใหมๆมาใสตัวตรงนี้ยังมองไปถึงความซ่ือสัตยของตัวเองท้ังใน
เรื่องกฎ  ระเบียบ  กติกา หรือความซ่ือสัตยในหนาท่ีท่ีตนเองควรกระทําซ่ึงเปนผลมาจากปจจัย
ทางดานการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวแลวก็ยังมีปจจัยหลายๆ อยางท่ีทําใหนักศึกษาขาดความมี
วินัยในตนเองอันสงผลตอการเรียนรูและความสําเร็จในการกระทําสิ่งใด ๆ ใหบรรลุเปาหมายได 

ดังนั้น จากการท่ีผูวิจัยเองเปนผูปฎิบัติงานในฐานะอาจารยในคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีเปนผูท่ีคอยเสริมสรางความมีวินัยใน
ตนเองของนักศึกษาโดยตรง  จึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรความีปจจัยใดบางท่ีชวยสงเสริม
ใหเด็กมีวินัยในตนเองอันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน การเขารวมกิจกรรมท่ี
เสริมสรางความรูและการทํางานของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรควใหมากข้ึนตอไป 
  

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาระดับความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
๒. เพ่ือศึกษาระดับปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีเปนตัวแปรกับความมีวินัยในตนเองของ

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
๔. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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๓. ขอบเขตของการวิจัย 
๑. ขอบเขตของเนื้อหา ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะศึกษาขอบเขตดานเนื้อหาการศึกษา

ปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ๔ ดาน คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย พฤติกรรมการสอน
ของอาจารยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การจัดกิจกรรมสงเสริมความมีวินัย 

๒. ขอบเขตดานตัวแปร ในการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในครั้งนี้มีขอบเขต
ดานตัวแปร ดังนี้ 

ตัวแปรตน คือ ปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ๔ ตัวแปร คือ  

 -การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
 -พฤติกรรมการสอนของอาจารย 
 -แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 -การจัดกิจกรรมสงเสริมความมีวินัย 
ตัวแปรตาม คือ ความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  
 ๓. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ในการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความมี
วินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใน
ครั้งนี้มีขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางดังนี้ 
      ๓.๑ ประชากร  ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปท่ี ๑-
๔ ท่ีกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา ๒๕๕๗ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค จํานวน ๓,๑๔๗ คน 

     ๓.๒ กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปท่ี ๑-๔ 
ท่ีกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา ๒๕๕๗ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค จํานวน ๓,๑๔๗  คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ เกณฑการกําหนดกลุม
ตัวอยางท่ีระดับความเชื่อม่ัน ๙๕ % โดยใชสูตรของ Taro Yamane ไดกลุมตัวอยางในครั้งนี้ คือ
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปท่ี ๑-๔ ท่ีกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา ๒๕๕๗ ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จํานวน ๓๕๕ คน 

 

๔. สมมุติฐานการวิจัย 
การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งนี้ผูวิจัยต้ังสมมุติฐาน  ดังนี้   
๑. การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีอิทธิพลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

    แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
 

  พฤติกรรมการสอนของอาจารย 
 

 
ความมีวินัยในตนเองของ

นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร หาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค 

   

การจัดกิจกรรมสงเสริมความมีวินัย 
 

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
 

๒. พฤติกรรมการสอนของอาจารยมีอิทธิพลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

๓. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีอิทธิพลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 ๔. การจัดกิจกรรมสงเสริมความมีวินัยมีอิทธิพลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 
๕. กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดกรมแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับปจจัยความมีวินัย
ในตนเอง มากําหนดเปนตัวแปรในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยยาลัยราชภัฏนครสวรรค ๔ ตัวแปร คือ การอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  พฤติกรรมการสอนของอาจารย แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การจัดกิจกรรม
สงเสริมความมีวินัย โดยสามารถกําหนดเปนกรอบความคิดในการศึกษาไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ   แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

๖. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามวัดระดับความมีวินัยในตนเองและระดับปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเอง
ของนักศึกษา หาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีเปนปจจัยกับความมีวินัยในตนเองและพยากรณ
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลของตัวแปรตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  
 ๒. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
  การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในครั้งนี้มีขอบเขตดานประชากรและกลุม
ตัวอยาง ดังนี้ 
       ๒.๑ ประชากร  ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปท่ี 
๑-๔ ท่ีกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา ๒๕๕๗ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค จํานวน ๓,๑๔๗ คน 
          ๒.๒ กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปท่ี ๑-๔ 
ท่ีกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา ๒๕๕๗ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค จํานวน ๓,๑๔๗  คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ เกณฑการกําหนดกลุม
ตัวอยางท่ีระดับความเชื่อม่ัน ๙๕ % โดยใชสูตรของ Taro Yamane ไดกลุมตัวอยางในครั้งนี้ คือ
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปท่ี ๑-๔ ท่ีกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา ๒๕๕๗ ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จํานวน ๓๕๕ คน 

๓. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและเก็บขอมูลเพ่ือศึกษา

ปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรละสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค  โดยผูวิจัยไดกําหนดโครงสรางของแบบสอบถามออกเปน ๓ ตอน ดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี ๑  แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย  
เพศ  อายุ  ชั้นปท่ีศึกษา  สาขาวิชาท่ีศึกษา ของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบปลายปด 
จํานวน ๔ ขอ  

ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรละสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   

ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเก่ียวความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

๔. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
ในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําหลักของสถิติมาใชเพ่ือวิเคราะห

แบบสอบถาม  ดังนี้ 
๑. การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช ไดแก การแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentast) 

๒. การวัดระดับความมีวินัยในตนเองและปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรละสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค สถิติท่ีใช ไดแก 
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

๓. การหาคาความสัมพันธโดยใชสถิติทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีเปนปจจัยท่ี
สงผลตอความมีวินัยในตนเองกับความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดวยคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson 
Correlation Coefficient) 

๔. การหาคาอิทธิพลโดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis) 
ในการพยากรณตัวแปรท่ีเปนปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

 

๗. ผลการวิจัย 
ผลการวิ เคราะหระดับปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีรายละเอียดดังนี้ 
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีระดับ

ปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเปนรายดานก็
พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองอยูในระดับมากสุด รองลงมาคือ 
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย รองลงมาคือพฤติกรรมการสอนของอาจารย สวนการจัด
กิจกรรมสงเสริมความมีวินัย  อยูในระดับนอยท่ีสุด  

ผลการวิเคราะหระดับความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  มีรายละเอียดดังนี้ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีความมี
วินัยในตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานก็พบวา ดานความซ่ือสัตยอยูใน
ระดับมากสุด รองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบ รองลงมาคือดานความเชื่อม่ันในตนเอง สวนดาน
ความอดทนอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีเปนปจจัยทุกตัวมีความสัมพันธเชิงบวกตอความมีวินัยใน
ตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรท่ีเปนปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พบวา  สามารถ
พยากรณตัวแปรท่ีเปนปจจัยกับความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาไดรอยละ ๖๘ (R๒= ๐.๔๕๖) ได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ กลาวคือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีอิทธิพลตอความมีวินัยใน
ตนเองของนักศึกษามากท่ีสุดเปนอันดับท่ี ๑ (B = ๐.๓๕) พฤติกรรมการสอนของอาจารยมีอิทธิพล
ตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาเปนอันดับท่ี ๒ (B = ๐.๑๔)  การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยมีอิทธิพลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาเปนอันดับท่ี ๓ (B = ๐.๑๒) สวนการ
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จัดกิจกรรมสงเสริมความมีวินัยผลการศึกษาพบวาไมมีอิทธิพลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา
เนื่องจากพยากรณออกมาแลวมีคานัยสําคัญทางสถิติเกินกวาท่ีระดับ ๐.๐๕  
 

๘. อภิปรายผล 
 ผลการวิ เคราะหระดับปจจัย ท่ีส งผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พบวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองโดย
รวมอยูในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเปนรายดานก็พบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ พฤติกรรมการสอนของอาจารยและการจัดกิจกรรมสงเสริมความมีวินัยอยูใน
ระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะ นักศึกษาไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยโดยบิดามารดาไม
ตามใจจนเกินไปไมเขมงวดจนเงินไป ยอมรับความสามารถและความคิดเห็นของบุตร มีเหตุมีผล 
สอดคลองกับ จินตนา ชาญเชี่ยว ท่ีกลาววา การฝกวินัยใหไดผลนั้นพอแมตองมีเหตุผล ใหความรัก 
พยายามทําความเขาใจความรูสึกของเด็ก หรือเรียกวา การอบรมแบบประชาธิปไตยจึงทําใหเด็ก
ยอมรับมาตรฐานคานิยมและระเบียบของสังคมรวมท้ังนํามาประพฤติ ปฏิบัติอยางมีระเบียบวินัยใน
ตนเองสูงตามความตองการของสังคมรวมถึงการไดเรียนรูจากการสอนของอาจารยท้ังเรื่องความ
รับผิดชอบ ความมุงม่ันและพฤติกรรมอันจะสงผลในทางท่ีดีแกนักศึกษา ท้ังเปนตัวอยางในเรื่อง
ความรับผิดชอบ ขยันและมุงม่ันในการปฏิบัติงาน การลงโทษอยางมีเหตุผลเม่ือนักศึกษาประพฤติ
ผิด มีการสอนสอดแทรกจริยธรรมในรายวิชาท่ีสอน๒ สอดคลองกับ บัวทิพย มะสันเทียะ ท่ีวาในการ
ปลูกฝงคุณธรรมท่ีจะทําใหเกิดข้ึนกับนักเรียนนั้นนอกจากการสอนของครูโดยตรงแลวครูตองเปนน
แบบอยางใหเห็นกอนครูควรแกพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียนและปรับปรุงทุกครั้งท่ีพบโดย
การกระทําอยางสมํ่าเสมอดวยวิธีการตางๆ เชน การเสริมกําลังใจ การลงโทษ การวางแผนท่ีจะ
ปลูกฝงไวลวงหนาเพ่ือใหนักเรียนสามารถเรียนรู รับรู เขาใจไดรวมถึงแรงจูงใจสัมฤทธิ์ในตัวนักศึกษา
ท่ีเปนแรงกระตุน แรงพลักดันใหนักศึกษามีความมุงม่ัน พยายาม ต้ังใจ มีกําลังใจท่ีจะแสวงหา
ความรูในการศึกษาเลาเรียน ความพยายามในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ ความมุงม่ันเพ่ือให
ตนเองประสบผลสําเร็จในอนาคต ทุมเทเพ่ือผลการเรียนท่ีดี๓ สอดคลองกับลัดดาวัลย เกษมเนตร
และคณะ ท่ีกลาววา นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงเปนผูมีความพยายามและต้ังใจทํางานท่ีตน

                                                 
 ๒ จินตนา ชาญเช่ียว, “การศึกษาสภาพความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรม
อาชีวะศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๗”, ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบัณราชภัฏ
กําแพงเพชร, ๒๕๔๕). 
 ๓ บัวทิพย มะสันเทียะ, “การพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางความมีวินัยในตนเองของนักเรียนพัฒนา
สามัคคี อําเภอภักดีพล จังหวัดชัยภูมิ”, ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๕๐). 

วางไวใหสําเร็จโดยไมยอทอ๔ และปรียาพร เพ็ญสุขใจ ท่ีกลาววา บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะ
มีความมานะพยายามอดทนทํางานตามแผนงานท่ีต้ังระดับความหวังไวสูงและพยายามเอาชนะ
อุปสรรคตาง ๆ เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไปไดและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรยังมีการ
กิจกรรมสงเสริมความมีวินัย เพ่ือสงเสริมสรางความมีวินัยท่ีดีใหกับนักศึกษา เชน การจัดกิจกรรม
อบรมใหนักศึกษาทําความดี จัดกิจกรรมยกยองใหรางวัลผูท่ีประพฤติดี ทําดี จัดกิจกรรมเสริมเสราง
ความมีวินัยใหกับนักศึกษาท่ีจะเสริมความมีวินัยในทางท่ีดี๕ สอดคลองกับ สุทัศน เยี่ยมมโน กลาววา 
การท่ีจะพัฒนาการมีวินัยของนักเรียนใหไดผลอยางดีนั้น โรงเรียนจะตองใหความสําคัญมีนโยบาย
และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน  บุคลากรในโรงเรียนจะตองใหความตระหนักในหนาท่ีและเปนแบบอยางท่ี
ดี  รวมดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความมีวินัยของนักเรียนอยางจริงจังและตอเนื่องจน
กลายเปนวินัยในตนเอง  ซ่ึงจะเปนผลดีตอการพัฒนางานดานตางๆ  และสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดจึงสงผลใหปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา อยูในระดับมาก๖  

ผลการวิเคราะหระดับความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พบวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีความมีวินัยในตนเองโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
เปนรายดานก็พบวา ดานความซ่ือสัตย ดานความรับผิดชอบ ดานความเชื่อม่ันในตนเอง ดานความ
อดทน อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะนักศึกษามีการควบคุมการกระทําและพฤติกรรมของ
ตนเองใหเปนไปตามคุณลักษณะท่ีดี เชน ความรับผิดชอบ เม่ือผิดพลาดก็ยอมรับความผิดนั้น 
สามารถทํางานท่ีอาจารยมอบหมายสําเร็จทันเวลา มีวินัยในการอานหนังสือยามวาง เขาเรียนตรง
เวลารวมถึงตัวนักศึกษาเองท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเองท่ีจะแสดงออกมาวาตนเองมีความม่ันใจ มีความ
กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งท่ีคิดวาถูกตองดีงามและเปนประโยชน กลาซักถามขอสงสัยใน
หองเรียน กลาแสดงความคิดเห็น มีความม่ันใจเม่ือเปนผูรายงานหนาหองเรียน มีความม่ันใจใน
ความคิดของตนเองรวมถึงการมีความอดทนของนักศึกษาท่ีแสดงออกมาวาตนเองมีความอดทน เชน 
เม่ือมีปญหา อุปสรรคในการทํางานนักศึกษาจะอดทนแกไขปญหาจาสําเร็จ ไมหลีกเลี่ยงเม่ือตอง
ทํางานหนักและเกิดจากความซ่ือสัตยของนักศึกษาแสดงออกมาใหเห็นถึงความซ่ือสัตยท้ังตนเอง 

                                                 
 ๔ ลัดดาวัลย เกษมเนตรและคณะ, “การศึกษาความสําพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดู ความเช่ืออํานาจ
ภายในตน และความคิดเก่ียวกับตนเองของเด็กในเมืองและชนบท”, รายงานการวิจัย ฉบบับท่ี ๕๗, (สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๙). 
 ๕ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, “แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการศึกษา:กรณีศึกษาจากนักศึกษาปริญญาตรี
หลักสูตรภาคพิเศษ สถาบัณราชภัฏสวนสุนันทา”, ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๒). 
 ๖ สุทัศน เยี่ยมมโน, “การพัฒนาการปฏิบัติงานสงเสริมวินัยนักเรียน โรงเรียนบานหนองไผ อําเภอ
หนองกี จังหวัดบุรีรัมย”,  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
๒๕๔๙). 
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ผูอ่ืนและสังคม เชน การทําขอสอบดวยตัวเอง การใหสัญญากับใครจะทําตามสัญญาท่ีใหไว  จึงทํา
ใหความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของภาคภูมิ อ่ิมสอาด
,อํานาจ ต้ังเจริญชัย และผดุงชัย ภูพัฒน ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัย เทคนิคอางทอง ผลการวิจัยพบวาระดับความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียนในภาพรวม อยูในระดับมาก๗ 

ความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีเปนปจจัยทุกตัวมีความสัมพันธเชิงบวกตอความมีวินัยใน
ตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ สอดคลองกับงานวิจัยของ นุชศรา ถิตยประเสริฐ  
ศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการวิจัยพบวาตัวแปรดานปจจัย มีความสัมพันธกับ
ความมีวินัยในตนเองอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .๐๑ โดยตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความมีวินัยในตนเอง๘ 

ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรท่ีเปนปจจัยท่ีมีผลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  พบวา ตัวแปรท่ีเปนปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา ไดแก  

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีอิทธิพลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา ซ่ึงตรง
ตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกลาววาการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีอิทธิพลตอความมีวินัยใน
ตนเองของนักศึกษา คณะมนุษยศษสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ท้ังนี้
อาจเปนเพราะ นักศึกษาคณะมนุษยศษสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดรับ
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเปนพ้ืนฐานในทางท่ีดีท่ีกอใหเกิดความมีวินัยในตนเอง กลาวคือ 
นักศึกษาไดรับการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองตามแบบท่ีเปนประชาธิปไตยซ่ึงเปนการอบรมเลี้ยงดูท่ี
บุตรรูสึกวาไดรับความยุติธรรม บิดามารดาไมตามใจจนเกินไปไมเขมงวดจนเงินไป สามารถยอมรับ
ความสามารถและความคิดเห็นของบุตร มีเหตุมีผล ยกยองชมเชยเม่ือทําสิ่งท่ีดี ๆ รวมถึงใหความ
รวมมือในการกระทําตาง ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของภาคภูมิ อ่ิมสอาด,อํานาจ ต้ังเจริญชัย และ
ผดุงชัย ภูพัฒน ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

                                                 
 ๗ ภาคภูมิ  อ่ิมสอาด,อํานาจ ตั้งเจริญชัยและ ผดุงชัย  ภูพัฒน, “ปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคอางทอง”, วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, ๒๕๕๔). 
 ๘ นุชศรา ถิตยประเสริฐ, “ปจจัยท่ีสัมพันธกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี6 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ”, ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๕). 
 

วิชาชพีวิทยาลัย เทคนิคอางทอง ผลการวิจัยพบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเปนปจจัยท่ี
สงผลตอความมีวินัยในตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ๙ 

พฤติกรรมการสอนของอาจารยมีอิทธิพลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา ซ่ึงตรงตาม
สมมติฐานการวิจัยท่ีกลาววาพฤติกรรมการสอนของอาจารยมีอิทธิพลตอความมีวินัยในตนเองของ
นักศึกษา คณะมนุษยศษสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ 
นักศึกษาคณะมนุษยศษสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดรับแบบอยางท่ีดี
มาจากการสอนของอาจารย ท้ังเรื่องความรับผิดชอบ ความมุงม่ันและพฤติกรรมอันจะสงผลในทางท่ี
ดีแกนักศึกษา ท้ังเปนตัวอยางในเรื่องความรับผิดชอบ ขยันและมุงม่ันในการปฏิบัติงาน ยกยอง
พฤติกรรมในดานดีใหนักศึกษานําไปเปนแบบอยาง ลงโทษอยางมีเหตุผลเม่ือนักศึกษาประพฤติผิด มี
การสอนสอดแทรกจริยธรรมในรายวิชาท่ีสอนและสรางวินัยการตรงตอเวลาใหนักศึกษาอยูเสมอ 
สอดคลองกับงแนวคิดของ บัวทิพย มะสันเทียะ ท่ีกลาววา ในการจัดการเรียนการสอนนั้นครูผูสอน
เปนสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญท่ีจะทําใหการเรียนของนักเรียนบรรลุเปาหมายและครูผูสอนก็เปนผูท่ี
คอนอบรมคุณธรรมจริยธรรมทําใหนักเรียนเกิดความมีวินัยในตนเอง๑๐ 

 แรงจูงใจสัมฤทธิ์ มีอิทธิพลตอกความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา ซ่ึงตรงตามสมมติฐาน
การวิจัยท่ีกลาววาารจัดการความรูของบุคลากร ซ่ึงตรงตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกลาววาแรงจูงใจ
สัมฤทธิ์ มีอิทธิพลตอกความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาคณะมนุษยศษสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ท้ังนี้อาจเปนเพราะ นักศึกษามีแรงกระตุน แรงพลักดันใหนักศึกษา
มีความมุงม่ัน พยายาม ต้ังใจ มีกําลังใจ มีแรงจูงใจใฝสัมฤท เชนความพยายามในการทํางานให
ประสบผลสําเร็จ ทําเต็มความสามารถ ความมุงม่ันเพ่ือใหตนเองประสบผลสําเร็จในอนาคต การ
ทุมเทเพ่ือผลการเรียนท่ีดี สอดคลองกับงานวิจัยของภาคภูมิ อ่ิมสอาดอํานาจ ต้ังเจริญชัย และผดุง
ชัย  ภูพัฒน ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพวิทยาลัย เทคนิคอางทอง ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนปจจัยท่ีสงผลตอความมี
วินัยในตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  

แตอยางไรก็ตามผลการวิจัยไดพบวาการจัดกิจกรรมสงเสริมความมีวินัยไมมีอิทธิพลตอ
ความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีกลาววาการจัดกิจกรรม
สงเสริมความมีวินัยมีอิทธิพลตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาคณะมนุษยศษสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ท้ังนี้อาจเปนเพราะกิจกรรมสงเสริมความมีวินัยนั้น
                                                 
 ๙ นุชศรา ถิตยประเสริฐ, “ปจจัยท่ีสัมพันธกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี6 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ”, ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๕). 
 ๑๐ บัวทิพย มะสันเทียะ, “การพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางความมีวินัยในตนเองของนักเรียนพัฒนา
สามัคคี อําเภอภักดีพล จังหวัดชัยภูมิ”, ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๕๐). 
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เปนพ้ืนฐานท่ีมีกิจกกรรมท่ีไมสอดคลองกับการสรางความมีวินัยใหเกิดกับนักศึกษาไดในระยะเวลา
สั้นๆ รวมถึงการบังคับนักศึกษาใหเขารวมกิจกรรมโดยท่ีนักศึกษาไมมีความเต็มใจในการเขารวม
กิจกรรมและอาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมไมมีการตอยอดหรือขยายผลใหนักศึกษาเกิดความมีวินัย
ในตนเองไดซ่ึงจะเห็นไดจากผลของการวิจัยท่ีออกมาวาการจัดกิจกรรมสงเสริมความมีวินัยไมได
สงผลใหนักศึกษาเกิดความมีวินัยในตนเองเลย จึงทําใหการจัดกิจกรรมสงเสริมความมีวินัยไมสงผล
ตอความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาอันจะเห็นไดจาก  แนวคิดของ สุทัศน เยี่ยมมโน (๒๕๔๙) ท่ี
กลาววา กิจกรรนักเรียนเปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยนักเรียนกับเพ่ือนนักเรียน ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารของโรงเรียนซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีทําโดยความสมัครใจของนักเรียน ไมมีการบังคับ ไมมีคา
หนวยกิจ ไมมีคะแนนใหดังนั้นจะเห็นไดวากิจกรรมจะสงผลตอความมีวินัยในตนเองก็ตอเม่ือ
นักเรียนเต็มใจและสมัครใจท่ีจะเขารวมกิจกรรมสงเสริมความมีวินัยนั้น ๆ 
 

๙. ขอเสนอแนะ 
๙.๑ ขอเสนอแนะท่ัวไป 
๑. จากผลการศึกษาพบวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความมีวินัยใน

ตนเองในดานความอดทนประเด็นท่ีวานักศึกษาสนใจและต้ังใจเรียนในวิชาท่ีไมชอบเรียนอยูในระดับ
นอยท่ีสุด ผูวิจัยจึงเสนอใหคณะไดจัดวิทยากรอบรมคณาจารยในเรื่องเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญกอนท่ีจะเปดภาคเรียนเพราะจะทําใหนักศึกษารับรูวาตนเองเปนสวนหนึ่งในการจัดการ
เรียนการสอนไดรวมคิด รวมทํา ไดเรียนรูรวมกันและสรางความต่ืนเตน ต่ืนตัวใหกับนักศึกษาจะทํา
ใหนักศึกษาต้ังใจและสนใจท่ีจะเรียนในรายวิชานั้น ๆ เพ่ิมข้ึนได 

๒. จากผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีสงผลตอความมีวินัยในตนเองในดานการจัดกิจกรรม
สงเสริมความมีวินัยประเด็นท่ีวามหาวิทยาลัยจัดการประกวดท่ีเก่ียวกับมารยาท บุคลิกภาพใหกับ
นักศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด ผูวิจัยจึงเสนอใหมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจัดการประกวดท่ี
เก่ียวกับมารยาท บุคลิกภาพท่ีมีความชัดเจนและตอเนื่องทุกปใหกับนักศึกษาเพ่ือสรางความ
ตระหนักใหนักศึกษามีมารยาทและบุคลิกภาพท่ีดีและจูงใจใหนักศึกษารักษามารยาทและบุคลิกภาพ
เพ่ือเปนพลเมืองท่ีดีตามท่ีสังคมตองการตอไป 

๙.๒ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
๑. ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
๒. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  
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บทบาทของมหาวิทยาลัยในการใหความชวยเหลือทางดานกฎหมายแกประชาชน 
กรณีศึกษาประชาชนในเขต อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
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บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายการวิจัยเพ่ือสํารวจสภาพและประเมินกิจการการใหความ
ชวยเหลือและแนะนําทางกฎหมายแกประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคศึกษาเพ่ือเปนขอมูลในการนําเสนอแกมหาวิทยาลัย ในการใหความ
ชวยเหลือและแนะนําทางกฎหมายแกประชาชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 ผลการวิจัยพบวา บทบาทของมหาวิทยาลัยในการใหความชวยเหลือทางดานกฎหมายแก
ประชาชนในเขต อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรคไดแกประเด็นดานการบริการวิชาการ ดานการ
เผยแพรความรูทางดานกฎหมาย ดานการเขาถึงแหลงความรูและดานความคาดหวังในการใหความ
ชวยเหลือทางดานกฎหมายโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
 นอกจากนี้พบวาบทบาทของมหาวิทยาลัยดานการเผยแพรความรูทางดานกฎหมาย โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง บทบาทของมหาวิทยาลัยดานการบริการวิชาการ โดยภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง บทบาทของมหาวิทยาลัยดานการเขาถึงแหลงความรูโดยภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับนอย บทบาทของมหาวิทยาลัยดานความคาดหวังในการใหความชวยเหลือ
ทางดานกฎหมายโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ: บทบาท, การใหความชวยเหลือทางดานกฎหมาย 
 
 

Abstract 
The objectives of the research was to explore and evaluate the role of 

Nakorn Sawan Rajabhat University in legal assistance and advice to the people of 
Muang District, Nakorn Sawan Province and to propose data to the University for 
further legal assistance and advice to the people.   
                                                           

 ∗อาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 

ก
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Findings were that the role of the University in legal assistance and advice 
to the people in Muang District, Nakorn sawan Province in the areas of academic 
service, the legal knowledge dissemination, the knowledge base accessibility and 
legal assistance expectation were at the average level. Furthermore, findings were 
that the role of the University in legal knowledge dissemination was at the average 
level, legal academic service was at middle level, data accessibility was at low level 
and the legal assistance expectation, by overall, was at high level. 
  
Keyword:  Role, Legal Assistance. 
 
 
๑. บทนํา 
 ประเทศไทย ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
กลไกลการดําเนินโนบายท้ังปวงยอมอยูในวิถีทางแหงประชาธิปไตย โดยเฉพาะในดานสวัสดิการ 
การเยียวยาปญหาของประชาชนจึงพึงแกไขดวยระบบประชาธิปไตยนั้นเอง เพราะวาระบบ
ประชาธิปไตยเปนระบบเดียวในปจจุบันท่ีเราพึงใชในการแกไขปญหาในประเทศ และเปนระบบ
เดียวท่ียอมรับหลักความเปนธรรมของมนุษยชาติอยางแทจริง ฉะนั้นการกอใหเกิดความเปนธรรมใน
รูปตางๆ จึงเปนประเด็นในการแกปญหาความลมเหลวนั้นๆ การแกปญหาเราจะตองต้ังเปาหมายวา 

 ๑. ตองกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคมในรูปท่ีใหประชาชนมีโอกาสใชสิทธิใชเสียง 
และมีสวนในการบริหารบานเมืองเทาเทียมกัน 

 ๒. ตองกอใหเกิดโอกาสแกคนรวยอยูแลวรวยตอไป และชวยปกปองคนท่ีจนมิใหถูกขม
เหงเอารัดเอาเปรียบจากคนท่ีร่ํารวยกวา และสรางโอกาสใหคนท่ีมีฐานะดีโดยการสรางเนื้อสรางตัว
เขยิบฐานะของตนข้ึนไปได 

 ๓. ตองกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม ในรูปของการเอ้ือเฟอชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 ๔. รัฐตองเอ้ือมไปสูประชาชนใหมากข้ึนในรูปของสวัสดิการตางๆ จนไดชื่อวาเปนรัฐ
สวัสดิการ อันเปนการปกครองในระบบสังคมประชาธิปไตย๑ 

 การแกไขปญหาความลมเหลวของสภาวะบานเมืองในปจจุบัน เราควรจะแกไขโดยการ
ต้ังเปาหมายใน ๔ ลักษณะ ดังกลาว บัดนี้ตามสภาวะบานเมืองปจจุบันนั้นมาถึงจุดท่ีเราจะตองเลือก
วาเราจะเดินไปในทางใด คือเลือกความรุนแรงปฏิเสธความเปนธรรมในมนุษยชาติซ่ึงการแกไขโดย
รูปนี้อาจเห็นวาการกระทําไดโดยงาย และรวดเร็วหรือจะแกไขบานเมืองของเราโดยใชประชาธิปไตย 

                                                           
 ๑ธงทอง  จันทรางศุ, บทบาทของมหาวิทยาลัยปดของรัฐในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแก
ประชาชน, (วิทยาลัยการยุติธรรม: สํานักงานศาลยุติธรรม, ๒๕๔๒), หนา ๕๖. 
 

ใชความสงบยอมรับนับถือศักด์ิศรีของมนุษยชาติ “การชวยเหลือทางดานกฎหมาย” นับเปนการ
แกไขบานเมืองใหมีความเปนธรรมชาติข้ึน ตามระบบการปกครองสังคมประชาธิปไตยนั่นคือ
ความจําเปนท่ีวาเหตุใดในสภาวะปจจุบันความจําเปนในดานการชวยเหลือทางกฎหมาย จึงเปน
ความจําเปนสุดยอดอยางหนึ่ง ซ่ึงเราจะตองทําใหไดอยางกวางขวาง กอใหเกิดมรรคผลและอยาง
ลึกซ้ึงยังผลใหเกิดความรูท่ัวไปในสังคมวา บัดนี้รัฐรวมท้ังคนในรัฐจะเขามารวมมือกันชวยใหสังคม
ประเทศกาวไปขางหนาดวยความรวมมือรวมใจกันดวยความเปนธรรมในปจจุบันหนวยงานท่ีเยียวยา
ชวยเหลือดานปญหาเรื่องการชวยเหลือดานกฎหมายแกประชาชน สรุปไดเปน๓ สวนใหญๆ คือ 

๑. หนวยงานของราชการหรือของรัฐบาล ก็มีสํานักงานคณะกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข 
สังกัดสํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี และมีกองบริการประชาชน สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และมี
หนวยงานประชาสงเคราะหท่ีจังหวัด อําเภอ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

๒. หนวยงานของเอกชนก็มีสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ สม
คมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา สมาคมทนายความ เปนตน 

๓. ระดับอุดมศึกษา ก็ไดแก การใหความชวยเหลือดานกฎหมายของชมรมตางๆ ของคณะ
นิติศาสตรในมหาวิทยาลัยตางๆ๒ 

การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนผู ซ่ึงตองการความชวยเหลือและไม
สามารถท่ีจะหาความชวยเหลือนั้นดวยตนเอง เพราะขาดทุนทรัพยนั้นเปนการทําใหหลักการท่ีวา 
“บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน” มีความหมาย
อยางจริงจังข้ึนมา ซ่ึงหลักการนี้เปนหลักสากลอันเปนท่ียอมรับกันในนานาอารยประเทศท่ีเรียกกัน
อยางติดปากในภาษาอังกฤษวา”Equality before the law”๓ ซ่ึงในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนขอ๗และรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบัญญัติรับรองไว การมีมาตรการใหประชาชนผูยากไร
ไดมีโอกาสไดรับความยุติธรรมตามสิทธิท่ีเขาใหอยูในกฎหมาย ก็จะเปนหนทางหนึ่งในการแกขอ
กลาวท่ีวา” กฎหมาย คือ เครื่องมือของชนชั้น ท่ีคนรวยจะใชกดข่ีขมเหงคนจน โดยวิธีการทําใหการ
ใหยุติธรรม เปนกระบวนการท่ีฟุมเฟอย มีราคาแพงและนักกฎหมายนั้นเปนเพียงทหารรับจางของ
ชนชั้นในสังคมเทานั้น”๔ การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนผูยาจนในปจจุบันของ
ประเทศไทยเรานั้น ดังท่ีทราบกันดีอยูแลว เรายังขาดหนวยงานท่ีทําหนาท่ีนี้อยางจริงจัง สถาบัน
                                                           
 ๒นชพรรณ จ่ันทอง, “การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการพิมพในประเทศไทย”, วิทยานิพนธ ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ครุศาสตร
เทคโนโลยี), (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, ๒๕๔๔). 
 ๓นภสินธุ  มรกต, “อํานาจหนาท่ีพนักงานอัยการ: ศึกษาเพราะกรณีการคุมครองสิทธิและชวยเหลือ
กฎหมายแกประชาชน”, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๓๓). 
 ๔นันทวัชร  สุพัฒนานนท, “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินงานตามโครงการเผยแพรความรูและ
ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนของสํานักงานอัยการสูงสุด”, วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหมหาบัณฑิต,), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๘). 
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ตางๆ ท่ีทําหนาท่ีอยูในปจจุบันก็ยังขาดบุคลากร อาคารสถานท่ี เครื่องมือตางๆ ท้ังนี้ เพราะขาดทุน
ทรัพยในการดําเนินการใหผลอยางสมบูรณ และบทบาทหนาท่ีสําคัญในมหาวิทยาลัยของรัฐคือการ
ใหบริการทางวิชาการแกประชาชน ซ่ึงหมายความรวมถึงการใหบริการแนะนําการใหบริการปรึกษา 
และการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนผูดอยโอกาส
ตางๆ ดวย แตการดําเนินงานดานนี้ของสถาบันการศึกษาท้ังหลาย ยังไมกาวหนาหรือมีผลสัมฤทธิ์
เทาท่ีควร เพราะมีขอจํากัดหลายประการต้ังแตนโยบายและการสนับสนุนท่ีเปนรูปธรรมจาก
ผูเก่ียวของ รวมท้ังบทกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ท่ียังเอ้ือตอการปฏิบัติภารกิจ๕ 

ดังนั้นเพ่ือสํารวจสภาพการใหความชวยเหลือ และนําความรูทางดานกฎหมายใหแก
ประชาชนผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการใหความชวยเหลือ
ทางดานกฎหมายแกประชาชน ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชเปน
แนวทางในการวางแผนหรือ การใหบริการทางดานวิชาการสืบไป 
 
๒. วัตถุประสงคในการวิจัย 

๑. เพ่ือสาํรวจสภาพและประเมินกิจการการใหความชวยเหลือและแนะนําทางกฎหมายแก
ประชาชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

๒.เพ่ือเปนขอมูลในการนําเสนอแกมหาวิทยาลัยในการใหความชวยเหลือและแนะนําทาง
กฎหมายแกประชาชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 
๓. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

๑.ขอบเขตดานเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดประเด็นของการศึกษาเพ่ือตองการ
สํารวจสภาพและประเมินกิจการการใหความชวยเหลือและแนะนําทางกฎหมายแกประชาชนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กรณีศึกษาประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เทานั้น 

๒.ขอบเขตดานประชากร และกลุมตัวอยาง  ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดพ้ืนท่ีท่ี
ทําการศึกษาเฉพาะประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมืองนครสวรรคเทานั้น ดังนั้นประชากรท่ีใช
ศึกษาจึงเปนประชาชนท่ีมีอายุต้ังแต ๑๘ ปข้ึนไปท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค และ
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Taro Yamane และนําจํานวนกลุมตัวอยางท่ีไดมา
กําหนดสุมตัวอยางโดยอาศัยตําบลเปนตัวกําหนดสุมตัวอยางตามสัดสวนประชากรท่ีมีอยู 

๓.ขอบเขตดานระยะเวลา  การศึกษาครั้งนี้มีกําหนดระยะเวลา ๑ ป ต้ังแตเดือน ต.ค. 
๒๕๕๖ - ก.ย.๒๕๕๗ 

                                                           
 ๕เบญจภรณ สมุดอินแกว, “ความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชในการใชบริการหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ”, วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร, บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓). 

 ๔. ขอบเขตดานตัวแปร ในการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัยในการใหความ
ชวยเหลือทางดานกฎหมายแกประชาชน กรณีศึกษาประชาชนในเขต อําเภอเมืองนครสวรรค 
จังหวัดนครสวรรคในครั้งนี้มีขอบเขตดานตัวแปร ดังนี้  

ตัวแปรตน คือ ตัวแปรทางดานภูมิหลัง  ๖ ตัวแปร คือ  
  เพศอายุระดับการศึกษาสถานภาพสมรสอาชีพรายได 

ตัวแปรตาม  คือ  บทบาทของมหาวิทยาลัยในการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย๔ตัวแปร 
คือ การเผยแพรความรูทางกฎหมายการบริการวิชาการการเขาถึงแหลงความรู.ความคาดหวังใน
ความชวยเหลือทางดานกฎหมาย 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 
๔. วิธีการดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือสํารวจสภาพและประเมินกิจกรรม การใหความ
ชวยเหลือและแนะนําทางกฎหมายแกประชาชน 

๑. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูใน

เขตพ้ืนท่ี อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ต้ังแตอายุ ๑๘ ปข้ึนไป จํานวน ๑๘๗,๔๐๕ คน 
 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูใน

เขตพ้ืนท่ี อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ต้ังแตอายุ ๑๘ ปข้ึนไป จํานวน ๑๘๗,๔๐๕ คน โดยใชการ
สุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ เกณฑการกําหนดกลุมตัวอยางท่ีระดับความเชื่อม่ัน ๙๕% โดยใชสูตร
ของ Taro Yamane ไดกลุมตัวอยางในครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนท่ี อําเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค ต้ังแตอายุ ๑๘ ปข้ึนไป ป ๒๕๕๗ จํานวน ๔๐๐ คน 

๒. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและเก็บขอมูลเพ่ือศึกษา

บทบาทของมหาวิทยาลัยในการใหความชวยเหลือทางดานกฎหมายแกประชาชน กรณีศึกษา
ประชาชนในเขต อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค โดยผูวิจัยไดกําหนดโครงสรางของ
แบบสอบถามออกเปน ๓ ตอน ดังตอไปนี้ 

ตัวแปรทางดานภูมิหลัง 

• เพศ 

• อายุ 
• ระดับการศึกษา 

• สถานภาพสมรส 

• อาชีพ 

• รายได 

บทบาทของมหาวิทยาลัยในการให
ความชวยเหลือทางกฎหมาย 

• การเผยแพรความรูทาง
กฎหมาย 

• การบริการวิชาการ 
• การเขาถึงแหลงความรู 
• ความคาดหวังในความ

ชวยเหลือทางดานกฎหมาย 
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  ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดวย  เพศอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได 

 ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมายประกอบดวย การเผยแพรความรูทางกฎหมายการบริการวิชาการการเขาถึงแหลง
ความรูความคาดหวังในความชวยเหลือทางดานกฎหมาย 

 ตอนท่ี ๓ขอเสนอแนะท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเก่ียวกับการบริการ
ใหคําปรึกษาดานกฎหมายสําหรับประชาชน 

๓. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
ในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําหลักของสถิติมาใชเพ่ือวิเคราะห

แบบสอบถาม  ดังนี้ 
 ๑.การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช ไดแก การ

แจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percent’s) 
 ๒.การวัดระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการใหความชวยเหลือทางดาน

กฎหมายแกประชาชน กรณีศึกษาประชาชนในเขต อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค สถิติ
ท่ีใช ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
๕. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการใหความชวยเหลือทางดานกฎหมาย
แกประชาชนในเขต อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค มีรายละเอียดดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ ๕๔.๒๐ มีอายุ ๔๑ – ๕๐ปคิด
เปนรอยละ ๓๕.๕๐ การศึกษาระดับระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ ๔๖.๕๐ มีสถานภาพสมรส 
คิดเปนรอยละ ๖๑.๗๕ มีอาชีพเกษตร คิดเปนรอยละ ๓๗.๕๐ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ๑,๐๐๑ – 
๑๕,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๕๖.๕๐ 
 บทบาทของมหาวิทยาลัยในการใหความชวยเหลือทางดานกฎหมายแกประชาชนในเขต 
อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๒๘ 
 บทบาทของมหาวิทยาลัยดานการเผยแพรความรูทางดานกฎหมาย โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๒๐ และเม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ มหาวิทยาลัยไดจัดนิทรรศการเผยแพร ความรูดานกฎหมายแกประชา รองลงมาคือ
ประเด็นดานมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมแข็งขันตอบปญหาดานกฎหมาย เพ่ือใหประชาชนมีความรู 
สวนประเด็นดานมหาวิทยาลัยไดมีการแจกแผนพับใหความรูดานกฎหมายแกประชาชน และ
มหาวิทยาลัยไดจัดรายการวิทยุเพ่ือเผยแพรความรูดานกฎหมายแกประชาชน มีคาเฉลี่ยเทากัน และ

อยางไรก็ตามยังพบวาประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มหาวิทยาลัยไดมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงคให
ความรูกับประชาชน๖ 
 บทบาทของมหาวิทยาลัยดานการบริการวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๔๘ และเม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
มหาวิทยาลัยไดจัดอบรมการอบรมใหความรูทางดานกฎหมาย รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยไดจัด
สัมมนาทางวิชาการดานการใหความรูทางดานกฎหมาย รองลงมาคือประเด็นมหาวิทยาลัยไดจัด
โครงการบริการวิชาการดานกฎหมาย รองลงมาคือมหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมทางดานกฎหมาย
รวมกับหนวยงานราชการภายนอก และยังพบวาประเด็จท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มหาวิทยาลัยไดจัดต้ัง
ศูนยบริการใหความชวยเหลือทางดานกฎหมายแกประชาชน๗ 
 บทบาทของมหาวิทยาลัยดานการเขาถึงแหลงความรูโดยภาพรวมอยูในระดับนอยมีคาเฉลี่ย
เทากับ ๑.๘๔ และเม่ือพิจารณารายประเด็นพบวาประเด็นท่ีม่ีคาเฉลี่ยสูงสุดคือการเขาขอรับ
คําปรึกษาทางดานกฎหมายจากอาจารยของมหาวิทยาลัย รองลงมาคือเคยเขาหองสมุดของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือสรางความรูทางดานกฎหมาย รองลงมาคือประเด็นรับฟงรายการวิทยุของ
มหาวิทยาลัยในการใหความรูเรื่องเก่ียวกับกลักกฎหมายท่ีสําคัญ รองลงมาคือประเด็นมหาวิทยาลับ
มีตู ปณ. รับคําปรึกษาจากประชาชน และยังพบวาประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือประเด็นดาน
มหาวิทยาลัยมีเว็ปไซตเพ่ือเผยแพรความรูทางดานกฎหมาย๘ 

บทบาทของมหาวิทยาลัยดานความคาดหวังในการใหความชวยเหลือทางดานกฎหมายโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๒ และเม่ือพิจารณารายประเด็นพบวาประเด็นดาน
มหาวิทยาลัยมีศูนยรับเรื่องขอความชวยเหลือ หรือใหคําปรึกษาทางดานกฎหมาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือการคาดหวังใหมหาวิทยาลัยจัดอบรมใหความรูทางดานกฎหมาย รองลงมาคือประเด็น
ดานความคาดหวังใหมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเผยแพรความรูสูชุมชน รองลงมาคือคาดหวังให
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเผยแพรความรูสูชุมชน และยังพบวาประเด็นความคาดหวังใหมหาวิทยาลัย
แจกเอกสารสิ่งพิมพการใหความรูทางดานกฎหมาย มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
 

                                                           
 ๖ปรียาพร  ศรีมงคล, การคุมครองสิทธิและเสรีภาพและการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแก
ประชาชนในบทบาทของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพวิทยาลัยการยุติธรรม, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานศาล
ยุติธรรม, ๒๕๔๙), หนา ๖๕. 
 ๗วทินา จันทรนวล, “การประเมินการใหบริการวิชาการชุมชนของสักสงเสริมการศึกษาตอเน่ือง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. ๒๕๔๗). 
 ๘สุนันทา เอมะอมร, “ความพึงพอใจของผูรับความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน โดยสํานักงาน
คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน โดยสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยชวยเหลือทางกฎหมาย
แกประชาชน (สคช.) สํานักงานการสูงสุดในสวนกลาง”, (วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๓). 
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๖. ขอเสนอแนะ 
๑.ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 ๑) ผลการศึกษาพบวามหาวิทยาลัยไดจัดรายการวิทยุเพ่ือเผยแพรความรูดาน

กฎหมายแกประชาชนนั้นอยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยจึงขอเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดรายการวิทยุท่ี
เพ่ือใหความรูทางดานกฎหมายเพ่ือตอบขอสงสัยทางดานกฎหมายแกประชาชน 

 ๒) ผลการศึกษาพบวามหาวิทยาลัยไดจัดโครงการบริการวิชาการดานกฎหมายนั้น
อยูในระดับปานกลางผูวิจัยจึงขอเสนอใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนเรื่องโครงการบริการวิชาการ
ทางดานกฎหมายลงสูชุมชน หรือคลินิกกฎหมายแกชุมชน 

 ๓) ผลการศึกษาพบวามหาวิทยาลัยไดจัดต้ังศูนยบริการใหความชวยเหลือทางดาน
 กฎหมายแกประชาชนนั้นอยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยจึงขอเสนอใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
สงเสริมการจัดทําศูนย หรือชมรมเพ่ือรับปรึกษาทางดานกฎหมายแกประชาชน 

 ๔) ผลการศึกษาพบวาประชาชนเคยเขาหองสมุดของมหาวิทยาลัยเพ่ือสรางความรู
ทางดานกฎหมายนั้นอยูในระดับนอย ผูวิจัยจึงขอเสนอใหสํานักวิทยบริการจัดกิจกรรมเชิญชวน
ประชาชนภายนอกไดเขาศึกษาองคความรูทางดานวิชาการเพ่ิมเติม 

 ๕) ผลการศึกษาพบวาประชาชนเคยเขาขอรับคําปรึกษาทางดานกฎหมายจาก
อาจารยของมหาวิทยาลัย นั้นอยูในระดับปานกลางผูวิจัยจึงขอเสนอใหมีการจัดต้ังศูนยการให
คําปรึกษาทางดานกฎหมายแกประชาชนผูเดือดรอน 

 ๖) ผลการศึกษาพบวามหาวิทยาลัยมีตู ปณ. รับคําปรึกษาจากประชาชนนั้นอยูใน
ระดับนอยท่ีสุด ผูวิจัยจึงขอเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรองทุกข อาจเปนรูปแบบ
ของการรับจดหมาย การโทรศัพท เพ่ือปรึกษาหรือตอบขอสงสัยประเด็นทางดานกฎหมายใหแก
ประชาชน 

๒.ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
๑) ควรศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยในการใหความชวยเหลือทางดานกฎหมาย

แกประชาชนในพ้ืนท่ีอ่ืนภายในเขตจังหวัดนครสวรรค 
๒) ควรศึกษาบทบาทดานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยในการใหความชวยเหลือทางดาน

กฎหมายแกประชาชน เพ่ือเปนขอมูลข้ันพ้ืนฐานในการใหบริการแกชุมชนทองถ่ิน 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่องการฝกวิชาชีพและคาตอบแทนการทํางานของผูตองขัง มีวัตถุประสงค
เพ่ือ (๑) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการการฝกวิชาชีพและคาตอบแทนการทํางานของผูตองขัง 
(๒) ศึกษาสภาพปญหาและประเด็นทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการฝกวิชาชีพและคาตอบแทนการ
ทํางานของผูตองขังของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุน (๓) วิเคราะห
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการฝกวิชาชีพ และคาตอบแทนการทํางานของผูตองขังของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุน (๔) นําผลการวิเคราะหมา
สังเคราะหเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการฝกวิชาชีพและคาตอบแทน
การทํางานของผูตองขัง 
 การศึกษาเรื่องนี้ เปนการวิจัยทางนิติศาสตร โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการวิจัย
เอกสาร จากหนังสือ ตํารา บทความ ซึ่งคนควาและวิเคราะหขอมูลจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ผู ตองขังดานการฝกวิชาชีพและคาตอบแทนการทํางานของผูตองขังของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศญ่ีปุน โดยนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขเพ่ิมเติมและ
ปรับปรุงกฎหมายตอไป 
 จากการศึกษาพบวา การฝกวิชาชีพของผูตองขัง ทุกประเทศตางใหความสําคัญเนื่องจาก
เปนการพัฒนาจิตใจและฝกใหผูตองขังมีระเบียบวินัยรักการทํางาน ประเทศสหรัฐอเมริการัฐบาลจะ
เปนผูประสานงานเพ่ือจัดสรรงานใหกับเรือนจํา โดยหนวยงานท่ีมีชื่อวาอุตสาหกรรมสหพันธ
ผูตองขัง สวนในประเทศญ่ีปุนมีหนวยงานที่มีชื ่อวา สหพันธราชทัณฑญี ่ปุ นทําหนาที ่ใหการ
สนับสนุน และสงเสริมผลิตภัณฑที่เกิดจากฝมือผูตองขัง สําหรับประเทศไทยไมมีหนวยงานเฉพาะ
ในดานนี้ ทําใหผลิตภัณฑท่ีผลิตตองจําหนายท่ีเรือนจําหรือในงานตาง ๆ สวนคาตอบแทนการทํางานของ
ผูตองขัง ทุกประเทศจัดใหมีเหมือนกันแตแตกตางกันกลาวคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูตองขังจะไดรับ
คาจางเหมือนแรงงานภายนอกและตองเสียภาษีเต็มจํานวน สวนในประเทศญี่ปุนผูตองขังจะ
ไดรับคาตอบแทนจากการทํางานท่ีมีจํานวนนอยและเสียภาษีไมมากเนื่องจากคาแรงตํ่า สําหรับ
ประเทศไทยผูตองขังจะไดรับคาตอบแทนการทํางานไมเกินรอยละหาสิบจากกําไรและไมตองเสีย
ภาษี ซึ่งผูศึกษาเห็นวา การฝกวิชาชีพของผูตองขัง ควรแกไขปรับปรุงดังนี้ (๑) นํามาตรการเลี่ยงโทษ

                                                           

 ∗ นักทัณฑวิทยาชํานาญการ สํานักทัณฑปฏิบตัิ กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม 
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จําคุกมาใชใหมากข้ึน เพ่ือเก็บพ้ืนท่ีเรือนจําไวควบคุมผูตองขังท่ีอัตราโทษสูงเทานั้น (๒) กรมราชทัณฑ
ควรเปนผูจัดหาผูวาจางแรงงานผูตองขังเองเพ่ือใหไดผูวาจางรายใหญท่ีจายคาตอบแทนท่ีมากกวา 
(๓) การจําหนายผลิตภัณฑควรมีหนวยงานพิเศษในการกระจายผลผลิตใหทั่วถึงเพ่ือใหเกิดความ
คลองตัวในการทํางาน (๔) ควรมีการตรวจสอบการใชอํานาจของ  เจาพนักงาน เพ่ือใหมีความ
โปรงใสและปองกันการละเมิดสิทธิผูตองขัง (๕) ควรแกไขกฎหมายใหผูตองขังสามารถเลือกงานท่ี
ตองทําได เพราะผูตองขังแตละคนมีความรูความสามารถท่ีตางกัน สําหรับคาตอบแทนการทํางาน
ของผูตองขังควรแกไขปรับปรุงดังนี้ (๑) กําหนดคาตอบแทนข้ันตํ่าไวเพ่ือความเปนธรรมแกผูตองขัง  
(๒) กําหนดความผิดทางวินัยซ่ึงมีผลตอการจายคาตอบแทนการทํางานของผูตองขัง (๓) การยื่น
คํารองทุกขตองไมมีเจาหนาท่ีราชทัณฑเขามาเก่ียวของ เพ่ือเปนการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาพนักงานเรือนจําใหเปนไปตามกฎหมาย กฎขอบังคับ วัตถุประสงค และเปน
หลักประกันในการคุมครองสิทธิของผูตองขังท่ีเก่ียวกับการฝกวิชาชีพและคาตอบแทนการทํางาน 
รวมท้ังสิทธิอ่ืนๆ ของผูตองขัง 

คําสําคัญ : การฝกวิชาชีพ, คาตอบแทน, ผูตองขัง 
 
 

Abstract 
 The objectives of the study of  vocational training and compensation for 
detainees were  1) to study concept, theory and evolution of vocational training 
and compensation for detainees, 2) to study the problems and legal issues and 
laws related to vocational training and compensation for detainees in Thailand, USA 
and Japan, 3) to analyze laws related to vocational training and compensation for 
detainees in Thailand in comparision to that of USA and Japan and 4) to synthesize 
the analyzed data in order to solve any problems and to improve the laws related 
to vocational training and compensation for detainees. 
 This was a qualitative legal research collected data from books, texts, 
articles and data from laws related to vocational training and compensation for 
detainees in the United States and Japan in term of comparison to Thailand. The 
results of research will be used to amend and improve the laws related to 
vocational training and compensation for the detainees.   
 Findings were that vocational training of detainees in all countries are 
the core concern due to it is the tool to develop their minds and work discipline. In 
the United States, the government Agency, the Federal Industry for Detainees, acts 
as  coordinator in order to allocate jobs to prisons. In Japan, Japanese Federal 

Department of Corrections, has duty to support and promote products made by 
detainees. For Thailand, there is not a specific agency to handle this assistance. The 
products made by detainees must be sold in prisons or in any fairs. As for 
compensation for detainees, all countries have to pay detainees by the same 
procedure, except the U.S.A. the detainees get paid as the external workers and 
they have to pay federal tax. In Japan, detainees get paid less and pay tax at the 
minimal rate owing to the low payment. For Thailand, detainees get paid 
compensation for work out of  50% from profit and do not pay tax. 
 The recommendations for improvement of vocational training for detainees were 
as;(1) enact the non-prison punishment in order to save the prison space for the 
high degree crime,  (2) Department of Corrections should be the agent  providing 
the large scale employers to hire detainees in order to get more compensation. (3) 
For distribution of the products, there should be special agency to handle the 
distribution of products for more flexible business, (4) there should be review of 
the officers’ authority to be transparent and avoid human right abusiveness,(5) 
there should be revision of laws in term of right to select kinds of work. 
Compensation for detainees should be modified as follows. (1) set the minimum 
rate for fair compensation to the detainees, (2) revision of laws to impose the 
disciplinary offense upon unfair compensation for detainees, (3) revision of law in 
the area of submitting the complaints. There should be no officers involved in the 
submitting the complaints so that the officers will abide by laws, rules and 
objectives of the Department. This would guarantee the detainees’ right protection 
in the area of vocational training, compensation and other rights of detainees.   

Keyword: Vocational Training, Remuneration, detainees. 
 
 
๑. บทนํา 
 เรือนจําและทัณฑสถานมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ในฐานะท่ีเปนกลไกของรัฐลําดับ
สุดทายแหงกระบวนการยุติธรรมอันประกอบไปดวยตํารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ ภารกิจของเรือน
จําเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการรับตัวผูกระทําผิด ท่ีศาลพิพากษาลงโทษตามกฎหมาย และการแกไขพฤติ
นิสัยของผูกระทําผิด ใหกลับตัวเปนพลเมืองดีและสามารถดํารงชีพในสังคมไดอยางปกติสุขจะเห็นได
วาเรือนจําเปนหนวยงานปองกันสังคมท่ีมีประสิทธิภาพตอการยับยั้งการกระทําความผิดให
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อาชญากรรมหวั่นเกรงตอโทษทัณฑของกฎหมายขณะเดียวกันเรือนจําก็เปนหนวยงานในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญอีกสถานท่ีหนึ่งของชาติ  
 แตเดิมการลงโทษของประเทศไทยจะลงโทษโดยการแกแคนลักษณะตาตอตาฟนตอฟน
แตตอมาไดพบวาการลงโทษดวยวิธีการแกแคน ไมสามารถทําใหผูกระทําความผิดกลับตนเปน
พลเมืองดีได ในทางตรงกันขามอาจทําใหผูกระทําความผิดมีนิสัยและพฤติกรรมท่ีมีปญหาตอสังคม 
ปรัชญาการลงโทษเพ่ือปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดจึงมีความมุงหมายเพ่ือปองกันมิใหผูกระทํา
ความผิดกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก ทําใหเกิดวิธีการปฏิบัติในรูปแบบตางๆ แกผูตองขังภายใน
เรือนจํา ไดแกการฝกวิชาชีพ ซ่ึงผูตองขังจะไดรับการอบรมและฝกวิชาชีพตางๆ ท่ีมีอยูในเรือนจํา
เพ่ือใหผูตองขังเหลานี้สามารถนําวิชาชีพท่ีไดรับการฝกฝนเพ่ือออกไปประกอบอาชีพหลังจากพน
โทษ๑ การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดเปนวัตถุประสงคในการลงโทษแบบหนึ่งท่ีมีความเชื่อวาการท่ีบุคคล
กระทําผิดนั้นไมใชเพราะบุคคลตองการท่ีจะกระทําความผิด แตสาเหตุท่ีกอใหเกิดการกระทํา
ความผิดนั้น อาจเนื่องมาจากบุคคลถูกกดดันจากสิ่งแวดลอมและปจจัยตางๆ ท่ีเอ้ือหรือมีสิ่งชักนําให
เกิดการกระทําผิดท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม เชน ความยากจน ความเดือดรอนความประมาท การถูก
กดดันจากเหยื่อ การเสพยาเสพติด หรือการถูกชักจูงจากสิ่งแวดลอมตางๆ เปนตน ดังนั้นผูกระทําผิด
จึงสามารถท่ีจะแกไขใหเปนคนดีดังเดิมได จากแนวคิดดังกลาวทําใหการปฏิบัติตอผูกระทําผิดของ
นานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยไดเนนในเรื่องของการแกไขฟนฟูผูตองขังมากกวาการลงโทษเพ่ือ
การแกแคนทดแทนแตเพียงอยางเดียว  
 การใชแรงงานผูตองขังในอดีตถือเปนโทษอยางหนึ่ง ซ่ึงใชควบคูกับโทษจําคุกและงานท่ี
ใชแรงงานนักโทษทํานั้นจะเปนประโยชนตอทางราชการ สมัยกรุงรัตนโกสินทรการใชแรงงาน
ผูตองขังสวนใหญ ผลประโยชนจะตกอยูแกผูคุมและเจาขุนมูลนาย ท่ีมีอํานาจบังคับบัญชาคุกตะราง
ท้ังสิ้น เพราะสมัยนั้น   เจาพนักงานท่ีคุมผูตองขังไมไดรับเงินเดือน คงไดรับประโยชนจากแรงงาน
จากผูตองขังและคาธรรมเนียมท่ีผูตองขังตองเสีย ตอมาสมัยรัตนโกสินทรศก ๑๐๘ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงดํารัสใหสรางคุกและตะรางข้ึนใหม กรมพระนเรศวรฤทธิ์เสนาบดี
กระทรวงพระนครบาล ในขณะนั้นมีดําริท่ีจะปฏิรูปแรงงานผูตองขังใหเปนประโยชนแกราชการ
แผนดิน และใหวิชาความรูสําหรับทํามาหากิน เม่ือพนโทษไปแลวนับแตนั้นผลประโยชนท่ีนักโทษ
ทํางานจะเปนของทางราชการและผูตองขังจะไดรับการเลี้ยงดูมีอาหาร เครื่องนุงหม และมีการ
ทํางาน ซ่ึงจะไดรับเงินไวใชจายระหวางตองโทษ และเจาพนักงานจะไดรับเงินเดือนตามควรแก
หนาท่ี 
 กรมพระนเรศวรฤทธิ์ทรงดํารัสท่ีจะสรางโรงงาน   เพ่ือใหผูตองขังไดทํางานชางฝมือ
ตาง ๆ โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตซ้ือเครื่องไมท่ีคุกเกา (หนาวัดโพธิ์) และศาลาหนา

                                                           

๑ กรมราชทัณฑ, คูมือการปฏิบัติงานดานการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
ราชทัณฑ, ๒๕๔๘), หนา ๒๒. 

หับเผยไปสรางโรงงานใน คุกใหม คือเรือนจํากองมหันตโทษ ในคุกจึงมีโรงงานชางเหล็ก ชางไม ชาง
กลึง และชางสิบหมู แตนั้นมา และ นําผลผลิตตาง ๆ ออกขาย นําเงินสงเขาหลวง 
 การฝกวิชาชีพใหกับผูตองขังในปจจุบันแบงเปน การฝกวิชาชีพ ตามความรูของผูตองขัง 
การฝกวิชาชีพเพ่ือประกอบอาชีพ และการฝกวิชาชีพแบบอุตสาหกรรม เม่ือผูตองขังฝกวิชาชีพแลว
จะไดรับคาตอบแทนจากการทํางาน และกันสวนหนึ่งไวใหกับเรือนจําและทัณฑสถาน เพ่ือเปนทุนใน
การฝกวิชาชีพตอไป๒ เรือนจําขนาดใหญของไทยจะมีโรงงานฝกวิชาชีพมากประเภท แตเรือนจํา
ท่ัวไปมักจะเปนโรงงานฝกวิชาชีพประเภทชางไม ชางจักสาน แกะสลัก เกษตรกรรม หรืองาน
หัตถกรรมอ่ืน ๆ การจัดใหผูตองขังฝกวิชาชีพนั้น จะตองพิจารณาปจจัยหลายดาน เชน พ้ืน
ฐานความรูความสามารถของผูตองขัง ความพรอมท้ังดานสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ความถนัด 
คดีท่ีตองโทษ และโทษท่ีตองรับหนักเบาเพียงใด ตลอดถึงความพรอมของเรือนจําในเรื่องสถานท่ี 
อุปกรณ และผูฝกสอนในกรณีของการฝกวิชาชีพ  
 ปจจุบันผูตองขังจะตองไดรับการอบรมและฝกวิชาชีพตางๆ เพ่ือใหสามารถนําวิชาชีพท่ี
ไดรับการฝกฝนออกไปประกอบอาชีพหลังจากพนโทษ๓ ในอดีตการใชแรงงานผูตองขังถือเปนโทษ
อยางหนึ่ง๔  ตอมามีการปฏิรูปแรงงานใหเปนประโยชนแกราชการแผนดิน จึงมีการใชแรงงานผูตองขัง
เพ่ือประโยชนแกตัวผูตองขังเองและเพ่ือนํารายไดสงเขารัฐ การฝกวิชาชีพในปจจุบันเปนการฝกอาชีพ
แบบกวาง ๆ มิไดแยกวาผูกระทําผิดในคดีใดจะตองฝกวิชาชีพประเภทใด นอกกจากนี้การฝกวิชาชีพ 
ยังมีแนวคิดท่ีเนนเพ่ือใหผูตองขังไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไมใหผูตองขังคิดหลบหนี โดยมิได
หวังใหออกไปประกอบอาชีพ จากการมีแนวคิดเชนนี้ทําใหมีปญหาในทางกฎหมายหลายประการ
ไดแก การขัดตอหลักสิทธิเสรีภาพดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน โดยเปนการยอมรับสิทธิไมมีการ
แบงแยก แตการฝกวิชาชีพในปจจุบันมิไดแยกวาผูกระทําผิดในคดีใดจะตอง  ฝกวิชาชีพประเภทใด 
โดยมิไดดูจากความตองการของผูตองขังอยางแทจริง พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๔๗๙ บังคับ
วาผูตองขังจะตองทํางานไมมีสิทธิท่ีจะเลือกวาจะทํางานหรือไม รวมถึงไมมีส ิทธ ิที ่จะเลือก
ประเภทของงานที่ตองทํา ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติมาตรา ๒๒ ที่วา “นักโทษเด็ดขาดตอง
ทํางานตามคําสั่งของเจาพนักงานเรือนจํา” บทบัญญัติดังกลาวกําหนดใหผูตองขังทํางานตามคําสั่ง
ของเจาพนักงาน ซ่ึงเจาพนักงานอาจนําผูตองขังไปทํางานสวนตัวได นอกจากนี้บทบัญญัติดังกลาว
บังคับเฉพาะนักโทษเด็ดขาดเทานั้นไมรวมถึงผูตองขังระหวางการพิจารณาคดี (มาตรา ๒๓) แตใน
สภาพปจจุบันผูตองขังระหวางพิจารณาและคนฝาก ถูกสั่งใหทํางานเชนเดียวกับนักโทษเด็ดขาด 
กฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 
                                                           

๒ กรมราชทัณฑ, คูมือการปฏิบัติงานดานการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง, หนา ๕. 
๓กรมราชทัณฑ , โครงการศึกษาเปรียบเทียบงานราชทัณฑไทยกับกลุมประเทศอาเซียน, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพราชทัณฑ, ๒๕๕๔), หนา ๑๒. 
๔ กรมราชทัณฑ, สารานุกรมงานราชทัณฑนานาชาติ, (กรุงเทพมหานคร:, โรงพิมพราชทัณฑ, ๒๕๕๒), 

หนา ๓๓. 
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๒๔๗๙ ขอ ๓๕ และ ๓๖ กําหนดหลักเกณฑในการตรวจคนรางกายผูตองขังกอนการฝกวิชาชีพเพ่ือ
ปองกันการลักลอบนําเอาเครื่องมือออกจากโรงฝกวิชาชีพแลวนําไปใชในการหลบหนีออกจากท่ีคุม
ขังหรือใชเปนอาวุธโดยบัญญัติไวแตเพียงหลักเกณฑในการตรวจคนไวเทานั้นแตไมกําหนด
รายละเอียดไว ซ่ึงอาจเปนการละเมิดสิทธิของผูตองขังได 
 เม่ือผูตองขังฝกวิชาชีพหรือทํางานแลวจะไดรับคาตอบแทนจากการทํางานหรือท่ี
เรียกวารางวัลปนผลจากการทํางานเนื่องจากไมตองเสียภาษีเขารัฐ คาตอบแทนการทํางานของ
ผูตองขังในสวนนี้มีปญหาในทางกฎหมายหลายประการไดแก การจายคาตอบแทนจากการทํางานท่ี
ไมเปนธรรม กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ขอ ๖๐. บัญญัติไววา รางวัลท่ีจะจายตามขอ ๕๙ (ก) และ (ข) ใหอธิบดีพิจารณา
กําหนดตามท่ีเห็นสมควร แตสําหรับผูตองขังตองจายไมเกินรอยละ  หาสิบ ทําใหสามารถจายใหตํ่า
กวารอยละหาสิบเทาใดก็ไดทําใหเกิดการจัดสรรรางวัลปนผลอยางไมเปนธรรมการจายคาตอบแทน
จากการทํางานเม่ือผูตองขังถูกลงโทษทางวินัยจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.๒๔๗๙ และกฎ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของในเรื่องการลงโทษทางวินัยผูตองขังในปจจุบันยังขาดความชัดเจนท้ังทางดาน
บทบัญญัติของกฎหมายและข้ันตอนการปฏิบัติในการลงโทษ ยังไมมีการกําหนดการกระทําท่ีเปน
ความผิดทางวินัยท่ีรายแรงและไมรายแรงไว การใหเจาหนาท่ีใชดุลพินิจในการลงโทษทางวินัยแก
ผูตองขังทําใหเกิดปญหา ตอการไดรับรางวัลปนผลจากการฝกวิชาชีพและอ่ืน ๆ การรองทุกขจาก
การจายคาตอบแทนจากการทํางานท่ีไมเปนธรรมจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.๒๔๗๙ มาตรา 
๓๔ บัญญัติใหสิทธิผูตองขังในการยื่นคํารองทุกข หรือเรื่องราวใด ๆ ตอเจาหนาท่ีเรือนจํา อธิบดี 
รัฐมนตรี หรือทูลเกลาถวายฎีกาตอพระมหากษัตริยไดตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดไว ซ่ึงตามกฎกระทรวง
มหาดไทยขอ ๑๒0-๑๒๖ ไดกําหนดใหผูตองขังมีสิทธิท่ีจะรองทุกขดวยวาจา หรือยื่นเปนหนังสือก็ได 
ซ่ึงในความเปนจริงผูตองขังอาจไมกลารองทุกขเนื่องจากเกรงกลัวเจาหนาท่ี  
 ความสําคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนอยูท่ีการท่ีบุคคลทุกคนไดรับการปฏิบัติอยาง
เคารพตอศักด์ิศรีและคุณคาความเปนมนุษย ในกระบวนการยุติธรรมนั้น ผูตองขังท่ีตองโทษจําคุก
ตามคําพิพากษาซ่ึงถูกแยกออกจากโลกภายนอกโดยการจํากัดอิสรภาพและเสรีภาพของผูตองขังนั้น 
ตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการลงโทษเทานั้น แตศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ
ในฐานะท่ีเปนพลเมืองของรัฐมิไดถูกจํากัด  

๒. วัตถุประสงค 
 ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่องการฝกวิชาชีพและคาตอบแทนการทํางาน
ของผูตองขังโดยเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุน เพ่ือนําผลการวิเคราะหมา
สังเคราะหเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงกฎหมายมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการฝกวิชาชีพและ
คาตอบแทนการทํางานของผูตองขังตอไป 
 
 

 
 
๓. ผลการวิจัย 
 ปจจุบันผูตองขังจะตองไดรับการฝกวิชาชีพและทํางานตางๆ ท่ีมีอยูในเรือนจํา การฝก
วิชาชีพจะมีรายไดตอบแทนซ่ึงอาจจะไดจากคาจางแรงงานตางๆ และการจําหนายผลิตภัณฑ อัน
เปนผลจากการฝกวิชาชีพของผูตองขัง ผลประโยชนหรือรายไดเหลานี้เม่ือหักคาใชจายแลวก็นําแบง
ใหเปนรายไดของผูตองขังจํานวนหนึ่ง 
 ๑. การฝกวิชาชีพของผูตองขัง 
 จากการศึกษาพบวาทุกประเทศตางใหความสําคัญกับการฝกวิชาชีพ เนื่องจากเปนการ
ขัดเกลาจิตใจและฝกใหผูตองขังมีระเบียบวินัย การฝกวิชาชีพทําใหมีรายไดเพ่ือการใชจายในขณะ
อยูในเรือนจําซ่ึงมาจากสวนแบงรายไดท่ีเรือนจําไดรับจากผูวาจาง 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบเรือนจําจะคุมขังเฉพาะผูตองขังท่ีเปนผูใหญเทานั้น อาชีพ
แลวแตทองถ่ินนั้น ๆ เชน การเปนพนักงานรับโทรศัพท อุปกรณเก่ียวกับแวนตา เครื่องตบแตง
สํานักงาน เปนตน  โดยใชวัสดุอุปกรณของผูวาจาง สถานท่ีอาจเปนในเรือนจําหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมภายนอกเรือนจํา ระยะเวลาในการฝกวิชาชีพแลวแตความยากงายของชิ้นงาน กรม
ราชทัณฑจะเปนผูประสานงานเพ่ือจัดสรรงานใหกับเรือนจํา โดยรับงานจากหนวยราชการท่ี
เก่ียวของ มีการผลิตสินคาเพ่ือจําหนายใหแกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานท่ีไมหวังผลกําไร 
รวมท้ังรับงานมาจากภาคเอกชน และการผลิตเครื่องใชตาง ๆ ของรัฐบาลเพ่ือลดคาใชจายภาครัฐ 
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานท่ีชื่อ อุตสาหกรรมสหพันธผูตองขัง หนวยงานนี้เปนความรวมมือของ
รัฐบาลในการวาจางและฝกวิชาชีพผูตองขังใหสามารถผลิตผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพ โดยจะ
จัดหางานท่ีแตกตางกับงานของหนวยงานเอกชน เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบในการจําหนายสินคาแขง
กันกับเอกชน  
 ในประเทศญ่ีปุนจะรับผิดชอบผูกระทําผิดท่ีเปนผูใหญรวมท้ังผูกระทําผิดท่ีเปนเด็กและ
เยาวชน สังกัดกระทรวงยุติธรรม ผูตองขังในเรือนจําของประเทศญ่ีปุนจะถูกจําแนกลักษณะผูตองขัง 
โดยมีศูนยจําแนกลักษณะผูตองขังประจําภาคตาง ๆ มีการฝกวิชาชีพผูตองขังในแตละชั้นตามความ
เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการทดสอบทางจิตวิทยา เชน การทดสอบความพรอม การทดสอบ
บุคลิกภาพ การทดสอบทัศนคติรวมท้ังสติปญญา และมีการจําแนกซํ้าเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่องกอน
การฝกวิชาชีพ การฝกมี ๓ แบบ คือ การฝกท่ัวไป การฝกเฉพาะดาน และการฝกเปนครั้งคราว 
ประเทศญ่ีปุนจะมีการจัดอุตสาหกรรมในเรือนจํา และการทํางานภายนอกเรือนจํา สําหรับใน
เรือนจํา แบบแรก รัฐเปนผูจัดหาวัตถุดิบในการผลิตทั้งหมดหรือบางสวน แบบที่สอง เอกชนผูทํา
สัญญาเปนผูจัดหาวัตถุดิบในการผลิตท้ังหมด สําหรับผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากการอุตสาหกรรมใน
เรือนจําจะมีองคกรที่มีชื ่อเรียกวา “JCA” ทําหนาท่ีใหการสนับสนุนชวยเหลือ และสงเสริม
ผลิตภัณฑโดยมีตราสินคาวา “CAPIC” ผูตองขังจะตองเสียภาษีใหแกรัฐในจํานวนท่ีไมมาก  
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 สําหรับงานราชทัณฑของประเทศไทยนั้นในอดีตนั้นมีการบริหารงานท่ีไมซับซอนโดย
จะเนนในเรื่องของการควบคุมมากกวาการฝกวิชาชีพ แตในปจจุบันนี้การบริหารงานราชทัณฑเนน
ในเรื่องของการ   ฝกวิชาชีพมากข้ึน จึงมีการบริหารงานท่ีมีความซับซอนมากข้ึน การฝกวิชาชีพ
ผูตองขังในเรือนจําแบงเปน  
 ๑.๑ การฝกวิชาชีพตามความเหมาะสม เปนการฝกวิชาชีพตามความรูความสามารถ
ของผูตองขัง และตามวัตถุดิบท่ีมีอยูในทองถ่ินนั้น ๆ เชน ภาคเหนือเปนการแกะสลักไมสัก  
 ๑.๒ การฝกวิชาชีพท่ีสามารถนําไปประกอบอาชีพ การฝกวิชาชีพท่ีนําไปประกอบ
อาชีพ  
  ๑) การฝกวิชาชีพระยะสั้น เชน การนวดแผนโบราณ การทํากรอบรูปวิทยาศาสตร 
  ๒) การฝกวิชาชีพระยะยาว เชน ชางแกะสลักไมสัก ชางสี เครื่องเรือนไม ชางปูน   
 ๑.๓ การฝกทักษะอาชีพ เพ่ือพัฒนาไปสูการเปนเรือนจําอุตสาหกรรม การจําหนาย
ผลิตภัณฑอาจจะจําหนายที่เรือนจํานั้นเองหรือจําหนายในเทศกาลตางๆ  
 ๒. คาตอบแทนการทํางานของผูตองขัง 
 เม่ือผูตองขังฝกวิชาชีพหรือทํางานแลวจะไดรับคาตอบแทนจากการทํางาน สําหรับ
คาตอบแทน การทํางานนี้ทุกประเทศจัดใหมีเหมือนกันแตมีความแตกตางกันในรายละเอียดดังนี้  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา การฝกวิชาชีพจะผลิตสินคาเพ่ือจําหนายใหแกหนวยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยจะจัดหางานท่ีแตกตางกับงานของหนวยงานเอกชน ผูตองขังจะไดรับ
คาจางแรงงานเชนเดียวกับท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมภายนอก และจะตองเสียภาษี และ
สามารถทํางานลวงเวลาได  
 สําหรับประเทศญ่ีปุน การทํางานของผูตองขังในเรือนจํา รัฐจะใหรางวัลตอบแทนเปน
สินน้ําใจแกผูตองขัง  โดยจะจายใหเปนเบี้ยเลี้ยงซ่ึงเปนคาตอบแทนการทํางานท่ีมีจํานวนไมมากนัก
หรือเปนสิ่งอ่ืนท่ีมีมูลคาเทากัน กอนใหเพ่ิมในแตละเดือนสําหรับการคํานวณจํานวนเงินพิจารณาจาก
สัมฤทธิ์ผลในการทํางานของผูตองขังและปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางาน (พ.ร.บ. ผูตองขังประเทศ
ญ่ีปุน มาตรา ๙๘) แตถาผูตองขังไมยอมทํางานภายในหกเดือนคาตอบแทนนี้จะลดลงจนหมด เงิน
ในสวนนี้รัฐจะเปนผูเก็บไวและจายใหแกผูตองขังเม่ือพนโทษ การทํางานของผูตองขังในประเทศ
ญ่ีปุนจะไมมีคาลวงเวลา 
 ในประเทศไทยกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห ง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๔๗๙ การกําหนดคาตอบแทน หากงานท่ีจัดใหผูตองขังทํามีกําไร 
ผูตองขังจะไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัล ไดแกผูตองขังท่ีมีสวนรวมทํางานนั้น (ขอ ๕๙) รางวัลท่ี
จะจายใหอธิบดีพิจารณากําหนดตามท่ีเห็นสมควรแตสําหรับผูตองขังตองจายไมเกินรอยละหาสิบจาก
กําไรท่ีได คาตอบแทนของผูตองขังจะถูกเก็บไวโดยเรือนจําและผูตองขังสามารถเบิกออกมาใชจาย
ได รางวัลท่ีจะจายใหแกผูตองขังจะตองพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการในขอบังคับท่ีอธิบดี
กําหนดโดยคํานึงถึงแรงงานท่ีผูตองขังมีสวนรวม ความมัธยัสถในการใชวัสดุความประณีตเรียบรอย
ของงาน ความรวดเร็วในการทํางาน ความอุตสาหะ การถนอมและการรักษาเครื่องมือเครื่องใช และ

คุณคาของงาน ประกอบกับลําดับชั้นและประเภทของผูตองขัง การจายรางวัลใหผูตองขังใหกําหนด
เปนสวนไมเกินคนละ ๑๒ สวนจากรางวัลท่ีตองจายไมเกินรอยละหาสิบจากกําไรท่ีไดตามเกณฑดังนี้ 
ผูท่ีทํางานอยูในข้ันดีมาก ไมเกิน ๖ สวน  ผูท่ีทํางานอยูในข้ันดี ไมเกิน ๔ สวน ผูท่ีทํางานอยูในข้ัน
พอใช ไมเกิน ๒ สวน ลําดับข้ันและประเภทของผูตองขัง ใหไวดังนี้   ๑) ชั้นเยี่ยม ๖ สวน ๒) ชั้นดีมาก ๕ 
สวน ๓) ชั้นดี ๔ สวน ๔) ชั้นกลาง คนตองขังและคนฝาก ๓ สวน ๕) ชั้นเลว ๒ สวน ๖) ชั้นเลวมาก 
๑ สวน (ขอ ๖๐) 
 
๔. ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการฝกวิชาชีพและคาตอบแทนการทํางานของผูตองขังของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุน พบวามีขอเสนอแนะท่ีสามารถนํามาปรับใชในงานราชทัณฑไทยได
ดังนี้ 
 ๑. การฝกวิชาชีพของผูตองขัง 
 การลงโทษในปจจุบันไดมีการแกไขฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปนพลเมืองดี กลับเขาสู
สังคมไดอยางมีความสุข ผูตองขังจะไดรับการอบรมและฝกวิชาชีพตางๆ ท่ีมีอยูในเรือนจําเพ่ือให
สามารถนําวิชาชีพท่ีไดรับการฝกฝนออกไปประกอบอาชีพหลังจากพนโทษ สําหรับการฝกวิชาชีพ
ของผูตองขังมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  
 ๑.๑ การทําตามคําสั่งของเจาพนักงาน 
 จากพระราชบัญญัติราชทัณฑบังคับวาผูตองขังจะตองทํางาน ไมมีสิทธิท่ีจะเลือกวาจะ
ทํางานหรือไม รวมถึงไมมีสิทธิท่ีจะเลือกประเภทของงานท่ีตองทํา บทบัญญัติดังกลาวกําหนดให
ผูตองขังทํางานตามคําสั่งของเจาพนักงานเรือนจําและทัณฑสถาน 
 ขอเสนอใหแกไขกฎหมายในสวนของสิทธิท่ีจะเลือกประเภทของงานท่ีตองทํา เพราะ
ผูตองขังแตละคนมีความรู ความสามารถ ความถนัด และสภาพรางกายท่ีแตกตางกันไปรวมท้ังมี
ความตองการ  ฝกวิชาชีพท่ีแตกตางกัน จึงควรใหผูตองขังไดเลือกประเภทของงานท่ีตองทําได 
เชนเดียวกับประเทศญ่ีปุนซ่ึง   มีการฝกวิชาชีพผูตองขังตามความเหมาะสมโดยมีการทดสอบ
จิตวิทยา ความพรอม ทัศนคติ สติปญญา และมีการจําแนกซํ้าเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง  
 โดยแกไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๔๗๙ มาตรา ๒๒ บัญญัติไววา “นักโทษ
เด็ดขาดตองทํางานตามคําสั่งของเจาพนักงานเรือนจํา” เปน “นักโทษเด็ดขาดตองทํางาน ตาม
ความรู ความสามารถ ความถนัด และสภาพรางกาย”เพ่ือใหผูตองขังไดฝกอาชีพตามความ
ตองการ และสามารถพัฒนานําความรูความชํานาญไปประกอบอาชีพเม่ือพนโทษ  
 ๑.๒ การจัดต้ังเรือนจําทองถ่ินเพ่ือฝกอาชีพใหตรงตอความตองการของทองถ่ิน 
 ในปจจุบันกรมราชทัณฑของประเทศไทยใหแตละเรือนจํา ตองหาผูวาจางแรงงาน
ผูตองขังเอง   ทําใหไดผูวาจางรายยอยในทองถ่ิน ซ่ึงจางแรงงานในปริมาณท่ีไมมาก แตถามีการจาง
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เปนตน เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีหนวยงานท่ีชื่ออุตสาหกรรมสหพันธผูตองขังคอยดูแล
ใหความคุมครองสิทธิผูตองขัง 
 โดยแกไขกฎกระทรวงมหาดไทยซ่ึงออกตามความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ.๒๔๗๙ ขอ ๓๖ บัญญัติไววา “การตรวจคนสิ่งของท่ีตัวผูตองขังนั้น ถาผูตองขังเปน
ชายใหเจาพนักงานชายเปนผูตรวจ ถาผูตองขังเปนหญิงใหเจาพนักงานหญิงเปนผูตรวจ หากไมมีเจา
พนักงานหญิงก็ใหผูตองขังนั้นเอง แสดงสิ่งของท่ีตนมีติดตัวมาตอเจาพนักงานท่ีมีหนาท่ีตรวจ หากวา
ยังเปนท่ีสงสัยวาผูตองขัง จะไมแสดงสิ่งของท่ีมีอยูท้ังหมด ก็ใหเชิญหญิงอ่ืนท่ีเชื่อถือมาชวยทําการ
ตรวจให”เปน “การตรวจคนสิ่งของท่ีตัวผูตองขังนั้น ถาผูตองขังเปนชายใหเจาพนักงานชายเปน
ผูตรวจ ถาผูตองขังเปนหญิงใหเจาพนักงานหญิงเปนผูตรวจ หากไมมีเจาพนักงานหญิงก็ใหผูตองขัง
นั้นเอง แสดงสิ่งของท่ีตนมีติดตัวมาตอเจาพนักงานท่ีมีหนาท่ีตรวจ หากวายังเปนท่ีสงสัยวาผูตองขัง 
จะไมแสดงสิ่งของท่ีมีอยูท้ังหมด ก็ใหเชิญหญิงอ่ืนท่ีเชื่อถือมาชวยทําการตรวจให ท้ังนี้ใหตรวจคน
ในขณะผูตองขังสวมเส้ือผา โดยมีเจาหนาท่ีช้ันพัศดีข้ึนไปเปนผูควบคุม” 
 ๑.๔ ปฏิรูปรูปแบบในการลงโทษผูกระทําผิดจากปญหาเก่ียวกับความแออัดในเรือนจํา  
 เนื่องจากมีขอจํากัดทางดานงบประมาณ และอัตรากําลังในการบริหารงานราชทัณฑ
ของไทย ในขณะท่ีกระบวนการยุติธรรมของไทยยังนิยมใชโทษจําคุกในการลงโทษผูกระทําผิดแม
ผูกระทําผิดเล็กนอย  ทําใหมีจํานวนผูตองขังในเรือนจําเปนจํานวนมากสงผลทําใหการฝกวิชาชีพใน
เรือนจําของไทยเปนไปดวยความยากลําบาก ท้ังดานการแกไขฟนฟูผูตองขังและการจัดสวัสดิการ
ตาง ๆ ใหแกผูตองขัง ทําใหคุณภาพชีวิตของผูตองขังดอยลงไปดวยเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ี
พัฒนาแลว  
 ขอเสนอใหนํามาตรการเลี่ยงโทษจําคุกมาใชในกระบวนการยุติธรรมไทยใหมากข้ึน เพราะ
ผูท่ีกระทําผิดโดยพลั้งพลาดในคดีเล็กนอยควรไดรับโอกาสอบรมแกไข แทนการจําคุกท้ังนี้เพ่ือเก็บ
พ้ืนท่ีและทรัพยากรในเรือนจําไวสําหรับผูกระทําผิดท่ีจําเปนตองไดรับการอบรมแกไขในเรือนจําหรือ
พวกท่ีมีลักษณะรายและเปนอันตรายตอสังคมเทานั้น เชนเดียวกับประเทศญ่ีปุนซ่ึงการลงโทษจําคุก
จะใชกับบุคคลท่ีเปนภัยและอันตรายตอสังคมเทานั้น เนื่องจากการจําคุกในระยะเวลาอันสั้นก็จะเกิด
ปญหาตามมา ต้ังแตทําใหสภาพครอบครัวของผูกระทําผิดแตกแยกและมีปมดอย ในสังคมผูกระทํา
ความผิดอาจเรียนรูพฤติกรรมในทางลบจากผูกระทําความผิดอ่ืนระหวางตองโทษ จําคุก เม่ือพนโทษ
จําคุกแลวก็กลับมากระทําความผิดซํ้าและรุนแรง กวาเกาอีก๕ นอกจากนี้ในระยะเวลาตองโทษรัฐ
จะตองเสียคาใชจาย เลี้ยงดูผูกระทําผิดในการฝกวิชาชีพอีกเปนจํานวนมาก การรอการลงโทษจําคุก
โทษรัฐยังไดรับประโยชนจากการทํางานบริการสังคม จากผูกระทําผิดไดอีกดวยและชวยแกปญหา
ความแออัดของเรือนจําท่ีเปนอยูในปจจุบันและแกไขปญหาสังคมไดดีข้ึน  
                                                           

๕ วัชราภรณ จิตรชุม, “การหลีกเลี่ยงการลงโทษจําคุกโดยงานคุมประพฤติศึกษาเฉพาะอัตราโทษการรอ
การลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา”, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
๒๕๔๕. 

จากผูวาจางรายใหญจะมีการพัฒนากระบวนการในการผลิต การพัฒนาโรงงาน การพัฒนาฝมือ
แรงงานผูตองขัง รวมท้ังมีการจายคาตอบแทนท่ีมากกวา และในหลักสูตรการการฝกวิชาชีพสวนใหญ
จะมีการกําหนดหลักสูตรจากสวนกลางทําใหไมตรงตอความตองการของทองถ่ินนั้น ๆ  
 ขอเสนอใหมีการพัฒนาระบบเรือนจําทองถ่ินข้ึนในประเทศไทย โดยอาจสังกัดองคกร
ปกครองทองถ่ินตาง ๆ เชน องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร เปนตน นอกจากนี้กรมราชทัณฑ
ของประเทศไทยควรเปนผูจัดหาผูวาจางแรงงานผูตองขังเอง เพราะการพัฒนาระบบเรือนจําทองถ่ิน
ข้ึนในประเทศไทยจะทําใหไดหลักสูตรการการฝกวิชาชีพท่ีตรงตอความตองการของทองถ่ินและการ
ท่ีกรมราชทัณฑของประเทศไทยเปน  ผูจัดหาผูวาจางแรงงานผูตองขังเองจะไดผูวาจางรายใหญท่ีมี
การพัฒนากระบวนการในการผลิต การพัฒนาโรงงาน การพัฒนาแรงงานผูตองขัง รวมท้ังมีการจาย
คาตอบแทนท่ีมากกวา เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงมี ระบบเรือนจําทองถ่ิน (Local 
correctional facilities) เพ่ือการฝกอาชีพ เชน การเปนพนักงานรับโทรศัพท การผลิตอุปกรณ
เก่ียวกับแวนตา เปนตน โดยใชวัสดุอุปกรณของผูวาจาง  
 โดยแกไขพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ซ่ึงบัญญัติไววา “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการ
บริหารสวนตําบลมีอํานาจ และหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
 (๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน” เปน “(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและ
สนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังการจัดตั้งเรือนจํา
ทองถ่ินท่ีมีอํานาจควบคุมผูกระทําผิดท่ีมีอัตราโทษ จําคุกไมเกิน ๒ ป โดยเริ่มจากองคกร
ปกครองทองถ่ินท่ีมีความพรอม” 
 ๑.๓ การตรวจคนกอนการฝกวิชาชีพ 
 การตรวจคนกอนการฝกวิชาชีพเพ่ือเปนการปองกันไมใหผูตองขังนําวัสดุอุปกรณจาก
โรงฝกวิชาชีพติดตัวออกไปใชสําหรับการหลบหนีออกจากท่ีคุมขัง หรือใชเปนอาวุธในการทําราย
รางกายกันแตการตรวจคนนั้นใหความคุมครองสิทธิของผูตองขังในการถูกตรวจคนไวเพียงพอหรือไม 
เนื่องจากกฎกระทรวงบัญญัติแตเพียงหลักเกณฑในการตรวจคนไวเทานั้น แตในรายละเอียดของ
วิธีการตรวจคนมิไดบัญญัติไวซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีใชดุลพินิจในการตรวจคนรางกาย
ของผูตองขังไดอยางกวางขวาง 
 ขอเสนอใหกําหนดรายละเอียดของวิธ ีการตรวจคนโดยไมควรเปดโอกาสให
เจาหนาที่ใชดุลพินิจในการตรวจคนรางกายของผู ตองขัง และควรมีการตรวจสอบการใช
อํานาจของเจาพนักงาน เพราะการตรวจคนนั้นควรใหความคุมครองสิทธิของผูตองขังในการถูก
ตรวจคนไวไมเพียงพอ เนื่องจากรายละเอียดของวิธีการตรวจคนนั้นมิไดบัญญัติไวซ่ึงเปนการเปด
โอกาสใหเจาหนาท่ีใชดุลพินิจในการตรวจคนรางกายไดอยางกวางขวาง โดยเฉพาะการตรวจคน
ภายในรางกายซ่ึงอาจกระทําโดยวิธีท่ีรุนแรง หรือกระทําโดยเปดเผยตอผูอ่ืน เชน การใหเปลือยกาย 
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 โดยแกไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ซ่ึงบัญญัติไววา“ผูใดกระทําความผิดซ่ึงมี
โทษจําคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจําคุกไมเกินสามป” เปน“ผูใดกระทําความผิดซ่ึงมีโทษจําคุก 
และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจําคุกไมเกินหาป” โดยคํานึงถึงประเภทของความผิดและลักษณะของ
ความผิด เนื่องจากอยูในระยะเวลาท่ีเห็นวาศาลสามารถท่ีจะเอ้ืออํานวยใหดุลยพินิจของศาล
กวางขวางพอท่ีจะใหโอกาสผูกระทําความผิดไดรับโอกาสอยูรวมกับผูอ่ืนแทนการลงโทษจําคุกและ
เปนการใหโอกาสกับผูกระทําความผิดในความผิดท่ีมีอัตราโทษไมสูงจนเกินไปนัก ท้ังยังเปนการทัน
ตอสภาวะการณตาง ๆ เศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนชวย บรรเทาความเดือดรอน
กรณีเรือนจําแออัดและผลกระทบตาง ๆ ท่ีตามมาในการฝกวิชาชีพ 
 ๑.๕ การจําหนายผลิตภัณฑจากการฝกวิชาชีพ 
 ผลผลิตท่ีเกิดจากการฝกวิชาชีพของประเทศไทยจะมีการจําหนายท่ีเรือนจํานั้นเองหรือ
จําหนาย ในเทศกาลตางๆ เชน งานนิทรรศการผลิตภัณฑราชทัณฑ งานวันพบญาติ เปนตน ซ่ึงทําให
การกระจายสินคาผลผลิตท่ีเกิดจากการฝกวิชาชีพไมท่ัวถึง นอกจากนี้การอยูในระบบราชการทําให
เกิดความไมคลองตัวในการทํางาน เชน การบริหารจัดการ การตลาด การจัดจําหนาย การ
ประชาสัมพันธ เปนตน  
 ขอเสนอใหมีการพัฒนาหนวยงานพิเศษโดยออกแบบโครงสรางองคกรรูปแบบอ่ืนท่ีมิใช
สวนราชการ เพราะการฝกวิชาชีพจะตองเกิดความคลองตัวในการทํางานท้ังการบริหารจัดการการ
ฝกวิชาชีพ การตลาด การจัดจําหนาย และการประชาสัมพันธของผลิตภัณฑราชทัณฑ เชนเดียวกับ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีหนวยงานท่ีชื่ออุตสาหกรรมสหพันธผูตองขัง หนวยงานนี้เปนความรวมมือ
ของรัฐบาลในการวาจางและฝกวิชาชีพผูตองขังใหสามารถผลิตผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพ 
โดยจะมีการผลิตสินคาเพ่ือจําหนายใหแกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานท่ีไมหวังผลกําไร 
รวมท้ังรับงานมาจากภาคเอกชน และประเทศญ่ีปุน ซ่ึงมีองคกรท่ีมีชื่อเรียกวา “Japanese 
Correctional Association” เพ่ือทําหนาท่ีใหการสนับสนุนชวยเหลือ และสงเสริมผลิตภัณฑท่ีเกิด
จากฝมือผูตองขังโดยมีตราสินคาวา “CAPIC”  
 โดยใหมีการพัฒนาหนวยงานพิเศษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๖ ซ่ึงบัญญัติไววา “การปรับเปลี่ยนสวนราชการเปนองคการ
มหาชน หรือองคกรรูปแบบอ่ืนท่ีมิใชสวนราชการ เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปน ไปอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชน” เปน “การปรับเปลี่ยนสวนราชการเปน
องคการมหาชน หรือองคกรรูปแบบอ่ืนท่ีมิใชสวนราชการ เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปน ไป
อยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชน โดยมีการตั้งหนวยงานการฝก
วิชาชีพผูตองขังใหเปนองคกรรูปแบบอ่ืนท่ีมิใชสวนราชการ” 
 ๒. คาตอบแทนการทํางานของผูตองขัง 
 การฝกวิชาชีพในเรือนจํานอกจากจะทําใหผูตองขังไดมีความรูในการประกอบอาชีพ
แลว ยังมีรายได ซ่ึงไดรับจากการทํางานเพ่ือการใชจายซ้ือของใชสวนตัวท่ีจําเปนจากรานคา

สงเคราะหผูตองขังขณะอยูในเรือนจําและเปนเงินทุนไวประกอบอาชีพ สําหรับคาตอบแทนการ
ทํางานของผูตองขัง มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ๒.๑ การจายคาตอบแทนการทํางานของผูตองขังอยางเปนธรรม  
 จากกฎหมายเก่ียวกับงานราชทัณฑมีการกําหนดใหคาตอบแทนผูตองขังไมเกินรอยละ
หาสิบจากกําไร แตไมไดกําหนดวาจะตองจายเทาไหรทําใหสามารถจายใหตํ่ากวารอยละหาสิบ
เทาใดก็ได ทําใหเกิดการจายคาตอบแทนอยางไมเปนธรรม 
 ขอเสนอใหแกกฎหมายใหมีการกําหนดข้ันตํ่าของคาตอบแทนแรงงานไว เพราะจะทํา
ใหการจายคาตอบแทนการทํางานของผูตองขังเปนธรรมมากขึ้น เชนเดียวกับในขณะที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงกําหนดใหผูตองขังไดรับคาตอบแทนการทํางานเชนเดียวกับที่ทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมภายนอกและจะตองเสียภาษี  และประเทศญี่ปุนซึ่งรัฐจะใหคาตอบแทนแรงงาน
เปนสินน้ําใจแกผูตองขังโดยจายใหเปนเบ้ียเลี้ยงเปนเงินเพียงเล็กนอยและคอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ตามความสามารถและตองเสียภาษี เนื่องจากคาจางเปนคาตอบแทนในการทํางานที่มี
ความสําคัญมากที่เปนรายไดหลักและเปนฐานในการคํานวณเงิน ตอบแทนประเภทอ่ืน๖ 
นอกจากนี้เม่ือพิจารณาจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ควรมีคาลวงเวลาดวย
ซ่ึงเปนเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางานลวงเวลา กลาวคือ การทํางานนอก 
หรือเกินเวลาทํางานปกติ หรือเกินชั่วโมงทํางานในแตละวันท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันตาม มาตรา 
๒๓ ในวันทํางานหรือวันหยุดแลวแตกรณี (มาตรา ๕) สําหรับคาลวงเวลานั้นแบงเปน ๒ ประเภท 
 (๑) คาลวงเวลาในวันทํางาน  
 นายจางตองจายใหลูกจางในอัตราไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของ อัตราคาจางตอชั่วโมงใน
วันทํางานตามจํานวนชั่วโมงท่ีทํา หรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางาน
ตามจํานวนผลงานท่ีทําไดสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย (มาตรา ๖๑) 
 (๒) คาลวงเวลาในวันหยุด  
 นายจางตองจายใหลูกจางในอัตราไมนอยกวาสามเทาของอัตรา คาจางตอชั่วโมงในวัน
ทํางานตามจํานวนชั่วโมงท่ีทํา หรือไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวัน ทํางานตาม
จํานวนผลงานท่ี      ทําไดสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย (มาตรา 
๖๓)๗  
 เม่ือพิจารณาจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ คาตอบแทนการทํางาน
ผูตองขังควรมีการพิจารณาถึง “อัตราคาจางข้ันตํ่า” ซ่ึงในแตละพ้ืนท่ีมีอัตราไมเทากัน 
คณะกรรมการคาจางตองพิจารณาตามมาตรฐานฝมือ ความรู ความสามารถ แตตองไมตํ่ากวาอัตรา
                                                           

๖กิติพงศ หังสพฤกษ, กฎหมายแรงงาน สัญญาจางแรงงาน และกฎหมายคุมครองแรงงาน, 
(กรุงเทพมหานคร:  สํานักวิญูชน, ๒๕๕๖),  หนา ๑๕๐. 

๗กิติพงศ  หังสพฤกษ, กฎหมายแรงงาน สัญญาจางแรงงาน และกฎหมายคุมครองแรงงาน, หนา 
๑๕๓ - ๑๕๔ 
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คาจางข้ันตํ่าท่ีคณะกรรมการคาจางกําหนด (มาตรา ๘๗ วรรคทาย) การกําหนดคาตอบแทนการ
ทํางานผูตองขังควรดูถึงอัตราคาจางข้ันตํ่า ในแตละพ้ืนท่ีของจังหวัดซ่ึงเรือนจําต้ังอยู แตผูตองขังจะ
ทํางานไดประมาณวันละ ๕ ชั่วโมงเนื่องจากตองเสียเวลาไปกับการนับยอดผูตองขังจึงคิดคาจางใน
อัตรา ๖๐ % ของอัตราข้ันตํ่าในจังหวัดนั้น นอกจากนี้การคิดคาตอบแทนแรงงานผูตองขังควร
พิจารณาตนทุนการจัดต้ังโรงงาน คาสาธารณูปโภค และอุปโภคผูตองขัง รวมถึงสวัสดิการตาง ๆ ซ่ึง
รัฐตองใชจายดวย 
 โดยกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พ.ศ. ๒๔๗๙ ขอ ๖๐ บัญญัติไววา “รางวัลท่ีจะจาย ใหอธิบดีพิจารณากําหนดตามท่ีเห็นสมควร แต
สําหรับผูตองขังตองจายไมเกินรอยละหาสิบ” เปน “รางวัลท่ีจะจายใหอธิบดีพิจารณากําหนดตามท่ี
เห็นสมควร แตสําหรับผูตองขังตองจายไมเกินรอยละหาสิบและไมนอยกวารอยละหกสิบของอัตรา
คาจางข้ันต่ําในจังหวัดนั้น”       
 ๒.๒ การจายคาตอบแทนการทํางานเม่ือผูตองขังถูกลงโทษทางวินัย 
 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.๒๔๗๙ และกฎขอบังคับท่ีเก่ียวของในเรื่องการลงโทษ
ทางวินัยผูตองขังในปจจุบัน ยังขาดความชัดเจนท้ังทางดานบทบัญญัติของกฎหมายและข้ันตอนการ
ปฏิบัติในการลงโทษ ยังไมมีการกําหนดการกระทําท่ีเปนความผิดทางวินัยท่ีมีผลตอการจาย
คาตอบแทนผูตองขัง การใหเจาหนาท่ีใชดุลพินิจในการลงโทษงดการจายคาตอบแทนทําใหเกิด
ปญหาตอผูตองขัง  
 ขอเสนอใหกําหนดวาความผิดทางวินัยใดเปนความผิดท่ีมีผลตอการจายคาตอบแทน
การทํางานของผูตองขัง เชนเดียวกับประเทศญ่ีปุนซ่ึงกําหนดไววาผูตองขังใดท่ีไมยอมทํางานจะถูก
ลดคาตอบแทน  ลงเรื่อย ๆ จนถึงเดือนท่ีหกคาตอบแทนนั้นจะเทากับศูนย ท้ังนี้สามารถเทียบเคียง
จาก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๓ ซ่ึงบัญญัติไววา “ถาลูกจางจงใจขัดคําสั่งของ
นายจางอันชอบดวยกฎหมายก็ดี หรือละเลยไมนําพาตอคําสั่งเชนวานั้นเปนอาจิณก็ดี ละท้ิงการงาน
ไปเสียก็ดี กระทําความผิดอยางรายแรงก็ดี หรือทําประการอ่ืนอันไมสมแกการปฏิบัติหนาท่ีของตน
ใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริตก็ดี ทานวานายจางจะไลออกโดยมิพักตองบอกกลาวลวงหนาหรือให
สินไหมทดแทนก็ได” ซ่ึงอาจแยกได ๕ ประการ  
 ๑) จงใจขัดคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย  
 ๒) ละเลยไมนําพาตอคําสั่งเชนวานั้นเปนอาจิณ  
 ๓) ละท้ิงการงานไปเสีย      
 ๔) กระทําความผิดอยางรายแรง  
 ๕) กระทําประการอ่ืนอันไมสมแกการปฏิบัติหนาท่ีของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและ
สุจริต๘ 
                                                           

๘ อางแลว, หนา ๗๙ – ๘๕. 

 โดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.๒๔๗๙ มาตรา ๓๕ ซ่ึงบัญญัติไววา “เม่ือผูตองขัง
คนใดกระทําผิดวินัย ใหเจาพนักงานเรือนจําผูมีหนาท่ี พิจารณาโดยถองแท แลวลงโทษสถานหนึ่ง
สถานใด หรือหลายสถานด่ังตอไปนี้ (๕) ลดหรืองดประโยชนและรางวัลท้ังหมดหรือแตบางสวน
บางอยาง” เปน “เม่ือผูตองขังคนใดกระทําผิดวินัย ใหเจาพนักงานเรือนจําผูมีหนาท่ี พิจารณาโดย
ถองแท แลวลงโทษสถานหนึ่งสถานใด หรือหลายสถานด่ังตอไปนี้ (๕) ลดหรืองดประโยชนและ
รางวัลท้ังหมดหรือแตบางสวนบางอยาง หากผูตองขังนั้นจงใจขัดคําส่ังของผูควบคุมอันชอบดวย
กฎหมาย ละเลยไมนําพาตอคําส่ังเชนวานั้นเปนอาจิณ ละท้ิงการงานไปเสีย     กระทําความผิด
อยางรายแรง และกระทําประการอ่ืนอันไมสมแกการปฏิบัติหนาท่ีของตนใหลุลวงไปโดยถูกตอง
และสุจริต” 
 ๒.๓ การรองทุกขของผูตองขังจากการจายคาตอบแทนการทํางานท่ีไมเปนธรรม 
 ผูตองขังมีสิทธิในการยื่นคํารองทุกขตอเจาหนาท่ีเรือนจํา อธิบดี รัฐมนตรี หรือทูลเกลา
ถวายฎีกาตอพระมหากษัตริย โดยถาจะยื่นเปนหนังสือจะยื่นตอพัศดีหรือท่ีซ่ึงจัดไวสําหรับการนั้นก็
ไดซ่ึงอาจทําใหผูตองขังไมกลารองทุกขเนื่องจากตองผานเจาหนาท่ี  ท้ังนี้เทียบเคียงจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๒ บัญญัติไววา “บุคคลยอมมีสิทธิติดตามและ
รองขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐ และ
เจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลซ่ึงใหขอมูลโดยสุจริตแกองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐหรือหนวยงานของ
รัฐเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ
ยอมไดรับความคุมครอง” แสดงใหเห็นถึงความพยายามใหมีความโปรงใสและมีระบบการตรวจสอบ
และจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ นายจางตองจัดใหมีขอกําหนดเก่ียวกับการ
รองทุกขของลูกจางในขอบังคับเก่ียวกับการทํางานตามมาตรา ๑๐๘ (๗) ซ่ึงอยางนอยตองมี
รายละเอียดตามมาตรา ๑๐๙ ดังตอไปนี้ ท้ังนี้เพ่ือใหลูกจางทราบกระบวนการเก่ียวกับการรองทุกข
เม่ือลูกจางถูกกลาวหาวากระทําความผิด หรือไดรับการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมเก่ียวการทํางาน 
 ๑.ขอบเขตและความหมายของขอรองทุกข 
 ๒.วิธีการและข้ันตอนการรองทุกข 
 ๓.การสอบสวนและพิจารณาขอรองทุกข 
 ๔.กระบวนการยุติขอรองทุกข 
 การคุมครองผูรองทุกขและผูเก่ียวของ๙ 
 ขอเสนอใหมีการคุมครองสิทธิของผูตองขังในการรองทุกข โดยการแกไขกฎหมายใน
กรณีของการยื่นคํารองทุกขโดยไมมีเจาหนาท่ีราชทัณฑเขามาเก่ียวของเชนเดียวกับประเทศญี่ปุน
ซึ่งในงานราชทัณฑของประเทศญ่ีปุนจะเชิญอาสาสมัครใหเขามามีสวนรวมชวยเหลือกิจการของ

                                                           

๙ อางแลว, หนา ๒๔๗. 
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เรือนจําตาง ๆ ผูตองขังมีสิทธิยื่นเรื่องราวรองทุกขตอผูตรวจการเรือนจําท่ีไดรับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม๑๐ 
 โดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.๒๔๗๙ มาตรา ๓๔ บัญญัติไววา “ภายใตบังคับ
บทบัญญัติในภาค ๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาดวยอภัยโทษ เปลี่ยนโทษ
หนักเปนเบา และลดโทษ ผูตองขังยังมีสิทธิในอันท่ีจะยื่นคํารองทุกข หรือ เรื่องราวใดๆ ตอ
เจาหนาท่ีเรือนจํา อธิบดี รัฐมนตรี หรือทูลเกลาฯ ถวายฎีกาตอพระมหากษัตริยได ตามท่ีรัฐมนตรี
กําหนดไว”เปน “ภายใตบังคับบทบัญญัติในภาค ๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
วาดวยอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบา และลดโทษ ผูตองขังยังมีสิทธิในอันท่ีจะยื่นคํารองทุกข 
หรือ เรื่องราวใดๆ ตอเจาหนาท่ีเรือนจํา อธิบดี รัฐมนตรี หรือทูลเกลาฯ ถวายฎีกาตอ
พระมหากษัตริยได ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดไวและสามารถย่ืนเรื่องตอสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ไดโดยตรงจากอาสาสมัครท่ีเขามามีสวนรวมในการตรวจกิจการของเรือนจําท่ีไดรับมอบหมาย
จากผูตรวจการแผนดิน” 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง แกประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลคลองทับจันทรอําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแกว ศึกษาปญหา อุปสรรคในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนขององคการ
บรหิารสวนตําบลคลองทับจันทรอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกวและศึกษาขอเสนอแนะในการ
สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลคลองทับจันทร
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกวการวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสัมภาษณกลุม
ตัวอยาง คือ ผูนําชุมชนรวมท้ังสิ้น ๔๒ คนไดแกนายกองคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลคลองทับจันทรจํานวน ๒๒ คนผูนําฝายปกครองจํานวน ๙ คนผูนํากลุมองคกรจํานวน ๔ คน
ผูนํากลุมอาชีพจํานวน ๕ คนและขาราชการสวนภูมิภาคท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีตําบลคลองทับจันทร
จํานวน ๒ คน 
 ผลการศึกษาพบวา 
 ๑. องคการบริหารสวนตําบลคลองทับจันทร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกวให
การสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนโดยการจัดทําโครงการ/กิจกรรมสงเสริมแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงนอยมากซ่ึงเปนกิจกรรมการพัฒนากลุมอาชีพและกิจกรรมสงเสริมเกษตร                 
แบบผสมผสานเทานั้นและเขาใจเก่ียวกับการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครอบครัวสวนใหญไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยคนละ ๑ ครั้งและ
เขาใจเก่ียวกับการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวสวนใหญไดรับ
การฝกอบรมเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยคนละ ๑ ครั้ง 
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 ๒. ปญหาอุปสรรคในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองทับจันทรอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกวไดแก ปญหาดาน
บุคลากรเนื่องจากพนักงานสวนตําบลผูปฏิบัติหนาท่ีตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอีกหลาย
ตําแหนงทําให ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางจริงจังและตอเนื่อง
และปญหา ดานงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดซ่ึงไมสอดคลองกับภารกิจท่ีหลากหลายตามอํานาจ
หนาท่ี 
 ๓. ขอเสนอแนะในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนขององคการ
บริหารสวนตําบลคลองทับจันทรอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกวไดแก องคการบริหารสวน
ตําบลควรมีการประชาสัมพันธการใหความรูความเขาใจแกประชาชนอยางจริงจังและตอเนื่อง
สงเสริมการรวมกลุมประชาชนท่ีมีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ใหเปนรูปธรรมในตําบลคลองทับจันทรสรางศูนยสาธิตการทําเกษตรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
ตําบลคลองทับจันทร และนําประชาชนท่ีสนใจไปศึกษาดูงานแหลงเรียนรูพ้ืนท่ีอ่ืนและจัดสรร
งบประมาณท่ีสามารถเห็นเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนกวาการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก
ประชาชน 

คําสําคัญ : บทบาท, เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were (1) to study the role supporting  
sufficiency economy concept of KlongTup Chan sub-District Administrative 
Organization, Aranyaprathet District, Sa Kaeo Province. (2) to study the problems of 
implementation of sufficiency economy concept in KlongTup Chan Sub-District 
Administrative Organization, Aranyaprathet District, Sa Kaeo Province and (3) to 
recommend the mean of supporting and  implementing the  sufficiency economy 
concept in KlongTup Chan Sub-District administrative Organization, Aranyaprathet 
District, Sa Kaeo Province. 

 Methodology was the qualitative research, collecting data by 
interviewing  42 community leaders, including Sub-District Chair person,deputy-Chair 
persons, and Sub-District  secretaries, 22 local administrative officials of Tambon 
KlongTup Chan, 9 organization leaders, 4 vocational leaders, and 5 civil service 
administrators of KlongTup Chan Sub-District Administrative  Organization.  
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 The findings of this research were as follows: 
 1. The KlongTup Chan Sub-District Administrative Organization had not 
provided sufficient promotion of the concepts of sufficiency economy which could 
be seen in the fact that there were few projects and activities being carried out to 
support the concept. Most activities were only involved with occupational 
development and integrated agriculture. They also understood how to apply 
sufficiency economy concepts at a personal and family level. Most people received 
training on sufficiency economy concept at least one time.  
 2. The problem of implementation of sufficiency economy concept in 
KlongTup Chan Sub-District Administrative Organization, Aranyaprathet District, 
SaKaeo Province were the limited personnel. The current officials have many 
responsibilities and need to operate in other positions, and therefore their duties 
regarding sufficiency economy concepts cannot be performed seriously and 
continuously. An additional obstacle was the limited budget, not appropriate to 
various delegated task.  
 3. Recommendation for supporting the sufficiency economy concept of  
KlongTup Chan Sub-District Administrative Organization, Aranyaprathet District,                  
Sa Kaeo Province was that Tub Chan Sub-District Administrative Organization should 
publicize sufficiency economy concepts to the public to educate the public 
seriously and continuously, to promote the integration of the concept of sufficiency 
economy so that it can be materialized. There should be a demonstrative 
agricultural center according to the sufficiency economy philosophy at  KlongTup 
Chan Sub-District, so that the public who are interested in sufficiency agriculture 
should be invited to visit the center and should be educational trip to other areas 
and allocate the appropriate budget rather than supporting  the concept of 
sufficiency economy to the public. 

Keywords: role, sufficiency economy concept 

 

 

 

 
๑. บทนํา 
 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ประเทศไทยยังคงตอง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในหลายบริบทท้ังท่ีเปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ
จึงตองมีการเตรียมความพรอมของคนและระบบใหมีภูมิคุมกันพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนโดยยังคงอัญเชิญ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวปฏิบัติในการ
พัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ีมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี๘และแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๙และใหความสําคัญตอการรวมพลังสังคมจากทุกภาคสวนใหมีสวน
รวมดําเนินการในทุกข้ันตอนของแผนฯ พรอมท้ังสรางเครือขายการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
สูการปฏิบัติรวมท้ังการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่องการสราง
ขบวนการขับเคลื่อนฯมีเปาหมายหลักเพ่ือสรางกระแสสังคมใหมีการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปน
กรอบความคิดหรือสวนหนึ่งของวิถีชีวิตในหมูประชาชนทุกภาคสวนและทุกระดับโดยมีวัตถุประสงค
ของการขับเคลื่อนฯ๑ เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุน
ประชาชนทุกภาคสวนและทุกระดับใหสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน
ลักษณะท่ีสอดคลองกับหนาท่ีและบทบาทของแตละบุคคลไดอยางเหมาะสมและทายท่ีสุดนําไปสู
การปลูกฝงปรับเปลี่ยนจิตสํานึกและกระบวนทัศนในการดํารงชีวิตตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียงตลอดจนนําไปสูการปรับระบบและโครงสรางการพัฒนาใหอยูบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียงท้ังนี้ยุทธวิธีในการขับเคลื่อนจะมีการดําเนินการอยางเปนข้ันตอนและชัดเจนและจาก
วิกฤตการณซับไพรม (Sub-Prime) ในสหรัฐอเมริกาในป ๒๕๕๐ ครั้งนี้กลายเปนวิกฤตการณ
การเงินอันเนื่องมาจากการปลอยสินเชื่อรายยอยเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยและท่ีอยูอาศัยแกลูกคาท่ีมี
ความนาเชื่อถือหรือเครดิตตํ่ากวามาตรฐานทําใหในท่ีสุดไมมีศักยภาพพอท่ีจะชําระหนี้ใหแกบริษัทผู
ปลอยเงินกูไดซึ่งมีความรุนแรงมากกวาวิกฤตเศรษฐกิจป ๒๕๔๐ ของประเทศไทยจะเห็นไดจากการ
ลมลงอยางตอเนื่องของสถาบันการเงินชั้นนําท้ังในอเมริกาและยุโรปซ่ึงสงผลกลายเปนวิกฤต
เศรษฐกิจสรางความเสียหายครอบคลุมไปท่ัวโลกไมเวนประเทศไทยท่ีแมยังไมมีสถาบันการเงินใน
ประเทศรายใดตองฐานะสั่นคลอนจากวิกฤตครั้งนี้แตเม่ือเศรษฐกิจท่ัวโลกเกิดการชะลอตัวภาคการ
สงออกของไทยท่ีเปนชองทางสรางรายไดหลักของประเทศโดยมีสหรัฐฯ๒ และยุโรปเปนตลาดสงออก
สําคัญยอมไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมไดยอดการสั่งซ้ือสินคาท่ีชะลอตัวลงพรอมกันนี้
คาดการณกันวาในป ๒๕๕๒ สถานการณจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนจะเกิดปญหาดานเศรษฐกิจไดแก
ปญหาการวางงานท้ังจากสาเหตุการถูกปลดออกจากการเปนพนักงานบริษัทและปญหาการไมมี
ตลาดแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาจบใหมปญหาดานสังคมไดแกคนไทยโดยเฉพาะระดับกลาง
                                                 
 ๑กรมการพัฒนาชุมชน, แนวทางสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนสําหรับเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน, 
(กรุงเทพมหานคร: กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๕๔๘), หนา ๕๓. 
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และระดับลางมีคุณภาพชีวิตท่ีลดลงเปนอยางมากเกิดภาวะขาวยากหมากแพงจํานวนคนจนมีสูงข้ึน
ความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดมีมากข้ึน๓ ตลอดจนปญหาดานการศึกษาและปญหา
ดานสาธารณสุขก็ไดมีมากข้ึนเปนเงาตามตัวดังนั้นเม่ือประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอีก
ครั้งหลักการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระองคทานพระราชทานใหนี้จึงเหมาะสมอยางยิ่ง
ท่ีจะใชเปนเสนทางฝาวิกฤตของประชาชนทุกคนโดยหันมานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระองคทานมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันสรางความม่ันคงใหแกชีวิตอยางยั่งยืนซ่ึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนอีกองคกรของภาคราชการองคกรหนึ่งท่ีตองจัดทําแผนพัฒนารวมถึงการบริหาร
งบประมาณของตนเองภายใตแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามท่ีกลาวมา
ขางตนและใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวดําเนินการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ัง
ประเทศ๔ 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) เปนแนวทางการ
พัฒนาท่ีนําไปสูความสามารถในการพ่ึงตนเองในระดับตางๆอยางเปนข้ันตอนโดยลดความเสี่ยงจาก
ความผันแปรของธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตางๆโดยอาศัยความพอประมาณและ
ความมีเหตุผลการสรางภูมิคุมกันท่ีดีมีความรูความเพียรและความอดทนสติปญญาการชวยเหลือซ่ึง
กันและกันและความสามัคคีสามารถนําไปใชประโยชนไดในทุกระดับท้ังในระดับบุคคลและ
ครอบครัวระดับชุมชนและองคกรจนถึงระดับรัฐ๕ 
 ผูศึกษาเลือกศึกษาในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองทับจันทรอําเภออรัญ
ประเทศจังหวัดสระแกวเนื่องจากผูศึกษาเห็นวาตําบลคลองทับจันทรเปนตําบลขนาดเล็กประชากร
สวนใหญดําเนินชีวิตกํ่าก่ึงระหวางวิถีชีวิตแบบชนบทและวิถีชีวิตแบบในเมืองในสังคมมีความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผเปนสังคมแบบพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันแตก็ยังมีการดํารงชีวิตแบบสังคมเมืองท่ียังคง
มีการใชจายอยางฟุมเฟอยเนื่องจากพ้ืนท่ีตําบลคลองทับจันทรใกลเขตตัวเมืองสระแกวและมีการ
ขยายตัวของรานคาสะดวกซ้ือรานคาทันสมัยท่ีขยายออกมาสูตําบลคลองทับจันทรมากข้ึนซ่ึงตาม
คําสั่งกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีดําเนินการขับเคลื่อน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสูประชาชนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสามารถนํานโยบายสาธารณะ
ดังกลาวนี้ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมไดอยางไรและไดมากนอยเพียงใดผูศึกษาจึงสนใจท่ี
จะศึกษาบทบาทในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนขององคการบริหารสวน
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ตําบลคลองทับจันทรศึกษาปญหาในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองทับจันทรและศึกษาขอเสนอแนะในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงแกประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลคลองทับจันทรอําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแกวเพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนในนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชวีิตประจําวันของประชาชนและเพ่ือกําหนดเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืนๆและเปนแนวทางในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนใหมีผลอยาง
ยั่งยืนตอไป 
 
๒. วัตถุประสงคการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองทับจันทรอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาปญหาในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองทับจันทรอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชน
ขององคการบริหารสวนตําบลคลองทับจันทรอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

๓.ขอบเขตการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดศึกษาบทบาทในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แกประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลคลองทับจันทรอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
ไดแก การประชาสัมพันธการจัดฝกอบรมการศึกษาดูงานการสรางตัวอยาง การสงเสริมการประกอบ
อาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนและการสงเสริมการ
ประหยัดและอดออมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒ ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ไดแกสมาชิกสภาทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีอําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแกว จํานวน ๔๗ คนโดยเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จํานวน ๒๖ คน 
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองทับจันทรจํานวน ๒๑ คน ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ใช
ประชากรท้ังหมดศึกษา 
 
๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งท่ีเปนรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ(Quantitative Research) 
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 ๔.๒ ประชากร 
 ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ไดแกสมาชิกสภาทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีอําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแกว จํานวน ๔๗ คนโดยเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จํานวน ๒๖ คนและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองทับจันทร จํานวน ๒๑ คนซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ใช
ประชากรท้ังหมดศึกษา 
 ๔.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ (Standardized Interview) กลุมตัวอยาง
จํานวน๒กลุมโดยมีเนื้อหาการสัมภาษณแยกเปนประเด็นดังนี้ 
 ๑) ความคิดเห็นของผูตอบแบบสัมภาษณตอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒) บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แกประชาชน 
 ๓) ความคิดเห็นของผูตอบแบบสัมภาษณตอปญหาอุปสรรคในการสนับสนุนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชน 
 ๔.๔ การวิเคราะหขอมูล 
 เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพผูศึกษาจึงไดเลือกใชวิธีการวิเคราะห
ขอมูลแบบอรรถอธิบายและพรรณนาความโดยอาศัยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชประกอบการ
วิเคราะหรวมท้ังการสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางตามประเด็นคําถามแตละขอ
รวมกับการสังเกตการณแบบมีสวนรวมของผูศึกษาท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ีโดยการสังเกตลักษณะและ
พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นทัศนคติของกลุมตัวอยางรวมท้ังสภาพแวดลอมชุมชนท่ีสงผลตอ
การสัมภาษณของกลุมตัวอยางรวมท้ังศึกษาเอกสารขององคการบริหารสวนตําบลคลองทับจันทร
เก่ียวของกับหัวขอการวิจัยเพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณ 
๕. ผลการวิจัย 
 ๑. องคการบริหารสวนตําบลคลองทับจันทร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกวให
การสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนโดยการจัดทําโครงการ/กิจกรรมสงเสริมแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงนอยมากซ่ึงเปนกิจกรรมการพัฒนากลุมอาชีพและกิจกรรมสงเสริมเกษตร                 
แบบผสมผสานเทานั้นและเขาใจเก่ียวกับการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
และครอบครัวสวนใหญไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยคนละ ๑ ครั้งและ
เขาใจเก่ียวกับการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวสวนใหญไดรับ
การฝกอบรมเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ยคนละ ๑ ครั้ง 
 ๒. ปญหาอุปสรรคในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองทับจันทรอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกวไดแก ปญหาดาน
บุคลากรเนื่องจากพนักงานสวนตําบลผูปฏิบัติหนาท่ีตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอีกหลาย

 
ตําแหนงทําให ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางจริงจังและตอเนื่อง
และปญหา ดานงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดซ่ึงไมสอดคลองกับภารกิจท่ีหลากหลายตามอํานาจ
หนาท่ี 
 ๓. ขอเสนอแนะในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนขององคการ
บริหารสวนตําบลคลองทับจันทรอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกวไดแก องคการบริหารสวน
ตําบลควรมีการประชาสัมพันธการใหความรูความเขาใจแกประชาชนอยางจริงจังและตอเนื่อง
สงเสริมการรวมกลุมประชาชนท่ีมีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ใหเปนรูปธรรมในตําบลคลองทับจันทรสรางศูนยสาธิตการทําเกษตรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
ตําบลคลองทับจันทร และนําประชาชนท่ีสนใจไปศึกษาดูงานแหลงเรียนรูพ้ืนท่ีอ่ืนและจัดสรร
งบประมาณท่ีสามารถเห็นเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนกวาการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก
ประชาชน 

๖. ขอเสนอแนะ 
 ๖.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๑) ควรมีการสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจังและ 
  ๒) ควรกําหนดนโยบายในการสรรหาพนักงานเพ่ือสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงแกประชาชนใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
 ๖.๒ ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปปฏิบัติ 
  ๑) ควรใหความรูความเขาใจแกประชาชนการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับ
การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน 
  ๒) ควรดําเนินการสรรหาพนักงานจางเพ่ิมเติมเพ่ือชวยพนักงานสวนตําบลในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนใหเกิดผลเปนรูปธรรมมากกวา
นี้เนื่องจากบุคลากรคือองคประกอบสําคัญในการนํานโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
 ๖.๓ ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
  ๑) ควรศึกษาการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับประชาชน 
  ๒) ควรศึกษาการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับประชาชนในเชิง
เปรียบเทียบเพ่ือใหผลการศึกษาท่ีเหมือนหรือแตกตางในแตละพ้ืนท่ี 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมบูรณาการการต้ังเปาหมาย
เขากับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ในวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี ๒  ๒) เพ่ือ
เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง 
๓) เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
หลังการทดลอง ๔) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตรระหวางกลุมควบคุมและกลุม
ทดลองหลังการทดลอง ๕) เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตรของกลุมควบคุม
กอนและหลังการทดลอง  งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคการเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตรและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า จํานวน ๕๐ คน สุมแบงกลุม(random 
sampling) เปนกลุมควบคุม และกลุมทดลองกลุมละ ๒๕ คน  กลุมทดลองไดรับการสอนดวย
โปรแกรมบูรณาการการต้ังเปาหมายเขากับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  สวนกลุมควบคุมสอน
ตามปกติ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  ๑)  แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในวิชา
วิทยาศาสตร และ ๒)  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร การวิเคราะหขอมูลใชการ
ทดสอบคาที   (t-test )โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  ผลการวิจัย พบวา ๑) หลังการ
ทดลองกลุมทดลองมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .
๐๕ ๒) หลังการทดลองกลุมทดลองมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .๐๕ ๓) หลังการทดลองกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตรสูงกวากลุมควบคุม

                                                           

 ∗ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาควิชา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  รศ.ดร.รุงแสง  อรุณไพโรจน 
อาจารยท่ีปรึกษา 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .๐๕ ๔) หลังการทดลองกลุมควบคุมมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับท่ีระดับ .๐๕  

คําสําคัญ : การต้ังเปาหมาย, การสอนแบบสืบเสาะหาความรู, แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to develop a program Integrating 
Goal Setting into Inquiry Teaching Method in Science Subject of Mathayom Suksa 2. 
2) to compare achievement motivation in science subject of the experimental 
group before and after the experiment. 3) to compare achievement motivation in 
science subject between the control and experimental groups after the 
experiment.4) to compare achievement in science subject between the control and 
experimental groups after the experiment. 5) to compare achievement motivation 
in science  of the control group before and after the experiment. The samples 
consisted of 50 students whose achievement in science and achievement 
motivation in science were low, in second semester, the academic year 2013 of 
Mathayomsuksa 2, Nawaminthrachinuthit Bodindecha school. The sample was 
randomly assigned, 25 students in each group, to form the control and  
experimental  groups. The  experimental group was taught by the program 
Integrating Goal Settings into Inquiry Teaching Method. The control group studied in 
the regular science class. Data were, collected by using achievement in science and 
achievement motivation in science tests, analyzed by t-test at the 0.05 level of 
statistical significance. The results indicated that: 1) there were significant 
differences of achievement motivation in science subject of the experimental group 
before and after the experiment. 2) there were significant differences of 
achievement motivation in science subject between the control and experimental 
groups after the experiment. 3) there were significant differences of achievement in 
science subject between the control and experimental groups after the experiment. 
4) there were significant differences of achievement motivation in science subject of 
the control group before and after the experiment . 
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ท่ีตั้งไวใหประสบความสําเร็จแลว ผูเรียนจะเริ่มมีการต้ังเปาหมายท่ีสูงข้ึน มีความต้ังใจ พยายามและ
มุงม่ันสูงข้ึน เกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ข้ึน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู (Inquiry-based Learning) รวมกับแนวคิดทฤษฎีการต้ังเปาหมาย (Goal Setting Theory) 
เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตรใหสูงข้ึน ใหแก
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จังหวัดกรุงเทพมาหานคร 
 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๒.๑  เพ่ือพัฒนาโปรแกรมบูรณาการการต้ังเปาหมายเขากับการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูในวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
 ๒.๒  เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลอง
กอนและหลังการทดลอง 
 ๒.๓  เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมควบคุม
และกลุมทดลองหลังการทดลอง 
 ๒.๔  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตรระหวางกลุมควบคุมและกลุม
ทดลองหลังการทดลอง 
 ๒.๕  เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตรของกลุมควบคุมกอนและ
หลังการทดลอง 
 
๓. สมมตฐิานการวิจัย 
 ๓.๑  หลังการทดลองกลุมทดลองมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 
 ๓.๒ หลังการทดลองกลุมทดลองมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 
 ๓.๓  หลังการทดลองกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตรสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 
 ๓.๔ หลังการทดลองกลุมควบคุมมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไมแตกตางจากกอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 
 
๔. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 
 ๑. โปรแกรมบูรณาการการต้ังเปาหมายเขากับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปน
โปรแกรมท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร  

๑. บทนํา 
 วิทยาศาสตร ถือวา มีบทบาทสําคัญยิ่ งสํ าหรับสังคมโลกปจจุ บันและอนาคต 
วิทยาศาสตรนั้นมีความเก่ียวของกับชีวิตของทุกคนท้ังในการดํารงชีวิตและในงานอาชีพตางๆ 
เครื่องมือเครื่องใชเพ่ือความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน ลวนใชพ้ืนฐานความรูวิทยาศาสตร
ผสมผสานกับศาสตรอ่ืนๆ ความรูทางวิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมาก 
วิทยาศาสตรสงเสริมใหคนไดพัฒนาวิธีการคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิด
วิเคราะห วิจารณ อีกท้ังชวยใหมีทักษะท่ีสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการ
แกปญหาอยางเปนระบบ สามารถท่ีจะตัดสินใจโดยขอมูลท่ีหลากหลายท่ีนาเชื่อถือท่ีตรวจสอบได๑  
 ดังนั้น การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร จึงมีความสําคัญกับคนทุกคนเปนอยางมากท่ีจะ
พัฒนาใหเกิดการเรียนรูและสามารถท่ีจะนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใชไดอยางเต็มศักยภาพใน
การพัฒนาประเทศ แตจากรายงานในปจจุบันพบวาคุณภาพการเรียนวิชาวิทยาศาสตรยังตํ่า จาก
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test) 
คะแนน O-Net ปการศึกษา ๒๕๕๕ วิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ซ่ึงจากคะแนนท้ัง ๓ ระดับชั้นมีคะแนนเฉลี่ยตํ่า
กวารอยละ ๕๐ นอกจากนี้จากผลการประเมินนานาชาติท่ีผานมาท้ังโครงการ PISA  และTIMSS  
นักเรียนไทยไดคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตํ่ากวาเกณฑเฉลี่ยของนานาชาติ ผล
การประเมินนี้เปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จของการพัฒนาการศึกษาท่ีถูกอางอิงในหลายประเทศ๒ 
ผูวิจัยไดเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรท่ีจะตองพัฒนาผูเรียนใหเปนผู
มีแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตรสูงข้ึน โดยแรงจูงใจนั้นจะเปนแรงผลักดันใหผูเรียนมีความต้ังใจ
เรียน มุงม่ัน กระตือรือรน สนใจท่ีจะเรียนรูใหประสบความสําเร็จ ในการจัดการเรียนการสอนนั้น
การจูงใจถือวาเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งท่ีเอ้ือประโยชนใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 การพัฒนาผูเรียนใหประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือนําไปสูการ
สรางองคความรูดวยตนเองนั้น ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
(inquiry-based learning) เปนกระบวนการท่ีผูเรียนจะตองสืบคน เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และ
คนควาดวยวิธีการตางๆจนทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจและเกิดการรับรูความรูนั้นอยางมีความหมาย  
และไดนําแนวคิดทฤษฎีการต้ังเปาหมาย (Goal Setting Theory) ของเอ็ดวิน เอ. ล็อค (Edwin A. 
Locke) และแกรี่ ลาแทม (Gary Latham) มาพัฒนาใหผูเรียนมีเปาหมายในการเรียนเพ่ือนําไปสู
การประสบความสําเร็จของการเรียน เม่ือผูเรียนมีการต้ังเปาหมายและสามารถทําตามเปาหมาย
                                                           
 

๑กระทรวงศึกษาธิการ ,  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ,  
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๙๒ 
 ๒ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, คูมือสรางความรูความเขาใจแกผูบริหาร ครู และนักเรียนเพ่ือ
เตรียมความพรอมรองรับการประเมินตามโครงการนานาชาติ (PISA และTIMSS), (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
พริกหวานกราฟฟค จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๕๓. 
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 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ๑.  แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร  
 ๒. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร ม. ๒ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
 
๕. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ๑.  ประชากรท่ีใชในการศึกษา  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒  ป
การศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน ๑๒ 
หอง  
 ๒.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี 
๒    ปการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 
๒ หองเรียน จํานวนหองละ ๒๕ คน สุมจัดกลุมใหเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยวิธีการไดมา
ซ่ึงกลุมตัวอยาง ผูวิจัยหาจากคาเฉลี่ยของคะแนนสอบปลายภาควิชาวิทยาศาสตรของภาคเรียนท่ี ๑ 
ปการศึกษา ๒๕๕๖ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ จํานวน ๑๒ หอง จากนั้นทําการสุมแบบ
เฉพาะเจาะจงเลือกหองเรียนท่ีมีคาเฉลี่ยของคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตรตํ่าสุดจํานวน ๒ หองเรียน 
แลวใหนักเรียนท้ัง ๒ หองทําแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในวิชาวิทยาศาสตรแลวนําคะแนนสอบ
วิทยาศาสตรปลายภาคเรียนท่ี ๑ และคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนแตละคนของแตละ
หองมาจัดเรียงลําดับโดยใชคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตรและคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่าหองละ 
๒๕ คน ทําการสุมจัดกลุม (Random Assignment) เปนกลุมทดลองจํานวน ๒๕ คนและกลุม
ควบคุม  จํานวน ๒๕ คน 
 
๖. การดําเนินการทดลอง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง ตามข้ันตอนตอไปนี้ 
 ๑.  ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร จากคะแนนดิบการสอบ
ปลายภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ มาคํานวณหาคาเฉลี่ย 
 ๒.  วัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จํานวน ๒ หองเรียน เก็บมาเปนคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
กอนการทดลอง และทดสอบความแตกตาง 
 ๓.  ผูวิจัยดําเนินการทดลอง โดยใชโปรแกรมบูรณาการการต้ังเปาหมายเขากับการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ท่ีเปนกลุมทดลองในคาบแนะแนวและ
คาบวิชาวิทยาศาสตร  

 ๔.  เม่ือผูวิจัยดําเนินการทดลองเสร็จสิ้น ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมควบคุม และกลุม
ทดลองทําแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือนําคะแนน
ท่ีไดเก็บเปนคะแนนหลังการทดลอง 
 ๕. นําคะแนนจากแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนกลุมตัวอยางมาวิเคราะหเปรียบเทียบกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมฯ และสรุป
ขอเสนอแนะจากการเขารวมโปรแกรมฯ 
๗. ขอบเขตการวิจัย  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 
 ตัวแปรอิสระ  (Independent Variable)  คือ  โปรแกรมบูรณาการการต้ังเปาหมาย
เขากับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  คือ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ในวิชา
วิทยาศาสตร 
 
๘. ผลการวิจัย  จากการศึกษาปรากฏผลการวิจัยดังนี้  ๑. หลังการทดลอง นักเรียนกลุมทดลองท่ีไดรับการสอนดวยโปรแกรมบูรณาการการ
ต้ังเปาหมายเขากับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวากอนการทดลองอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  ๒. หลังการทดลอง นักเรียนกลุมทดลองท่ีไดรับการสอนดวยโปรแกรมบูรณาการการ
ต้ังเปาหมายเขากับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนกลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .๐๕  ๓.  หลังการทดลอง นักเรียนกลุมทดลองท่ีไดรับการสอนดวยโปรแกรมบูรณาการการ
ต้ังเปาหมายเขากับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียน
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .๐๕  ๔. หลังการทดลอง นักเรียนกลุมควบคุมท่ีไดรับการสอนปกติมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
แตกตางจากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับท่ีระดับ .๐๕ 
 
๙. อภิปรายผลการวิจัย  โปรแกรมบูรณาการการต้ังเปาหมายเขากับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ในการ
สรางโปรแกรมฯ ผูวิจัยไดใชแนวคิดทฤษฎีการต้ังเปาหมาย ซ่ึงเปนกิจกรรมใหนักเรียนสามารถท่ีจะ
ต้ังเปาหมายท่ีเริ่มจากการต้ังเปาหมายในชีวิต เพ่ือนําไปสูเปาหมายในการเรียนของตนเองซ่ึงถือวา 
เปนเปาหมายระยะยาว  จากนั้นใหนักเรียนไดหาแนวคิดท่ีนําไปสูเปาหมายของตนเองซ่ึงก็คือ 
เปาหมายระยะสั้นของนักเรียนท่ีจะสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายระยะยาวได เปนกิจกรรมท่ีให
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นักเรียนไดมีจุดหมายและแนวทางในการเรียนกอนท่ีจะเรียนเนื้อหาแตละครั้ง เม่ือนักเรียนมี
จุดหมายในการเรียนแลว จะทําใหนักเรียนไดทราบวาตนเองจะตองปฏิบัติและแสดงบทบาทอยางไร 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไวใหสําเร็จซ่ึงเปาหมายนี้เองท่ีจะสงผลใหนักเรียนเกิดแรงจูงในในการ
เรียน มีความมุงม่ัน พยายาม ดังทฏษฏีการต้ังเปาหมายของเอ็ดวิน เอ. ล็อก (Edwin A. Locke) 
และแกรี่ ลาแทม (Gary Latham) ไดกลาววาเปาหมายท่ีกําหนดไวของบุคคลแลว คือ แรงจูงใจใน
การทํางานท่ีสําคัญของบุคคล คือ ความต้ังใจหรือความมุงม่ันท่ีจะทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว
นั้นเอง๓ โดยในการต้ังเปาหมายนั้น ครูใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการต้ังเปาหมายดวยตนเอง ทําให
นักเรียนเกิดการยอมรับ อีกท้ังยังทําใหนักเรียนชื่นชมเปาหมายของตนเองเม่ือตนเองบรรลุเปาหมาย
นั้นๆ และหลังจากการต้ังเปาหมาย สิ่งสําคัญท่ีนักเรียนไดดําเนินการตอมา คือ การวางแผนเพ่ือ
นําไปสูเปาหมายนั้น โดยกอนท่ีจะเริ่มเรียนในแตละครั้งนักเรียนจะไดเขียนเปาหมายของตนเองลงใน
สมุดสูความสําเร็จ และทายคาบครูจะใหนักเรียนตรวจสอบตนเองวาเปาหมายท่ีไดต้ังไวนั้นบรรลุ
หรอืไมมากนอยเพียงใด ตองปรับปรุงและพัฒนาอยางไรบางเพ่ือเปนแนวทางในการต้ังเปาหมายใน
ครั้งตอไปใหดีข้ึน การใหนักเรียนไดตรวจสอบเปาหมายของตนเองนั้นถือวาเปนการใหขอมูล
ยอนกลับของตนเองเพ่ือท่ีนักเรียนจะไดรูความกาวหนาของตนเองวาการกระทํานั้นเขาใกลเปาหมาย
มากนอยเพียงใด เปนการกระตุนใหนักเรียนใหความสําคัญกับเปาหมายท่ีตนเองเองไดต้ังไว 
นอกจากนี้แลวการต้ังเปาหมายในการเรียนทําใหนักเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนวา
เปาหมายในชีวิตท่ีนักเรียนไดต้ังไวนั้น ตอมาเม่ือนักเรียนไดต้ังเปาหมายในการแตละครั้งแลว 
นักเรียนจะไดเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูในวิชาวิทยาศาสตร โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
นักเรียนจะไดเรียนรูจากกระบวนการท้ัง ๕ ข้ันตอน คือ  ๑. การสรางความสนใจ (Engane) เปน
ข้ันตอนการนําเขาสูบทเรียนโดยครูใหนักเรียนไดเรียนเรื่องท่ีเก่ียวกับเนื้อหาในหลักสูตร ซ่ึงให
นักเรียนเกิดความสงสัยจากการสาธิต การทดลอง  ๒. การสํารวจและคนหา (Explore) เปนข้ันตอน
ท่ีนักเรียนทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถามท่ีสนใจศึกษา มีการสํารวจ ตรวจสอบ  ลงมือปฏิบัติ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ๓. การอธิบาย (Explain) เปนข้ันตอนท่ีนักเรียนไดขอมูลอยางเพียงพอ
จากการสํารวจตรวจสอบแลว จึงนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห แปลผลและนําเสนอผลท่ีได ในรูปแบบ
ตางๆ  ๔. การขยายความรู (Elaborate) เปนข้ันการนําความรูท่ีสรางข้ึนไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม 
หรือแนวคิดท่ีไดคนควาเพ่ิมเติม หรือขอสรุปท่ีไดไปอธิบายสถานการณหรือเหตุการณอ่ืนๆ ทําใหเกิด
ความรูกวางขวางข้ึน และ ๕. การประเมินผล (Evaluate) เปนข้ันการประเมินการเรียนรูวานักเรียน
มีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด  เปนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเนนนักเรียน
เปนสําคัญ โดยเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลางในกิจกรรมการเรียนการสอน ไดกระตุนใหนักเรียนได
สังเกตการณเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน มีสวนรวมในประเด็นคําถาม แลวนําไปสูการตรวจสอบคนควาหา
ความรู จากการทดลองลงมือปฏิบัติดวยตนเองเพ่ืออธิบายสิ่งท่ีเกิดข้ึนนําไปสูความเขาใจข้ึนมาท่ีตอ

                                                           
 ๓ ณัฐพรหม  อินทุยศ, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันการพลเรือน วิทยาเขต
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ยอดจากความรูเดิมของนักเรียนเอง สรางเปนองคความรูข้ึนมา จากการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
นั้นเปนกระบวนการท่ีใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองเปนการใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพการ
เรียนรูของตนเองออกมารวมกับการเรียนเปนกลุม การไดแลกเปลี่ยนความเห็นจากเพ่ือนในกลุมและ
ตางกลุมในการคนควา อธิบายและลงขอสรุป เปนการฝกใหนักเรียน รูจักหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ตนเอง และความกระตือรือรนในการทํางานใหสําเร็จ และมีความอดทนและพยายามเพ่ือท่ีจะคนหา
คําตอบนั้นออกมา  เนื่องจากในการสอนแบบสืบเสาะนั้น ครูจะไมไดบอกโดยตรง แตจะใหนักเรียน
ไดสังเกตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเกิดเปนความสงสัยข้ึนมา จากนั้นใหนักเรียนพยายามคนควาหา
คําตอบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ืออธิบายความสงสัยของนักเรียนดวยตนเองเกิดเปน
เขาใจข้ึนมา  ในระหวางการเรียนครูไดจัดการเรียนการสอนใหมีความทาทาย โดยมีแขงขันการตอบ
คําถามและการทํางานรวมกันเปนกลุมเปนประจํา เพ่ือกระตุนใหนักเรียนมีความกระตือรือรนมาก
ข้ึน และนอกจากนี้ครูยังไดใหกําลังใจและกลาวคําชมเชยใหกับนักเรียนท้ังรายบุคคลและรายกลุม 
ขณะทํากิจกรรมท้ัง การทําใบงาน การทดลอง หรือการตอบคําถามทําใหนักเรียนมีความม่ันใจใน
ตนเองมากข้ึนในการทํางาน และในการทํากิจกรรมครูและนักเรียนไดรวมกันจัดอุปกรณเปนการให
นักเรียนไดเปนสวนหนึ่งของการทํางานดวย  ดังนั้น เม่ือนักเรียนมีเปาหมายในการเรียนรวมกับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูและ
นกัเรียนสามารถท่ีจะบรรลุเปาหมายท่ีตนเองไดต้ังไวแลวสงผลใหนักเรียนมีการต้ังเปาหมายท่ีสูงข้ึน 
มีความพยายาม อดทน มุงม่ันในการเรียนและการทํางานท่ีสูงข้ึนเพ่ือนําไปสูความสําเร็จในการเรียน 
สงผลใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงข้ึน คือ แรงจูงใจท่ีจะทํา สิ่งตาง ๆใหไดรับความสําเร็จ 
บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะมีความมานะพยายาม อดทน ทํา งานมีแผนต้ังระดับความหวังไวสูง
และพยายามเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไปได๔ และนําไปสูผลสัมฤทธิ์ในวิชา
วิทยาศาสตรสูงข้ึน 
๑๐. ขอเสนอแนะ 
 ๑๐.๑ ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังน้ี  ๑) ในการดําเนินกิจกรรมแตละครั้ง ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ของการต้ังเปาหมายในการเรียนและแนวทางการพัฒนาในครั้งตอไปของนักเรียนแตละคน เพ่ือเปน
แนวทางใหนักเรียนคนอ่ืนสามารถนําไปปรับใชในการต้ังเปาหมายและสามารถบรรลุเปาหมายใน
ครั้งตอไปได  
 ๒) จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เชน การ
สังเกต การเขียนอธิบายบนกระดาษ การทําใบงาน การนําเสนอผลงาน  และการทดลอง เปนตน 
เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพของตนเองออกมาอยางเต็มท่ี 

                                                           
 ๔ ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, จิตวิทยาการศึกษา,  (กรุงเทพมหานคร: พิมพดีจํากัด, ๒๕๕๓),    
หนา ๗๒.   
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 ๓) สรางบรรยากาศท่ีเปนกันเองระหวางครูและนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนกลาแสดงออก 
ท่ีจะพูด แสดงความคิดเห็นหรือถามในสิ่งท่ีไมเขาใจ พรอมท้ังมีขอตกลงรวมกันในการเรียนการสอน
เพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไปอยางราบรื่นบรรลุวัตถุประสงค 
 ๔) เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นรวมกันภายในกลุมและตางกลุม เพ่ือให
นักเรียนไดเรียนรูแนวคิดใหมๆ จากเพ่ือนๆในหองเพ่ือเชื่อมโยงกับความรูของตนเอง และเปนการ
ฝกใหนักเรียนรูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 ๕) ในการทํากิจกรรมผูสอนจะตองเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคล ธรรมชาติของ
ผูเรียนเพ่ือท่ีจะสามารถเขาใจและยอมรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน และพยายามกระตุนให
นักเรียนมีแรงจูงในการเรียนอยูตลอดเวลา ใหเหมาะสมของแตละคน 
 
 ๑๐.๒ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 ๑) ควรมีการศึกษาโปรแกรมบูรณาการการต้ังเปาหมายเขากับการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูไปทดลองใชกับวิชาซ่ึงมีลักษณะคลายกับวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึน  
 ๒) ควรศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมท่ีผาน
การเขารวมโปรแกรมฯ วาเม่ือนักเรียนไดเลื่อนชั้นไปแลวนักเรียนยังมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนอยางไร   
 ๓) ในการพัฒนาการต้ังเปาหมายเฉพาะและเปาหมายท่ัวไปในครั้งตอไป ผูวิจัยมุงให
เปรียบเทียบการต้ังเปาหมายเฉพาะและเปาหมายท่ัวไป  มีผลตอการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคคือ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ (๒)เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ และ (๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ 

ระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวาง การวิจัยเชิง
ปริมาณ ใชการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ กําหนดกลุมตัวอยางจากบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จํานวน ๒๖๐ คน เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามแบบประมาณคา ๕ ระดับ ท่ีมีคาความ
เชื่อม่ัน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ เทากับ
เทากับ ๐.๙๓ และ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขาเทากับ ๐.๙๕ วิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บ
ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก จากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๙ ทาน ซ่ึงเปนนักวิชาการ จากนั้นนํา
ผลวิจัยมาสังเคราะหเปนรูปแบบเบ้ืองตน แลวนําเสนอตอเวทีการสนทนากลุมเฉพาะ จาก
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ ทาน เพ่ือยืนยันรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ 
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 ∗∗∗อาจารยท่ีปรึกษารวม 
 
 
 

๒ 
 

ผลการวิจัยพบวา 
๑. สภาพท่ัวไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือตอนลาง ๒ ในดานการฝกอบรมมีนโยบายการจัดการอบรมบุคลากรเชิญวิทยากรท้ัง
ภายในและภายนอกมาอบรม ในดานการศึกษา สนับสนุนการศึกษาตอของบุคลากรในระดับท่ีสูงข้ึน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน และในดานการพัฒนา มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
พัฒนางานของตนเองพัฒนาใหบุคลากรมีความรูความสามารถ สวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาม
ลักษณะ ๕ ดานคือ ดานบุคลิกภาพดานวิชาการ ดานทักษะดานเจตคติดานความคิดสรางสรรค นั้น 
บุคลากรควรมีบุคลิกภายนอกท่ีดี และเปนแบบอยางท่ีดี มีความเปนผูนําทางวิชาการ บุคลิกภายใน 
ตองเปนคนท่ีมีจิตใจท่ีดีงาม มีเจตคติท่ีดี เปนคนใจเย็น อารมณดี มีทัศนะคติท่ีดี มองโลกในแงดี 
 ๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒
ดานศีล ไดสงเสริมใหบุคลากรมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงานอยางเต็มท่ีมีการจัดอบรมถือศีล
และปฏิบัติธรรมประจําปการฝกอบรมข้ันศีล คือ ฝกกายวาจา ข้ันสมาธิ คือ ฝกจิตใจ ข้ันปญญา คือ  
ฝกองคความรูในการพัฒนาดานสมาธิ มีการสงเสริมใหบุคลากรทําสมาธิใหจิตใจมีความสงบสุขกอน
ปฏิบัติงานอยูเสมอดานปญญาสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงาน โดยใชหลักความเห็นชอบ และคิด
ชอบในการทํางาน 
 ๓. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ตอนลาง ๒ พบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานศีล (B = Behavior) การพัฒนาเนนไปท่ีการ
พัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานศีลกอใหเกิด ทักษะ และมี
บุคลิกภาพท่ีดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสมาธิ หรือ การพัฒนาจิตใจ (M = Mind) การพัฒนา
ทรัพยากรดานสมาธิยังกอใหเกิด เจตคติท่ีดีในการทํางานการพัฒนาดานปญญา หรือ การพัฒนาดาน
ความรู (W = Wisdom) เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในข้ันสูงสุดและมีความสําคัญสูงสุดปญญา  
นํามาใชกับความรูทางวิชาการ และความคิดสรางสรรค เพราะตองใหเกิดความรับรู และจะตองมี
ความคิดสรางสรรคจะไดรูปแบบจากการสังเคราะห (Synthesis Model) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเชิงพุทธ BuddhistHuman Resource Development คือ BHRD = BMW 

คําสําคัญ: รูปแบบ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 
ABSTRACT 

The objectives of thisresearch were: (1) to study the generality of the 
academic human resource development of Rajabhat Universities in lower north of 
the second area, (2) to study theBuddhisthuman resource development of Rajabhat 
Universities in lower north of the second area and (3) to propose the model of 
theBuddhist human resource development of Rajabhat Universities in lower north of 
the second area. 
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The methodology of this research was a mixed methods of the qualitative 
and quantitative research. The quantitative research was conducted by studying the 
samples of 260 respondents who were academic personnel of Rajabhat Universities 
in lower north of the second area including NakhonSawanRajabhat University and 
KamphaengPhetRajabhat University. The toos.used for data collection was a 5 level 
rating scale questionnaire about the human resourcedevelopment of Rajabhat 
Universities in lower north of the second area at reliability level of 0.93 and the 
human resource development according to Tisikkhã (the threefold training) at 
reliability level of 0.95. Statistics used to analyze data were frequency, percentage, 
mean and standard deviation. The qualitative research conducted by in-depth 
interviewing  19 key informants who were academic personnel. Then, the results of 
the research was synthesized into the Basic Model and proposed to the 10 experts 
for the presentation of the model of the Buddhist human resource development of 
Rajabhat Universities in lower north of the second area.  
 The research findings were as follows: 

1. The generality of the academic human resource development of Rajabhat 
Universities in lower north of the second area found that in the training, the 
universities set the policy in training the personnel regularly, invited the experts in 
and out the universities for training. In the education, the universities supported the 
higher education for the personnel to develop the potential in working. Moreover,   
in the development, the universities have supported and promoted the self-
development of the personnel. However, the human resourcedevelopment 
according to 5 aspects was: the personality, the academic, the skill, the attitude 
and the creative thinking. The personnel should have good external personality and     
be a good model and the academic leadership and have the consciousness to the 
service. The internal personality should be exalted, good tempered optimistic      
and calm, and have good attitude toward the development.   

2. The human resource development according to Buddhism of Rajabhat 
Universities     in lower north of the second area in line of the Silã (the morality) 
found that the personnel at Rajabhat Universities had the responsibility toward the 
duty extremely and provided the training in the precepts observation and the 
practice of the Dhamma annually the morality practice was to practice by both 
physically. The concentration practice was to practice in mind. However, the 
wisdom practice was to practice in the body of knowledge in the development 
which in the Samãdhi (the tranquility) the universities promoted of the personnel in 
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the concentration before working. In the Pañña (the wisdom), the universities have 
supported the working of the personnel with the application of the approval in the 
working. 

3. The model of the Buddhist human resource development of Rajabhat 
Universities in lower north of the second area was that the model of the human 
resource development in Silã (B = Behavior) focused on the development of the 
behavior in physically and mentally. The human resource development in Silã has 
produced the good skill and good personality. The human resource development 
in Samãdhi or the mental development (M = Mind) has produced good attitude in 
the working. The human resource development according to Pañña or the wisdom 
development (W = Wisdom) was the human resource development, in the highest 
level and the most important was core the wisdom. This model was applied with 
the academic knowledge and the creative thinking to build perception and the 
creative thinking to form the Synthesis: model of the Buddhisthuman resource 
development: BHRD = BMW. 

Keyword: Model, Human Resource Development 
 
๑. บทนํา 

ในโลกนี้มีสัตวมีชีวิตหลายจําพวกอาศัยอยูในบรรดาสัตวมีชีวิตเปนจํานวนมากนั้นสัตวท่ีนับ
ไดวาเปนสัตวประเสริฐท่ีสุดคือมนุษยเหตุผลท่ีสําคัญท่ีทําใหมนุษยประเสริฐกวาสัตวท้ังหลายไดก็
เนื่องดวยมนุษยเปนสัตวท่ีมีการพัฒนาไดมากกวาสัตวทุกจําพวก๑เพราะนอกจากมนุษยแลวสัตว
ท้ังหลายตางอาศัยเพียงสัญชาตญาณในการเลี้ยงชีวิตและเอาตัวรอดเทานั้นในขณะท่ีมนุษยเปนสัตว
ท่ีมีสัญชาตญาณนอยกวาสัตวทุกจําพวกแตสามารถพัฒนาไดมากกวาสัตวเหลาอ่ืนดังมีผูกลาววา 
“มนุษยนั้นดูเหมือนวาจะมีลักษณะพิเศษหลายประการท่ีบรรดาสัตวและสิ่งมีชีวิตตางๆไมมีจนทําให
บางคนไมยอมรับวามนุษยคือสัตวชนิดหนึ่งลักษณะพิเศษของมนุษยเชนใชเสื้อผาเครื่องนุงหมรูจัก
แตงตัวไดสวยกินอาหารไดมากมายหลายประเภทเนื้อก็กินไดพืชก็กินไดมนุษยมีมันสมองท่ีประเสริฐ
เฉลียวฉลาดสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมสามารถดัดแปลงสิ่งแวดลอมมาใชประโยชนและท่ี
สําคัญคือสามารถสะสมและถายทอดวัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งไปยังรุนตอๆไป”๒ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยท่ัวไปหรือตามวิทยาการสมัยใหมนั้นก็คือการพัฒนาคุณภาพ
ของมนุษยเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคมปจจุบันเพ่ือท่ีจะทาใหสังคมสามารถ
                                                           

๑กรมวิชาการ, การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย/พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(กรุงเทพมหานคร: พิมพลักษณ, ๒๕๓๙), หนา ๑๑. 

๒ณรงคเส็งประชา, มนุษยกับสังคม, พิมพครั้งท่ี๔, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพโอเดียนสโตร,  
๒๕๔๑), หนา๑๒. 
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เจริญกาวหนาไปไดอยางมีประสิทธิภาพเปนการดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรู
ความสามารถมีทักษะในการทํางานดีข้ึนตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานอันเปนผลใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนหรืออีกนัยหนึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนอันจะนําไปสู
ประสิทธิภาพในการทํางานใหมีคุณภาพประสบความสําเร็จเปนท่ีนาพอใจแกองคกร๓ ในดาน
เศรษฐศาสตรนั้นหมายถึงการเพ่ิมทุนมนุษยและการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ๔ในดานรัฐศาสตร
หมายถึงการเตรียมประชาชนสําหรับการเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองโดยเฉพาะ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีวิวัฒนาการมายาวนาน พัฒนามาจากการ
เปนโรงเรียนฝกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ เม่ือมีการปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัย ทุกแหง
จําเปนตองมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับธรรมชาติขององคการ โดยพิจารณาถึง
ศักยภาพ จุดแข็ง ทิศทางท่ีตองการขององค รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนทางสังคม อีกท้ัง
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี เพ่ือใหการบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีคุณภาพ ตอบสนอง
ความตองการของสังคม และดําเนินการใหเปนไปตามเปาประสงคท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหง
กําหนดไว มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเปนมหาวิทยาลัย
ท่ีมีบทบาทในการชี้นําสังคมมาโดยตลอด สังคมท่ัวไปใหการยอมรับและใหความสําคัญ ประชาชน
และองคการตาง ๆ สามารถพ่ึงพาทางวิชาการในการแกปญหาได จากความคาดหวังของสังคมและ
ภารกิจท่ีอยูในความรับผิดชอบเปนสาเหตุใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตองใชความพยายามอยางเต็มท่ีท่ี
จะตองปฏิบัติหนาท่ีอยางสมบูรณ เพ่ือใหรักษาระดับความเชื่อม่ันและศรัทธาของสังคมใหคงอยู
ตลอดไป๖ 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตองคความรูจะเปนปจจัยท่ีสําคัญมากกวาปจจัยอ่ืนๆจึง
เปนความทาทายในการจัดสรรการนําเอาองคความรูของทรัพยากรมนุษยมาใชใหเกิดประโยชนใน
การทํางาน๗การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงตองปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมขององคการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการและขีดความสามารถในการแขงขัน๘อีกท้ังตองพัฒนาตัวเองใหไดมีโอกาส
เรียนรูโดยการฝกอบรมการศึกษาและการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความรูความสามารถศักยภาพในการ
                                                           

๓สมาน รงัสิโยกฤษฎ, ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล, พิมพครั้งท่ี๓, (กรุงเทพมหานคร 
: สวัสดิการสานักงาน, ๒๕๓๐), หนา๑๘. 
 ๔ดร.อนุวัต  กระสังข, “ผูนําในยุคโลกาภิวัตน”, วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน, ปท่ี ๓ ฉบับ
ท่ี ๒ (พฤษภาคม-สงิหาคม ๒๕๕๗) : ๒๖-๓๘. 

๕จีระหงส  ลดารมณ, แนวคิดและหลักการขอบขายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งท่ี
๓, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓), หนา๕. 

๖ทบวงมหาวิทยาลัย, คูมือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: กอง
วิชาการทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๒๓. 

๗วิเชียร วิทยอุดม, การบริหารทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลมและไซเท็กซ, 
๒๕๔๙), หนา ๕. 

๘นิสดารก  เวชยานนท, การบริหารทรัพยากรมนุษยแบบไทยๆ, (กรุงเทพมหานคร : คณะ 
รัฐประศาสนศาสตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,๒๕๔๘), หนา ๔๒. 
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ทํางานและการปรับพฤติกรรมใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคการทําใหมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงท่ีสูงข้ึน๙สถาบันอุดมศึกษาเปนองคการหนึ่งท่ีจําเปนตอง
ทําการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือพัฒนาใหบัณฑิตมีคุณภาพทันตอความกาวหนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคโลกาภิวัตนมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีนโยบายในการพัฒนา
ทองถ่ินมุงเนนใหโอกาสทางการศึกษาแกปวงชนจึงมีความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพอาจารย
เพ่ือใหมีความสามารถในการสงเสริมนักศึกษาใหมีความรูเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานมีงานทําท่ี
ตรงกับสาขาวิชาและมีคาตอบแทนท่ีเหมาะสมมีความจําเปนในการหากลยุทธท่ีเหมาะสมในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยสายวิชาการใหมีคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือตอนลางมีความ
จําเปนในการพัฒนากลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

จาก เห ตุผล ท่ีกล า วมาข า งต น ท้ั งหมด เ พ่ือ ให การ พัฒนามหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ 
ใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศรวมท้ังการพัฒนา
ทางดานทรัพยากรมนุษยทางสายวิชาการ ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความ
เขมแข็งและพัฒนาไดตามศักยภาพของตนเองอยางยั่งยืนและมีคุณภาพ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
แสวงหารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ ผูวิจัยได
นําเสนอหลักธรรมท่ีมีประโยชนเพ่ือมาพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีความเขมแข็งในทุกๆดานและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือ
ประโยชนของคนในสังคมตลอดจนถึงการพัฒนาสังคมและประเทศใหไดรับความเจริญยิ่งๆข้ึนไป
อยางมีประสิทธิภาพท้ังในปจจุบันและในอนาคต 

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือตอนลาง ๒ 
๒.๒ เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

ตอนลาง ๒ 
๒.๓ เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือตอนลาง ๒ 

๓. ขอบเขตในการวิจัย 
๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
เนื้อหาท่ีศึกษาในการวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ จากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงไดกําหนดกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังนี้ 

                                                           
๙สุนันทา  เลาหนันทน, การบริหารทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งท่ี๒, (กรุงเทพมหานคร: ธนะการ

พิมพ, ๒๕๔๖), หนา ๒๒๔. 



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘196 197วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

๗ 
 

๑. คุณลักษณะจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๕ ดาน คือ 
(๑) ดานบุคลิกภาพ (Personality) 
(๒) ดานความรูทางวิชาการ (Academy) 
(๓) ดานทักษะ (Skills) 
(๔) ดานเจตคติ (Mental Attitude) 
(๕) ดานความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) 

๒. วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ 
(๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยวิธีการฝกอบรม (Training)   
(๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการศึกษา (Study) 
(๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการพัฒนา (Development)  

รวมถึงการศึกษาสังเคราะหหลักพุทธธรรมเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิง
พุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ เพ่ือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึนอยางยั่งยืน 

๓.๒ ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา 
ศึกษาสถานภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดดังนี้ 

 ๑. สถานภาพ 
 ๒. เพศ 
 ๓. อายุ 
 ๔. ระดับการศึกษา 
 ๕. ตําแหนง 
 ๖. สถานะการทํางาน 
 ๗. ประสบการณในการทํางาน 

๓.๓ ขอบเขตดานประชากรผูใหขอมูลสําคัญ 
ประชากรจากการวิจัยเชิงปริมาณท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดแกบุคลากรสายวิชาการของ

มหาวิทยาลัยในแตละมหาวิทยาลัยโดยกลุมประชากรท้ังหมด ๗๔๔ คน ไดกลุมตัวอยาง มาจากสูตร
การหาจํานวนประชากรของTaro Yamane จํานวนกลุมตัวอยาง ๒๖๐ คนโดยการสุมตัวอยางแบบ
แบงชั้นภูมิ (stratified random sampling) ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดแก คณาจารย 
ท่ีปฏิบัติงานในคณะตางๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง ๒ แหง สวนกลุมผูใหสัมภาษณของการวิจัย
เชิงคุณภาพเปนบุคลากรระดับตางๆ ท้ังหมด ๑๙ รูป/คน 

๓.๔ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  
การศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต

ภาคเหนือตอนลาง ๒ ท้ังหมด ๒ แหง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

 
 

๘ 
 

๔. รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ภาคเหนือตอนลาง ๒” ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหวางการ 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
จากแบบสอบถาม(Questionnaire)และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บ
ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ซ่ึง
เปนผูทรงคุณวุฒิรวมถึงผูแทนจากหนวยงาน จากนั้นนํามาสังเคราะหเปนรูปแบบเบ้ืองตน (Basic 
Model) กอนท่ีจะนําเสนอกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําชี้แนะ แลวนําเสนอตอเวทีการสนทนากลุม
เฉพาะ (Focus Group Discussions) เพ่ือยืนยันรูปแบบใหมีความสมบูรณ สุดทายนํารูปแบบท่ีได
นําเสนอตอเวทีประชาพิจารณ (Public Hearing) เพ่ือหาขอสรุปและขอเสนอแนะในการปรับปรุง
รูปแบบ รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ 
ใหเปนมาตรฐาน กอนท่ีจะนําเสนอผลงานวิจัยตอสาธารณะในลําดับตอไป 
 
๕. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

วิเคราะหขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง๒ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ คาเฉลี่ยโดยภาพ

รวมอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(ดานการฝกอบรม)อยูในระดับมาก รองลงมาคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (ดานการพัฒนา)อยูใน
ระดับปานกลาง และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (ดานการศึกษา)มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดอยูในระดับ
ปานกลาง 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย (ดานการฝกอบรม)ซ่ึงอยู ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการจัดการอบรมบุคลากรเปนประจํารองลงมาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏไดเชิญ
วิทยากรจากภายในและภายนอกหนวยงานมาอบรมและใหความรูแกบุคลากรอยูในระดับมาก และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการจัดทํารายงานผลการฝกอบรมและเผยแพรใหผูเก่ียวของทราบมีนอยท่ีสุด 
อยูในระดับปานกลาง 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย (ดานการศึกษา) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสนับสนุนการศึกษาตอของบุคลากรในระดับท่ีสูงข้ึนรองลงมาคือมหาวิทยาลัย
ราชภัฏไดจัดสถานท่ีสําหรับใหบุคลากรศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมโดยจัดใหมีหองสมุด อินเตอรเน็ต 
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏไดใหคําปรึกษาและแนะแนวทางเก่ียวกับการศึกษาตอกับบุคลากรทุก
ระดับมีนอยท่ีสุด อยูในระดับปานกลาง 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย (ดานการพัฒนา) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนางานของตนเอง อยูในระดับมาก 
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รองลงมาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏไดพัฒนาใหบุคลากรแตละคนมีความรูความสามารถและความ
รับผิดชอบงานในตําแหนงท่ีสูงข้ึนไดอยางม่ันใจอยูในระดับปานกลาง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปรับเปลี่ยนหนาท่ีหรือสายงานเพ่ือใหมีการเรียนรูประสบการณใหมๆ มีระดับนอยท่ีสุดอยูในระดับ
ปานกลาง 

จากการสรุปการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ ท่ี
กลาวมาขางตนแลวพอสรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ตอนลาง ๒ อยูในระดับปานกลาง 

การวิเคราะหขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ตอนลาง ๒ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ คาเฉลี่ย
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเชิงพุทธ (หลักไตรสิกขา:ข้ันศีล) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(หลักไตรสิกขา:ข้ันปญญา) อยูในระดับปานกลาง และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (หลักไตรสิกขา:
ข้ันสมาธิ) มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดอยูในระดับปานกลาง 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย  (ดานศีล)อยู ในระดับปานกลาง เ ม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏไดใหบุคลากรมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงานอยางเต็มท่ี อยูในระดับมาก 
รองลงมาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏไดมีการหามไมใหบุคลากรเลนการพนันทุกชนิดอยูในระดับมากและ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏไดมีการจัดอบรมถือศีลและปฏิบัติธรรมประจําปมีระดับนอยท่ีสุด อยูในระดับปาน
กลาง 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (ดานสมาธิ)อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีบุคลากรท่ีมีความรูความรูความสามารถหลายสาขาวิชา มีความคิดดี คิดชอบอยูใน
ระดับปานกลาง รองลงมาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการอบรมบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจใน
แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรมตางๆ เปนประจําอยูในระดับปานกลางและ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีการสงเสริมใหบุคลากรทําสมาธิใหจิตใจมีความสงบสุขกอนปฏิบัติงานอยูเสมอ มีระดับนอยท่ีสุด อยู
ในระดับปานกลาง 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย (ดานปญญา) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสนับสนุนใหบุคลากรทํางานเปนทีม โดยใชหลักความเห็นชอบ และคิดชอบใน
การทํางานอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสงเสริมใหบุคลากร คิดเปน ทําเปน 
แกปญหาเปนโดยมีหลักความเห็นชอบและคิดชอบอยูในระดับปานกลาง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏมี
บุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจตามหลักปญญาในคําสอนทางพุทธศาสนาสามารถนํามาใชในการ
ปฏิบัติหนาท่ีไดมีระดับนอยท่ีสุด อยูในระดับปานกลาง 

 
 

๑๐ 
 

๖. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
สวนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือตอนลาง ๒ 
ปญหาท่ีตองการทราบคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ มีสภาพท่ัวไปของการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยสายวิชาการเปนอยางไร และมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไป
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ สรุปผล 
ไดดังนี้ 

ดานบุคลิกภาพ 
บุคลากรควรมีบุคลิกภายนอกท่ีดี ควรแตงกายถูกระเรียบ สะอาด สุภาพตรงตอเวลา และ

เปนแบบอยางท่ีดี มีความเปนผูนําทางวิชาการ มีจิตสํานึกในการใหบริการบุคลิกภายใน ตองเปนคน
ท่ีมีจิตใจท่ีดีงาม มีเจตคติท่ีดี เปนคนใจเย็นอารมณดี มีทัศนะคติท่ีดี มองโลกในแงดีบุคลิกท่ี
เหมาะสมกับตําแหนงท่ีปฏิบัติงานท้ังดานกายภาพ (การวางตัว) วจีภาพ (การพูดจาปราศรัย) และ
มโนภาพ (การแสดงอารมณ) ควรปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีและมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอผูรวมงาน
หรือผูใตบังคับบัญชาและการแตงกายควรแตงกายใหเกียรติสถานท่ีนั้นๆ ตองมีสวนประกอบท่ีสําคัญ
ทางดานรางกายท่ีสมบูรณและจิตใจท่ีดี 

ดานความรูทางวิชาการ 
บุคลากรควรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี การทําตามกฎระเบียบ และบุคลากร

ควรมีการพัฒนาการ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป
อยางรวดเร็ว ควรมีการวางแผนในการสงเสริมพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ เชน สงเสริมใหศึกษา 
เปนตน อยางตอเนื่องตลอดเวลาควรมีความรูไมตํ่ากวาปริญญาโท เพราะอาจารยเหลานี้มีความ
นาเชื่อถือพอได และตองมีการพัฒนาบุคลากรดานความรูทางวิชาการอยางตอเนื่องพัฒนาความรูใน
ศาสตรหรือสาขาวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบใหลุมลึก เพ่ือใหอาจารยสามารถพัฒนาใหยิ่งๆ ข้ึนไปอีก
และสนทนาแรกเปลี่ยนเรียนรูและมีกระบวนการจัดการความรู 

ดานทักษะ 
บุคลากรท่ีมีทักษะการสื่อสารท่ีดี สามารถมีสวนชวยลดขอผิดพลาดท่ีเกิดจากการ

ประสานงาน การติดตอสื่อสารท่ีคลาดเคลื่อนได และสงเสริมใหบุคลากรท่ีมีทักษะในการแกปญหา
จะสามารถเอาตัวรอดในสถานการณท่ีบีบค้ันไดเปนอยางดี พัฒนาทักษะดานมนุษยสัมพันธ 
ชวยลดปญหาความซํ้าซอนของการปฏิบัติงาน และทําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีความสุข   
และทักษะดานการบริหารเวลา บุคลากรท่ีมีทักษะความสามารถดานการบริหารเวลากับการทํางาน
ใหเหมาะสม 

ดานเจตคติ 
สงเสริมกระบวนการทักษะทางสังคมทักษะดานภายใน จิตสํานึกมโน จิตสํานึกดานจิตอาสา 

จิตสาธารณะ การทํางานสื่อสารกันสัมพันธกันระหวาอาจารยแตละคณะ เพ่ือกอใหเกิดการทํางานท่ี
มีความสัมพันธและสอดคลองกันและเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความสัมพันธท่ีดีตอกันบุคลากรมีเจคติ
ท่ีดี เชิงบวก ในการทํางานรวนกันและสรางความสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือรวมงาน ชวยกันพัฒนาสถาบัน
โดยไมเห็นแกตัว มีความสุขในการทํางานมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร 
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๑๑ 
 

ดานความคิดสรางสรรค 
บุคลากรควรมีความคิดท่ีแปลกใหมอยูตลอดเวลา เพ่ือใหทันตอสถานการณตางๆ ในสังคม 

มักเปลี่ยนไปเรื่อยๆ และอยางรวดเร็วคิดสิ่งใหมๆ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม มีการจัดทําแผนเพ่ือ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหลูกศิษย ออกแบบสื่อการเรียนการสอนใหมๆใหทันสมัยและพัฒนา
บุคคลากรโดยการสงไปอบรมและสงเสริมใหบุคลากรมีทัศนคติเชิงบวก เพ่ือตอบสนองความตองการ
หรือเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังในชีวิตประจําวัน การเรียน และการทํางาน 

สวนท่ี ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ตอนลาง ๒  

ปญหาท่ีตองการทราบคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือตอนลาง ๒ เปนอยางไรอยางไร และมีวัตถุประสงคในการวิจัย เพ่ือศึกษาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ สรุปผลไดดังนี้ 

๑. ดานการฝกอบรม ไดจัดทําแผนงาน/โครงการฝกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู 
ความสามารถ และทักษะ ตามภารกิจ บทบาทหนาท่ีและความแตกตางของแตละบุคคล แตละ
หนาท่ีความรับผิดชอบ ท้ังผูบริหาร อาจารยผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา การฝกอบรมข้ันศีล
คือฝกกายวาจา ข้ันสมาธิ คือ ฝกใจ ข้ันปญญา คือ ฝกองคความรู 

 ๒. ดานการศึกษา ไดสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน เพ่ือพัฒนา
ความรู  โดยใหไดรับเงินเดือนและเลื่อนข้ันเงินเดือนระหวางลา ตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด
การศึกษาข้ันศีลคือ ศึกษากระบวนการทํางานทางกายกับวาจา ข้ันสมาธิคือ ศึกษากระบวนการการ
ทํางานของจิต ข้ันปญญา คือ ศึกษาความรูสามระดับ 

๓. ดานการพัฒนาตนเอง ไดวางแผนและดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให
ครอบคลุมท้ังผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา ตามสภาพและความแตกตางของแตละ
กลุมเชนเดียวกับการฝกอบรม เพ่ือประโยชนสําหรับการพัฒนางานในแตละดาน โดยพัฒนาท้ัง
ทักษะ การสรางทีมงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาตนเอง 
ข้ันศีลพัฒนากายภาพ ข้ันสมาธิพัฒนาจิตของบุคลากร ข้ันปญญาพัฒนาและจัดการองคความรู 

สวนท่ี ๓ รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือตอนลาง ๒ 

ปญหาท่ีตองการทราบคือมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ มีการประยุกตหลักการ
ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือนําไปใชไปใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายวิชาการหรือไมอยางไรและ
มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ สรุปผลไดดังนี้ 

ศีล นําไปใชกับบุคลิกภาพ และทักษะ เพราะการพัฒนาบุคลากรทางกายและใหมีความ
ชํานาญในแตละดาน   

สมาธิ นํามาใชกับ เจตคติ เพราะตองใหบุคลากรมุงม่ันในการทํางานมองงานสําคัญกวาทุก
อยาง 

ปญญา นํามาใชกับความรูทางวิชาการ และความคิดสรางสรรค เพราะตองใหเกิดความรับรู 
และจะตองมีความคิดสรางสรรค 

๑๒ 
 

การฝกอบรมข้ันศีล คือ ฝกกายวาจา ข้ันสมาธิ คือ ฝกใจ ข้ันปญญา คือฝกองคความรู เพ่ือ
ศึกษากระบวนการทํางานทางกายกับวาจา และกระบวนการการทํางานของจิตมีจิตสาธารณะตอ
องคกร  

การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็คือตองเนนบทบาทของบุคลากรในการปฏิบัติให
ถูกตองทางกาย วาจา คือ ข้ันศีล การฝกจิตใหต้ังม่ันมีระเบียบทางการคิด คือ ข้ันสมาธิ และ
พิจารณาสภาวธรรมหรือสภาพปญหานั้นจนเกิดความรูถึงข้ันปญญานั่นเอง แทนสมการไดวา ศีล-
สะอาด-ความดี + สมาธิ-สงบ-ความสุข + ปญญา-สวาง-ความเกง บุคลากรในองคกรเม่ือไดรับ
การศึกษาดวยระบบไตรสิกขาแลวก็จะทําใหมีท้ังความรูความสามารถความดีและความสุขในการ
ทํางานอีกดวย 

การพัฒนาพัฒนาตามข้ันตางๆ ดังนี้   
๑. ข้ันศีลพัฒนากายภาพ  ๒. ข้ันสมาธิพัฒนาจิตของบุคลากร  ๓. ข้ันปญญา

พัฒนาและจัดการองคความรู   
องคความรู ท่ีไดจากการวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ 
ผูวิจัยไดศึกษาถึงหลักพุทธธรรมและแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และได

ศึกษาสภาพท่ัวไปในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง 
๒ โดยรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากการแบบสอบถาม กับ
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณตรงและเปนผูมีสวน
เก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ 
จํานวน ๑๙ ทานและผลการสนทนากลุมเพ่ือยืนยันรูปแบบของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๐ ทานโดย
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลประกอบการวิเคราะหและสังเคราะห เปนรูปแบบในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ ดังนี้ 
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๑๓ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  

 
 
 
 
 
 

 
จากแผนภาพท่ี ผูวิจัยสามารถสังเคราะหรูปแบบการวิจัย (synthesis model) รูปแบบการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ ดังนี้ 
 
 

BHRD = BMW 

บุคลิกภาพ

ไตรสิกขา 

ปญญา 
ดานความฉลาดรู 

สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปปะ 

 

สมาธิ 
ดานความต้ังใจม่ัน 

สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ 

สัมมาสมาธิ 
 

ศีล 
ดานพฤติกรรม 
สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ 

 

ดานการพัฒนาตนเอง(D) 
B ศีล   = พัฒนาพฤติกรรม 
M สมาธิ = พัฒนาจิตใจ 
W ปญญา = พัฒนาองคความรู
ความรู 

ดานการศึกษา(E) 
B ศีล      = จิตต้ังม่ัน 
Mสมาธ ิ  = พิจารณาปญหา 
W ปญญา = เกิดความรู 

ดานการฝกอบรม(T) 
B  ศีล= ละลายพฤติกรรม 
M สมาธิ   = มีความต้ังใจจริงรับผิดชอบ 
W ปญญา = เพ่ิมพูนความรู 

 

ดานการพัฒนา(development) 
- พัฒนาทักษะการทํางาน 
- พัฒนาความรู 
- พัฒนาศักยภาพของงาน 

ดานการฝกอบรม(training) 
- จัดงบประมาณในการอบรม 
- ทําโครงการฝกอบรม 
-สงอบรมนอกสถานท่ี 

การพัฒนาทรัพยากรมนษุยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ (HRD) 

หลักไตรสิกขา(BMW) 

ดานการศึกษา(education) 
- มีทุนศึกษาตอ 
- การศึกษาระยะสัน้ 
 

วิชาการ ความคิดสรางสรรค เจตคต ิทักษะ 

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ 
(BHRD=BMWMODEL) 

 

๑๔ 
 

จากสมการดังกลาวแสดงให เห็นถึงรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชิง พุทธ 
(BuddhistHuman Resource Development) B = Behavior (ศีล) คือ พฤติกรรม M =Mind(
สมาธิ) คือ ความต้ังใจม่ัน และ W = Wisdom (ปญญา) คือ ความฉลาดรู สวน HRD = 
กระบวนการหรือวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดทฤษฎีของ Leonard Nadler มาเปน
สวนประกอบดวยคือ T (training)การฝกอบรม, E (education) การศึกษา และ D 
(development) การพัฒนา ท้ังนี้หากมีการพัฒนาครบถวนทุกกระบวนการแลวจะไดมาซ่ึง
คุณลักษณะตองการจําเปน ๕ ดาน คือ ดานบุคลิกภาพ ดานวิชาการ ดานทักษะ ดานเจตคติ และ
ดานความคิดสรางสรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีใชรูปแบบนี้อาจจะกลายเปนมหาวิทยาลัยท่ีสามารถ
ประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ จะไดรูปแบบ
BuddhistHuman Resource Development= BHRD = BMW 
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เครื่องควบคุมการพฤติกรรมท้ังหมดใหถูกตอง ชัดเจน เพราะรากฐานของคุณธรรมอยูท่ีจิตสํานึกรัก
ทองถ่ิน รักเพ่ือนมนุษยไมเอารัดเอาเปรียบตอผูอ่ืน และตอสังคม ๓.หลักความโปรงใสกับหลักศีล 
พบวา การเปดเผยขอมูล เปดเผยกระบวนวิธีการทํางาน เปดเผยงบประมาณ  เพ่ือใหมีการ
ตรวจสอบทุกข้ึนตอน  ๔. หลักการมีสวนรวมกับหลักพาหุสัจจะ พบวา กฎหมายหลายฉบับท่ี
พยายามระบุถึงขอบขายท่ีประชาชนจะตองเขาไปมีสวนรวมทุก ๆ ข้ันตอนทางการบริหาร ๕. หลัก
ความรับผิดชอบกับหลักศรัทธา พบวา มีความกลายืนหยัดในสิ่งท่ีตนเองกระทําและกลาท่ีจะ
รับผิดชอบผลตอความคิดเพราะท้ังความคิด และการกระทําจะสงผลท้ังคุณและโทษไปยังประชาชน  
และ ๖.หลักความคุมคากับหลักวิริยารัมภะ พบวา ความสุจริตในการใชงบประมาณอยางประหยัด 
ใชงบประมาณก็สามารถสรางความดี ลดความชั่ว ลดความเห็นแกตัว ใชตนเองไปสูความเสียสละตอ
สวนรวมมากยิ่งข้ึน  
 ๒. สภาพจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
ภาคเหนือตอนลาง รายดาน พบวา ๑. หลักนิติธรรม ๒. หลักคุณธรรม ๓. หลักความโปรงใส  ๔. 
หลักการมีสวนรวม ๕. หลักความรับผิดชอบ และ ๖. หลักความคุมคา โดยรวมอยูในระดับมาก 
( Χ = ๓.๖๗) และดานการจัดทําคูมือการสรางธรรมาภิบาลในองคกรอยูในระดับปานกลาง( Χ = 
๓.๓๘) 
 ๓. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนลาง พบวา ๑. หลักนิติธรรมกับหลักศีล ไดแกกระตุนจริยธรรมดวยการ
กําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการตาง ๆ และการสนับสนุนงบประมาณมาสูกิจกรรมการ
สงเสริมจริยธรรมของผูนําในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒. ดานความโปรงใสกับศีลธรรม ไดแกตอง
สงเสริมการเรียนรูในระบบการตรวจสอบใหกับประชาชนไดมีความรูในการตรวจสอบ และกลไกการ
ทํางานตาง ๆ  ๓. ดานความรับผิดชอบกับหลักศรัทธา ไดแกการปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบของ
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมซ่ึงเปนการปองกันความชั่ว และการลดทุจริตคอรรัปชั่น ๔. ดานความคุมคา
กับหลักวิริยารัมภะ ไดแกการบริหารเพ่ือสวนรวมเพ่ือใหเกิดผลประโยชนตอประชาชน มุงไปสูการ
ลดการใชทรัพยากรตามลักษณะของโครงการขององคการบริหารสวนตําบลต้ังไว ๕. ดานการมีสวน
รวมกับหลักพาหุสัจจะ ไดแกการสรางกระบวนการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย การวางแผน การจัดโครงการ กระบวนการดังกลาวจะตองเกิดจากความตองการของภาค
ประชาชนเปนหัวใจสําคัญ และ ๖. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของผูนําองคการบริหารสวนตําบล
จะตองใชคุณธรรมควบคุมกับปญญาเสมอและพยายามสงเสริมการศึกษาเรียนรูของประชาชน 
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Abstract 

 The objectives of this study were 1) to study the concept, theory and 
appropriate Buddhadhamma that promotes the ethical administration in 
accordance with the principles of good governance of the Sub-District 
Administrative Organizations, 2) to study the ethical principles of governance at the 
local administrative organizations at the lower Northern Region and 3) to propose a 
model that promotes moral support of the administration, according to the 
principles of good governance of local administrative organization leaders at the 
lower Northern Region.   
 Methodology of the research was mixed method between qualitative 
and quantitative approaches. Qualitative research collected data from 30 key in 
formants, purposefully selected from experts and stakeholders in promoting the 
moral support for administration in accordance with good governance at local 
administrative organizations at lower Northern Region. The tool used to collect data 
was structured in-depth-interview, collecting data by face-to-face in-depth –
interviewing. Data were analyzed by descriptive interpretation.  The quantitative 
research collected data from 118 samples out of 166 people who lived at 4 local 
administrative organizations that received outstanding awards. The data were 
analyzed by descriptive statistics; percentage, mean and standard division, SD. 
 Findings were as follows:  
 1. Concepts, theory and Buddhism doctrines that promote ethical 
administration in accordance with  principles of good governance of the Sub-District 
Administrative Organizations were that, 1) Rule of Laws and Sila, Precepts, the 
contents of this pair were laws, rules and regulations, behavioral manner in 
organizations and ethics for organization good leaders, 2) Moral principles and 
Wisdom; the moral system governs all right and clear  behaviors. The ethical root is 
in the sense of belonging to the locality, humankinds, not taking advantages of 
others  and society, 3 Transparency and Sila; the disclosure of information, working 
process and budget for inspection, both quantitatively and qualitatively, 4) 
Participation and Pahuchajja, the quality of learned person; this related to many 
laws indicating people’s participation in every step of administration, 5) 
Responsibility and Faith; the bravery in what one has done and dare to be 
responsible for the consequences that might effect people, 6) Values for money 
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and Viriyarampa, Exertion, the honesty in using budget economically, use budget to 
create goodness, reduce evils, selfishness and sacrifice for the benefits of others in 
general. (2) The status of ethical principles of governance at the local administrative 
organizations at lower Northern Region, by aspects were that, 1) rule of Law 2) rule 
of ethics 3) rule of transparency 4) rule of participation 5) rule of primary 
responsibility and 6) the main value for money, by overall were at high level with 
the average of 3.67, the creation of Good governance’s manual in the organization 
was at moderate level. (3) The model of moral support in accordance with the 
principles of good governance of the local administrative organizations at the lower  
Northern Region were that 1) Rules of laws and Sila; to encourage ethics by good 
policy, work plan, and projects and support budget to promote ethics of the local 
administrative organizational leaders, 2) Transparency and Morality; to train people 
in inspection techniques so that people would know how to inspect the 
organizations working system. This could be done by public relations through 
newsletter, wire telecast and community meeting, 3) Responsibility and Faith; to 
implant the responsibility conscience of ethical leaders to prevent corruption, 4) 
Values for money and Exertion; Administration for the whole, for the benefits of 
people by reducing resources using that was fir for projects as planed by the 
organizations, 5) Participation and Pahuchajja; Creating participative system for 
people to participate in policy formulation, planning, and project management. This 
process must come from people’s need which is the heart of the administration 
and 6) The model of moral support of local administrative organization leaders is to 
always use virtue with wisdom and promote peoples’ education. 

Keywords : Model, The Moral Support Of The Administration, Good Governance,     
               Local Government, Northern Region 

 
๑. บทนํา 
 ประเทศไทยกําลังพัฒนาไปสูความเปนผูนํา ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลกในหลาย
ดาน  ทําใหปจจัยเชิงเหตุผลของคุณธรรมจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย  มีความคลายคลึงกัน
หรือบางดานอาจจะแตกตางจากนานาประเทศ  ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองเปรียบเทียบ เรียนรู 
สงเคราะห และวิเคราะหดานคุณธรรมจริยธรรม ในการบริหารกิจการท่ีดี ใหมาก  เพ่ือเปน

 
 

ประโยชนในการรวบรวมองคความรูและเปนขอมูล เพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบายและการจัดการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมท้ังเชิงรุกและเชิงรับของสังคมไทยและสังคมโลกอยางยั่งยืนตอไป 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองสรางการยอมรับมากข้ึนหรือท่ีเรียกวา "จริยธรรม
นักการเมือง"๑ ในฐานะผูใชอํานาจทางรัฐแทนประชาชนทุกคน อาชีพการเมืองตองมีความ
รับผิดชอบ มองประโยชนของประชาชนเปนใหญ แตกระนั้น การเปนผูนํา คือ ผูท่ีดํารงชีวิตเปนกลุม
ท่ีตองการผลประโยชนเขาสูการเมืองเพ่ือผลประโยชน เปนกลุมท่ีเรียกวาเปน “โรคขาดภูมิคุมกัน
ทางจริยธรรม” ไมสามารถแยกแยะถูกผิดดีชั่วได จึงทําใหเกิดปญหาทางจริยธรรมทางการบริหาร
มากมาย๒  สภาพปญหาทางจริยธรรมเหลานี้ชี้ใหเห็นวาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมวา
จะเปนในระดับหรือในหนวยงานใดก็ตามควรพิจารณาแยกแยะใหถองแทเสียกอนวาจะลงมือ
แกปญหาหรือตัดสินปญหาทางจริยธรรมโดยใชหลักการใด เพราะปญหาจริยธรรมเปนปญหาท่ี
ละเอียดออนและสลับซับซอน จําเปนท่ีจะตองพิจารณาและตระหนักรูใหแนชัดวาควรจะใชหลักการ
ใดมาเปนแนวทางในการแกปญหา ถาเขาใจในหลักการอยางถองแทแลวก็จะสามารถหยิบยก
หลักการเหลานั้นมาเปนแนวทางในการแกปญหาไดอยางงายดาย และเกิดผลดีแกชุมชนและ
ประเทศชาติ  อยางไรก็ตาม การแกปญหาจริยธรรมตองมีวิธีการวาควรจะแกอยางไร โดยจะตองแก
ท่ีตนเหตุกอน จึงตระหนักถึงความสําคัญของแนวทางการพัฒนาเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลของ  ผูนําองคกรปกครองทองถ่ิน  และมองเห็นวาการขับเคลื่อนพลังเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของขาราชการสวนทองถ่ิน  จะนําไปสูการปฏิบัติใหเห็นผลอยาง
เปนรูปธรรมเปนสิ่งจําเปน  การสนับสนุนและสงเสริมกระบวนการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของขาราชการสวนทองถ่ิน   เปนสิ่งสําคัญ  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการ
สงเสริมความรูความเขาใจใหบุคลากรท่ีมีความเก่ียวของท้ังในองคกรและชุมชนตางๆ  ไดเกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  ใหเกิดขุมพลังในการกระจายองคความรูดานคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลของขาราชการสวนทองถ่ิน  ในการแกไขและพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน
เปนการสรางผูนําท่ีดี   กลุมและเครือขาย ใหกระจายขยายผลของความดีไปสูทองถ่ิน มีผูนําดาน
คุณธรรมจริยธรรมตนแบบ ชุมชนตนแบบ และผูนําชุมชนเขมแข็งตอไป   
 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาทฤษฎีและหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๒) เพ่ือศึกษาสภาพจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

                                                        
๑ วริยา ชินวรรโณ, อางในสํานักขาวอิศรา, เปด ๑๕ ปญหานักการเมืองไทย–โรคขาดภูมิคุมกันทาง

จริยธรรม, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://www.isranews.org/isranews-news/item/๒๕๓๒๓-
๐๑๘๓๐๑.html [ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕]. 
 ๒ ทิศนา แขมมณี, การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม: จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ, 

(กรุงเทพมหานคร: สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย, ๒๕๔๒), หนา ๔๓. 
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ของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนลาง (๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการสงเสริม
จริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือ
ตอนลาง 
 
๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย  การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Designs) 
ระหวางวิธีวิจัยเชิงประมาณ (Quantitative Research และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (๑) ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ประชากรท่ีเปน
ขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ี ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยกําหนดเลือกแบบเจาะจงเอา 
ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลท่ี ไดรับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดีอยางนอย ๒ ปใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ประกอบดวย ๔ แหง ไดแก ๑. องคการบริหารสวนตําบลลานสัก 
อําเภอลายสัก จังหวัดอุทัยธานี ๒.องคการบริหารสวนตําบลทับกฤษใต อําเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค ๓. องคการบริหารสวนตําบลสลกบาตร อําเภอสลกบาตร จังหวัดกําแพงเพชร และ    
๔. องคการบริหารสวนตําบลโพทะเล  อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ซ่ึงทางการกําหนดกลุม
ประชากรและกลุมตัวอยางในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเอาจํานวนประชากรท่ีเปนขาราชการ พนักงาน 
เจาหนาท่ี ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง ๔ อบต. ในการสุม
ตัวอยางแบบวิธีการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร๓ Taro Yamane จํานวน  ๑๖๖  คน      
ไดกลุมตัวอยางจํานวน ๑๑๘ คน (๒) ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ การ
เลือกผูใหขอมูลหลักของผูวิจัยนั้น จํานวน  ๓๐คน/รูป โดยใชการดวยวิเคราะหขอมูลแบบ          
(๓) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม ประกอบดวย ๓ ตอน 
ไดแก ตอนท่ี ๑ เปนแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปด ซ่ึงเลือกตอบเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได  ตอนท่ี ๒ เปน
แบบสอบถามลักษณะปลายปด ดานความเห็นเก่ียวกับจริยธรรมทางการบริหารภาครัฐท่ีดีของผูนํา
องคกรปกครองสวน  เก่ียวกับการศึกษา หลักนิติธรรมหลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม ความ
รับผิดชอบ หลักความคุมคา หลักคุณธรรม และตอนท่ี ๓ เปนคําถามปลายเปด (Opened - 
ended)  เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) โดย
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจะใชลักษณะของการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (The semi-structured 
interview) เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมจริยธรรม สภาพท่ัวไปทางจริยธรรม 
และรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนลางเปนอยางไร 
 
                                                        

๓ สุจินต ธรรมชาติ, การวิจัยภาคปฏิบัติวิธีลัด, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๔๘. 

 
 

๔. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ๑. ศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนลางและหลักพุทธธรรมสําหรับ
การสงเสริมจริยธรรมจากเอกสารตาง ๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (๒) แจกแบบสอบถามเก่ียวสภาพ
จริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือ
ตอนลางแกขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ี ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวในองคการบริหารสวน
ตําบล ๔ แหง จํานวน ๑๑๘ คน พรอมกับนํามาวิเคราะหหาขอคาจากระดับความคิดเห็น ๕ ระดับ 
(๓) นําผลขอมูลในระดับความคิดเห็นท่ีตํ่านําไปสัมภาษณเจาะลึกแกผูเชี่ยวชาญท่ีไดกําหนดไว ๓๐ 
รูป/คนใน ๔ จังหวัดไดแก จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัด
พิจิตร (๔) นําผลการสัมภาษณแบบเจาะลึกมาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือใหไดรูปแบบการสงเสริม
จริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือ
ตอนลาง (๕) สรุปผลการวิจัย และนําเสนอรูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตภาคเหนือตอนลาง 
 
๕. การวิเคราะหขอมูล 
 ๑. การวิ เคราะหขอ มูลเชิ งปริมาณ  ไดแก  สถิ ติพรรณนาหรือสถิ ติบรรยาย 
(Descriptive Statistics) ไดแก คาสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย X  (Mean) และคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) (๒) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก ผูวิจัย
ใช ระบบการวิ เคราะหข อ มูล เชิ ง เนื้ อหาโดยใช การดวย TAC ซ่ึง เปนการจํ าแนกขอมูล
(Typology and Taxonomy) การสรุปแบบอุปนัย(Analytic Induction) และการวิเคราะหหาเหตุ
และผล (Cause and Effect) 
 
๖. ผลการวิจัย 
 การสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลจะพบวา การบูรณาการ
เครือขายภาคสังคมใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาจริยธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาใหเกิดความเขมแข็งแกพฤติกรรมทางประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตอไป 
นอกจากนี้ การสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารนอกจากจะมองไปในสวนของวิธีการ หลักเกณฑ 
ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ แลวยังจะตองเห็นภาพของทองถ่ินใหชัดเจนโดยเฉพาะผูนําทองถ่ินท่ี
เปนบุคคลในพ้ืนท่ียอมทราบถึงสภาพปญหาอยางชัดเจนวา ประชาชนยังมีความตองอะไร ยังมี
ปญหาประเด็นใดบาง และทําไมการสงเสริมจริยธรรมจึงกระทําไดยาก แมวาโลกจะเปลี่ยนแปลงไป
อยางไรก็ตาม แตในฐานะผูบริหารจะตองแสวงหากระบวนวิธีการ เทคนิคตาง ๆ มาใชเพ่ือการ
พัฒนาจริยธรรมอยางตอเนื่อง  
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 รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตามกรอบ ๕ มิติ ของผูนําในองคการบริหารสวนตําบล
เขตภาคเหนือตอนบน ๒ ซ่ึงทําใหผูวิจัยพบวา ผูนําจะตองสรางแนวทางสําหรับเขาไปสงเสริม
จริยธรรมทางความดีตาง ๆ เพ่ือใหเกิดลักษณะทางการบริหารองคการบริหารสวนตําบลท่ีมุงไปท่ี
เปาหมายของตัวบุคคลท่ีเก่ียวของไมวาจะเปนตัวของผูนํา บุคลากร และประชาชนใหเห็นถึง
ความสําคัญและตระหนักถึงกิจกรรมทางจริยธรรมสําหรับการนําไปใชใหเกิดตอสังคมตอไป 
 มิติท่ี ๑. พฤติกรรมดี หมายถึง การสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารของผูนําองคการ
บริหารสวนตําบลดวยความกลาหาญท่ีจะเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสําหรับการสรางพฤติกรรมท่ี
ดี และบุคลากรมรพฤติกรรมท่ีดี เพ่ือสรางองคการบริหารสวนตําบลใหดี ซ่ึงเปนรากฐานของการ
สรางใหสังคมเกิดความเรียบรอย 
 มิติท่ี ๒. จิตใจดี หมายถึง การสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารของผูนําองคการบริหาร
สวนตําบลดวยความกลาหาญท่ีจะเขาไปสงเสริมการพัฒนาจิตใจใหเกิดการมองโลกในแงดี การ
ปฏิบัติงานดวยความสุข การปรับเปลี่ยนอารมณใหมีความงดงามตามแบบอยางท่ีดีของสังคมไทย  
 มิติท่ี ๓. เทคนิคดี การสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารของผูนําองคการบริหารสวน
ตําบลดวยความกลาหาญท่ีจะเขาไปนําหลักทางการบริหารท่ีงาย มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี
มากท่ีสุด   การนําหลักพุทธธรรมจะชวยใหประชาชนเกิดการมีสวนรวมตอแนวทางการบริหารมาก 
รวมท้ังการประสานประโยชนโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน หยุดการทุจริตคอรรัปชั่นใหหมดไป
ดวยการยึดถือหลักการความถูกตองและความชอบธรรมเปนต้ังท่ี การสงเสริมคนดีและเกงโดยการ
มอบหมายงานท่ีสําคัญใหไปดําเนินการดวยความไวใจซ่ึงกันและกัน   
 มิติท่ี ๔ วัฒนธรรมดี การสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารของผูนําองคการบริหารสวน
ตําบลดวยความกลาหาญท่ีจะเขาไปกําหนดวัฒนธรรมองคกรท่ีดีดวยการมีเปาหมายไปท่ีความผูกพัน
ในองคการเปนท่ีซ่ึงจะตองอาศัยหลักสังหควัตถุ  รวมท้ังการบริหารในองคกรจะตองใหเกิดความรัก
ใครกลมเกลียวใหมากท่ีสุดดวยการเปนพ่ีเปนนองรวมกัน สงเสริมวัฒนธรรมท่ีดี ตอตนเองและสังคม 
 มิติท่ี ๕. คุณความดี หมายถึง การสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารของผูนําองคการ
บริหารสวนตําบลดวยความกลาหาญท่ีจะเขาไปบริหารเพ่ือกําหนดประเมิน กฎเกณฑ ระเบียบใน
การสรางตัวชี้วัดในการปฏิบัติตนเปนคนดี  กําหนดข้ึนมารวมท้ังงบประมาณบางสวนท่ีจะสนับสนุน
เพ่ิมเติม แตท้ังนี้ตองมีผูนําและบุคลากรเปนผูนําในการรวมกันกิจกรรมความดีท่ีเกิดข้ึน  
 
๗. สรุปผลการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา แบงออกเปน ๖ กลุม ไดแก  
 กลุมท่ี ๑ การสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักนิติธรรมกับหลักศีล จะมี
เนื้อหาไปในเชิงของกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ วิธีปฏิบัติตนในองคการบริหารสวนตําบลรวมท้ัง
จรรยาบรรณในความเปนผูนําองคกรท่ี เชน การใชอํานาจทางกฎหมายท่ีถูกตองภายใตกฎหมาย มี
ความแนนอนชัดเจน มีความเสมอภาค ไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล และประชาชนยอมไดรับเสรีภาพ

 
 

ทางกฎหมายอยางเทาเทียม ไมมีการเลือกปฏิบัติในทางกฎหมายตอบุคคลใด บุคคลหนึ่งหรือกลุมใด
กลุมหนึ่ง  
 กลุมท่ี ๒ การสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักความโปรงใสกับหลักศีล พบวา 
การบริหารท่ีจะตองมีการเปดเผยขอมูล เปดเผยกระบวนวิธีการทํางาน เปดเผยงบประมาณแตละ
โครงการ เพ่ือใหมีการตรวจสอบทุกข้ึนตอน และเปนระบบท้ังดานปริมาณและดานคุณภาพ เพราะ
การบริหารท่ีใชหลักความโปรงใสจะตองทําใหประชาชนเห็นวา องคการบริหารสวนตําบลมีความ
ซ่ือสัตยสุจริตไมหมกเม็ดอยางหนึ่งอยางใดซ่ึงไมไดแตกตางไปจากการมีพฤติกรรมทางศีลธรรม ท่ีมี
พฤติกรรมทางกาย ทางวาจาท้ังตอหนาเปนอยางไร พฤติกรรมในมุมมืดก็ควรเปนอยางนั้น 
 กลุมท่ี ๓ การสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักความรับผิดชอบกับหลักศรัทธา 
พบวา แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารท่ีจะตองอาศัยความกลายืนหยัดในสิ่งท่ีตนเองกระทําหรือ
กลามท่ีจะรับผิดชอบผลตอความคิด และการกระทําจะสงผลท้ังคุณและโทษไปยังประชาชนในสังคม
นั้น ๆ เพราะความเชื่อจะตองมองไปท่ีคานิยมท่ีมีอยูในองคกรท้ังความเชื่อท่ีมีอยูในตนเองวาจะ
สามารถจะนําองคกรไปสูการบริหารจัดการท่ีดีได  
 กลุมท่ี ๔ การสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักความคุมคากับหลักวิริยารัมภะ 
พบวา แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารท่ีมีตอความคุมคาอยูท่ีความสุจริตในการใชงบประมาณอยาง
ประหยัด จะตองรูวาการใชทรัพยากรตาง ๆ จะตองมีผลมากกวาการลงทุนในการสรางผลผลิต
โดยรวมขององคการบริหารสวนตําบลจะตองใชงบประมาณนอย แตคุณภาพหรือผลประโยชนท่ี
ประชาชนควรไดมาก เพราะเม่ือการควบคุมการใชทรัพยากรจะทําใหเกิดการใชความพยายามใน
การทํางานเพ่ือประชาชนอยางแทจริงเพราะกิจกรรมบางอยางก็ไมจําเปนใชงบประมาไดสามารถ
ดําเนินการได  
 กลุมท่ี ๕ การสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักการมีสวนรวมกับหลักพาหุ
สัจจะพบวา แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารเพ่ือการสงเสริมการมีสวนรวม เปนไปตามกรอบของ
กฎหมายหลายฉบับท่ีพยายามระบุถึงขอบขายท่ีประชาชนจะตองเขาไปมีสวนรวมทุก ๆ ข้ันตอน
ทางการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และผูนําจะตองเปดโอกาสตามชองทางท่ีมีอยูใหประชาชน
เขามาต้ังแตกอนการเลือกต้ังโดยเฉพาะการกําหนดนโยบายฝายประชาชนจะตองสิทธิความตองการ
ของแตละชุมชน ใหเปนจุดเริ่มตนกระบวนการศึกษาเรียนรูเพ่ือนําไปสูการบริหารเชิงจริยธรรม 
เพราะหากประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายฝายนักการเมืองก็ตองเปดใจรับฟงท่ีเรียกวา 
การศึกษารากฐานของปญหาและความตองการของสังคมเพ่ือนําไปปรับยุทธศาสตรทางการบริหาร
ใหตรงกับความตองการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  
 กลุมท่ี ๖ การสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักคุณธรรมกับหลักปญญา พบวา 
แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารท่ีมีระบบคุณธรรมเปนเครื่องควบคุมการพฤติกรรมท้ังหมดใหถูกตอง 
ชัดเจน เพราะรากฐานของคุณธรรมอยูท่ีจิตสํานึกรักทองถ่ิน รักเพ่ือนมนุษยไมเอารักเอาเปรียบตอ
ผูอ่ืน และตอสังคม มีใจท่ีจะทํางานใหกับประชาชนไดรับประโยชนทางการบริหารอยางสูงสุด เชน 
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ความขยันอดทน ความซ่ือสัตยสุจริต ความมีสัจจะ ความรอบคอบ ความเสียสละ ความกลาหาญ 
ความยุติธรรม ความรูจักประมาณ ความมีพรหมวิหารธรรม อิทธิบทบาทธรรม เปนตน  
 ๒. สภาพจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
ภาคเหนือตอนลาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนกลุมตัวอยางในจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 
๔๘ คน คิดเปนรอยละ ๓๒.๔๓  เปนเพศหญิง จํานวน ๙๑ คน คิดเปนรอยละ ๕๒ มีอายุระหวาง 
๓๑ – ๓๕ ป จํานวน ๓๕ คน คิดเปนรอยละ  ๒๓.๖๕ นับถือศาสนาพุทธ จํานวน ๑๖๖ คน คิดเปน
รอยละ ๙๘.๓๑  มีสถานภาพสมรส จํานวน ๕๕ คน คิดเปนรอยละ ๔๖.๖๑ มีการศึกษาในระดับใน
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา จํานวน  ๗๓ คน  คิดเปนรอยละ  ๖๑.๘๖  มีตําแหนงงานในลักษณะ
อ่ืน (ลูกจางชั่วคราว) จํานวน ๕๗ คน คิดเปนรอยละ ๔๘.๓๑ มีรายไดต้ังแต ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐  
บาทตอเดือน จํานวน ๖๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๐.๘๕ และมีอายุการทํางานระหวาง ๑–๕ ป จํานวน 
๕๖ คน คิดเปนรอยละ ๔๖.๔๗ สวนผลการวิเคราะหสภาพจริยธรรมทางการบริหารของผูนําราย
ดาน พบวา ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักความโปรงใส  ๔) หลักการมีสวนรวม ๕) 
หลักความรับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุมคา โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ = ๓.๖๗) และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน   
 ๓. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูนํา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนลาง พบวา 
 ๑. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตามหลักนิติธรรมกับหลักศีล พบวา ทุกชีวิตยอมมี
ความเทาเทียมกันโดยสิทธิตามธรรมชาติท่ีไมไดมิขอจํากัดในการเลือกปฏิบัติตอผูมีความออนแอทาง
รางกาย และสติปญญาแตประการใด เม่ือภาวะผูนําสามารถปฏิบัติยอมเปนบรรทัดฐานใหกับสังคม
ในองคกรและประชาชนโดยท่ัวไปแตนั้นก็อยูภาวะผูนําจะเปนตนแบบท่ีดีดวยซ่ึงจะทําใหเกิดความไว
เนื้อเชื่อใจระหวางประชาชนกับองคการบริหารสวนตําบล และระหวางภาวะผูนํากับบุคลากรเพ่ือลด
ความขัดแยงตางๆ รวมท้ังการสงเสริมจริยธรรมในลักษณะของภาคีเครือขายทางสังคมท่ีนํามาบูรณา
การในการดําเนินงานทางจริยธรรมใหมากข้ึน (๒) รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมดานความโปรงใส
กับศีลธรรม พบวา จะตองสงการเรียนรูในระบบการตรวจสอบวาเปนอยางไรใหกับประชาชนไดมี
ความรูวา การตรวจสอบมีขอบเขตอยางไร และกลไกการทํางานตาง ๆจะตองทําใหประชาชนไดรับรู
รับทราบตลอดเวลาอาจจะประชาสัมพันธในระบบของหนังสือ เสียงตามสาย การประชุมในหมูบาน 
เปนตน (๓) รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตามหลักความรับผิดชอบกับหลักศรัทธา เปนการนําหลัก
ของจิตสํานึกความรับผิดชอบของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมรวมท้ังการปองกันความชั่ว การทุจริต
คอรรัปชั่นในองคกร การรับผิดทางวินัยหรือจรรยาบรรณ หากตนเองเปนคนกระทําจะตองไมปด
ความรับผิดชอบตอความผิดนั้น การรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเองใหดีท่ีสุด การรับผิดชอบตอการ
กระทําของตนเอง การรับผิดชอบตอองคกร และการเปนผูนําองคการบริหารสวนตําบลจะตองมี
ความรับผิดชอบตอประชาชนในฐานะเปนผูมอบความไววางใจใหเขามาทําหนาท่ีทางตําแหนงการ
บริหาร สําหรับบุคลากรจะตองมีจิตสํานึกตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหดีท่ีสุด หากผิดพลาดก็เกิด
จากการกระทําของตนเองจะไปโทษกลาวหาบุคลากรอ่ืนไมได (๔) รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตาม

 
 

หลักความคุมคากับหลักวิริยารัมภะ อยูท่ีหลักทางการบริหารตอสวนรวมเพ่ือใหเกิดผลประโยชนตอ
ประชาชนเปนท่ีต้ัง งบประมาณทุกบาทจะตองมุงไปสูการลดการใชทรัพยากรตามลักษณะของ
โครงการขององคการบริหารสวนตําบลต้ังไวตามแผนงาน สวนการสงเสริมเห็นวาควรจะฝกต้ังแต
การใชเอกสาร เครื่องระดับสํานักงาน ไปจนถึงเครื่องจักรท่ีมีขนาดใหญใหมีการตรวจสอบถึง
ประสิทธิภาพอยางเต็มท่ีหรือไมอยางไร รวมท้ังการเพ่ิมเวลาราชการเขาไปในการปฏิบัติเพราะ
ปญหาบางอยางจะรอชามิไดอาจจะทําใหเกิดการลุกลามไปอยางรวดเร็ว จะตองการเตรียมความ
พรอมอยูตลอดและการไมเบียนบังเวลาของราชการตองทํางานใหเต็มเวลา เต็มท่ีเต็มกําลัง
ความสามารถ เต็มศักยภาพพรอมท้ังสติปญญาท้ังแรงกาย แรงใจใสลงไปใหกับการเอ้ือประโยชน
ใหกับประชาชนใหมากท่ีสุด และการบริหารเชิงจริยธรรมผูบริหารควรท่ีเปดเผยขอมูลทุกอยางโดย
ละเอียดเพ่ือใหเกิดการรับรูขอมูลโดยการประมูลตามโครงการตาง ๆ เพ่ือใหเกิดชองวางของการใช
งบประมาณใหนอยท่ีสุด (๕) รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตามหลักการมีสวนรวมกับหลักพาหุสัจจะ 
อยูท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะตองกําหนดหรือสรางกระบวนการในใหประชาชนไดเขามามีสวน
รวมในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดโครงการ กระบวนการดังกลาวจะตองเกิดจากความ
ตองการของภาคประชาชนเปนหัวใจสําคัญ เพราะในหลายพ้ืนท่ียังไมสามารถสนับสนุนใหชาวบาน
ไดมีโอกาสเขามามีสวนรวม หรือบางแหงก็มีขอจํากัดในประเด็นตาง ๆ ท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับศึกษา
เรียนรูของประชาชนดวย รวมท้ังขอจํากัดทางดานอาชีพท่ีไมเอ้ือตอการเขารวมกิจกรรมทางการ
เมือง แตถึงอยางก็ตามการเขามาสูตําแหนงทางการเมืองยอมจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ ระเบียบ 
กติกาท่ีระบุไวรัฐธรรมนูญทุกฉบับ จึงอยูท่ีความมีวิสัยทัศนของฝายการเมืองวาจะกําหนดวิธีการให
ประชาชนไดท่ีสวนรวมอยางแทจริง ท้ังการรวมกันคิด การรวมกันปฏิบัติ การรวมกันประเมินผล 
รวมกันตรวจสอบ  และการรวมกันปรับปรุงแกไขพัฒนาทองถ่ินใหตรงกับความตองการของชุมชน
นั้น ๆ ๖. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมของผูนําองคการบริหารสวนตําบลจะตองใชคุณธรรมควบคุม
กับปญญาเสมอ หากขาดตัวหนึ่งตัวใดไป จะทําใหเกิดปญหาตามมา หรือกระท้ังอาจจะสราง
ความผิดใหกลายเปนเรื่องท่ีถูกตองเพราะความเปนคนท่ีไมดี เห็นแกตัว เห็นแกพวกพอง เห็นแก
อํานาจเงิน จะไมไดมีจิตสํานึกกตัญูกตเวทีตอทองถ่ิน ตอประชาชนท่ีไดคัดเลือกตนเองใหเขามา
บริหารองคกร หากองคการบริหารสวนตําบลใดมีการสงเสริมจริยธรรมมาก และใสความตระหนัก  
หลักธรรมาภิบาลท้ังหมดจะชวยใหองคการบริหารสวนตําบลขาวสะอาดทางการบริหารมากข้ึน
เพราะไมไดสรางภาพใหเกิดความเขาใจผิดแตประชาชนทุก ๆ คน และรับรูรับทราบความเคลื่อนไหว
ทางการบริหาร ทางการแกไข ทางการพัฒนา รวมท้ังความชัดเจนของโครงการตาง ๆ มีท่ีมาท่ีไป
ของงบประมาณ ไมมากเกินไปไมนอยเกินไป พฤติกรรมของผูนํามีสัมพันธภาพท่ีดีกับชาวบานมิได
วางอํานาจดวยเพราะความท่ีตนเองเปนผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 
๘. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาวิเคราะห และสังเคราะหเอกสาร รวมท้ังขอมูลจากการสัมภาษณ
เจาะลึกและการแจกแบบสอบถามซ่ึงทําใหผูวิจัยไดขอคนพบประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับ“รูปแบบ
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การสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดีของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตภาคเหนือตอนลาง”การวิเคราะหสภาพจริยธรรมทางการบริหารในภาพรวมในความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยาง ดังรายละเอียดท่ีแสดงแสดงดวยคาเฉลี่ย (Mean =Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation = S.D.) ทําใหเห็นวาจริยธรรมทางการบริหารในภาพรวมของผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตภาคเหนือตอนลาง โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = ๓.๖๗) และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน และเม่ืออภิปรายผลจากการวิจัยผสมผสาน
คุณภาพและปริมาณ พบวา การนําไปหลักธรรมาภิบาลไปสงเสริมจริยธรรมในองคการบริหารสวน
ตําบล ท้ัง ๖ ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา 
หลักการมีสวนรวม และหลักคุณธรรม ยังพบสภาพปญหามากมายท่ีจะตองเรงแกไขใหหมดไปดวย
การบูรณาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดแกหลักเวสารัชกรณธรรมท้ัง ๕ ประการไดแก 
หลักศรัทธา หลักศีลธรรม หลักวิริยารัมภะ หลักพาหุสัจจะ และหลักปญญาสามารถจะนํามาซ่ึง
จริยธรรมทางการบริหารไดประสบผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน ซ่ึงทางผูวิจัยกําหนดประเด็นการวิเคราะหเชิง
การจับคูในลักษณะการผสมระหวางหลักธรรมาภิบาลกับหลักเวสารัชกรณธรรมของแตละขอมา
ผสานกันใหเกิดรูปการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินภาคเหนือตอนลางดังนี้  
 ๑. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีสอดคลองกับ     
นิติธรรมกับหลักศีลธรรม พบวา มีความหมายในลักษณะใกลเคียงกันมากท่ีสุดซ่ึงก็คือการสราง
ระเบียบวินัยในองคกรการเคารพตอหลักนิติธรรมจะทําใหสังคมเกิดความสงบเปนเครื่องหมายท่ี
สําคัญ ท้ังจรรยาบรรณท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติขาราชการตาง ๆ อันเปนแนวทางการประพฤติ
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความชอบธรรม รวมท้ังการใชอํานาจทางการบริหารจะตองใหเปนไปสอดคลองกับ
พันธกิจท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะตองสงเสริมจริยธรรมใหกับตนเอง ใหกับบุคลากร และใหกับ
ประชาชนทุกกลุมอยางเทาเทียม เสมอภาคโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณตามลักษณะโครงการ
จะตองไมมีความผิดพลาด และใหตรงกับขอบังคับ กฎหมายกฎเกณฑ หลักความโปรงใสกับหลัก
ศีลธรรม  พฤติกรรมทางการบริหารท่ีสะอาดหมดจดจากการปฏิบัติยอมนํามาซ่ึงความนาเชื่อถือ 
ความไวใจ ไมปกปดขอมูลแตประการไวเพ่ือไมใหประชาชนไดมีโอกาสรับรูรับทราบสอดคลองกับ
งานวิจัยของจิดาภา  เรงมีศรีสุข พบวา กลยุทธการสรางความโปรงใสงานบริหาร กลยุทธการสราง
ความโปรงใสการบริการประชาชน กลยุทธการสรางความโปรงใสในงานสนับสนุน ซ่ึงจะเขาขายใน
ลักษณะของศีลธรรมท่ีใคร ๆ ปฏิบัติแลวจะไดรับการสรรเสริญยกยองคุณความดี เปนผูนารัก นา
เคารพอยางยิ่งและท่ีสําคัญสามารถรักษาดุลยภาพแหงสังคมใหเกิดความสงบสุขไดอยางท่ีสุด เม่ือ
รักษาศีลธรรมไดก็ยอมหมายวาจะเปนบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตจะทําอะไรท้ังกายกรรม วจีกรรม 
และมโนกรรมก็ยอมมีความสะอาดหมดจดในการกระทํานั้น หากเปนผูนําจะเกิดความโปรงใส
ทางการบริหารสามารถเชิญใหมาตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกไดตลอดเวลาเพราะเปนคนมือ

 
 

สะอาด สงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักความรับผิดชอบกับหลักศรัทธา๔ การเปนผูนํา
จะตองมีความชัดเจนในตัวบทกฎหมายเปนท่ีต้ังเม่ือมีผูกระทําผิดอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะใน
องคการบริหารสวนตําบลจะตองออกมารับผิดชอบสอดคลองกับงานวิจัยของ ภิศักดิ์ กัลยามิตร 
พบวา สงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักความคุมคากับหลักวิริยารัมภะ เพราะความคุมคา
เปนการลงทุนดวยทรัพยากรท่ีมีอยูองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด มีความเพียรพยายามท่ีจะสราง
มาตรฐานบุคลากร ทรัพยากร ในองคไหเกิดประโยชนมากท่ีสุด  สงเสริมจริยธรรมทางการบริหาร
ตามหลักการสวนรวมกับหลักพาหุสัจจะ  การมีสวนรวมของภาคประชาชนเปนกิจกรรมอยางหนึ่งท่ี
สงเสริมประสิทธิภาพ หรืออาจจะสงเสริมหลักธรรมาภิบาลท้ังหมดเพราะฉะนั้น การสงเสริม
จริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลจะตองสรางแรงจูงใจ การใหโอกาสแกประชาชนไดมี
สวนรวมต้ังแตการจัดการแผนโครงการ ประชาชนจะตองรับรูขอมูลโดยละเอียด ต้ังแตตนจนจบ
โครงการนั้น ๆ อยางเปนรูปธรรมมากท่ีสุดและจะตองกําหนดกลยุทธเพ่ือการสงเสริมการมีสวนรวม
ใหมากสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักคุณธรรมกับหลักปญญา พบวา พฤติกรรมของผู
นํากลับกลายเปนปญหาเชิงการบริหารเพ่ือการสงเสริมจริยธรรม เพราะผูนําทองถ่ินไมไดเปน
ตนแบบท่ีดี เชน การเลือกขาง การอคติ ไรสัจจะ ทุจริตคอรรัปชั่น เห็นแกตัว ม่ัว อบายมุข มีอิทธิพล 
ไมเปนผูนําท่ีดี ใชอํานาจในทางท่ีผิด ไมรับผิดชอบตอการกระทํา ไมยุติธรรม เปนตน๕ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ขัตติยา กรรณสูต พบวา สิ่งเหลายอมเปนอุปสรรคตอการสงเสริมจริยธรรมอยาง
รายแรงเพราะการเขามาสูอํานาจทางการบริหารท่ีไดลงทุนไปมากจากการเลือกต้ังแตละครั้งยอม
แสดงออกถึงความไมสุจริตต้ังแตเริ่มตนมาสูกิจกรรมทางการเมือง ยอมหวังไมไดวา การบริหารจะ
เกิดการทุจริตอยางแนนอน เพราะการสงเสริมคุณธรรมไมใชงายไมใคร ๆ แตหากไมพยายามลงมือ
กระทําก็หวังไดวาคุณธรรมจะไมเกิดข้ึนอยางแนนอน หากผูนํามีคุณธรรมลูกนองก็จะมีคุณธรรมตาม
ไปดวยอยางเห็นชัด๖  
 
 
 
 
 
                                                        
 ๔ จิดาภา  เรงมีศรีสุข, “ยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
ภาคกลาง”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).   
 ๕ ภิศักดิ์ กัลยามิตร , “จริยธรรมทางการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี:วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบการ
เทศบาลตําบลและองคการบริการสวนตําบล”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๔๗). 
 ๖ ขัตติยา กรรณสูต, “พฤติกรรมความซ่ือสัตยของคนไทย”, รายงานวิจัย, ศูนยสงเสริมและพัฒนา
พลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศุนยคุณธรรม) ,(กรุงเทพมหานคร: ศุนยคุณธรรม ,๒๕๕๑). หนา ๖๗. 
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๙. ขอเสนอแนะ 
 ๙.๑ ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 ๑.  ควรมีนโยบายและนํารูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักนิติ
ธรรมกับหลักศีลธรรมไปใชเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชอํานาจ การสรางบรรทัดฐานทาง
กฎเกณฑ ระเบียบตาง ๆ อยางเทาเทียม รวมท้ังกําหนดแผนยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุคลากร (๒) ควรมีนโยบายและนํารูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักความ
โปรงใสกับหลักศีลธรรมไปใชเพ่ือกอใหเกิดสุจริตในทุกข้ึนตอน และเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมสําหรับ
ทุกฝาย (๓) ควรมีนโยบายและนํารูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักรับผิดชอบ
กับหลักศรัทธาเพ่ือใหเกิดปรับเปลี่ยนคานิยม และการสรางบรรทัดใหเกิดการยอมรับความผิดดวย
จิตสํานึกอยางแทจริง (๔) ควรมีนโยบายและนํารูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตาม
หลักคุมคากับหลักวิริยารัมภะ โดยการนําผลประโยชนของประชาชนเปนเปาหมาย พยายามลด
รายจาย ลดข้ันตอน ปรับเปลี่ยนกลไกทางการบริหาร รวมท้ังการปองกันการทุจริต (๕) ควรมี
นโยบายและนํารูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักการสวนรวมกับหลักพาหุสัจจะ 
เพ่ือใหเกิดการศึกษาเรียนรูระหวางประชาชนกับผูนําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางมีสวนรวม
(๖)  ควรมีนโยบายและนํารูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักคุณธรรมหลัก
ปญญาไปใชในลักษณะการใชอํานาจทางการบริหารใหเกิดการยอมรับความถูกตอง ถูกธรรม 
เหมาะสมกับประเพณี วัฒนธรรมในทองถ่ิน 
 ๙.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งตอไป 
 การวิจัยในครั้งตอไปผูวิจัยเห็นวาการศึกษารูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการ
บริหารของผูนําองคการบริหารสวนตําบลควรท่ีจะกําหนดการศึกษาใหมีขอบขายครอบคลุมไปถึง
องคปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบอ่ืน ๆ ดังนี้ (๑) รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําตามหลักธรรมาภิ
บาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคเหนือตอนลาง และองคปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบพิเศษ
อ่ืน ๆ (๒) รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคเหนือ
ตอนลาง และองคปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบพิเศษอ่ืน ๆ (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคเหนือตอนลาง และองคปกครองสวน
ทองถ่ินในรูปแบบพิเศษอ่ืน ๆ (๔) รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของผูนําในเขตการปกครองพิเศษแบบกรุงเทพมหานคร และการปกครองพิเศษแบบเมืองพัทยา  
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บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัด
นครสวรรค” โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการความรูตามแนวพุทธธรรม
ในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค ๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการความรูในโรงเรียนจังหวัด
นครสวรรค   ๓) เพ่ือเสนอแนวทางการจดัการความรูตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรคโดย
กําหนดระเบียบวิธีวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีการ
นาํหลักธรรมไปปฏิบัติไดจริงในการจัดการความรูในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค  หลักการสําคัญตอ 
การสรางความรูสูองคกร  โดยใชหลัก สุ. การรับฟง จิ. จินตนาการ ปุ. ปุจฉา ลิ.เขียน หลักการ
สังคายนา การวิเคราะหและคัดแยกความรูเปนกลุมประเด็นใหงายตอการเขาถึงอยางมีข้ันตอน  การ
ประมวลและกลั่นกรองความรู  หลัก ๔ ส. การเผยแผ แนะนํา สั่งสอน อบรมบุคลากร ชี้แจง  ชวน
ใจ แกลวกลา ราเริง หลักกาลามสูตร ๑๐ ประการสวนสภาพปญหาประกอบดวย ๕ ปญหาหลัก 
ไดแก ผูบริหารการจัดการความรู  ๒.ทัศนคติความคิดและพฤติกรรมบุคลากร  ๓. การบูรณาการ
ทางการศึกษาของโรงเรียน  ๔.วัฒนธรรมการจัดการความรู    ๕.แผนการจัดการความรู ไดแก ขาด
การทํางานทีม การประสานงานยุงยาก การบริหารเวลา งบประมาณไมเพียงพอ และเทคโนโยลี
ทางการสื่อสาร และ แนวทางการจัดการความรูตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค 
ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารจะตองสรางแบบท่ีดีในการบริหาร รวมถึงการจัดการความรูในโรงเรียน
จังหวัดนครสวรรค จะเปนตนแบบไดดี  เพราะสังคมยอมจับตามองถึงพฤติกรรมกระทําทุกกิริยาบถ
ของผูบริหารโรงเรียน ดังนั้นทิศทางการจัดการความรูและบูรณาการแบบองครวม องคกร บุคลากร 
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สถานศึกษา การจัดการ  ใหเชื่อมโยงกับภารกิจ ๔ ดาน ไดแก ผูบริหารการจัดการความรู  ทัศนคติ
ความคิดและพฤติกรรมบุคลากร  การบูรณาการทางการศึกษาของโรงเรียน แผนการจัดการความรู
วัฒนธรรมการจัดการความรู  ในการสงเสริมการบริหารท้ัง  ๔  ดาน  จะใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ี
อยางสมบูรณท่ีสุดดวยการจัดการความรู  เปนกําลังใจบุคลากรในองคกร  การใหอภัย มีความ
รอบคอบ รับผิดชอบ เปนกําลังใจใหแกบุคลากร และไมปกปองคนชั่ว แตตองชวยเหลือคนดีเปนตน 

คําสําคัญ : การจัดการความรู, พุทธธรรม 
 

Abstract 
 The objectives of this study entitled ‘Knowledge Management of 
Schools in NakornSawan Province according to Buddhadhamma’ were of three;     
1) to study concept, theories of knowledge management of schools in 
NakornSawan province, 2) to analytically study problems of knowledge 
management of schools in NakornSawan province according to Buddhadhamma, 
and 3) to propose the method of knowledge management of schools in 
NakornSawan province according to Buddhadhamma 
 Findings were as follows: 1. The integration of concept, theories of 
knowledge management with Buddhadhamma was found that the administrators 
put into real practice  knowledge management at schools in NakornSawan 
province. The principles that brought knowledge to organizations were  Su., 
listening, Ji., thinking, Pu. Asking and Li., writing.The condition of problems of 
knowledge management at schools in NakornSawan province was found that 
problems consisted of 5 principal problems. They were  1) the knowledge 
management administrators, 2) attitude, ideas and behavior of personnel, 3) 
educational integration of schools, 4) knowledge management culture, 5) plan for 
knowledge management; lacking of team work, difficult coordination, insufficient 
management of  time and budget, and information communication technology and 
the approach to the knowledge management of schools in NakornSawan Province 
according to Buddhadhamma was that administrators must create a good model for 
management, including good model of knowledge management at schools in 
NakornSawan province. Society keep an eye on school administrators in every 

๓ 

 

movement. Therefore, the integrated knowledge management of organization, 
personnel, learning centers, management, with  four functions. They were 
knowledge management administrators, attitude, opinions and behaviors of 
personnel, educational integration, knowledge management plan, knowledge 
management culture promoting the administration of the four functions will 
enhance the duty performance by knowledge management. Organizational morale 
of personnel, forgiveness, competency, responsibility, punishing the wrong, and 
promoting the good and encouraged personnel. 

Keywords: Knowledge Management, Buddha Dharma 
 
 
๑. บทนํา 
 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบันสงผลใหคุณธรรมประจําตัวปจเจกบุคคลลดลง
ในหลายๆ ดานเชนปลอยตนเองใหหลงไปตามกิเลสตัณหาความอยากตางๆ จนขาดความยับยั้งชั่งใจ
ยึดม่ันในศักด์ิศรีอยางงมงายไมคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรมไมนําปญญามาพิจารณาเหตุผลขาด
ความยําเกรงตอกฎหมายบานเมืองสรางเวรภัยตอกันไมสิ้นสุดขาดความละอายเกรงกลัวตอบาปตอ
ความชั่วท้ังหลายขาดขันติความอดทนตอการกระทบกระท่ังขาดเมตตากรุณาตอเพ่ือนมนุษยเม่ือ
คุณธรรมท่ีจะสงเสริมความดีงามแหงปจเจกบุคคลลดลงยอมทําใหเกิดการกระทําลวงละเมิดมากข้ึน
ดวยไมสามารถควบคุมกายวาจาปจจุบันรูปแบบการพัฒนาทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนใน
หลายลักษณะและมีชื่อเรียกท่ีแตกตางกันไป เชน สังคมสารสนเทศ (Information Society) สังคม
แหงการเรียนรู (Knowledge Society) แตท่ีรูปแบบนาสนใจคือ เปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรู 
(Knowledge-based Society and Economy) โดยลักษณะสังคมท่ีเกิดข้ึนดังกลาวสงผลใหความรู
กลายเปนทรัพยากรท่ีมีคายิ่งในการดํารงอยูของสมาชิกในสังคม โดยมีคํากลาวท่ีอาจเคยไดยินอยู
เสมอวา “ความรูคืออํานาจ” ดังนั้นในสังคมลักษณะนี้ การพัฒนาความรูและสรางความรูใหมๆ เพ่ือ
การอยูรอด เพ่ือการแขงขันทางเศรษฐกิจและเสริมสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนจึงเปนฐานท่ีสําคัญ
อยางยิ่งของกระบวนการพัฒนาตางๆ ซ่ึงลักษณะท่ีสําคัญของระบบเศรษฐกิจฐานความรูท่ีสําคัญมี 
๔ มิติ ประกอบดวย  ๑) มิติสภาวะการแขงขัน (Competitive) ๒) มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Development) ๓) มิติการสรางทุนมนุษย (Human Capital Building)    
๔) มิติการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) โดยเฉพาะการพัฒนาคน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพท่ีครอบคลุมทุกดาน ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถในทุกระดับ ทุกกลุมอายุ 
หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) จะตองไดรับการเอาใจใส
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โดยองคกร ตองมีการพัฒนาใหมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเพ่ือ
พัฒนาองคกรใหยั่งยืนทามกลางการเปลี่ยนแปลง เพราะเชื่อวาหากทรัพยากรมนุษยมีคุณภาพ 
กอใหเกิดทุนมนุษยท่ีมีศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญไดแก ปญหาดานพฤติกรรมการ
ทํางาน เชน  การบริการ ระบบการบริการและคุณภาพมาตรฐานของการใหบริการท่ีไมสามารถ
ตอบสนองตอความคาดหวังของผูใชบริการ ขาดระบบการกํากับ และการตรวจสอบคุณภาพ ไมมี
การกําหนดมาตรฐานการรองรับคุณภาพของการใหบริการตลอดถึงทักษะดานตางๆ ของทรัพยากร
มนุษยและอีกท้ังจริยธรรมปญหาเก่ียวกับทรัพยากรมนุษยของทุกองคกรหรือหนวยงานและท่ีสําคัญ
ไดแก การขาดแคลนทรัพยากรมนุษยท่ีไดรับการอบรมมาอยางดี การใชประโยชนจากทรัพยากร
มนุษยท่ียังไมดีพอหรือตํ่าเกินไป การกระจายทรัพยากรมนุษยในสวนภูมิภาคตางๆ ยังไมดีพอและไม
เหมาะสม ปญหาในดานคุณภาพของทรัพยากรมนุษยท่ีเฉพาะอยางและปญหาการมีมากเกินไปหรือ
นอยเกินไปของทรัพยากรมนุษยบางแขนง สําหรับปญหาพฤติกรรมบริการของทรัพยากรมนุษยท่ี
แสดงออกจนกลายเปนลักษณะประจําอยางหนึ่งของหนวยงาน การลืมหนาท่ีท่ีแทจริงวาตนคืนสวน
หนึ่งขององคกรและควรใหบริการอยางไร พฤติกรรมตางๆ ท่ีมีและนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาเปน
พ้ืนฐานในการปฏิบัติหนาท่ีใหไดตามเปาประสงคและทําใหชีวิตของตนมีความสุขในการทํางานและ
การอยูรวมกันของเพ่ือนรวมงานตางๆ ในฐานะท่ีตองทํางานอยูรวมกันท้ังในระดับสูงข้ึนไป จนถึง
ผูรับบริการในหนวยงานของตนหรือการทําใหหนวยงานหรือองคกรพัฒนาไปในทิศทางท่ีบรรลุ
เปาประสงค  การพัฒนาทุนมนุษยจึงถือเปนกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของการบริหาร
จัดการองคกรสมัยใหม โดยท่ีองคกรจะตองมีกรอบแนวทางการพัฒนาท้ังความรู ทักษะ ทัศนคติท่ี
เก่ียวของกับเรื่องท่ีตองการใหเกิดการเรียนรู และนําไปสูการปฏิบัติโดยตองมีกระบวนการสําคัญใน
การสรางความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติ เพ่ือสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการแกไข
ปญหารวมกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองทําอยางเปนระบบ มีกระบวนการพัฒนาท่ีตอเนื่อง 
เพราะสภาพแวดลอมและปจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา๑ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการไดนําเอาหลักพุทธธรรม ซ่ึงเปนคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาผูทรงคนพบอริยสัจ ๔ หรือหลักความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ (ทุกข สมุทัย นิโรธ 
มรรค) ซ่ึงพระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาววา พระพุทธศาสนาเม่ือมองในทัศนะของคนสมัยใหม  
มักเกิดปญหาข้ึนบอยๆ วาเปนศาสนา (Religious) หรือเปนปรัชญา (Philosophy) หรือวาเปนเพียง
วิธีครองชีวิตแบบหนึ่ง (A way of life) เม่ือปญหาเชนน้ีเกิดข้ึนจึงเปนเหตุใหถกเถียงหรือแสดง
เหตุผลทําใหเรื่องยืดยาวออกไปทําใหเกิดการฟนเฟอน (ยุงเหยิง) ไมมีท่ีสิ้นสุดพระพุทธศาสนามา
ประพฤติโดยท่ัวถึงสมดังเจตนารมณแหงพระพุทธศาสนาท่ีแสดงถึงหลักปฏิบัติในระดับบุคคลต้ังแต
เบ้ืองตนไปจนถึงการพัฒนาตนเองเพ่ือความดีงามสูงสุดและหลักปฏิบัติตอชุมชนสังคมเพ่ือการอยู

                                                           
 ๑พรธิดา วิเชียรปญญา, การจัดการความรูพ้ืนฐานและการประยุกตใช, (กรุงเทพมหานคร :เอ็กซ 
เปอรเน็ท, ๒๕๔๗), หนา ๑๕. 
 

๕ 

 

รวมกันอยางสันติและเกิดเสรีภาพตามหลักมนุษยธรรม กลาวไววา “คําสอนและหลักปฏิบัติทาง
พระพุทธศาสนาสวนท่ีเก่ียวของกับสังคมและสะทอนถึงเจตนารมณของพระพุทธศาสนาในดาน
ความสัมพันธทางสังคมไดมากท่ีสุดก็คือคําสอนและหลักปฏิบัติ”ซ่ึงเปนขอกําหนดอยางตํ่าหรือหลัก
ความประพฤติอยางนอยท่ีสุดในระดับศีลยอมกอใหเกิดความปกติเรียบรอยดีงามแกผูประพฤติ
กระท่ังภาพรวมของสังคมยอมเกิดความสงบเรียบรอยดังในสรภังคชาดกกลาวถึงศีลไวดังนี้ “บุคคล
ใดในโลกนี้สํารวมกายวาจาใจไมทําบาปกรรมอะไรไมพูดเหลาะแหละเพราะเหตุแหงตนบัณฑิต”และ
ในคัมภีรวิสุทธิมรรคไดแสดงเก่ียวกับศีลไวดังนี้ “ธรรมท้ังหลายมีเจตนาเปนตนของบุคคลผูงดเวน
จากปาณาติบาตเปนตนอยูก็ดีของบุคคลผูบําเพ็ญวัตตุปฏิบัติ”ในขณะเดียวกันปจจุบันบุคคลยังมี
ความเขาใจ การประพฤติปฏิบัติประคับประคองมิใหลวงละเมิดศีลรักษาศีลมิใหขาดหรือดางพรอย
ดวยการประคับประคองกายวาจาใจใหอยูในกรอบของศีลรูจักยับยั้งชั่งใจบังคับควบคุมและฝกอบรม
จิตใจตนเองใหแสดงออกตอสิ่งท่ีมากระทบอยางเหมาะสมท้ังสิ่งท่ีนาพึงพอใจและไมนาพึงพอใจ
ทิศทางหรือแนวทางปฏิบั ติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ใหสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน
(Vision) และเปาประสงคขององคการ (Corporate Goal)   แผนยุทธศาสตรท่ีดีนั้น จะตองถูก
กําหนดข้ึนตามวิสัยทัศนขององคการ อันเปนผลผลิตทางความคิดรวมกันของสมาชิกในองคการท่ีได
ทํางานรวมกัน โดยวิสัยทัศนนี้เปนความเห็นพองตองกันวาเปนจุดหมายปลายทางท่ีองคการประสงค
จะไปใหถึง และวิสัยทัศนนี้มีการแปลงออกมาเปนวัตถุประสงค (Objective) ท่ีเปนรูปธรรม และ
สามารถวัดได  ท้ังนี้องคการสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบในการประเมินผลงานประจําป
งบประมาณ   ยิ่งไปกวานั้นองคการยังสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) เพ่ือการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดอีกดวยปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมไทยไมวาจะเปนปญหาทางการจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย ๖ ประการตอ
ความรู (๑) การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร    
(๒) การเสาะหาความรูท่ีตองการ (๓) การปรับปรุง ดัดแปลงหรือสรางความรูบางสวน (๔) การ
ประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน (๕) การนําประสบการณจากการทํางานและการประยุกตใช
ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและสกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว (๖) การจดบันทึก“ขุมความรู” 
และ “แกนความรู”สรุปการบริหารหรือการจัดการความรู  เพราะคนยึดเอาประโยชนตนและพวก
พองเปนใหญไมใสใจผลกระทบตอสวนรวมขาดความรับผิดชอบเห็นผิดเปนชอบในขณะท่ีสังคม
เปลี่ยนไปประกอบกับขาดความเขาใจหลักธรรม และไมเห็นความสําคัญของหลักธรรมเพราะความ
โลภโกรธหลงเขาครอบงําจิตใจความคิดอานและความประพฤติหลายๆ อยางซ่ึงแตกอนถือวาเปน
ความชั่วความผิดไดกลายเปนสิ่งท่ีคนในสังคมยอมรับแลวพากันประพฤติปฏิบัติโดยไมรูสึกสะดุง
สะเทือนจนทําใหเกิดปญหาและทําใหวิถีชีวิตมืดมนลงไปพวกเราชาวพุทธจะตองรวมกันแกไขปญหา
นี้อยางจริงจังตองยึดหลักการใหม่ันคงท่ีจะไมทําสิ่งใดๆ ท่ีชั่วท่ีเสื่อมตองกลาบากบ่ันท่ีจะทําแตสิ่งท่ี
เปนความดีเปนความถูกตองและเปนธรรมเพ่ือใหผลความประพฤติดีปฏิบัติชอบบังเกิดเพ่ิมพูนข้ึน
และคํ้าจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมทรุดหากใหกลับฟนคืนดีข้ึนไดเปนลําดับ 
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 ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่องการจัดการความรูตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียน
จังหวัดนครสวรรคเพ่ือตองการทราบถึงการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีของลักษณะผูบริหารเชิงพุทธ
การจัดการความรูในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรคแลวนํามาวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการความรู
ตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค และเสนอแนวทางการจัดการความรูตามแนวพุทธ
ธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค รูปแบบการจัดการความรูตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัด
นครสวรรค ใหทุกคนในโรงเรียนมี อยูในจิตใจ จากการปลูกฝงถายทอดสูประชาชนเปนการพัฒนาท่ี
เกิดจากจิตสํานึกของผูบริหารประชาชนตอไป 
 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการความรูตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัด
นครสวรรค 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการความรูในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค 
 ๒.๓ เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการความรูตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัด
นครสวรรค 
  
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เรื่อง “การจัดการ
ความรูตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค” ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 ๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา  
 ผูวิจัยมุงศึกษาการใชการจัดการความรูตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัด
นครสวรรคมีขอบเขตดานเนื้อหา จํานวน ๔ ดาน ไดแก (๑) การสราง (Knowledge creation)   
(๒) การประมวลความรู (knowledge codification) (๓) การเผยแพรความรู (knowledge 
distribution) (๔) การประยุกตใชความรู (knowledge utilization) เปนตนสวนหลักพุทธธรรม   
๑) การสรางความรูหลักสุ  จิ  ปุ  ลิ ๒) การประมวลความรูหลักสังคายนา ๓) การเผยแพรความรู
หลัก ๔ ส.๔) การประยุกตใชความรู  หลักกาลามสูตร  ๑๐ 
 ๓.๒ ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลหลัก 
 ๑) ผูใหขอมูลหลักดานการสัมภาษณเจาะลึก โดยเลือกแบบเจาะจงจํานวน ๒๕ คน
ไดแก  ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ท่ีมีสวนเก่ียวของ 
 ๒) ผูใหขอมูลหลักดานการสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ (Focus Group Discussion) 
จํานวน ๑๒ รูป/คน 
 ๓.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดพ้ืนท่ีศึกษาในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค จํานวน ๓ 
โรงเรียน ประกอบดวย  โรงเรียนนครสวรรค, โรงเรียนสตรีนครสวรรคและโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย (จิรประวัติ) จังหวัดนครสวรรค 

๗ 

 

 ๓.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา  
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจะทําการศึกษาวิจัยต้ังแต เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๖ 
จนถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมเปนระยะเวลา ๙ เดือน 
๔. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 วิธีการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยจะศึกษาโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เรื่อง “การจัดการความรูตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค” ผูวิจัยได
ศึกษาโดยกําหนดการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน พระภิกษุท่ีมีสวนเก่ียวของ เพ่ือนํารูปแบบการจัดการความรูตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียน
จังหวัดนครสวรรค การจัดการความรูตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรคไปใชตอไป 
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาวิจัย ตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันท่ี ๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ “การจัดการความรูตามแนวพุทธ
ธรรม” 
 ข้ันท่ี ๒ วิเคราะหสภาพปญหาและวิเคราะหทฤษฎีการจัดการความรูตามแนวพุทธ
ธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค  โดยการสัมภาษณเจาะลึกผูเชี่ยวชาญ (In-depth Interview) 
จํานวน ๒๕ คน 
 ข้ันท่ี ๓ วิเคราะหเสนอรูปแบบการจัดการความรูตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัด
นครสวรรค  โดยการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) จํานวน ๑๒ รูป/คน 
 ข้ันท่ี ๔ การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีของลักษณะผูบริหารเชิงพุทธการจัดการความรู
ในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค เปนเครื่องมือสําหรับการจัดการความรูในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค 
 ข้ันท่ี ๕ เสนอแนวทางการจัดการความรูตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัด
นครสวรรคไปใชในพ้ืนท่ีเพ่ือเปนเครื่องมือการจัดการความรูในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรคตอไป 
 
๕. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทําใหผูวิจัยสามารถตอบคําถามการวิจัยได
ดังนี้ 
 ตอนท่ี ๑) การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีการจัดการความรูกับแนวพุทธธรรมผลการวิจัย
พบวา  ผูบริหารมีการนําหลักธรรมไปปฏิบัติไดจริงในการจัดการความรูในโรงเรียนจังหวัด
นครสวรรค  หลักการสําคัญตอ การสรางความรูสูองคกรตางๆ  หลัก สุ. การรับฟง จิ. จินตนาการ 
ปุ. ปุจฉา ลิ.เขียน หลักการสังคายนา การวิเคราะหและคัดแยกความรูเปนกลุมประเด็นใหงายตอ
การเขาถึงอยางมีข้ันตอน  การประมวลและกลั่นกรองความรู  หลัก ๔ ส. การเผยแผ แนะนํา สั่ง
สอน อบรมบุคลากร ชี้แจง  ชวนใจ แกลวกลา ราเริง หลักกาลามสูตร ๑๐ อยาเพ่ิงเชื่อเพราะการฟง
ตามๆ กันมา  อยาเพ่ิงเชื่อเพราะถือวาเปนของเกา เลาสืบๆ อยาเพ่ิงเชื่อเพราะเปนขาวเลาลือ อยา
เพ่ิงเชื่อเพราะอางคัมภีรหรือตํารา อยาเพ่ิงเชื่อเพราะคิดเดาเอาเองวามันเปนเหตุเปนผลกัน อยาเพ่ิง
เชื่อเพราะการคิดคาดคะเนหรืออนุมานเอา อยาเพ่ิงเชื่อเพราะคิดเอาตามอาการท่ีปรากฏ อยาเพ่ิง
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๘ 

 

เชื่อเพราะเห็นวาตรงกับความเห็นของตนอยาเพ่ิงเชื่อเพราะเห็นวาผูพูดควรเชื่อได อยาเพ่ิงเชื่อ
เพราะเห็นวาผูพูดเปนครูของเราความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูบริหารท่ีจะตอง
พัฒนาตนพัฒนาคน และพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพในทางรูปธรรมมากท่ีสุด  
 ตอนท่ี ๒) สภาพปญหาการจัดการความรูในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัย
พบวา สภาพปญหาประกอบดวย ๕ ปญหาหลัก ไดแก ผูบริหารการจัดการความรู  ๒.ทัศนคติ
ความคิดและพฤติกรรมบุคลากร  ๓. การบูรณาการทางการศึกษาของโรงเรียน  ๔.วัฒนธรรมการ
จัดการความรู    ๕.แผนการจัดการความรู ไดแก ขาดการทํางานทีม การประสานงานยุงยาก การ
บริหารเวลา งบประมาณไมเพียงพอ และเทคโนโยลีทางการสื่อสาร   
 ตอนท่ี ๓) แนวทางการจัดการความรูตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค 
ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารจะตองสรางแบบท่ีดีในการบริหาร รวมถึงการจัดการความรูในโรงเรียน
จังหวัดนครสวรรค จะเปนตนแบบไดดี  เพราะสังคมยอมจับตามองถึงพฤติกรรมกระทําทุกกิริยาบถ
ของผูบริหารโรงเรียน ดังนั้นทิศทางการจัดการความรูและบูรณาการแบบองครวม องคกร บุคลากร 
สถานศึกษา การจัดการ  ใหเชื่อมโยงกับภารกิจ ๔ ดาน ไดแก ผูบริหารการจัดการความรู  ทัศนคติ
ความคิดและพฤติกรรมบุคลากร  การบูรณาการทางการศึกษาของโรงเรียน แผนการจัดการความรู
วัฒนธรรมการจัดการความรู  ในการสงเสริมการบริหารท้ัง  ๔  ดาน  จะใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ี
อยางสมบูรณท่ีสุดดวยการจัดการความรู  เปนกําลังใจบุคลากรในองคกร  การใหอภัย มีความ
รอบคอบ รับผิดชอบ เปนกําลังใจใหแกบุคลากร และไมปกปองคนชั่ว แตตองชวยเหลือคนดีเปนตน 
 
๖. อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะไดนําประเด็นท่ีมีความสําคัญตอการจัดการความรูตามแนวพุทธ
ธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นท่ีนาสนใจท่ีนํามาอภิปรายผล ได
ดังนี้ 
 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรูตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียน
จังหวัดนครสวรรค จากการสังเคราะหตามกรอบเนื้อหาอภิปรายผลไดดังนี้แนวทางการจัดการ
ความรูในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรคของหลักพุทธธรรมบุคคลท่ีมีคุณมีลักษณะ  อยากรูอยากเห็น 
กระหายความรู  สนใจติดตามความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลงของสังคม   พยายามสืบเสาะ  
หม่ันศึกษาคนควาสิ่งท่ีสนใจใครรู  ดวยความอุตสาหะวิริยะแลวนําความรูนั้นไปใชประโยชน  เพ่ือ
พัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  และพัฒนาสังคมเปนโดยตนเอง ไมไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียน 
บุคคลประเภทนี้มีความใฝรู  ใฝเรียน  มีความอุตสาหะวิริยะ   ศึกษาหาความรูดวยตนเอง   เรียนรู
โดยยืมหนังสือมาอาน ดวยตนเองท่ีบาน ดวยความยากลําบากในการเดินทางโดยไมยอทอ เปนโดย
ฝกหัด  ไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียน   ซ่ึงสอดคลองกับเจษฎา นกนอย พบวา การกําหนด
นโยบายการไมเลอืกปฏิบัติตอกลุมใด ๆ ในสถานท่ีทํางานและการแยกการจัดการความหลากหลาย

๙ 

 

ทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกรออกจากการขจัดความไมเทาเทียม๒  ซ่ึงสอดคลองกับ
พระสราวุฒยปฺญาวุฑฺโฒพบวา การปฎิรูปกลุมคนจากบนสูลาง คือ จากระบบวรรณะสูงสูระบบ
วรรณะตํ่า เม่ือมาสูระบบสังฆะแลวจะมีความเทากัน คือมีพระธรรมวินัยเดียวกัน จึงเปนการสราง
ความเสมอภาคใหเกิดข้ึนในสังคม  บุคคลประเภทนี้ถาไดรับการสรางและเสริม ใหมีคุณลักษณะเปน
ผูใฝเรียน  ใฝรู ก็จะสามารถนําทักษะวิธีการเรียนรูท่ีไดฝกฝนไปใชเปนเครื่องมือ ในการแสวงหา 
ความรูตอไปไดตลอดชีวิต๓ 
 ๑) การจัดการความรูดานการสรางโดยการใช สุ  จิ  ปุ  ลิ จากผลการวิจัยพบวา 
การจัดการความรูตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรคตามตามแนวพุทธธรรม ซ่ึงโดย
ภาพรวมมีสอดคลองกับความเปนจริง ท้ังนี้เนื่องจากผูวิจัยมองวาหลักการสําคัญตอการสรางความรู
สูองคกรตางๆ  ซ่ึงสอดคลองกับเอ้ือมอร ชลวร ไดวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ” 
จากองคความรูในดานการจัดการความรู และองคความรูในพระพุทธศาสนาท่ีผานมา ผูวิจัยไดนํา
พุทธธรรม ท้ัง ๔ หมวดเขามาประยุกตสรางรูปแบบจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการผูวิจัยเริ่มจาก
การประยุกต ซ่ึงมีองคประกอบ ๔ แบบดวยกันคือ (๑) การขัดเกลาทางสังคม (socialization) (๒) 
การสกัดความรูออกจากตัวคน (Externalization) (๓) การผสมผสานความรู (Combination) (๔) 
การผนึกความรูในตน (Internalization) เปนพลวัติ ท่ีมีการหมุนในลักษณะท่ีเปนเกลียว (spiral) 
เปนการสรางความรูใหมท่ีไมรูจบ แลวนําหลักพุทธธรรม ๔ หมวดขางตนมาเสริมแรงผลักดันใหเกิด
พลังในการขับเคลื่อน ซ่ึงไดเสนอเปนแบบจําลองใหม หลังจากนั้นไดนําแบบจําลองดังกลาวมาทํา
การตรวจสอบองคความรูดวยผูทรงคุณวุฒิดวยกระบวนการสนทนากลุม (focus group) สรุปผลวา
ไดแบบจําลองการจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการท่ีพรอมนําไปใชงานไดในองคกรท่ัวไป  และ
สอดคลองกับทฤษฎีของ พอรเตอร (Porter) และลอวเลอร (Lawler),๔ ซ่ึงสอดคลองกับCockerill, 
Coreen H., พบวา การมีสวนรวมสามารถเพ่ิมการยอมรับของประชาชนในความรับผิดชอบท่ี
ถูกตองตามกฎหมาย การรับรูในการปรับปรุงหนวยงานของรัฐและเพ่ิมผลประโยชนตอสวนรวม โดย
การมองท่ีแรงจูงใจและความคาดหวังของประชาชนท่ีมีสวนรวม และการสํารวจความคิดเห็นไดรับ
ความสนใจจากประชาชนในการเขารวมกิจกรรมการวางแผน สุ. การรับฟงเรื่องราวท่ีจะสอน ซ่ึงเปน
ข้ันท่ีตองใชทักษะการฟงเปนอันดับแรกและนับเปนข้ันท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ผูฟงจะตองมีสมาธิใน

                                                           
 ๒เจษฎา นกนอย, “การจัดการความหลากหลายในองคกร : ตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ
ความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร: สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร, ๒๕๕๒). 
 ๓พระสราวุฒย  ปฺญาวุฑฺโฒ (วิจิตรปญญา), “การปฏิรูประบบวรรณะสูระบบสังฆะใน
พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๔ Lyman W. Porter and Edwarad E. Lawler III,Managerial Attitudes and 
Perfomance,  (Homewood, III. Dorsey Press. 1968. p.35. 
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การฟง โดยฟงเรื่องท่ีสอน ฟงการบรรยายเนื้อหาตางๆ ฟงวิธีการ พรอมศึกษาเนื้อหาจากใบความรู 
ใบงาน ถาผูเรียนขาดทักษะการฟงทักษะอ่ืนๆก็มีความออนดอยตามไปดวย โดยครูคอยสังเกตการ
สอนทุกครั้ง จิ. คือ จินตนาการ เปนการฝกใหคิดติดตามเรื่องท่ีครูสอน ครูตองการใหนักเรียนรูจัก
คิดวิเคราะห สรางองคความรูดวยตนเอง ฝกการจําแนกและการวางแผนในการปฏิบัติงานอยางมี
เหตุผล ข้ันตอนนี้ครูตองคอยกระตุนใหนักเรียนคิดอยางหลากหลาย คิดอยางสรางสรรคดวยตนเอง 
ครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิดบอยๆ เพราะการฝกคิดวิเคราะห ทดลอง ทําใหสมองมี
การพัฒนา ความคิดท่ีไมตรงกันของแตละบุคคล นับเปนท่ีมาแหงการเรียนรู โดยธรรมชาติของ
มนุษย จะไมมีใครคิดเหมือนกัน เพราะทุกคนมีประสบการณท่ีตางกัน ความคิดท่ีแตกตางกันไมถือวา
เปนความขัดแยง แตเปนผลิตผลจากการสอน ผูเรียนจะตองฝกคิดวิเคราะห ปฏิบัติและทดลองเพ่ือ
สรางองคความรูเปนของตนเองทุกคน การเรียนการสอนครั้งนั้นจึงจะประสบผลสําเร็จ ปุ. คือ ปุจฉา 
เปนข้ันท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามครู จากความคิดท่ีหลากหลายในชั้นเรียนท่ีไดแสดงออกมา 
นักเรียนไมสามารถบอกไดวาอะไรเปนความรูท่ีถูกตอง ครูและนักเรียนเทานั้นเปนผูสรุปและสราง
องคความรูรวมกัน โดยยึดถือ กฎเกณฑ ขอมูล ทฤษฎี แลวชวยกันสรุปสรางองคความรูรวมกัน สรุป
ใหเปนวิธีลัด ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการเรียนรู นักเรียนสวนใหญ ไมคอยกลาซักถามจึง
กอใหเกิดปญหา ทางการเรียนวิชาอ่ืนๆ ตามมามากมาย รูจักการทํางานเปนทีม และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญท่ีเราจะตองสงเสริมพัฒนาใหเกิดข้ึนกับผูเรียนทุกคน ครู
อาจจะต้ังคําถาม ถามเพ่ือประเมินผลความรูและความเขาใจในเรื่องท่ีสอนก็ได ลิ. คือ ลิขิต แปลวา
เขียน เปนผลแสดงโดยรวมจากการฟง คือ สุตวา การคิด คือ จินตนา การพูด การถาม คือ ปุจฉา 
การเขียน คือ ลิขิต ทุกข้ันตอนตองมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนลําดับ ไมควรขาดข้ันตอนใด
ข้ันตอนหนึ่ง การเขียนและการบันทึกเปนตะกอนของวิธีการสอนแบบ สุ .จิ. ปุ. ลิ. ท่ีแทจริง เม่ือ
ครบทุกองคประกอบแลวควรมีการทดสอบหลังเรียน เพ่ือเก็บคะแนนบันทึกผลอยางเปนระบบ และ
มีการฝกเสริมทักษะเพ่ือสรางความชํานาญใหกับผูเรียนดวยการบานเพ่ิมเติมและสรางนิสัยการจด
บันทึกเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 ๒) การจัดการความรูดานประมวลความรูโดยการสังคายนาจากผลการวิจัยพบวา 
การจัดการความรูตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรคตามตามแนวพุทธธรรม ซ่ึงโดย
ภาพรวมมีสอดคลองกับความเปนจริง ท้ังนี้เนื่องจากผูวิจัยมองวาหลักการสําคัญตอดานประมวล
ความรูสูองคกรตางๆ ก็จะตองมีการศึกษาและสั่งสอนพระธรรมวินัยใหถูกตองอยูเสมอ ผูท่ีตอง
รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้ ก็คือพระภิกษุสงฆ ซ่ึงมีหนาท่ีอยูแลววาจะตองสั่งสอนพระธรรมวินัย ใน
ยามปกติ พระสงฆก็ตองสั่งสอนอยูแลวเปนประจํา ยิ่งถาเกิดเหตุท่ีแสดงวาผูคนไมรูไมเขาใจพระ
ธรรมวินัย พระสงฆก็จะยิ่งตองเอาใจใสสั่งสอนชี้แจงใหประชาชนเขาใจใหถูกตองและใหรู อยางนอย
ใหรูวา ในพระพุทธศาสนานี้จะใชอะไรเปนมาตรฐาน เปนเกณฑในการตัดสิน วาอะไรถูกตอง อะไร
ไมถูกตอง เปนพระธรรมวินยัหรือไม นั่นก็คือจะตองรูจักพระไตรปฎก ซ่ึงสมัยกอนคนมีความรูความ
เขาใจถูกตองในเรื่องนี้เปนอยางดี เพราะฉะนั้น ปญหาก็จะเกิดข้ึนไดยาก เม่ือเกิดเหตุการณคราวนี ้
ก็เปนเครื่องเตือนใจชาวพุทธวา เราจะตองหันมารักษาพระธรรมวินัยใหบริสุทธิ์  และรูจัก

๑๑ 

 

พระไตรปฎกท่ีเปนตัวหลักเดิมท่ีรักษาพระธรรมวินัยนั้นไว แลวหันมาฟนฟูชาวพุทธใหกลับไปสูพระ
ธรรมวินัย ใหรูจักศึกษาพระไตรปฎกกันอยางจริงจังอีกครั้งหนึ่ง เรื่องความสําคัญของพระไตรปฎก 
และการรักษาพระไตรปฎก คือรักษาพระธรรมวินัยดวยการสังคายนาเปนตน การประมวลและ
กลั่นกรองความรู   การปรับปรุงใหความรูมีรูปแบบมาตรฐาน ไมซํ้าซอน มีความสมบูรณ มีความถูก
ตองและนาเชื่อถือ  การเขาถึงความรู  การสรางแหลงเผยแพรท่ีสามารถเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลาใหกับ
สถานศึกษา  และสอดคลองกับสุปรียา  ธีรสิรานนทท่ีกลาววา เม่ือบุคคลมีโยนิโสมนสิการแลว 
สัมมาทิฏฐิก็จะเกิดข้ึนตามมา จากนั้นจึงนําตนเองเขาสูกระบวนการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติตาม
อริยมรรคมีองค ๘ หรือกระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขา ปจจัยภายนอกและปจจัยภายในมี
ความสําคัญเทาๆ กัน  หรือกลาวไดวามนุษยจะมีความสมบูรณเม่ือชีวิตของมนุษยมีความสัมพันธ
ครบ ๓ ดาน คือ พฤติกรรม จิต และปญญา๕ 
 ๓) การจัดการความรูดานการเผยแพรความรูโดยทฤษฎี ๔ ส  จากผลการวิจัยพบวา 
การจัดการความรูตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรคตามตามแนวพุทธธรรม ซ่ึงโดย
ภาพรวมมีสอดคลองกับความเปนจริง ท้ังนี้เนื่องจากผูวิจัยมองวาหลักการสําคัญตอดานการเผยแพร
ความรูสูองคกรตางๆการเผยแผพุทธศาสนาเปนบทบาทหนาท่ีของพระสงฆจะตองกระทําโดยการ
จัดการเทศนา อบรม สั่งสอนประชาชนซ่ึงสอดคลองกับบรรจง  เจริญสุข๖พบวา ภารกิจสถานศึกษา 
๔ ดาน ไดแก ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดาน
การบริหารท่ัวไปมีความเหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดทุกดาน ๔. การจัดทํา
แผนงานจะตองเปนแผนงานรายปหรือการกําหนดกิจกรรมอยางนอยปละ ๑ ครั้งและควรจะทํา
ตอเนื่องทุก ๆ ปในรูปของสมาชิกในองคกร และ๕. การจัดทําโครงการเปนการระบุรายละเอียด
เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนพรอมงบประมาณแตละโครงการท่ีจัดสรร ซ่ึงสวนใหญจะ
มาในรูปของการจัดการความรูหรือการฝกอบรมตาง ๆ เปนตนเพราะฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหเกิดคุณภาพและพัฒนาแบบยั่งยืนตามหลักพระพุทธศาสนามีกระบวนการและวิธีการท่ีดี๗ 
 ๔) การจัดการความรูดานการประยุกตใชความรูโดยกาลามสูตร ๑๐  ประการจาก
ผลการวิจัยพบวา การจัดการความรูตามแนวพุทธธรรมในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรคตามตามแนว
พุทธธรรม  ซ่ึงโดยภาพรวมมีสอดคลองกับความเปนจริง ท้ังนี้เนื่องจากผูวิจัยมองวาหลักการสําคัญ
ตอดานการประยุกตใชความรูสูองคกรตางๆ เพ่ือทําความเขาใจแตละสวนใหแจมแจง รวมท้ังการ

                                                           
 ๕สุปรียา ธีรสิรานนท,“การศึกษาวิเคราะหกระบวนการเรียนรูในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๖บรรจง  เจริญสุข, “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เขตจังหวัดภาคใตตอนบน” ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒). 
 ๗สินสมุทร บุตรภักดี,“การพัฒนาคุณธรรมของบุคลากรทางการศึกษาดวยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”,ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, ๒๕๕๔). 
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สืบคนความสัมพันธของสวนตาง ๆ เพ่ือดูวาสวนประกอบปลีกยอยนั้นสามารถเขากันไดหรือไม 
สัมพันธเก่ียวเนื่องกันอยางไร ซ่ึงจะชวยใหเกิดความเขาใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางแทจริง โดยพ้ืนฐาน
แลว การวิเคราะหถือเปนทักษะท่ีมนุษยฝกได  กระบวนการหรือผลของการนําเอาปจจัยสองอยาง
หรือมากกวาท่ีแยกกัน สอดคลองกับงานวิจัยของออมทิพย เมฆรักษาวานิช และคณะท่ีกลาววา การ
มีสวนรวมของบุคลากรเปนมิติชวยสรางพ้ืนท่ีในพัฒนาชุมชนซ่ึงเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเขาไปมี
สวนรวม  ดานการเมืองการปกครองทองถ่ิน โดยเฉพาะความคิด  การไมนําความรูขององคกรมา
สรางความสามารถในการแขงขัน หรือกอใหเกิดประโยชนอยาง แทจริงการสื่อสารในองคกร การ
พัฒนากระบวนการและเครื่องมือ   การเรียนรู  การวัดและติดตามประเมินผล  การถายทอดความรู
ระหวางบุคคลกับองคกร   การจัดเก็บความรูขององคกร   การปรับเปลี่ยนและการจัดการ
พฤติกรรม การสรางความรูใหม   การไมนําความรูภายนอกมาปรับใช อาจจะทําใหตามสถานการณ
โลกและคูแขงไมทันความรูในองคกร๘ ซ่ึงสอดคลองกับ วงเพชร คงจันทรพบวา วิธีแกปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวทางดานโครงสรางทางสังคมมี  ๓  อยาง  คือ  ๑) ทางดานสังคม ไดแก  มีความ
รับผิดชอบตอครอบครัว  มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี  และการเสวนากับคนดี ๒) ทางดาน
เศรษฐกิจ  ไดแก การเวนจากมิจฉาอาชีวะและการดําเนินชีวิตอันเปนเหตุใหเสียทรัพย จะเปนการ
ดําเนินชีวิตโดยสุจริต มีปญญาดวยหลักการแสวงหาทรัพยและหลักการใชจายทรัพยและ๓) ทางดาน
การศึกษา ไดแกการปรับความรูความเขาใจใหตรงกัน การฝกฝนพัฒนาตนเอง  ผูรับขาวสารจะแยก
ไดอยางไรวาเรื่องไหนเปนเรื่องจริง เรื่องไหนไมจริง เรื่องไหนเชื่อได เรื่องไหนเชื่อไมได ขาพเจาได
อานบทความจากวารสารฉบับหนึ่งไดพูดถึง “กาลามสูตร” ซ่ึงเปนหลักความเชื่อท่ีพระพุทธเจาตรัส
สอนไวในพระพุทธศาสนา ขาพเจาเห็นวานาจะมีประโยชนตอทุกคนในการจะพิจารณาท่ีจะเชื่อ
ขอมูลขาวสารท่ีไดรับมา จึงไดนํามาเสนอไวเปนหลักคิดสําหรับบุคคลท่ีสนใจ โดยเฉพาะคนท่ีเปน
ผูบริหารซ่ึงทานสามารถใหคุณใหโทษกับผูใตบังคับบัญชาได จะเชื่อสิ่งใดท่ีใครๆ พูดจะตองพิจารณา
อยางรอบคอบ โดยปกติในชีวิตประจําวันของเรารอบคอบแลวจึงคอยตัดสินใจวาขอมูลนั้นเชื่อได
มากนอยคาไหน โดยใชหลัก “กาลามสูตร” มาใชในการพิจารณา๙ ดังนี้ 
 ๑. อยาเพ่ิงเชื่อเพราะการฟงตามๆ กันมา  คําพูดท่ีมาจากการบอกตอๆ กันมา หรือฟง
ตามๆ กันมามีโอกาสท่ีจะบิดเบือนจากความเปนจริงสูง พวกเราเปนครูเคยใหนักเรียนเลนเกมบอก
ตอหรือไม จะเห็นวาเม่ือนักเรียนคนแรกรับทราบขอมูลแลวบอกตอๆ กันไปคนสุดทายท่ีรับขอมูลจะ
รับขอมูลไมตรงกับคนแรกเลยซ่ึงเกมนี้เราใชสอนเด็กวาไมควรเชื่อในสิ่งท่ีเขาบอกตอๆ กันมาหรือฟง
ตามๆ กันมา 
                                                           
 ๘ออมทิพย เมฆรักษาวานิช และคณะ, “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณชุดโครงการ : สื่อสารเพ่ือชุมชน : 
บทบาทการสื่อสารการเสริมสรางความเขมแข็งของผูหญิงในการปกครองสวนทองถ่ิน”, สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๗. 
 ๙วงเพชร  คงจันทร, “การแกปญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีปรากฏในคัมภีร”, วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การพัฒนาองคกรและบุคลากรแนวคิดใหมในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย, กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๔๗. 
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 ๒. อยาเพ่ิงเชื่อเพราะถือวาเปนของเกา เลาสืบๆ กันมา คําสอนขอนี้มิใชสอนใหเราดูถูก
ความเชื่อเกาๆแตใหเราพินิจพิเคราะหเสียกอน ไมใชเชื่อทันทีโดยไมมีเหตุผล เพราะบางคราวความ
เชื่อของคนโบราญท่ีเลาสืบตอกันมาเปนอุบาย ท่ีเปนการสอนทางออมเชน หามกวาดบานตอน
กลางคืนจะเปนสิ่งท่ีไมดี แตความจริงแลวคนโบราญหามก็ดวยเหตุวาเม่ือกอนไมมีแสงสวางจาก
ไฟฟาตอนกลางคืนจึงมืดมากไมเหมือนสมัยนี้ท่ีมีแสงสวางจากหลอดไฟ การกวาดบานในท่ีมืดหรือมี
แสงสลัวๆ จะทําใหกวาดสิ่งของมีคาท่ีทําตกหลนไวท้ิงไปโดยไมรูตัวเปนตน ดังนั้นหากจะเชื่อคําสอน
โบราญก็ตองหาเหตุผลมาสนับสนุนไมใชเชื่อเราะเลาสืบตอกันมา 
 ๓. อยาเพ่ิงเชื่อเพราะเปนขาวเลาลือ ขอนี้มีอยูมากมายในปจจุบันเชนเขาเลาลือวาเม่ือ
ไปบนบานศาลเจาพอเจาแมแหงนี้แลวจะไดสมตามปารถนาก็ไปกับเขา เขาเลาลือวาท่ีนั่นท่ีนี่ใหหวย
แมนคนแหกันไปกราบไหวขอหวยแลวก็ไมถูก เขาเลาลือวาหมอชาวบานคนนี้รักษาโรคสารพัดชนิด
ใหหายไดโดยการกินยาเพียงชนิดเดียวก็แหกันไป หรือมีขาวเลาลือวาดาราคนนั้นเปนแฟนกับคนนี้ 
นักการเมืองคนนั้นทําอยางนั้นอยางนี้ เยอะแยะมากมายการท่ีเราจะเชื่อขอมูลท่ีเปนขาวเลาลือตอง
พิจารณาอยางถ่ีถวน 
 ๔. อยาเพ่ิงเชื่อเพราะอางคัมภีรหรือตํารา เรื่องตําราน่ีตองพิจารณาใหดีเพราะบางครั้ง
บางขอมูลท่ีเขียนไวในตําราก็เปนเรื่องจริงท่ีเชื่อถือไดในชวงระยะเวลาหนึ่งแตเม่ือเวลาผานไปขอมูล
นั้นอาจไมเปนจริงก็ได หรือในบางตําราก็มีการอางผิดๆหรือเปนการหลอกลวงเชนอางวายานี้รักษา
โรคไดเปนอยางดีโดยอางผลวิจัยแตใหขอมูลไมครบถวนไมไดบอกถึงผลขางเคียงท่ีจะเกิดข้ึนทําใหตก
เปนเหยื่อไดโดยงาย 
 ๕. อยาเพ่ิงเชื่อเพราะคิดเดาเอาเองวามันเปนเหตุเปนผลกัน เพราะเหตุผลบางอยางก็
ไมใชวาจะถูกเสมอไปเชนคิดวาคนท่ีมีเงินทองมากมาย มีอํานาจลนฟาจะตองมีความสุข แตจริงๆ
แลวคนเหลานั้นอาจจะไมมีความสุขก็ไดเพราะตองเดินทางเรรอนไปเมืองนั้นเมืองนี้ตลอดเวลา หรือ
ชีวิตวุนวายจนหาความสงบสุขไมไดเลยแตแสดงใหคนอ่ืนเห็นวาตนเองมีความสุข 
 ๖. อยาเพ่ิงเชื่อเพราะการคิดคาดคะเนหรืออนุมานเอา เชนเม่ือเห็นเมฆฝนต้ังเคามาก็
คาดคะเนเอาวาฝนจะตกบางครั้งลมอาจพัดฝนผานไปไมตกก็ไดหรือเม่ือมีคนมาพูดคุยเอาใจเราคอย
รับใชเราก็คาดคะเนวาเขาจะจงรักภัคดีกับเราบางทีคนนั้นอาจวางแผนอะไรบางอยางก็ได ดังนั้นจึง
ไมควรเชื่ออะไรเพราะการคาดคะเนหรืออนุมานเอาจะตองสืบเสาะหาขอเท็จจริงเสียกอน 
 ๗. อยาเพ่ิงเชื่อเพราะคิดเอาตามอาการท่ีปรากฏ เชนเพราะการปลงใจเชื่อเชนนั้น
อาจจะเกิดความเขาใจผิดข้ึนได หรือเม่ือเราเห็นคนทองโตก็อยาเพ่ิงคิดวาคน ๆ นั้นต้ังทอง เขา
อาจจะอวนก็ได บางครั้งเห็นคนแตงตัวมอซอก็คิดวาเขาเปนคนจนความจริงเขาอาจจะมีเงินมากมาย 
หรือคนท่ีแตงตัวภูมิฐานอาจจะเปนขโมยก็ได เปนตน เราจึงตองแยกแยะธาตุแทกับปรากฏการณ ให
ชัดเจน 
 ๘. อยาเพ่ิงเชื่อเพราะเห็นวาตรงกับความเห็นของตนหรือเขากับทฤษฎี ท่ีมีอยู 
ธรรมชาติของมนุษยยอมมีความลําเอียงอยูในตัว เม่ือไดรับขอมูลตาง ๆ ท่ีมีความคิดคลาย ๆ กับตน 
ก็จะยิ่งรูสึกวาสิ่งท่ีตนเองเชื่อนั้นเปนจริง 
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 ๙. อยาเพ่ิงเชื่อเพราะเห็นวาผูพูดควรเชื่อได สังคมในปจจุบันมีการแบงพรรคแบงพวก
ออกเปนหลายฝกหลายฝายและผูท่ีเปนหัวหนาของแตละฝายก็ลวนแตเปนผูท่ีมีชื่อเสียงในสังคมเปน
ผูท่ีมีคําพูดท่ีนาจะเชื่อถือได ดังนั้นเม่ือฟงแลวจะเชื่อใคร จึงควรพิจารณาใหถ่ีถวน จะไดไมเปน
เครื่องมือใหกับฝายหนึ่งฝายใด 
 ๑๐. อยาเพ่ิงเชื่อเพราะเห็นวาผูพูดเปนครูของเรา ครูของเราสอนใหเรารูจักคิด รูจัก
วิเคราะห รูจักไตรตรอง และเลือกท่ีจะนําขอมูลท่ีเปนประโยชนมาใชในการดํารงชีวิต ดังนั้น เวลาครู
บอกครูสอนอะไรก็ใหไตรตรองใหเขาใจเสียกอนจึงจะเชื่อ 
 หลักกาลามสูตรนี้มีความคลายคลึงกับหลักการทางวิทยาศาสตรท่ีสอนใหพิสูจนสิ่ง
ตางๆใหเห็นเปนจริงเสียกอนจึงจะตัดสินใจเชื่อ เปนการสอนใหอยาเพ่ิงเชื่ออะไรอยางงมงาย ซ่ึงผูท่ี
เปนผูบริหารจึงควรนําหลักการเหลานี้ไปปรับใชในการบริหารตน บริหารคนและบริหารงาน ให
องคกรประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน กัน เพ่ือทําความเขาใจแตละสวนใหแจมแจง รวมท้ังการ
สืบคนความสัมพันธของสวนตาง ๆ เพ่ือดูวาสวนประกอบปลีกยอยนั้นสามารถเขากันไดหรือไม 
สัมพันธเก่ียวเนื่องกันอยางไร ซ่ึงจะชวยใหเกิดความเขาใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางแทจริง โดยพ้ืนฐาน
แลว การวิเคราะหถือเปนทักษะท่ีมนุษยฝกได  กระบวนการหรือผลของการนําเอาปจจัยสองอยาง
หรือมากกวาท่ีแยกกัน 
 
๗. ขอเสนอแนะ 
 ๗.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการวิจัยท่ีผูวิจัยไดศึกษาคนควา และสัมภาษณรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง 
ๆ จนครบและพบขอเท็จจริงจากการทําวิจัย ซ่ึงผูวิจัยเห็นวายังมีบางประเด็นท่ีควรนําไปปฏิบัติไดใน
องคกรบริหารสวนจังหวัด โดยผูวิจัยจะไดเสนอแนะในเชิงนโยบาย ดังตอไปนี้ 
 ๑. การจัดการความรูดานการสรางความรูจะตองพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา            
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการวางแผนงานและโครงการ อันจะทําใหเกิดประโยชนเพ่ือการการสราง
ความรู มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทํางาน จะตองมีสุ จิ ปุ ลิ  ถือเปน            
การสรางสรรคประโยชนในปจจุบันใหเกิดข้ึนกับองคกร ในข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติจะตองเรง
ปรับเปลี่ยนนโยบายไปสูการบูรณาการของสถานศึกษา  เพ่ือใหมีความเขมแข็งวิชาการและวิชา
เฉพาะ เพ่ือมีความรูเทาทันกับการจัดการความรูและยกระดับความรูความสามารถของบุคลากรให
เปนรูปธรรมมากข้ึน 
 ๒. การจัดการความรูดานการประมวลความรู ควรจัดใหมีผูบริหารงานรวมมือกับ
กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ เรงเสริมสรางศักยภาพใหแก
สถานศึกษาหรือบุคลากรดวยการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม  โดยใชสังคายนาอยูเสมอตอการประมวล
ความรูและนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในองคกร บุคลากร มีคุณธรรม ซ่ือสัตย สุจริต เพ่ือเปน
แบบอยางท่ีดีใหกับบุคลากรจัดหลักสูตรการศึกษาตามแนวพุทธธรรม 

๑๕ 

 

 ๓. การจัดการความรูดานการเผยแพรความรู ควรจัดใหในโรงเรียนเปนสวนการเรียนรู
คือ สรางแหลงเรียนรูท่ีสงเสริมการจัดการความรูสงเสริมการสรางเครือขายบุคลากรในองคกรกับ
หนวยงานใหเปนรูปธรรม การบริหารจัดการนั้นจําเปนตองปฏิสัมพันธกับองคกรตาง ๆ  การ
สรางสรรคหรือการประสานงานกับหนวยงานหรือกลุมบุคคลท่ีมีผลตอองคกรก็คือ เขาถึง เขาใจ 
และการเผยแพรความรู ตอสถานศึกษา หรือสาธารณะชนจะเปนภาพลักษณท่ีดีตอองคกรดวย  และ
นํา หลักทฤษฎีสี่ ส.  ใหตอเนื่องในการจัดกิจกรรมสงเสริมสรางภูมิคุมกันตอการจัดการความรูใน
โรงเรียน  
 ๔. การจัดการความรูดานประยุกตใชความรู เพ่ือการจัดบุคลากรเขาทําหนาท่ีตาง ๆ 
ในองคกรนั้น จะตองคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถงานท่ีทํา มีความคิดสรางสรรคตอ       
การประยุกตใชความรู สงเสริมการพัฒนาบุคคลกรใหมีการศึกษาเพ่ิมเติม อบรมและศึกษาดูงานท้ัง
ในประเทศ และตางประเทศใหมากข้ึน โดยใชหลักกาลามสูตร ๑๐ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับ
องคกร และสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคใหแกบุคลากรในองคกรอยางเทาเทียมกัน 
 ๗.๒ ขอเสนอแนะการปฏิบัติ 
 ๑. ผูบริหารควรสนับสนุนการทําแผน โครงการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร       การ
จัดการความรูขององคกรตอการจัดการความรูและใชกระบวนการการสรางความรูในการพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาตอการจัดการความรูอยางถูกตอง โดยใชสุ จิ ปุ ลิ  ถือเปนการสรางสรรค
ประโยชนในปจจุบันใหเกิดข้ึนกับองคกร ในข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติจะตองเรงปรับเปลี่ยน
นโยบายไปสูการบูรณาการของสถานศึกษา  เพ่ือใหไดขอมูลในการจัดการความรูท่ีตรงตามความ
ตองการและเหมาะสมกับการจัดการความรูในปจจุบัน  
 ๒.ผูบริหารควรสนับสนุนโครงการ จัดทํารูปแบบการประมวลความรูใหเปนมาตรฐาน
แกบุคลากรทุกระดับ  ตอการวิเคราะห สังเคราะห เหตุและผลของการจัดการความรู โดยใช
สังคายนาอยูเสมอตอการประมวลความรูและนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในองคกร บุคลากร มี
คุณธรรม ซ่ือสัตย สุจริต และตระหนักถึงความรับผิดชอบตอหนาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
 ๓. ผูบริหารควรสนับสนุนโครงการการจัดการความรูและมีกระบวนการนําหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามาเปนหลักและชวยเสริมในการจัดการความรูโดยใชวิธีชี้แจงทําความเขาใจ ประชุม 
อบรมสัมมนาหรือวิธีการอ่ืนๆ โดยนําหลักธรรมคือ หลักทฤษฎีสี่ ส  ใหตอเนื่องใน    การจัด
กิจกรรมสงเสริมสรางภูมิคุมกันตอการจัดการความรูในโรงเรียน มาจัดหลักสูตรในการจัดการความรู
และลงสูภาคปฏิบัติ 
 ๔. ผูบริหารควรสนับสนุนโครงการประยุกตใชความรู เพ่ือใหเกิดการยอมรับ ความ
เคารพเลื่อมใส รวมไปถึงลักษณะการพูด การตอบคําถาม การรูจักจิตใจของบุคคลอ่ืนๆ การปกปอง
บุคคลท่ีสมควรจะปกปอง อบรมและศึกษาดูงานท้ังในประเทศ และตางประเทศใหมากข้ึน โดยใช
หลักกาลามสูตร ๑๐ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับองคกร และสรางความเปนธรรมและความเสมอ
ภาคตอสถานศึกษาเปนตน 
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๑๖ 

 

 ๗.๓ ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 ๑. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่องการจัดการความรูตามหลักพุทธธรรม ในเขตพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 ๒. ควรมีขบวนการท่ีเปนรูปธรรมในการสรางเครื่องมือทางวิชาการโดยนําหลักพุทธ
ธรรมมาประยุกตเขากับหลักวิชาการสากลเพ่ือปรับการจัดการความรู 
 ๓. ควรมีการศึกษาผลท่ีไดรับจากการจัดการความรูตามหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัด
อ่ืนๆ หลายแหงเพ่ือนํามาเปรียบเทียบความแตกตางและความสอดคลองซ่ึงกันและกัน 
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บทคัดยอ 
 

บทความวิจัยฉบับนี้  มีวัต ถุประสงค คือ (๑) เ พ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  และ 
หลักพุทธธรรมท่ีสอดคลองกับจริยธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีเปน
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคการดําเนินการดานจริยธรรมของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และ (๓) เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนว 
พุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา 

ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) เก็บขอมูล
ดวย ๒ ขั้นตอน คือ การสัมภาษณเชิงลึก โดยกําหนดผูใหขอมูลหลักจํานวน ๓๐ รูป/คน 
เลือกแบบเจาะจง จากผูทรงคุณวุฒิ เครื่องมือในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณเชิงลึกที่มี
โครงสรางเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกตัวตอตัว วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะห
แบบอุปนัยและพรรณนาความ และจากการสนทนากลุมโดยเลือกผูรวมสนทนากลุมเฉพาะ
จํานวน ๑๐ คน เลือกแบบเจาะจงจากผู ทรงคุณวุฒิและมีสวนเ กี่ยวของกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย เครื ่องมือในการเก็บขอมูล ไดแก หัวขอสนทนาที่พัฒนาจากขอมูลที่ได 
จากการสัมภาษณเชิงลึก เก็บขอมูลดวยการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลดวยอุปนัยวิเคราะห
และการพรรณนาความ 
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๒ 
 

 ผลการวิจัยพบวา 
 ๑.แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมท่ีสอดคลองกับจริยธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับ 
การพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษาพบวา ๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการคิดและการประพฤติปฏิบัติของมนุษยใหมีความเจริญข้ึนท้ังในเรื่องของความรู ทักษะ 
ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอในการพัฒนาตนเอง องคการ สังคม 
๒ ) พ้ืนฐานการเรียนรูของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีความแตกตางกันยอมมีผลตอพฤติกรรม 
การปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง ดีงาม ซ่ึงมีอยู ๔ ประการ คือ ๑ ครอบครัว ๒ สถาบันการศึกษา ๓ กลุม
เพ่ือน และ ๔ สภาพแวดลอมรอบตัวนักศึกษา ๓) หลักธรรมทางพุทธศาสนาท่ีมีความสอดคลองกับ
จริยธรรมในการพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา  คือ หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ เพราะเปนหลักธรรม 
ท่ีเปนพ้ืนฐานของชีวิต ถาประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีดีก็จะเกิดสิ่งท่ีดี 
 ๒ .  สภาพปญหาและอุปสรรคการ ดํา เนินการด านจริยธรรมของนัก ศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พบวา เกิดจากตัวของนักศึกษาเปนสําคัญ ซ่ึงสามารถแบงไดเปน ๓ ดาน คือ 
๑) ปญหาดานจริยธรรมทางกาย ซ่ึงเปนปญหาท่ีเก่ียวกับการประพฤติ การปฏิบัติ การแสดงออก
ดวยการกระทํา ๒) ปญหาดานจริยธรรมทางวาจาเปนปญหาท่ีเก่ียวกับการใชคําพูดในการสื่อสาร 
หรือการใชวาจาในการดําเนินชีวิต และ ๓) ปญหาดานจริยธรรมทางใจเปนปญหาท่ีเก่ียวกับการใช
ความคิดใหรูวาสิ่งใดถูกตอง ควรกระทํา หรือสิ่งใดไมถูกตองไมควรกระทํา 
 ๓. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษาโดยนํา 
หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ มาปรับประยุกตใช สามารถแบงไดเปน ๓ รูปแบบ คือ๑) รูปแบบดาน 
การใหการศึกษา๒) รูปแบบดานการฝกอบรม๓) รูปแบบดานการพัฒนา 
 

คําสําคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, พุทธจริยธรรม, ระดับอุดมศึกษา 
 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were; 1) to study the concepts and 

theories and the appropriate principles of Buddhist ethics for the undergraduate 
students development, 2) to study problems and obstacles of the ethical 
management of undergraduate students development and 3) to propose a model 
of human resource development based on Buddhist ethics in higher education. 

Methodology was the qualitative research method, collecting data by 
two steps; one was the in-depth-interview. 30 key informants were purposefully 
selected from experts. The tool used to collect data was the structured in-depth-
interview, collecting data by face-to-face in-depth-interviewing and analyzing data 
by analytic inductive and descriptive interpretation. The other step was Focus 
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Group Discussion. 10 participants were purposefully selected from experts who 
involved with human resource development. The tool used to collect data was the 
discussion topics which was developed from in-depth-interview, collecting data by 
focus group discussion and analyzing data also by inductive analysis and descriptive 
interpretation. 
 

 The research findings were as follows: 
1. Concepts, theories and appropriate Buddhist ethics for undergraduate 

students development were that (1) human resource development was the 
changing process in human beings in the areas of thinking and behavior for the 
betterment in knowledge, skill, capacity for self, organization and social efficiency 
and effectiveness.(2) different educational background had effects on fine and 
correct behaviors of undergraduate students, they are of 4 as 1 family, 2 
educational institutes, 3 peer group, and 4 the environment around the students. 
(3) Buddhadhamma  for undergraduate students development is Kusalakammapata 
10, the wholesome course of action, that is one receives good result from good 
deeds. 

2. Problems of ethical management for undergraduate students were 
that theproblems from the students themselves were of three, (1) problems of 
ethics in bodily action. (2) Verbal action, they had problems in using language for 
communication in daily life. (3) Problems of ethics in mind. It was the problem of 
the mind capacity to separate the right from the wrong things, what should do and 
what should not do. 

3. The model for human resource development based on Buddhist 
ethics in higher education applying 10 wholesome course of action can be divided 
into three categories. (1) Education, (2) Training, (3) Development. 
 

keyword: Human Resource Development, Buddhist Ethics, Higher Education 
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๑. บทนํา 
 

การท่ีจะพัฒนาคน หรือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนมนุษยท่ีมีความสมบูรณพรอม 
ท้ังรางกาย วาจา จิตใจ เปนคนเกง คนดี เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข นั่นคือ การศึกษา เพราะการศึกษาเปนองคความรูและเปนเครื่องมือ 
ท่ีสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช
๒๕๔๒มาตรา๔ไดใหความหมายของการศึกษาวาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรูผานการอบรมการฝกฝนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการตลอดจนสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม สั ง ค ม ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ ป จ จั ย เ ก้ื อ ห นุ น ใ ห บุ ค ค ล เ รี ย น รู อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง 
ตลอดชีวิต๑ และในมาตรา ๖ ก็ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข๒ 

นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงถือไดวาเปนทรัพยากรมนุษยและเปนเยาวชนท่ีเปน
อนาคตของชาติเพราะมนุษยเปนสิ่งท่ีมีชีวิต สามารถใชสติปญญา ใชความคิดท่ีไดรับมาจาก 
การเรียนรูมาใชในการพัฒนางานในดานตาง ๆ ใหเกิดความเจริญกาวหนาแตเนื่องจากทุกวันนี้โลกมี
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เปนโลกแหงขาวสารไรพรมแดน หรือท่ีเรียกวา 
โลกาภิวัตน (Globalization) ประกอบกับความตองการของมนุษยมีไมสิ้นสุดทําใหมนุษยแกงแยง 
ซ่ึงกันและกัน เอาเปรียบซ่ึงกันและกัน เปนผลทําใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีเปนนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาบางสวนเกิดปญหาซ่ึงสามารถสรุปไดโดยสังเขป ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

ปญหาอันเกิดจากการกระทําทางกายของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเปนปญหาท่ี
เกิดจากการประพฤติ การปฏิบัติ การแสดงออกดวยการกระทําตาง ๆ เชน มีพฤติกรรมการปฏิบัติ
ในการเลียนแบบในสิ่งท่ีไมเหมาะสม ทะเลาะวิวาท เสพสื่อทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในทางท่ีผิด 
มีคานิยมฟุงเฟอ หลงใหลวัตถุนิยม รวมถึงปญหาอันเกิดจากการกระทําทางวาจาในการใชคําพูดใน
การดํารงชีวิตประจําวัน เชน การใชภาษาท่ีหยาบคายเพอเจอ โกหก ตลอดจนปญหาอันเกิดจากทาง
ใจ โดยเปนเรื่องของการใชความคิด การใชสติในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ อยางรอบคอบ 
กอนตัดสินใจ เพ่ือใหรูวาสิ่งใดถูก สิ่งใดไมถูก สมควรกระทํา หรือไมสมควรกระทําซ่ึงผลท่ีตามมาก็
คือ การประพฤติในสิ่งท่ีดีงาม สิ่งท่ีถูกตองในทางจริยธรรม ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาบางสวน
เสื่อมสลาย มีความสมบูรณและเจริญเติบโตแตเพียงรางกาย แตจิตใจกลับเสื่อมถอย 
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จากสภาพปญหาดังท่ีกลาวมาแลวขางตน เราควรนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
มาเปนแนวทางในการแกไขเนื่องจากหลักธรรมทางพุทธศาสนาเปนหลักใหมนุษยมีสติใน 
การดําเนินชีวิต การประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตองโดยหลักธรรมทางพุทธศาสนาท่ีเก่ียวของ คือ 
หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ซ่ึงผลการปฏิบัติจะเปนไปเพ่ือความสงบสุขภายนอกและความสงบสุข 
ของจิตใจตนเองคือความสุขกายและสุขใจ 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนว
พุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา โดยนําหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ เขามาปรับประยุกตใช เพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยท่ีเปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ ตลอดจนสามารถ
นํามาใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสังคมไทยตอไป 

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมท่ีสอดคลองกับจริยธรรมท่ีเหมาะสม

สําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีเปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
๒.๒ เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคการดําเนินการดานจริยธรรมของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
๒.๓ เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธจริยธรรมระดับ 

อุดมศึกษา 
 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีดําเนินการวิจัยนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี

รูปแบบเปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุม (Focus Group 
Discussion) ซ่ึงเปนแบบสัมภาษณท่ีมีโครงสรางโดยไดกําหนดคุณลักษณะของผูใหขอมูลหลักท่ีใช
ในการศึกษาวิจัย และใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สําหรับการเก็บ
รวบรวมขอมูลมี ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันท่ี ๑ ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และหลักพุทธธรรม ท่ีสอดคลองกับจริยธรรมท่ีเหมาะสม
สําหรับการพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ไดแก 
พระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และขอมูลทุติยภูมิ ไดแก วิทยานิพนธ หนังสือ 
วารสาร เอกสาร สิ่งตีพิมพท่ีเก่ียวกับจริยธรรม 
 ข้ันท่ี ๒ ศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคการดําเนินการดานจริยธรรมของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาโดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิจัยเอกสาร เชน หนังสือ วารสาร 
เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ หรือสิ่งตีพิมพท่ีเก่ียวของแลวสรุปสังเคราะห 
 ข้ัน ท่ี  ๓ ศึกษารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธจริยธรรม
ระดับอุดมศึกษา โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกการสัมภาษณเชิงลึก ( In-depth 
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Interview) จํานวน ๓๐ รูป/คน และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) จํานวน ๑๐ 
คนซ่ึงเปนแบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง และใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ข้ันท่ี ๔ เปนการนําผลจากการศึกษาในข้ันท่ี ๑ ถึงข้ันท่ี ๓ มาวิเคราะห สังเคราะห 
แลวสรางองคความรู ใหม ในรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธจริยธรรม
ระดับอุดมศึกษา 

นอกจากนี้ การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร ใชวิธีการวิเคราะหเอกสารเนื้อหา 
(Content Analysis) โดยนําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนาความ (Descriptive Interpretation) 
และขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)และการสนทนากลุม (Focus 
Group Discussion) ใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic induction) 
  
 

๔. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth Interview)จํานวน 

๓๐ รูป/คน ซ่ึงเปนแบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีมีโครงสราง (Structured In–depth Interview)และ
แบบการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)จํานวน ๑๐ คน โดยกําหนดแนวคําถามการวิจัย
จากขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการจัดการสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ แลวนํามา
วิเคราะห สังเคราะห และหาขอสรุปรวมของขอมูล 

๕. ผลการวิจัย 
 

๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด การประพฤติ
ปฏิบัติของมนุษยใหมีความเจริญข้ึนท้ังในเรื่องของความรู ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ 
ทัศนคติ อารมณ ความรูสึก การตัดสินใจ โดยแรงจูงใจดานความเชื่อทางศาสนา คานิยม การให
รางวัล ครอบครัว และการศึกษาก็มีผลตอการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด การประพฤติปฏิบัติท่ีดี
งาม นอกจากนี้ จริยธรรมเปนหลักการประพฤติปฏิบัติท่ีแสดงออกในลักษณะท่ีดีงาม ถูกตอง 
เหมาะสมท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ อันพึงปฏิบัติตอตนเอง ตอผูอ่ืน และสังคมสวนรวม 
แตกระนั้นก็ตามการดําเนินการดานจริยธรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาก็เกิดปญหาและ
อุปสรรคโดยปญหาเกิดจากตัวนักศึกษา ซ่ึงเปนผลจากการเรียนรู การสังเกต การเลียนแบบ 
เปนสําคัญ ตลอดจนหลักพุทธธรรมท่ีสอดคลองกับจริยธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนานักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา คือ หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ เพราะเปนหลักธรรมท่ีเปนพ้ืนฐานของชีวิตใน 
การประพฤติปฏิบั ติในสิ่ง ท่ีดี  คือกายสุจริต๓ไดแก  ไมฆาสัตว ตัดชีวิตหรือเบียดเบียนผู อ่ืน 
ไมลักทรัพยไมประพฤติผิดในกามวจีสุจริต๔ไดแกไมพูดเท็จไมพูดสอเสียดไมพูดคําหยาบไมพูดเพอเจ
อและมโนสุ จริต๓ไดแก ไม โ ลภอยากได ของคนอ่ืนไม คิดอาฆาตพยาบาทปองร ายผู อ่ื น 
มีปญญาอันเห็นชอบ เขาใจอันถูกตองท่ีทําใหเกิดการกระทําอันถูกตอง 



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘244 245วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
๗ 

 

๒. สภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการดานจริยธรรมของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเกิดจากตัวของนักศึกษาเปนสําคัญ โดยแบงเปน ๓ ดานคือ๑) ปญหาดานจริยธรรม
ทางกาย เปนปญหาท่ีเก่ียวกับการประพฤติ การปฏิบัติ การแสดงออกดวยการกระทําท่ีสามารถพบ
เห็น ได  ขาดการ คิดไตร ตรองอย า งรอบคอบกอนการปฏิ บั ติ๒ )  ปญหาด านจริ ยธรรม 
ทางวาจาเปนปญหาท่ีเก่ียวกับการใชคําพูดในการดําเนินชีวิต โดยขาดการคิดไตรตรองอยาง
รอบคอบกอนท่ีจะพูดหรือใชวาจาและ ๓) ปญหาดานจริยธรรมทางใจ เปนปญหาท่ีเก่ียวกับการใช
ความคิดใหรูวาสิ่งใดถูกตอง ควรกระทํา หรือสิ่งใดไมถูกตองไมควรกระทํา 

๓. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา โดยนํา
หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ มาปรับประยุกตใช พบวา แบงเปน ๓ รูปแบบ คือ 
 ๓.๑ รูปแบบดานการใหการศึกษา โดยหลักการของการใหการศึกษา เปนการจัด
การศึกษา การเรียนการสอนใหนักศึกษามีความรูความเขาใจพ้ืนฐานในแนวทางประพฤติปฏิบัติใน
สิ่งท่ีถูกตองดีงาม โดยมีหลักคิด เปนกระบวนการจัดการศึกษา การเรียนการสอนใหนักศึกษามี
ความรู ความเขาใจพ้ืนฐานในแนวทางประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตองดีงาม และมีหลักปฏิบัติแบงเปน 
๓ ดาน ดังตอไปนี้ 
 ๓.๑.๑ ดานกายสุจริต โดยสถาบันการศึกษากําหนดนโยบาย พัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือมุงเนนใหการศึกษากับนักศึกษาระดับอุดมศึกษามีจริยธรรมท่ีดีงาม 
รวมถึงจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยยกกรณีปญหาเขามาในการจัดการเรียนการสอน 
และใหนักศึกษาระดับอุดมศึกษามีการอภิปรายรวมกัน ระดมสมอง วิเคราะห สังเคราะห และสรุป
ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา นอกจากนี้นําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกตในการจัดการเรียน 
การสอน หรือนํางานวิจัยท่ีเก่ียวของมาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม ตลอดจน 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาจัดกิจกรรมออกคาอาสาพัฒนา เพ่ือใหนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไดเกิด
กระบวนการคิดอยางหลากหลายในเชิงประจักษ หรือจากสภาพเหตุการณจริง 
 ๓.๑.๒ ดานวจีสุจริต  โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดย 
ยกสถานการณจําลองการสาธิต การอภิปรายการเปรียบเทียบ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีการวิเคราะห 
สังเคราะห การอภิปรายรวมกัน หรือนําภาพยนตร สุภาษิตไทย เขามาใชในการจัดการเรียน 
การสอน นอกจากนี้ นําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน รวมถึง 
ชี้แนะ แนะนําในการพูดท่ีถูกตอง ตลอดจน นําผลการจัดกิจกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมา
สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน 
 ๓.๑.๓ ดานมโนสุจริต โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยมุงเนนให
นักศึกษาระดับอุดมศึกษามีกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถตีความสรุปขอมูลไดจาก
การศึกษา รวมถึง ยกกรณีปญหา ยกตัวอยางจากเหตุการณจริง การแสดงบทบาทสมมติ เพ่ือให
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาไดมีการระดมสมอง รูจักการวิเคราะห สังเคราะห เปรียบเทียบ และ
อภิปรายรวมกัน รวมถึง นําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาปรับประยุกตในการจัดการเรียนการสอน 
และนําผลการจัดกิจกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

๘ 
 

๓.๒ รูปแบบดานการฝกอบรม โดยหลักการของการฝกอบรม เปนการจัดการเรียนรู
ใหนักศึกษามีความรู มีทักษะ มีความสามารถ มีทัศนคติ ปรับเปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรม โดยมี
หลักคิด เปนกระบวนการจัดการเรียนรูใหนักศึกษามีความรู มีความสามารถ มีทัศนคติ ปรับเปลี่ยน
แนวคิด และพฤติกรรม และมีหลักปฏิบัติแบงเปน ๓ ดาน ดังตอไปนี้ 

 ๓.๒.๑ ดานกายสุจริต โดยจัดการเรียนรู เ พ่ิมความรู ให กับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยยกกรณีศึกษา นําภาพยนตร วีดีทัศน มาใหนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไดศึกษา
แลวนํามาวิเคราะห สังเคราะห ระดมสมอง และอภิปรายรวมกัน รวมถึง นําทฤษฏีเศรษฐกิจ
พอเพียง การสงเสริมคานิยมไทย มาฝกอบรมใหกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกิดการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม ตลอดจน นําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใหนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไดใช 
เปนหลักหรือแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง หรือจัดกิจกรรมรณรงคการละเวนจากการฆาสัตว 
การละเวนลักทรัพย และการละเวนการประพฤติผิดในกาม หรือจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือให
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาไดเกิดกระบวนการคิดอยางหลากหลาย หรือสภาพเหตุการณจริง 

 ๓.๒.๒ ดานวจีสุจริต โดยจัดการฝกอบรมสั่งสอนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ท้ังการอธิบาย บรรยาย ชี้แนะ แนะนําในกรณีศึกษาจากเหตุการณในปจจุบัน เพ่ือใหนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอภิปรายรวมกัน มีการเปรียบเทียบ และสรุปผลจากสิ่งท่ีไดรับจากการฝกอบรม 
รวมถึงนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาเขามาปรับประยุกตในการปฏิบั ติจริงของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตลอดจน จัดกิจกรรมอยางหลากหลาย เชน กิจกรรมแววเสียงธรรมจากการพูด 
กิจกรรมนิมนตพระมาแสดงธรรม เปนตน เพ่ือใหนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไดเกิดกระบวนการคิด
อยางหลากหลายในเชิงประจักษ หรือจากสภาพเหตุการณจริง 

 ๓.๒.๓ ดานมโนสุจริต โดยฝกอบรมสั่งสอน ชี้แนะ แนะนําใหนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาคิดแตในสิ่งท่ีดี ๆและสงเสริม สนับสนุนใหดํารงชีวิตอยูอยางพอเพียงรวมถึง 
นําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใหนักศึกษาไดยึดถือ และประพฤติปฏิบัติแตในสิ่งท่ีถูกตองตลอดจน 
จัดกิจกรรมบทบาทสมมติ กิจกรรมการแกปญหา กิจกรรมศึกษาทองถ่ินและภูมิปญญาไทย เพ่ือให
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาไดระดมสมอง แลวหาขอสรุปรวมกันจากการจัดกิจกรรม 

๓.๓ รูปแบบดานการพัฒนา โดยหลักการของการพัฒนา เปนการจัดประสบการณ
การเรียนรูใหนักศึกษาเพ่ือเปลี่ยนแปลงความรูสึก อารมณ ความคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรม 
โดยมีหลักคิด เปนกระบวนการในการจัดประสบการณการเรียนรูใหนักศึกษาเพ่ือเปลี่ยนแปลง
ความรู สึ ก  อารมณ  ความคิด การ ตัดสินใจ และพฤติกรรมและมีหลักปฏิ บั ติแบ ง เปน 
๓ ดาน ดังตอไปนี้ 

 ๓.๓.๑ ดานกายสุจริต โดยจัดประสบการณการเรียนรู ให กับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เชน จัดกิจกรรมท่ีสรางแรงจูงใจกิจกรรมการกํากับตนเองควบคุมตนเองกิจกรรม
คนดีศรีมหาลัยกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีกิจกรรมออกคายอาสาพัฒนาคุณธรรมนําชีวิต รวมถึง 
นาํกรณีศึกษาจากเหตุการณปจจุบัน มาใหนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไดวิเคราะหสังเคราะห สรุปผล
รวมกันแลวนํามาประยุกตใชใหถูกตองในการดํารงชีวิตประจําวัน 
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 ๓.๓.๒ ดานวจีสุจริต โดยจัดกิจกรรมการกํากับควบคุมตนเอง และ 
นําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาบูรณาการในการพัฒนาตนเอง เชนกิจกรรมสวดมนต ฝกสมาธิ
รวมถึง ชี้แนะ แนะนําใหนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอง โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ตลอดจน ยกตัวอยางใหนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไดเห็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการพูดท่ีไมดี และให
ตระหนัก สนใจในเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน เพ่ือนํามาวิเคราะหสังเคราะห สรุปผลท่ีไดรับ 
แลวนํามาปรับประยุกตใชในการพัฒนาตนเองอยางเปนรูปธรรม 

 ๓.๓.๓ ดานมโนสุจริต โดยชี้แนะ แนะนํา ใหนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเกิด 
การพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะหใชเหตุผลการต้ังคําถามประเมินคาความถูกตอง 
สามารถแกปญหาไดอยางสรางสรรครวมถึง นําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาฝกจิตใหนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงในความคิดทางลบ เปนมีความคิดในมุมมองท่ีดี และ 
จัดกิจกรรมสงเสริมแกไขพฤติกรรมนักศึกษา โดยมีการยกตัวอยางเปรียบเทียบ หรือจัดกิจกรรม 
การฝกทักษะการสังเกต การฟง การถาม รวบรวมขอมูล สรุปผลอยางเปนรูปธรรม 

๖. อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธจริธรรม
ระดับอุดมศึกษาโดยนําหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ มาปรับประยุกตใช สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้ 

๑. รูปแบบดานการใหการศึกษาท่ีเก่ียวกับกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต เปนเรื่อง
ของการใหความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติอยางไรใหมีความถูกตอง
ดีงามท้ังกาย วาจา ใจ ซ่ึงควรเริ่มตนต้ังแต สถาบันการศึกษาตองกําหนดลงในแผนพัฒนาของ
สถาบันการศึกษาโดยมุงเนนใหนักศึกษามีจริยธรรมท้ังทางกาย วาจา ใจ อยางชัดเจนเปนรูปธรรม 
นอกจากนี้ตองจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบหลากหลายวิธี ท่ี มิใชใหนักศึกษารู 
แตเพียงเนื้อหาวิชาเทานั้น ตองมีการยกตัวอยางจากสภาพเหตุการณจริงมาประกอบการเรียน 
การสอน ใหเกิดการเปรียบเทียบ หรือการสาธิตใหเห็นจริง และนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาเขามา 
บูรณาการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนใหนักศึกษามีการประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ี
ดีงาม ทําความดี เพ่ือการดํารงชีวิตประจําวันอยางถูกตอง เกิดประโยชนกับนักศึกษาอยางเปน
รูปธรรมซ่ึงสอดคลองกับผลวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรตามแนวพุทธภายใต
กระแสบริโภคนิยมท่ี พบวา๓ ดานการศึกษา สงเสริมใหมีการพัฒนาจิตใจ รับรูเทาทันกระแสบริโภค
นิยม มีสมาธิกับการสรางความเจริญใหกับตนเอง มีความเพียรพยายามสูงาน มีขันติ มีความอดทน 
มีสัจจะมีความจริงจัง 

๒. รูปแบบดานการฝกอบรม เปนเรื่องของการใหนักศึกษามีความรู (Knowledge) 
มีทักษะ (Skill) มีความสามารถ (Ability) มีทัศนคติ (Attitude) เพ่ิมข้ึนและปรับเปลี่ยนแนวคิด 
                                                           

 ๓อนุวัต  กระสังข, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรตามแนวพุทธภายใตกระแสบริโภคนิยม”,
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๐ 
 

พฤติกรรมใหดีข้ึน และมีแรงจูงใจท่ีอยากจะปฏิบัติ เกิดการคลอยตามในการปฏิบัติในสิ่งท่ีดี เปน 
การกระตุนใหนักศึกษาท่ีไดรับการฝกอบรมเกิดความตองการท่ีจะเรียนรูเพ่ิมเติมนอกจากการจัด 
การเรียนการสอนในหองเรียน โดยอาจใชวิธีการบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง กรณีศึกษา 
การสาธิต การสอนงาน การใชคอมพิวเตอรชวยสอน การยกตัวอยางจากสภาพจริง การใช
ภาพยนตรชวยในการสอน เปนตน และนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเปนหลักในการดําเนินชีวิต 
เพ่ือใหเปนบุคคลท่ีมีความสมบูรณท้ังกาย วาจา จิตใจ โดยนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาเขามาปรับ
ประยุกตใชการปฏิบัติจริง ซ่ึงจะสงผลใหมีความเจริญทางใจ จิตใจดีไมมีความพยาบาท จิตใจสงบ 
ไมเดือดไมรอน เกิดความสุขทางใจ ตลอดจนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือใหนักศึกษาไดรับ
ประสบการณตรง ทราบถึงสภาพความเปนจริง เกิดความเขาใจ เกิดทักษะ และเกิดทัศนคติใน
แนวคิดตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตองโดยสอดคลองกับผลวิจัยเรื่อง กลยุทธ
การฝกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ี พบวา๔ การฝกอบรมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบไปดวยกระบวนท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ ๑) การหาความตองการ
หรอืความจําเปนในการฝกอบรม ๒)การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบหลักสูตร ๓) การกําหนด
วิธีการฝกอบรม และ ๔) ประเมินผลการฝกอบรม เพ่ือนําไปพัฒนา ปรับปรุง แกไข และข้ันตอนของ
การฝกอบรมแบงเปน ๓ ข้ันตอน คือ กอนการฝกอบรม ขณะทําการฝกอบรม และภายหลัง 
การฝกอบรมนอกจากนี้ ยังสอดคลองกับผลวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนารูปแบบการฝกอบรม
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาท่ี พบวา๕ ความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอการฝกอบรมมีความสําคัญและจําเปนตอนักศึกษาขณะเรียน เพราะเปนการเสริมความรู
นอกหลักสูตรท่ีดี ทําใหเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี สามารถพัฒนาศักยภาพ และทําใหมี 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเขาอบรมกับวิทยากร ซ่ึงจะเปนประโยชนตอชีวิตประจําวัน สามารถ
นาํความรูไปใชไดจริง และแนวทางในการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมของนักศึกษาควรเปนรูปแบบ
ท่ีผสมผสานความหลากหลายนอกเหนือจากการบรรยาย การแสดงบทบาทสมมุติ การสาธิต 
การเลนเกม การตอบคําถามชิงรางวัล จัดกิจกรรมใหผูเขาอบรมมีสวนรวม มีการศึกษาดูงาน 
ตามสถานประกอบการจริง และฝกอบรมภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือไมใหเกิดความเบ่ือหนาย 
ในชวงเวลาท่ีไมตรงกับเวลาเรียน และมีการประเมินผลเพ่ือนําไปพัฒนาตอไป 

๓. รูปแบบการพัฒนานั้น เปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความรูสึก อารมณ ความคิด 
การตัดสินใจ และพฤติกรรมของนักศึกษาใหมีความเจริญข้ึนหรือดีข้ึนกวาเดิม และเปนการสราง
แรงจูงใจ หรือสิ่งเราใหนักศึกษาอยากท่ีจะเรียนรู อยากท่ีจะปฏิบัติเพ่ือใหไดเห็นผลในเชิงรูปธรรม 
                                                           

 ๔ชัยยุทธ ชิโนกุล, “กลยุทธการฝกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต”, 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๕นุชตรียา ผลพานิชย, “แนวทางในการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา”, รายงานการวิจัย, (คณะวิทยาการจัดการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา, ๒๕๕๓), หนา ๕๙ – ๖๖. 
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๑๑ 
 

เชน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมท่ีประยุกตเรื่องราวหรือเหตุการณในชีวิตประจําวัน 
มาเปนกรณีศึกษา จัดกิจกรรมใหนักศึกษารูจักการพัฒนาตนเองโดยใหคิดกอนพูด คิดกอนทํา รูจัก
การใชการสังเกต ศึกษาใหรอบคอบ วิเคราะหหาสาเหตุ ผลดี ผลเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังในระยะยาว และ
ระยะสั้น และนําไปใชกับการดําเนินชีวิตใหถูกตอง ตลอดจนนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาฝกจิต
ของนักศึกษาเพ่ือเปลี่ยนแปลงความคิด คิดแตสิ่งท่ีดี ๆ (Positive thinking) ทําแตในสิ่งท่ีดี ๆ โดยมี
การฝกฝนดวยความต้ังใจและจริงใจท่ีอยากจะปฏิบัติจริงแตกระนั้นก็ตามถึงแมวาเราจะมีรูปแบบใน
การใหนักศึกษาเปนผูมีความเพียบพรอมท้ังกาย วาจา และใจ ตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยใช
รูปแบบการใหการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา คงตองยอนกลับไปดูท่ีผูท่ีใหการอบรม
นักศึกษานั้นมีความเพียบพรอมท้ังกาย วาจา หรือไม ซ่ึงมีความสอดคลองกับผลวิจัยเรื่อง 
กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทยท่ี พบวา๖ ควรสรางกิจกรรมนอกหลักสูตร เพ่ือให
เยาวชนมีโอกาสเรียนรูธรรมะผานกิจกรรมอยางสนุกและมีสาระดวยศีล ๕ หิริ โอตตัปปะ 
พรหมวิหาร ๔ ฝกทําความดีทุกวันโดยใชมงคล ๓๘ ประการ ดําเนินชีวิตอยางมีทิศทางและ
เปาหมายโดยใชหลักอิทธิบาท ๔ มีระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิตประจําวันดวยไตรสิกขา เบญจศีล 
เบญจธรรม และสังคหวัตถุ ๔ รูสํานึกในบุญคุณของบิดา มารดา ครู อาจารย ดวยหลักของกตัญู
กตเวที หรือการบวชสามเณร หรือเขาคายตาง ๆ และจัดกิจกรรม “บวร” โดยสอนธรรมะใหกับ
เยาวชนระหวางบาน วัด และโรงเรียนรวมถึง สอดคลองกับผลวิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย
ในองคการสาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะห เ ก่ียวกับเด็กและสตรี ท่ีพบวา๗ โดย 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรดําเนินการ ดังนี้ ๑) ใชรูปแบบระบบพ่ีเลี้ยง หรือรุนพ่ีสอนงาน 
รุนนองโดยคัดเลือกผูสอนงานท่ีเปนตนแบบท่ีดีมาเปนผูสอนงาน ๒) วิธีการสอนงานใชกระบวนการ
สอนงานจากงายไปยากรุนพ่ีดูแลท้ังเรื่องงาน การปรับตัวในองคกรใหความสําคัญทางดานจิตใจ 
๓) สงเสริมสนับสนุนใหเจาหนาท่ีไดรับการอบรมสัมมนา สําหรับเจาหนาท่ีวิชาชีพมีการอบรมเพ่ิม
ความรูใหทันสมัย และเจาหนาท่ีสนับสนุนใหเปนการอบรมเก่ียวกับการใชเครื่องมือในการทํางาน 
๔) เปนตัวอยางของการเสียสละและใหความสําคัญในเรื่องความประหยัด คํานึงถึงศักด์ิศรีของ 
ความเปนมนุษย การดําเนินชีวิตประจําวัน และ ๕) วิถีการทํางาน มีจิตอาสา ใหเห็นใจเพ่ือนมนุษย 
กลาคิด กลาแสดงออกและเก่ียวเนื่องกับผลวิจัยเรื่อง อิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรม 
การทํางานในองคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

                                                           

 ๖วีรชัย อนันตเธียร, “กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๗กรภัทร จารุกําเนิดกนก, “การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคม 
สงเคราะหเก่ียวกับเด็กและสตรี”, รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณะรัฐประศาสนศาสตร: สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๔). 

๑๒ 
 

รัฐวิสาหกิจ ผลท่ีพบวา๘ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีอิทธิพลตอการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทํางาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ทําใหพนักงานมีความรู ความสามารถ 
ทักษะท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนี้ ๑) ผูนําท่ีมีพฤติกรรมท่ีมีบทบาทและลักษณะการกระทําท่ีเปนตัวอยางท่ีดี 
แบบอยางท่ีดี พนักงานก็จะเกิดการรับรู มีความตองการท่ีจะลอกเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเปน
แบบอยางท่ีดี ๒) ผูนําควรมีคุณสมบัติท่ีสามารถสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน เพ่ือใหเกิดการกระตุน
ทางอารมณใหเกิดการปฏิบัติตาม ๓) กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจําเปนตองมีกิจกรรม 
การฝกอบรม กิจกรรมการพัฒนาของพนักงานเพ่ือใหพนักงานไดรับการเรียนรูพัฒนาท่ีตรงกับ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน ๔) วัฒนธรรมการทํางานในองคการท่ีเนนการมีสวนรวม และเนน
ในพันธกิจ ก็มีอิทธิพลตอกิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานเชนกัน 
    

 
๗. ขอเสนอแนะ 
 

 ๗.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ควรพัฒนา ปรับปรุง 
แกไขนโยบาย ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) โดยมุงเนนเพ่ือ
เส ริ มส ร า ง ให นั ก ศึ กษา มีคว ามตระหนั ก  พยายามและปฏิ บั ติ  ใ นการ พัฒนาตน เอง 
มีจริยธรรมทางกาย ทางวาจา และทางใจโดยสะทอนถึงความเปนเอกลักษณของคนไทย 
 ๒) สถาบันการศึกษาควรพัฒนา ปรับปรุง แกไขนโยบายของสถาบันการศึกษา ในเรื่อง
แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป รวมถึงหลักสูตรการจัดการศึกษาของทุก
สาขาวิชาใหมีรายวิชาความรูคูคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาเขาบรรจุไวใน
คําอธิบายรายวิชารวมถึงจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีความหลากหลายและมีความชัดเจนใน
เปาหมายของการพัฒนานักศึกษาท้ังทางกาย วาจา และใจ โดยสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) 
 ๓) สงเสริม สนับสนุนในการพัฒนาครู อาจารย ตนแบบในทุกสาขาวิชาใหเปน 
ผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมทางกาย วาจา และใจ เพ่ือเปนตัวอยางใหนักศึกษาเกิดการปฏิบัติตาม 
รวมถึงทําความรวมมือขอตกลงกับกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ สํานักพระพุทธศาสนา
แหงชาติ ในการจัดฝกอบรม จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่องทุกภาคการศึกษา 
 ๗.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑) พัฒนา ปรับปรุง แกนโยบายในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๑ 
– ๒๕๖๕) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุงเนนใหเกิดการ

                                                           

 ๘เกรียงไกรยศ พันธุไทย, “อิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางานในองคการและ 
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ”, รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (คณะรัฐประศาสนศาสตร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๒). 
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ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ในการเสริมสรางใหนักศึกษาเกิดความตระหนัก พยายามและปฏิบัติ ใน
การพัฒนาตนเองมีจริยธรรมทางกาย ทางวาจา และทางใจโดยสะทอนถึงความเปนเอกลักษณของ
คนไทย 
 ๒) การจัด ทําแผนยุทธศาสตร  แผนกลยุทธ  แผนปฏิ บั ติการประจํ าป  ของ
สถาบันการศึกษาตองมีความสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๑ – 
๒๕๖๕) รวมถึงการจัดทําหลักสูตรการจัดการศึกษาตองมีความสอดคลองและเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education ; (TQF : HEd) โดยทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทํา เชน ผูบริหาร
สถาบันการศึกษา คณาจารย สํานักพระพุทธศาสนา ชุมชน ผูปกครอง ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และ
ผูใชบัณฑิตเปนตน รวมถึงมีตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนอยางชัดเจนเปนรูปธรรม ตลอดจน 
มีการถายทอดแผนลงสูระดับทุกระดับคณะวิชา และสาขาวิชา ซ่ึงตองมีการดําเนินการและติดตาม
ผลการดําเนินงานทุกปการศึกษา ตลอดจน การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนควรมีใหมีรายวิชา
ความรูคูคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาเขาบรรจุไวในคําอธิบายรายวิชาโดย
ใหอยูในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกบังคับ นับหนวยกิต และมีการปฏิบัติ เพ่ือประเมินผล
ความสําเร็จรวมถึงจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีความหลากหลายและมีความชัดเจนในเปาหมาย
ของการพัฒนานักศึกษาท้ังทางกาย วาจา และใจ สําหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนอกชั้นเรียน
ควรใหมีความหลากหลายในกิจกรรม มุงเนนใหนักศึกษาไดเกิดกระบวนการคิดอยางตอเนื่อง และมี
ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรมอยางชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม 
 ๒) จัดทําแผนพัฒนาครู อาจารย ตนแบบของสถาบันการศึกษาในทุกสาขาวิชาใหเปนผู
ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมโดยใหเปนผูท่ีมีความเพียบพรอมทั้งทางกาย วาจา และใจ รวมถึงเชิญ
วิทยากรของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ มาให 
การฝกอบรม จัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่องทุกภาคการศึกษา 
 ๗.๓ ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
 ๑)  ควร มีการ ศึกษาวิ จั ย เ ก่ียว กับรู ปแบบการ พัฒนาทรัพยากรมนุษยด ว ย 
การประยุกตจริยธรรมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับภูมิภาคเพ่ิมเติม 
 ๒) ควรมีการศึกษาถึงกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรมในการสรางเครื่องมือทางวิชาการและการพัฒนาโดยนําหลักหลักพุทธธรรมมาปรับประยุกต
เขากับหลักการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ๓) ควรมีการนํารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการประยุกตจริยธรรมเชิงพุทธ
เพ่ือการพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับภูมิภาค มาประเมินผลท่ีไดรับ และนํามา
เปรียบเทียบความแตกตาง และความสอดคลองเพ่ือคนหารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวย
การประยุกตจริยธรรมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับชาติตอไป 
 
 

๑๔ 
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บริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ (๒) เพ่ือ
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สอดคลองกันมาก (S.D.=๑.๓๑) เม่ือพิจารณาแตละดานพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลางในดานหลักสูตร ดานผูสอน และดานกิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับดานปจจัยท่ี
สนับสนุนตอการเรียนการสอนและดานการประเมินผลมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

๒. การบูรณาการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ตามหลักการจัดการ POLE ประกอบดวย การวางแผน 
การจัดองคการ การเปนผูนํา และการประเมินผลประยุกตกับหลักพรหมวิหารธรรม ประกอบดวย 
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เปนตน 

๓. นําเสนอรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ การนําปจจัยนําเขาตามหลักการบริหารจัดการ 
“POLE” ท่ีประกอบดวย การวางแผน การจัดการองคการ การเปนผูนํา และการประเมินผล มา
รวบรวมสังเคราะหขอมูลโดยการประมวลผล คือ การนําหลักการบริหารจัดการ POLE มากําหนดใน
ดานตางๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดใน
เขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ซ่ึงสอดคลองกับการกําหนดนโยบายใน ๕ ดาน ประกอบดวย 
ดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอบ ดานปจจัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน 
และดานการประเมินผล ซ่ึงทําใหไดผลลัพธทางการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คําสําคัญ:  การพัฒนาประสิทธิภาพ, พระปริยัติธรรม, บาลี 

 

ABSTRACT 
Objectives of this research were to; (1) Study the general context of 

Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section, administration of monasteries at Sangha 
Administration, Region 14, (2) integrate Buddhadhamma with the Phrapariyattidhamma, 
Pali Section, Schools of Sangha Administration, Region 14 and (3) to propose a 
model of efficiency development of Phrapariyattidhamma, Pali section, 
administration of monasteries at Sangha Administration region 14. 

Methodology was the mixed method between the qualitative and quantitative 
research. The quantitative research collected data from 265 samples who were 
Bhikku and Samanera at Sangha Administration, region 14, collecting data by 
questionnaires with closed and open ended questionnaires, analyzing data with 
frequency, percentile, mean and standard deviation. 
 The results of research are found that; 

1.the general context of Phrapariyattidhamma Schools, Pali Section, 
administration of monasteries at Sangha Administration, Region 14 were at 

moderate level with the average of 3.43, considering aspect according to the 
respondents’ opinions were that, the curricula, teachers and learning activities were 
at moderate level, the factors that support learning and teaching and evaluation 
were at high level. 

2.The integration of the efficiency development of Phrapariyattidhamm 
Schools, Pali Section, administration of monasteries at Sangha Administration, region 
14 according to POLE model consisting of planning, organizing, leading and 
evaluating with Brammaviharadhamma consisting of Metta, loving kindness, Karuna, 
sympathetic joy, Mutita, congratulation, and Upekkha, neutrality. 

3. Proposal of efficiency development of Phrapariyattidhamma Schools, 
Pali Section administration of monasteries at Sangha administration, region 14, 
according to POLE model consisting of planning, organizing, leading and evaluation 
and use these elements to develop the efficiency of Phrapariyattidhamma, Pali 
section, administration of monasteries at Sangha administration, region 14 which 
coincided with 5 elements of Phrapariyattidhamma Schools, Palisecion, schools. 
They were curricula, teachers, leaning and teaching activities, factors supporting the 
learning and examining activities, factors supporting the learning and teaching and 
evaluating inducing the effective results with more research efficiency. 

Keywords:  Efficiency Development, Phrapariyattidhamma Schools, Pali 

 

๑. บทนํา 
พระพุทธศาสนา เปนศาสนาประจําชาติไทยมาชานาน บรรพบุรุษไทยต้ังแตสมัยเกากอน

ไดรับพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติและรักษา สงเสริม สืบตอกันมาไมขาดสาย พระรัตนตรัย
และหลักธรรมปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ไดซึมซาบเขาไปในจิตใจ และอยูในสายเลือดเนื้อของคน
ไทยชาติไทย ตลอดมาจนถึงปจจุบัน๑ พระพุทธศาสนานั้น วาโดยท่ัวไปมีความหมายกวางมาก รวม
ต้ังแตหลักธรรม พระสงฆ องคกรสถาบัน กิจการไปจนถึงศาสนสถาน ศาสนวัตถุทุกอยาง แตถาจะ
เจาะจงไปถึงความหมายท่ีแทท่ีเปนตัวจริง พระพุทธศาสนา หมายถึง “คําสั่งสอนของพระพุทธเจา” 

                                                 
๑สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฒฺโน), บทเจริญพระพุทธมนต, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยสงเสริม

พระพุทธศาสนาแหงประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ, ๒๕๔๖), หนา ๑. 
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และความดํารงอยูของพระพุทธศาสนายอมหมายถึง ความดํารงอยูแหงคําสอนของพระพุทธเจา๒ 
สภาพของสถาบันพระพุทธศาสนาท่ีมีความเจริญรุงเรือง หรือออนแอมีความสําคัญอยางยิ่ง มิใช
เฉพาะความเจริญรุงเรือง แตมีผลตอความเจริญกาวหนา และความม่ันคงของสังคมไทยท้ังหมด๓ 
ดวยเหตุนี้การดํารงรักษาคําสอนของพระพุทธศาสนา จึ ง มีความสํา คัญอยางยิ่ งสําหรับ
พุทธศาสนิกชนท่ัวไป 

บุคคลท่ีมีหนาท่ีดํารงรักษาไวซ่ึงพระพุทธศาสนา คือ พุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกาโดยเฉพาะอยางยิ่งพระภิกษุสามเณรนับวาเปนผูมีสวนสําคัญ ในการสืบตออายุพระ
พุทธ ศาสนา เพราะหนาท่ีหลักของพระสงฆตามพุทธบัญญัติ คือ การปฏิบัติธรรมเพ่ือบรรลุความพน
ทุกขของตนเอง การสั่งสอนธรรมเพ่ือใหผูอ่ืนพนทุกข และการประยุกตธรรมเพ่ือชวยเหลือชาวบาน
ใหพนทุกข๔จึงอาจกลาวไดวา การศึกษาของพระสงฆเปนพ้ืนฐาน และมีสวนในการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระสงฆ ซ่ึงมีผลตอความม่ันคง และการสืบทอดพระพุทธศาสนา 

การศึกษาในพระพุทธศาสนาแบงเปน ๒ ภาษาคือ ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต 
การศึกษาภาษาบาลีเปนหัวใจของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท เพราะทุกประเทศท่ีนับถือนิกาย
เถรวาทใหความเคารพ และศึกษาพระพุทธพจนจากพระไตรปฎกฉบับภาษาบาลีเหมือนกับวากําลัง
ฟงพระพุทธวจนะตอพระพักตรของพระบรมศาสดา คําสอนของพระพุทธองค จึงยังคงบริสุทธิ์ตราบ
ถึงปจจุบัน๕พระภิกษุสามเณร หรือพุทธศาสนิกชนจึงตองศึกษาภาษาบาลี เพ่ือใชศึกษาพระธรรม
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาจากคัมภีรตางๆ ภาษาบาลีจึงไดรับความนิยมจากพุทธศาสนิกชนเปน
อยางมาก การศึกษาพระธรรมวินัย และการศึกษาภาษาบาลีจึงคูกันตลอดมา๖ ตอมาพระไตรปฎก
เริ่มไดรับการแปลเปนภาษาไทย ในสมัยรัชกาลท่ี ๓ รวมท้ังอรรถกถาและฎีกา ก็ไดรับการแปลเปน
ภาษาไทยเกือบท้ังหมด พุทธศาสนิกชนจึงใหความนิยมอานคัมภีรทางพระพุทธศาสนาฉบับแปลเปน
ภาษาไทยมากข้ึน๗ ความจําเปนในการศึกษาภาษาบาลีจึงลด ความสําคัญลงการศึกษาพระธรรม
วินัยกับการศึกษาภาษาบาลีจึงแยกออกจากกัน จากเดิมท่ีศึกษาภาษาบาลีเพ่ือนําไปแปลคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนา เปนการศึกษาตัวภาษาบาลีเองแตการศึกษาภาษาบาลี ยังจําเปนสําหรับผู ท่ี
                                                 

๒พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพมหานคร : 
เอส. อาร. ปริ้นติ้งแมสโปรดักส จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๔. 

๓สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, รายงานการเสวนาทางวิชาการ เร่ือง การศึกษาของ
คณะสงฆกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๑. 

๔พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลศัพท, หนา ๘. 
๕พระมหาวรัญู วรฺู, ประวัติศาสตรการศึกษาบาลีของคณะสงฆไทยในสยามประเทศ, (กรุงเทพ 

มหานคร : โรงพิมพอาทร, ๒๕๔๗), หนา ๑. 
๖กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติพระพุทธศาสนาแหงกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป ภาค 

๒, (กรุงเทพมหานคร : ผูแตง, ๒๕๔๖), หนา ๔๖๘. 
๗ทรง วิทย  แก วศรี ,  พระไตรปฎกฉบับหลวง พระไตรปฎก : ประ วั ติและความสํา คัญ , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๗๔. 

ตองการสืบคนคําสอนทางพระพุทธศาสนาจากตนฉบับภาษาบาลี และการศึกษาภาษาบาลีเปน
ระบบการศึกษาหลักของคณะสงฆ  

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จัดไดวามีความสําคัญท่ีสุด เนื่องจากพระปริยัติ
สัทธรรมคือ พรไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา และอ่ืนๆ ลวนบรรจุอยูในคัมภีรท่ีจารึกเปนภาษาบาลีท้ังสิ้น 
ดังนั้นภาษาบาลีจึงไดชื่อวาเปนภาษาท่ีรักษาหลักธรรมธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาไวไดอยาง
สมบูรณ ถาหากพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา และอ่ืนๆ ซ่ึงเปนภาษาบาลีถูกทอดท้ิง ไมมีใครศึกษา
เลาเรียนการศึกษาพระธรรมวินัยก็มีโอกาสท่ีจะคลาดเคลื่อนผิดเพ้ียนไปจากตนฉบับ และเม่ือ
การศึกษาเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ก็จะเปนเหตุใหพระศาสนาเสื่อมสูญไปอยางแนนอน๘ดัง
พระบาลีท่ีวา พุทฺธวจนํปาเลตีติ ปาลี (ภาสา). อันวาภาษาใด ยอมรักษาไวซ่ึงพระพุทธวจนะเพราะ
เหตุนั้นอันวาภาษานั้นชื่อวาปาลีดวยเหตุท่ีภาษาบาลีเปนภาษาท่ีรักษาไวซ่ึงพระพุทธวจนะ ทําใหสํานัก
เรียน และสํานักศาสนศึกษาตางๆ พยายามท่ีจะธํารงไวซ่ึงการจัดการเรียนการสอน พระปริยัติธรรม
แผนกบาลีไวใหมากท่ี สุด๙ 

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา มีการเปลี่ยนแปลงไม
บอยครั้ง และการเปลี่ยนแปลงแตละครั้งก็เปลี่ยนแปลงไปไมมาก ท่ีเห็นไดชัดในปจจุบัน คือ การ
แบงชั้นและหลักสูตรประโยคเปรียญธรรม ๑-๒-๓ ออกเปน ๒ ชั้น คือ ประโยค ๑-๒ และเปรียญ
ธรรม ๓ ในป พ.ศ. ๒๕๑๐๑๐ จากนั้นในป พ.ศ. ๒๕๔๑ แมกองบาลีสนามหลวงไดนําวิธีการเก็บวิชา
ท่ีสอบผานแลว ๒ ป นํารองชั้นประโยค ๑-๒ มาใช ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๕ เปดอบรมครูสอนปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี เพ่ือเสริมศักยภาพของผูสอนภาษาบาลี และรับทราบนโยบายของกองบาลีสนามหลวง 
ป พ.ศ. ๒๕๔๗ กองบาลีประกาศยกเลิกวิธีการเก็บวิชาท่ีสอบผานแลวชั้นประโยค ๑-๒ และในป พ.ศ. 
๒๕๔๘ นําวิธีการสอบครั้งท่ี ๒ (สอบซอม) มาใช๑๑ การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งท่ีผานมายังคงเอกลักษณ 
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไวเชนเดิมซ่ึงโดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหสํานักเรียน 
และสํานักศาสนศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยเฉพาะในตางจังหวัดจึง
ประสบปญหาและอุปสรรค ในดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานปจจัยท่ี
สนับสนุนตอการเรียนการสอน และดานการประเมินผล รวมท้ังปจจุบัน พระภิกษุสามเณรเปลี่ยนไป
ศึกษาแผนกสามัญศึกษามากข้ึน เพราะการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลไีดรับการวิพากษวิจารณ

                                                 
๘พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย  คงฺคปฺโ), การคณะสงฆและการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๒๖. 
๙สุรเชษฐ ทองแมน, “เหตุเกิดท่ีประเทศไทย : กรณีคําอานาธนาธรรม”, นาวิกศาสตร, ปท่ี ๘๘ เลมท่ี 

๓ (มีนาคม ๒๕๔๘) : ๓. 
๑๐กองบาลีสนามหลวง, เร่ืองสอบบาลีของสนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ.๒๕๓๙, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพอาทร, ๒๕๓๙), หนา ๖๙-๗๓. 
๑๑กองบาลีสนามหลวง, เร่ืองสอบบาลีของสนามหลวงแผนกบาลี พ.ศ.๒๕๔๘, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพอาทร, ๒๕๔๘), หนา ๑๒๕. 
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ท้ังจากพระสงฆและคฤหัสถวาเปนระบบการศึกษาท่ีไมสอดคลองกับสังคมปจจุบัน และไมเอ้ือตอ
การผลิตพระสงฆท่ีทรงคุณภาพได  

เขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ประกอบดวย คณะสงฆในระดับจังหวัด ๔ จังหวัด คือ 
กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี ซ่ึงนับวามีวัดในสังกัดจํานวนมาก จึงประกอบไป
ดวยวัดท่ีมีการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี คือ ๑) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
(ใต) (สํานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจําจังหวัดกาญจนบุรี) ๒) วัดพระปฐมเจดียราช
วรมหาวิหาร(สํานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจําจังหวัดนครปฐม) ๓) วัดปอมวิเชียรโชติกา
ราม (สํานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจําจังหวัดสมุทรสาคร) และ๔) วัดปาเลไลกวรวิหาร 
(สํานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจําจังหวัดสุพรรณบุรี) และวัดสวนหงส (สํานักเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีประจําจังหวัดสุพรรณบุรีแหงท่ี ๒) โดยในแตละจังหวัดมีสํานักเรียนแยกยอย
ออกเปนอีกหลายสํานักเรียน โดยท่ีมีความหลากหลายทางดานการบริหารท่ีแตกตางกัน จึงเปน
ปญหา พระภิกษุสามเณรใหความสนใจ การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีนอย เพราะ 
เห็นวาเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีไมทันกับสภาพสังคม ไมตรงกับความตองการของผูเรียนและ
เปนสิ่งท่ีพระภิกษุสามเณรตองฝนใจเรียนดวย เนื่องจากวัดหรือสํานักศาสนศึกษาใชวิธีบังคับให
พระภิกษุสามเณรเรียน ถาไมเรียนจะไมรับเขาสังกัดในวัดหรือสํานักเรียน และสํานักศาสนศึกษา
นั้นๆ หรือจะไมมีสิทธิไดเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ท่ีพระภิกษุสามเณรต้ังใจจะเรียน 
เพ่ือใหไดศึกษาตอในมหาวิทยาลัยสงฆ หรืออุดมศึกษา เปนเหตุผลท่ีทําใหจํานวนผูเรียนกับจํานวน
ผูสอบ และผูสอบได ในแตละปแตกตางกันมาก๑๒ เพราะความรับผิดชอบในประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ไมไดอยูในความรับผิดชอบของคณะสงฆและรัฐโดยตรง 
คณะสงฆเปนผูดําเนินการจัดการเรียน กองบาลีสนามหลวงจัดการสอบ รัฐใหการสนับสนุนงบประมาณ
แตไมพอเพียง จึงเปนปญหาสําคัญ เพราะหมายถึง การขาดการสรางพลังภายในท่ีจะสรางความ
ม่ันคงระยะยาว การจัดการเรียนการสอนไมเปนไปอยางเหมาะสมและท่ัวถึง ในดานตัวผูสอนแมจะมี
การกําหนดใหพระ ภิกษุสามเณรท่ีมีวุฒิต้ังแตเปรียญธรรม ๓ ข้ึนไป เขารับการอบรมตามหลักสูตร
ผูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีกอนจึงจะเปนผูสอน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีได แตสภาพการ
เรียนการสอนยังเปนไปในรูปแบบเดิม คือ ใชวิธีการบรรยายใหจดแลวทอง เนนความจําความเขาใจ
เฉพาะเรื่องนั้นๆ โดยตรงเปนสําคัญในดานการสอน ขาดการสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษากับการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สิ่งเหลานี้เปนปญหาท่ีพบเห็นใน
การศึกษาพระปริยั ติธรรม แผนกบาลี  ถาไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง ปญหาการเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหพุทธศาสนิกชนไดรูไดปฏิบัติตาม เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ยอมเปน
เรื่องท่ีนาหวงอยางยิ่ง ตรงขามถาปญหาไดรับการแกไขอยางจริงจัง และพระภิกษุสามเณรไดรับการ
สนับสนุนใหไดรับการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเพ่ิมข้ึน จะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําให

                                                 
๑๒ธฤญเดชา ลิภา, “พระเบ่ือเรียนบาลี จะทําอยางไร”, บาลีสากัจฉา, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : 

http://www.mahapali.com/main.php?url=news_view&id=23&cat=B, [๒ พ.ย. ๒๕๕๕]. 

พระภิกษุสามเณรไดโอกาสศึกษาคนควาพระธรรมวินัยใหแตกฉาน สงผลใหพระภิกษุสามเณรนํา
ความรูท่ีไดรับมาเผยแผใหกับพุทธศาสนิกชน ทําใหพระพุทธ ศาสนา มีบุคลากร ท่ีมีศักยภาพ ดาน
ภูมิธรรมและภูมิปญญาเพ่ิมมากข้ึนดวย๑๓  

จากการสอบบาลีตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๕๗ จํานวน ๑๐ ป เห็นไดวา การสอบบาลีของ
คณะสงฆในภาค ๑๔ นั้นมีจํานวนไมคงท่ี สวนใหญของแตละปภาพรวมจะมีจํานวนผูสอบไดนอยลง
ในทุกจังหวัด แตประโยค ๑-๒ นั้นของจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และ
จังหวัดสมุทรสาคร จะมากข้ึนทุกป สวนประโยคอ่ืนๆ นอยลงไปตามลําดับทําใหเห็นวาการพัฒนาใน
ดานการเรียนยังไมท่ัวถึงทุกชั้นประโยค แตอยางไรก็ดีจังหวัดนครปฐมนั้นในทุกๆ ป จะมีผูสอบได 
ป.ธ. ๙ และจะมีผูสอบไดในทุกๆ ประโยคมากกวาจังหวัดอ่ืนๆ ในภาค ๑๔ ซ่ึงควรจะนําวิธีการเรียน
การสอนไปพัฒนาจังหวัดอ่ืนๆ ในภาค ๑๔ ดวย๑๔ 

ภายใตเง่ือนไขดังกลาว ผูวิจัยเห็นวาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยน 
แปลง ในดานความรูใหมากข้ึนและตระหนักถึงภารกิจในการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีของวัด ในการปกครองทราบถึงการแสดงบทบาทในการพัฒนาการบริหารจัดการพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีของวัด เขาใจปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหา ผูวิจัยจึงมีความสนใจเปน
อยางยิ่งท่ีจะศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดใน
เขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ เพ่ือเปนขอมูลในการกําหนดยุทธศาสตรการวางแผนพัฒนาการ
บริหารจัดการวัด และปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ อันสงผลสูงสุดใหพระพุทธศาสนาดํารงอยูเปนหลักชัยในการสืบทอด
พระพุทธศาสนา และเปนแนวทางดําเนินชีวิตของประชาชน 
 
๒.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขต
การปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ 

๒. เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมสําหรับการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ 

๓. เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ 

 

                                                 
๑๓มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ, การประชุมทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๓๙ สาขาศึกษาศาสตร, ๒๕๔๔, (อัดสําเนา), หนา  ๒๖๒-๒๖๙. 
๑๔แมกองบาลีสนามหลวง, สถิติผูสอบไดประโยคบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๗ , 

[ออนไลน], แหลงท่ีมา : http://www.infopali.net/, [๑๘ ม.ค. ๒๕๕๘]. 
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๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดมุงศึกษาการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) 

ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเก็บขอมูลจากเอกสาร 
(Documentary Research) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ 
(Key Informants) และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 

ก) เชิงปริมาณ 
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนบาลีศึกษาท่ีสุมจากประชากรโดยใชวิธีการเปดตารางสําเร็จรูป

ของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดจํานวน ๒๖๕ รูป และทําการสุมแบบแบงพ้ืนท่ี 
(Area Sampling) แลวทําการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) จาก
พระสงฆ และสามเณรท่ีเปนนักเรียนบาลีศึกษาซ่ึงสังกัดในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ จํานวน 
๘๕๐ รูป 

ข) เชิงคุณภาพ 
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการบริหารจัดการ

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ประกอบดวย พระสังฆาธิการ 
ผูบริหารสถานศึกษา/สํานักเรียน และผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเปน
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน ๒๐ รูป/คน 

นอกจากนี้ผูวิจัยไดคัดเลือกจากพระสังฆาธิการ ผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนเก่ียวของกับการ
จัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพ่ือแสวงหาขอเท็จจริง ปญหา ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ จํานวน ๙ รูปดวยการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
ก) เชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน

โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะประเด็นศึกษาท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค 
๑๔ 

ข) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ท่ีใชกับ

ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) โดยผูวิจัยกําหนดประเด็นคําถามอันนํามาซ่ึงการพัฒนาประ

สิทธิ ภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ 
พรอมขอเสนอแนะ 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ก) เชิงปริมาณ 
๑) ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใชคาความถ่ี (Frequency) และ

คารอยละ (Percentage) 
๒) ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางเ ก่ียวกับการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค 
๑๔  ใชสถิติการวิ เคราะห  คือ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

๓) ขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด ผูวิจัยทําการรวบรวมจากแบบสอบถามแลวจัดกลุม
ตามประเด็นท่ีกําหนดไว จากนั้นจึงทําการวิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ
คารอยละ (Percentage) 

ข) เชิงคุณภาพ 
การวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยจัดกลุมขอมูลของการสัมภาษณท่ีกําหนดไว 

(Data Grouping) จากนั้นจึงนําการวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงเนื้อหาประกอบ
บรบิท (Content Analysis Technic) 
 
๔. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของ
วัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

ก) เชิงปริมาณ 
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามไดแกนักเรียนในแตละสํานักเรียนในพ้ืนท่ีการปกครอง

คณะสงฆภาค ๑๔ จําแนกตามอายุ จํานวนพรรษา วุฒิการศึกษาทางธรรมและวุฒิการศึกษาทาง
เปรียญธรรม 

กลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุต่ํากวา ๒๐ ป มีจํานวน ๑๔๓ รูป คิด
เปนรอยละ ๕๔.๐๐ ไมมีจํานวนพรรษา มีจํานวน ๙๕ รูป คิดเปนรอยละ ๓๕.๘๐ มีวุฒิการศึกษา
ทางธรรมนักธรรมชั้นโท มีจํานวน ๙๓ รูป คิดเปนรอยละ ๓๕.๑๐ และมีวุฒิการศึกษาทางเปรียญ
ธรรม ๑–๓มีจํานวน ๑๐๒ รูป คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๐ 

นักเรียนในสํานักเรียนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย
ปานกลางเม่ือพิจารณาแตละดานพบวานักเรียนในสํานักเรียนมีความคิดเห็นตอการพัฒนา
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ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค 
๑๔ อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 

ข) เชิงคุณภาพ 
ผูวิจัยไดสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๒๐ รูป/คน ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบงานท่ีเก่ียวกับการ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๔ เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จแลวจึงไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการพรรณนาความตาม
ข้ันตอนวัตถุประสงคของการวิจัยและผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

๑. นโยบายการกําหนดการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัด 
นโยบายการกําหนดการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดนั้น โดยความรวม

แลวเปนนโยบายท่ีกําหนดตามสํานักแมกลองบาลีสนามหลวงเปนหลัก ซ่ึงสํานักเรียนตางๆ นํามา
กําหนดนโยบายเชิงบริหารจัดการใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีท่ีสํานักแมกองบาลีสนามหลวงเปน
หลัก ปจจุบันสํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง เปนหนวยงานจัดการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ
ไทย เปนหนวยงานภายใตการดูแลของมหาเถรสมาคมซ่ึงอยูในความอุปถัมภของรัฐบาล ดูแล
รับผิดชอบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีระดับชาติ และกําหนดเปลี่ยนแปลงการใชคัมภีร
เรียนในหลักสูตรประโยค ๑-๙ ใหเหมาะสมกับชั้นเรียนของแตละประโยค รวมท้ังการจัดสอบ
ประเมินผลการศึกษาบาลีระดับชาติ โดยมีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูรับสนองงาน 
ภายใตการกํากับดูแลของมหาเถรสมาคม 

๒. การบริหารจัดการเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ตองอาศัยหลักการ

บริหารจัดการท่ีเรียกวา POLE ประกอบดวย ๑) การวางแผนงาน ๒) การจัดองคกร ๓) การเปน
ผูนํา และ ๔) การประเมินผล ซ่ึงแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการก็ตองอาศัย
แนวคิดทางตะวันตกดังกลาวมาประกอบดวย อันจะสงผลใหการดําเนินกิจการดานการจัดการเรียน
สอนในพระปริยัติธรรมมีประสิทธิภาพตามเปาประสงคท่ีวางไว 

๓. แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีท่ีมีประสิทธิภาพคือ
การพัฒนาองครวมดานการบริหารจัดการ ท้ังในดานการพัฒนาคน การพัฒนางาน การพัฒนา
องคกร ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตขอจํากัดดานทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด 
อยางไรก็ตามการพัฒนานั้น ตองเล็งเห็นความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาเปนท่ีต้ังวามี
ศักยภาพท่ีพรอมรับการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงดานตางๆไดมากนอยเพียงใด 

๔. แนวทางการบริหารจัดการตามหลักพรหมวิหารธรรมอันนําไปสูการพัฒนา
ประสิทธิภาพในกระบวนการศึกษาบาลี 

การบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดดวยพรหมวิหารธรรมมีเมตตา กรุณา 
มุทิตา และอุเบกขา เปนอีกแนวคิดหนึ่งในการประยุกตพุทธศาสตร มาใชในการบริหาจัดการพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดหลายคนคงคุนเคยกับพรหมวิหาร เปนเครื่องอยูของพรหม เหมาะ
สําหรับผูนํา ผูใหญนักปกครอง ท่ีจะนํามาใชงาน เนื่องจากธรรมะมักจะเปนนามธรรมการวัดผลเปน
ตัวเลขจึงคอนขางยาก แตหากคิดดีๆ ก็จะพอหาวิธีการวัดทางออมไดจึงเปนอีกความพยายามหนึ่งท่ี
จะประยุกตธรรมะมาใช ในการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในยุคปจจุบัน ใหดูดี
อยางเปนระบบ 
 
๕. อภิปรายผล 

การศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดใน
เขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ มีประเด็นในการอภิปรายผลเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีนักเรียน ใน
สํานักเรียนมีตอการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขต
การปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพตามหลัก POLE บูรณาการหลัก
พรหมวิหารธรรมจึงสรุปการอภิปรายผลไดดังตอไปนี้ 

ก) เชิงปริมาณ 
เม่ือประยุกตรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพตามหลัก POLE ใหสอดคลองกับการพัฒนา 

๕ ดาน ในดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานปจจัยท่ีสนับสนุนตอการ
เรียนการสอนและดานการประเมินผล พบวา 

๑. ดานหลักสูตร โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลางเม่ือพิจารณารายละเอียดแต
ละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากไดแกหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสําหรับขออ่ืนๆ มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม” ผลการวิจัยพบวา ๑. สภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม
ในปจจุบันนี้ พระสังฆาธิการไดดําเนินการพัฒนารูปแบบท่ีเก่ียวของกับการจัดการเพ่ือการบูรณาการ
ท่ีเหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมใหมีความสอดคลองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ตลอด
จนถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับสํานักเรียนเพ่ือสงเสริมการสรางทรัพยากรบุคคลคือพระภิกษุ 
สามเณร ผูเปนศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต นอกจากนั้น ปญหาอุปสรรคการ
จัดการเพ่ือการบูรณาการท่ีไมเหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมในปจจุบันนี้ สาเหตุสําคัญมา
จากวิสัยทัศนไมชัดเจน พันธกิจไมเหมาะสม กระบวนการจัดการภายในสํานักเรียนไมชัดเจน เชน 
การบริหารบุคคล (Man) การบริหารการเงิน (Money) การบริหารวัสดุอุปกรณ (Materials) และ
การจัดการ (Management) เปนตน ๒. การบูรณาการหลักพุทธธรรมสําหรับสําหรับการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักการจัดการประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การ
บริหารบุคคล การอํานวยการ และการควบคุมเปนตน ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบดวย ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะและวิมังสาเปนตน ตามหลักสาราณียธรรม ๖ ประกอบดวย เมตตากายกรรม เมตตา



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘264 265วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

วจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา เปนตน ๓. นําเสนอการ
พัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ผลการแจกแบบสอบถามแกบุคลากรกลุม
ตัวอยาง จํานวน ๓๑๗ ชุด พบวา ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ีและนักเรียน มีความคิดเห็นตอการ
พัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาแตละดานพบวา ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ีและนักเรียน มีความคิดเห็นตอการพัฒนา
รูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แตละดานอยูในระดับปานกลาง คือ ตามหลักการ
จัดการประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การบริหารบุคคล การอํานวยการและการควบคุม
เปนตน ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบดวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะและวิมังสา๑๕ 
   ๒. ดานผูสอน โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลางเม่ือพิจารณารายละเอียดแต
ละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากไดแกผูสอนมีความรู สามารถอธิบาย
ขอธรรมไดโดยละเอียดท้ังโดยอรรถและพยัญชนะ และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็น
ดวยนอย ไดแก ผูสอนมีการสอนดี จัดเตรียมกระบวนการตางๆ ของการเรียนการสอนครบถวน 
สําหรับขออ่ืนๆมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชิต เพ็ง
สุวรรณ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในสถาบันอาชีวศึกษา” ผลการวิจัยพบวา องคประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยมี ๕ ดานคือ ๑) ดานนโยบาย ๒) ดานการจัดองคการ ๓) ดานการวางแผนและ
นําไปปฏิบัติ ๔) ดานการประเมินผล ๕) ดานการดําเนินการปรับปรุง ประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝกอบรมดานผลสัมฤทธิ์ ทางทฤษฎีเทากับ ๘๒.๓๓/๘๑.๗๕ และคะแนนปฏิบัติเฉลี่ยเทากับ ๘๓.๕ 
ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไวท้ังดาน ทฤษฎีและปฏิบัติ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการ
จัดรูปแบบการบริหารจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาบันอาชีวศึกษา จากผูบริหาร
ของโรงเรียน อาจารยและ นักศึกษา จํานวนท้ังสิ้น ๓๓๒ คน ระดับความคิดเห็นตอรูปแบบ 
องคประกอบตางๆ อยูใน ระดับดี กลาวคือมีคาระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๐ สูงกวากอนการจัดระบบท่ี
มีระดับคะแนนเฉลี่ย ๑.๓๘ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๑ นั่นคือรูปแบบฯท่ีไดมีประสิทธิภาพ
สามารถนําไปใชไดอยางมี ประสิทธิภาพ๑๖ 
  ๓. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลางเม่ือ
พิจารณารายละเอียดแตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยนอยไดแกการ
จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเนนการทองจําเปนหลัก สําหรับขออ่ืนๆ มีความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นงลักษณ เรือนทอง ไดศึกษาวิจัย
                                                 

๑๕พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน, “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”, ปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๖. 

๑๖พิชิต เพ็งสุวรรณ,“การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาบัน
อาชีวศึกษา”, วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (บัณฑิตวิทยา 
ลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ), ๒๕๕๒. 

เรื่อง “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล” ผลการวิจัยพบวา๑. องคประกอบของรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลประกอบดวย ๘ องคประกอบคือ ๑) การเปนองคกรแหงการ
เรียนรู  ๒) ผูบริหารและครูเปนมืออาชีพ ๓) การประกันคุณภาพการตรวจสอบไดและความ
นาเชื่อถือ   ๔) สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ๕) การมีวิสัยทัศนและวัตถุประสงครวมกัน ๖) 
เนนการเรียนการสอน ๗) การสอนท่ีมีวัตถุประสงคและ ๘) มีความคาดหวังตอนักเรียนสูง ๒. 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล เปนรูปแบบท่ีประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ ๘ 
องคประกอบ ซ่ึงมีความเหมาะสมถูกตองเปนไปไดและสามารถนําไปใชประโยชนไดสอดคลองกับ
กรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย๑๗ 
   ๔. ดานปจจัยท่ีสนับสนุนตอการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากเม่ือ
พิจารณารายละเอียดแตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลางไดแก
เจาสํานักศาสนศึกษาใหการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการเรียนการสอน และอาจารยใหญบริหาร
จัดการและดูแลการจดัการเรียนการสอน สําหรับขออ่ืนๆมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชนา พานิช ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “องคประกอบประสิทธิผลองคการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ผลการวิจัยพบวา๑. องคประกอบประสิทธิผลองคการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏประกอบดวย ๖ องคประกอบ คือ ๑) พฤติกรรมการบริหาร ๒) ความพึงพอใจในการทํางาน 
๓) สภาพแวดลอมภายในองคการ ๔) เทคโนโลยี ๕) ความผูกพันตอองคการและ ๖) โครงสราง
องคการ ๒. ประสิทธิผลองคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอยูในระดับมาก ๓. ความผูกพันตอ
องคการเปนองคประกอบท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลองคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวน
สภาพแวดลอมภายในองคการ พฤติกรรมการบริหารและโครงสรางองคการมีอิทธิพลทางออมตอ
ประสิทธิผลองคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ๑๘ 

  ๕. ดานการประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากเม่ือพิจารณารายละเอียด
แตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกขอ ซ่ึงเปนความคิดเห็นท่ี
สอดคลองมากท้ังนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของธวัช เติมญวน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร” ผลการวิจัยพบวา ไดรูปแบบท่ีมีองคประกอบท้ังหมด ๖ ดาน 
คือ ๑. ดานหลักสูตร ไดแก การพัฒนาหลักสูตรควรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม และ
ตลาดแรงงานมีการจัดทําแผนการปฏิบัติการในการใชหลักสูตร มีการจัดประชุมชี้แจงการใช
หลักสูตรใหแก อาจารยผูสอนไดรับทราบการประเมินหลักสูตร ควรมีการติดตาม และประเมินผล
หลักสูตรอยางตอเนื่อง มีการจัดใหอาจารยผูสอนประเมินหลักสูตรการประเมินผลการเรียนการสอน
ควร มีสัดสวนท่ีเหมาะสมระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการบริหารหลักสูตรควรมีการ
                                                 

๑๗นงลักษณ เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล”, ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๐. 

๑๘อัญชนา พานิช, “องคประกอบประสิทธิผลองคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ”, ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๐. 
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แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละหลักสูตรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการ
บริหารหลักสูตร ๒. ดานอาจารยไดแก การสรรหาอาจารยควรมีกระบวนการ และวิธีการคัดเลือก
อาจารยอยางประสิทธิภาพมีการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณการกําหนดภารกิจของอาจารย 
ควรมีการกําหนดขอบเขตภาระงานของอาจารยอยางเปนลายลักษณอักษร จัดเวลาใหอาจารย
ปฏิบัติภารกิจการสอน และภารกิจท่ีไมเก่ียวของกับการสอนโดยการสงเสริม และสนับสนุนให
อาจารยปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ไดแก การทําวิจัยและการสรางผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอาจารย ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารยควรใหสอดคลอง หรือเปนไปตามภารกิจหลักของสถาบัน และการพัฒนาอาจารย ควรมีการ
วางแผนพัฒนาอยางตอเนื่อง ท้ังดานความรูทักษะเก่ียวกับการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการ
ปฏิรูปการเรียนรู ๓. ดานกระบวนการเรียนการสอน ไดแก การทําแผนการสอนควรมีคณะกรรมการ
ในการจัดทํารวมกัน มีการจัดทําแผนการสอน และการจัดลําดับเนื้อหาวิชาใหเหมาะสม เชน ความ
ยากงายความสอดคลองความเก่ียวของตอเนื่องกัน การจัดทําประมวลการสอน ควรใหมีการจัดทํา
ประมวลการสอนในแตละรายวิชา และมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนการจัดตารางสอน ควร
คํานึงถึงความเหมาะสมของลักษณะรายวิชาท่ีเปนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการจัดอาจารยเขา
สอนใหตรงตามวิชาเอกท่ีจบการศึกษา วิธีการสอนควรใชเทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสมและสัมพันธ
กับเนื้อหาวิชานอกจากนั้น ควรนําเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนท่ีทันสมัยมาใชตลอดจนจัด
กิจกรรม ใหผูเรียนมีสวนรวม และจัดการสอนซอมเสริมใหแกผูเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียน ๔.ดาน
นักศึกษา ไดแก การคัดเลือกนักศึกษา ควรมีระบบการคัดเลือกท่ีมีคุณภาพและมีการประชาสัมพันธ
การเปดรับนักศึกษาเขามาศึกษาตอในสถาบันดวยวิธีการท่ีหลากหลาย การพัฒนานักศึกษาควร
สอดคลองกับปรัชญาและเปาหมายหลักของสถาบันตลอดจนพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพ
บัณฑิตตองเปนท่ียอมรับ และตองการของสังคมมีการติดตามผลบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาเปน
ระยะๆ ๕. ดานการวัด และประเมินผล ไดแก หลักเกณฑการวัด และประเมินผล ควรเปนไปตาม
เกณฑ หรือแนวปฏิบัติของสถาบันและมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนการสอนให
ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร การวัดและประเมินผลการเรียน ควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการดาน
การวัดและประเมินผล และมีการแจงผลการวัดและประเมินผลการเรียนในแตละรายวิชาให
นักศึกษาไดรับทราบจุดออนจุดแข็งของตนเอง ๖. ดานปจจัยเก้ือหนุนไดแก อาคารสถานท่ีควรจัดให
เพียงพอและเหมาะกับการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจัดบรรยากาศใหนาสนใจกระตุนการ
เรียนรู หองสมุดควรจัดใหทันสมัย และมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการศึกษาคนควาของนักศึกษา อุปกรณ
การสอนควรทันสมัยและเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาโดยเฉพาะอุปกรณสําหรับฝกวิชาเฉพาะทาง
ศิลปะ  

 นอกจากนี้หองพยาบาล ควรมีเครื่องมือและอุปกรณในการปฐมพยาบาลท่ีเพียงพอ
และทันสมัย๑๙ 

ข) เชิงคุณภาพ 
การบูรณาการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของ

วัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ตามหลักการจัดการ POLE ประกอบดวย การวางแผน 
การจัดองคการ การเปนผูนํา และการประเมินผลประยุกตกับหลักพรหมวิหารธรรม ประกอบดวย 
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา โดยมีปจจัยนําเขาตามหลักการบริหารจัดการ “POLE” ท่ี
ประกอบดวย การวางแผน การจัดการองคการ การเปนผูนํา และการประเมินผล มารวบรวม
สังเคราะหขอมูลโดยการประมวลผล คือ การนําหลักการบริหารจัดการ POLE มากําหนดในดาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขต
การปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ซ่ึงสอดคลองกับการกําหนดนโยบายใน ๕ ดาน ประกอบดวย ดาน
หลักสูตร ดานผูสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอบ ดานปจจัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และ
ดานการประเมินผล ซ่ึงทําใหไดผลลัพธทางการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
๖. สรุป 

การบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค 
๑๔จะมีนโยบายการกําหนดการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัด โดยความรวมแลว
เปนนโยบายท่ีกําหนดตามสํานักแมกลองบาลีสนามหลวงเปนหลัก ซ่ึงสํานักเรียนตางๆนํามากําหนด
นโยบายเชิงบริหารจัดการใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีท่ีสํานักแมกองบาลีสนามหลวงเปนหลัก 
ปจจุบันสํานักงานแมกองบาลีสนามหลวง เปนหนวยงานจัดการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆไทย 
เปนหนวยงานภายใตการดูแลของมหาเถรสมาคมซ่ึงอยูในความอุปถัมภของรัฐบาล ดูแลรับผิดชอบ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีระดับชาติ และกําหนดเปลี่ยนแปลงการใชคัมภีรเรียนใน
หลักสูตรประโย ๑-๙ ใหเหมาะสมกับชั้นเรียนของแตละประโยค การบริหารจัดการเก่ียวกับการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ตองอาศัยหลักการบริหารจัดการท่ีเรียกวา POLE ประกอบดวย 
๑) การวางแผนงาน ๒) การจัดองคกร ๓) การเปนผูนํา และ ๔) การประเมินผล ซ่ึงแนวทางในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการก็ตองอาศัยแนวคิดทางตะวันตกดังกลาวมาประกอบดวย อัน
จะสงผลใหการดําเนินกิจการดานการจัดการเรียนสอนในพระปริยัติธรรมมีประสิทธิภาพตาม
เปาประสงคท่ีวางไว แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีท่ีมี
ประสิทธิภาพคือการพัฒนาองครวมดานการบริหารจัดการ ท้ังในดานการพัฒนาคน การพัฒนางาน 
การพัฒนาองคกร ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตขอจํากัดดานทรัพยากรท่ีมีอยู
                                                 

๑๙ธวัช เติมญวน, “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร”, ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
อุดมศึกษา, (บ ัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๔๘. 
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อยางจํากัด อยางไรก็ตามการพัฒนานั้น ตองเล็งเห็นความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาเปน
ท่ีตั้งวามีศักยภาพท่ีพรอมรับการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงดานตางๆไดมากนอยเพียงใด  

ปญหา อุปสรรคและวิธีในการแกไขท่ีเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ นั้นมีปญหาท้ัง ๕ ดานไดแก 
๑) หลักสูตร ๒) ดานผูสอน ๓) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ๔) ดานปจจัยท่ีสนับสนุนการเรียน
การสอน และ ๕) ดานการประเมินผล หากพิจารณาปญหาในทุกดานแลวลวนเกิดจากการบริหาร
จัดการท่ีดีและเปนระบบ ดังนั้นในการแกไขปญหาดังกลาว จึงตองแกไขโดยการกําหนดวิธีกรดวย
หลัก POLE ไดแก ๑) ตองมีการวางแผนงาน ๒) ตองจัดองคกรอยางเปนระบบ ๓) ผูบริหารตองมี
ความเปนผูนําและ ๔) ตองมีการติดตามประเมินผลขององคกรในทุกๆ มิติ จึงจะสามารถนําพา
องคกรสูความสําเร็จได 
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 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรกับหลักพุทธธรรม  ๒) ศึกษาสภาพปญหาและสภาพท่ัวไปของการพัฒนา
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สมรรถนะบุคลากรตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน 
 ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช คือ การวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขอมูล 
๒ ข้ันตอน คือการสัมภาษณเชิงลึก (Structured In-depth-Interview) และการสนทนากลุมเฉพาะ 
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เขตภาคใตตอนบน จํานวน ๒๘ รูป/คน เครื่องมือในการเก็บขอมูลไดแก แบบสัมภาษณ  เชิงลึกท่ีมี
โครงสราง (Structured In-depth-Interview) เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกตัวตอตัว (Face-
t0-Face In-depth-Interview) วิเคราะหขอมูลดวยการพรรณนาความ  (Descriptive 
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 ๑) การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกับหลักพุทธธรรมของ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน พบวา การบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ประกอบดวย ๓ ข้ันตอน ไดแก ๑. ข้ันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายและทางวาจาใหมีความ
เปนปกติ มีความเหมาะสม และมีความงดงาม ท่ีชวยในการเสริมสรางพฤติกรรมของบุคลากรใหมี
ความนาเชื่อถือในสังคมมากยิ่งข้ึน ๒. ข้ันการปรับเปลี่ยนเปาหมายทางดานจิตใจใหมีความต้ังม่ัน ม่ัง
คง   และจริงจังในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง ท่ีชวยในการเสริมสรางพ้ืนฐานใหเกิดคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรและ ๓. ข้ันการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรูในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอให
เกิดเปนประสบการณท่ีจะนํามาปรับปรุงแกไข เพ่ือเสริมสรางและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต 
 ๒) สภาพปญหาและสภาพท่ัวไปของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงานภาคใตตอนบน พบวา สภาพปญหาใหญ ๆ มีท้ังสิ้น ๕ ประการ ไดแก ๑. สภาพปญหา
ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ๒. สภาพปญหาดานการบริการท่ีดี ๓. สภาพปญหาดานการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ ๔. สภาพปญหาดานการยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรม และจริยธรรม ๕. 
สภาพปญหาดานการทํางานเปนทีม จึงทําใหการพัฒนาไมตรงกับสมรรถนะของบุคลากรแตละคน 
เชน ทํางานไมตรงกับสายงาน การถูกยายไปทํางานดานอ่ืน ขอคุณธรรม จริยธรรม วินัย ยังมีนอย 
เพราะเนนแตทักษะ ฝมือและความชํานาญวิชาการ ไมไดเนนคุณธรรม การเอาใจใสหรือให
ความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมีนอย  ขาดการรวมมือและบูรณาการกับ
หนวยงานภายในและภายนอก หลักสูตรไมตรงกับความตองการ ประเด็นเหลานี้เปนท้ังปญหาและ
เปนอุปสรรคท่ีขวางก้ันท่ีจะทําใหไมกอใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสถาบันพัฒนาฝมือ
พัฒนาแรงงานภาคใตตอนบน  
 ๓) กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาคใตตอนบน พบวา กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ประกอบไปดวย ๑. กล
ยุทธการพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมดานการมุงผลสัมฤทธิ์  ๒. กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะ
ตามหลักพุทธธรรมดานการบริการท่ีดี ๓. กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมดานการ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ๔. กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมดานการยึด
ม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม ๕. กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมดาน
การทํางานเปนทีม เพ่ือการพัฒนาบุคลากรใหเกิดพฤติกรรมท่ีดี สามารปฏิบัติอยูในกรอบ กติกา 
กฎเกณฑ ระเบียบวินัยซ่ึงสงผลตอการปฏิบัติงาน (อธิสีลสิกขา) จนสามารถเกิดเปนความม่ันคงตาม
มาตรฐานทางจรรยาบรรณท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ (อธิจิตตสิกขา) ของเจาหนาท่ี
หรือพนักงานในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน (สพภ. ๑๑) ใหมีคุณสมบัติตามท่ีองคกร
ตองการ และเพ่ือการแกไขปญหาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 
นอกจากนี้ การฝกปฏิบัติ ๒ ประการดังกลาว  เปนรากฐานท่ีมีสวนชวยเสริมใหบุคลากรเกิดทักษะ 
ความฉลาด ความชํานาญ ประสบการณ กระบวนการเรียนรู สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทันถวง
ที (อธิปญญาสิกขา)  
คําสําคัญ : กลยุทธการพัฒนา, สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 

ABSTRACT 
 The objectives of this research are to (1) study integrating  the concept 
and theory of developing the personnel’s performance with the Buddhadhamma, 
2) study the problem conditions and general conditions of developing the 
personnel performance of  the Labor Development Institute in  the upper part of 
the southern region and 3) propose the strategies for developing the personnel’s 
performance, according to the Buddhadhamma , of  the Labor Development 
Institute in the upper part of the southern region. 
 The research methodology applied is the qualitative research. Two steps 
of collecting the data are the in-depth-interview and Focus Group Discussion. For 
the In-Depth Interview, the key informants are divided into 5 groups purposefully 
selected, those are 28 Directors, Heads, officials, regular employees in the Labor 
Development Institute in the upper part of the southern region and monk 
administrators in the area of the upper part of the southern region. The instruments 
used for collecting the data are the structured In-Depth Interview and the Face to 
Face In-Depth Interview. The analyzing the data made by descriptive interpretation. 
For group discussion, there are 15 participants in particular group, being chosen in a 
particular style, the data are collected from group discussion. On the result of 
research, it is found that 
 1) In  integrating  the concept and theory of developing the personnel’s  
performance with the Buddhadhamma principle of  the Labor Development 
Institute in  the upper part of the southern region, it is found that the integration for 
developing the performance of personnel consist of 3 steps. Those are 1. the step 
of changing the physical  and verbal behavior to be normal, proper and nice in 
order to create  the personnel’s behavior to be more believable in society, 2. the 
step of changing the mental aim to be stable and sincere to do one’s duty in order 
to support the one’s moral and ethical basis, and 3. the step of adjusting how to 
learn about working consistently in order to cause the experience for  improving, 
creating and protect the mistake that may be in the future. 
 2) For the problem conditions and general conditions of developing the 
personnel’s performance under the Buddhadhamma principle of  the Labor 
Development Institute in  the upper part of the southern region, it was found that 
all 5 main problem conditions are 1. the problem conditions of aimed efficiency, 2. 
the problem conditions of good service, 3. the problem conditions of collecting the 
expert of profession, 4 the problem status of putting one’s faith of rightness, 
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fairness, and morality and 5. for the problem conditions of  team work, such as 
putting the right person in the right job is not done, being transferred from one job 
to another job, morality, ethics and principle were still less because only the skills, 
workmanship and academic expert were emphasized but the virtue was not 
emphasized, paying attention to or regarding the personnel’s performance 
development was less, lacking the cooperation and integration with internal and 
external work units, the curriculum was not in coincidence with requirement. These 
aspects were both the problem and obstacle of developing the performance of the 
personnel of the Labor Development Institute in  the upper part of the southern 
region. 
 3) For Stratagem of developing the personnel’s Performance as of the 
Buddhadhamma Principle of Labor Development Institute in Upper part of the 
Southern Region, it was found that the stratagem of developing the personnel’s 
Performance consists of 1. the stratagem of developing the personnel’s 
Performance under the Buddhadhamma principle in the aspect of the aimed 
efficiency, 2. the stratagem of developing the personnel’s Performance under the 
Buddhadhamma principle in the aspect of good service, 3. the stratagem of 
developing the personnel’s Performance under the Buddhadhamma principle in 
the aspect of collecting the professional expert, 4. the stratagem of developing the 
personnel’s Performance under the Buddhadhamma principle in the aspect of 
having a faith in right and ethics and 5. the strategies of developing the personnel’s 
Performance under the Buddhadhamma principle in the aspect of working in team. 
These were to develop the personnel to get the good behavior, be able to work 
under the scope, rules, criterion, regulations and principles having an effect on 
working (Adhisilasikkha), get stability  under the standard  code of conduct for doing 
the duty with the knowledge and ability ( Adhicittasikkha ) of the Labor 
Development Institute in  the upper part of the southern region (Sorphorphor 11), 
to possess the quality as required by the organization and to solve the problems of 
developing the personnel’s  performance under the Buddhadhamma principle of  
the Labor Development Institute in  the upper part of the southern region. Besides 
this, the training in practicing the said 2 things is the base for promoting the 
personnel to have skills, claverness, expert and learning experience and to be able 
to solve the occurring problems immediately (Adhipanyasikkha). 
 
Keywords: Strategic development, workforce development 

๑. บทนํา 
 ความเปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัตน และความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีอยาง
รวดเร็ว หนวยงานราชการจึงตองเผชิญกับปญหาอุปสรรค แตผูท่ีจะแกไขปญหาใหกับหนวยงานไดก็
คือบุคลากรเพราะบุคลากรเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคามากท่ีสุดตอองคกร และมีความสําคัญตอ
ประเทศชาติ เนื่องจากบุคลากรจะทําหนาท่ีในการบริหารจัดการสินทรัพยใหเปนผลผลิต  ไมวาจะ
เปนสินคาหรือรูปแบบบริการ ดังนั้นหากองคกรสามารถดําเนินการพัฒนาและธํารงไวซ่ึงบุคลากรท่ีมี
ความรู ความสามารถ และมีคุณสมบัติสอดคลองเหมาะสมกับงาน ทรัพยากรมนุษยหรือบุคลากร
เหลานี้ ยอมมีศักยภาพท่ีจะปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผล สรางผลงานท่ีมีประสิทธิภาพใหกับทุก
องคกร ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของมนุษยไดถูกกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ทุกภาคสวนสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนปรัชญาแนวทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง เพ่ือมุงให
เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความ
สมดุลและยั่งยืน มุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”  
 การพัฒนาบุคลากรในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค ๑๑ มีสวนสําคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานท่ีมากข้ึน ซ่ึงองคการสามารถประยุกตเทคนิคและวิธีการ
ตางๆ ของการพัฒนาท่ีเก่ียวกับบุคคลกรขององคการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคการท่ีมีการวางระบบ
ฐานขอมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีดี ก็จะไดประโยชนจากการนําขอมูลเหลานี้ไปวิเคราะห เพ่ีอพัฒนาและ
แกไขปญหาตางๆ ปจจุบันองคการไดมีการนําเอาระบบสารสนเทศทางทรัพยากรมนุษย (HRIS: 
Human Resource Information System) มาใช ก็จะทําใหองคการสามารถจัดเก็บ เรียกใชขอมูล
ไดอยางรวดเร็ว ครบถวน และถูกตอง  นอกจากนี้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยหนึ่งท่ี
องคกรตางๆ กําลังใหความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะการแสวงหากลยุทธมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เชน การบริหารจัดการผูท่ีมีความสามารถสูง การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ดวยการใชสมรรถนะเปนตน  ถึงแมวาปญหาการบริหารทรัพยากรมนุษยจะมีลักษณะคลายคลึงกัน
ในหลายองคกร กอรปดวยแรงงานและผูประกอบกิจการมีจํานวนมากนอยเพียงใดมีสาเหตุมาจาก
การเกิด การตาย และการยายถ่ินเปนสําคัญ และคุณภาพของทรัพยากรมนุษยข้ึนอยูกับสุขภาพของ
รางกาย การศึกษาอบรม ความสามารถทางดานบริหาร ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดี และมีสิ่งจูงใจท่ี
เหมาะสม   จะเห็นไดวา การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเปนประเด็นใหญท่ีจะทําใหองคกร
ปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จได งานวิจัยหลายชิ้นระบุวาปญหาการวางแผนดานทรัพยากรมนุษย
ในทางปฏิบัติ พบวา มีปญหาท่ีสําคัญ ๕ ประการ คือ 
 ๑. ปญหาการผสมผสานในเชิงกลยุทธกรณีท่ีองคการขาดการผสมผสานเชิงกลยุทธ เชน 
ขาดการวางแผนธุรกิจ ทําใหการบริหารขาดทิศทางท่ีชัดเจน ไมมีการต้ังเปาหมายในการดําเนินงาน
ตามชวงเวลาในอนาคต  
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 ๒. ปญหาการเปรียบเทียบมาตรฐานในการจัดการทรัพยากรมนุษยกับองคการอ่ืน         
การวางแผนทรัพยากรมนุษยขององคการสวนใหญ  ไมไดใหความสําคัญทําใหองคการไมสามารถ
กําหนดทิศทาง เปาหมายและระยะเวลาในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลการปฏิบัติ
ของพนักงานไดเพ่ือแขงขันกับคูแขงได  
 ๓. ปญหาดานกฎระเบียบ ขอกําหนด หรือโครงสรางการทางบริหารถาองคการมี
กฎระเบียบ ขอกําหนด หรือโครงสรางทางการบริหารท่ีซับซอนและไมยืดหยุน การปรับตัวใหเขากับ
สถานการณและความจําเปนทางธุรกิจจะทําไดยาก  
 ๔. ปญหาการผสมผสานการจัดการทรัพยากรมนุษยกิจกรรมการบริหารแยกออกจาก
กัน  ไมมีการประสานและสนับสนุนกัน  ตางฝายตางทํา  
 ๕. ปญหาการคาดคะเนความตองการดานกําลังคน คือ ไมมีการวางแผนกําลังคนท่ีดี  
 จากปญหาท่ีกลาวมา เปนสวนหนึ่งท่ีสรางอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน  และเพ่ือสรางศักยภาพดานทุนมนุษยใหเกิดข้ึน ท้ังนี้ตอง
ไดรับการเอาใจใสโดยองคกร ตลอดจนบุคลากรผูปฏิบัติงานตองมีการฝกฝน พัฒนา และเรียนรู
ตลอดชีวิต สามารถปรับตัว ตอบสนองตอสภาวะแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดดี 
เพ่ือใหมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ เพราะเชื่อวาหากทรัพยากร
มนุษยมีคุณภาพ กอใหเกิดบุคลากรท่ีมีศักยภาพ  ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตอไป 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําหลักพุทธธรรม ไดแก หลักไตรสิกขา คือ ๑. อธิศีลสิกขา คือ
การศึกษา และการปฏิบัติท่ีเก่ียวกับระบบศีล ๒. อธิจิตสิกขา คือการศึกษาและการปฏิบัติท่ีเก่ียวกับ
ระบบสมาธิ และ ๓. อธิปญญาสิกขา  คือการศึกษาและการปฏิบัติท่ีเก่ียวกับระบบปญญา   มาใช
เปนแนวทางหรือเครื่องมือท่ีจะพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ดังนั้น กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน จึงเปนแนวทางสําหรับ
นําไปบริหาร เพ่ือการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตอไป 
  
๒. วัตถุประสงคการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกับหลักพุทธ
ธรรมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและสภาพท่ัวไปของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน 

 ๒.๓ เพ่ือนําเสนอกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามหลักพุทธธรรมของสถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาดังนี้ 
 

 ๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยเชิงเนื้อหาไดแก แนวคิด ทฤษฎี กลยุทธการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ไดแก การพัฒนาอธิสีลสิกขา การพัฒนาจิตตสิกขา และการพัฒนาอธิ
ปญญาสิกขา ท่ีสามารถเพ่ิมการปฏิบัติงาน ดานการมุงผลสัมฤทธิ์  ดานการบริการท่ีดี  ดานการสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดานการยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรม และจริยธรรม และดาน
การทํางานเปนทีม 
 ๓.๒ ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 
  ๑) การสัมภาษณเชิงลึก (Structured In-depth  Interview)  คือ บุคลากรของ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานและพระสงฆระดับผูปกครองสงฆในเขตภาคใตตอนบน  จํานวน ๕ กลุม  
ไดแก กลุมผูอํานวยการ กลุมหัวหนา กลุมเจาหนาท่ี กลุมลูกจางประจํา และกลุมพระสงฆ รวม
ท้ังสิ้น ๒๘ รูป/คน 
  ๒) การสนทนากลุมเฉพาะ(Focus Group Discussion) คือ ผูรวมสนทนากลุม
เฉพาะ จํานวน ๕ กลุม ไดแก  กลุมพระสงฆ  กลุมนักวิชาการ กลุมอาจารย/บุคลากรใน
สถาบันการศึกษา กลุมผูบริหารของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน กลุมผูประกอบ
กิจการ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสมรรถนะรวมท้ังสิ้น ๑๕ รูป/คน 

   
๔. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยการศึกษาวิจัย
ดังกลาวใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและการเก็บขอมูล
ภาคสนามดวยการสัมภาษณเชิงลึกจากบุคลากรสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานและพระสงฆในเขต
ภาคใตตอนบน จํานวน ๒๘ รูป/คน ซ่ึงเปนผูใหขอมูลหลักและผูรวมการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) จํานวน ๑๕ รูป/คน โดยไดทําการศึกษาวิจัยจากพ้ืนท่ี  

 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๑) รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก (Structured In-depth  
Interview)    
 ๒) รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 ๔.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจะกําหนดขอบเขตผูใหขอมูลสําคัญ ในเรื่องกลยุทธการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน ไดแก 
บุคลากรของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน พระสงฆระดับผูปกครองสงฆ และบุคคลภายนอก ผูท่ีมี
ความรูเรื่องการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในเขตภาคใตตอนบน  ซ่ึงแบง ๒ กลุม ไดแก 
  ๑) ผูใหขอมูลสัมภาษณเชิงลึก (Structured In-depth  Interview) ผูวิจัยได
กําหนดผูใหขอมูลสัมภาษณเชิงลึกโดยคัดเลือกแบบเฉพาะจงจง (Purposive sampling) จํานวน 
๒๘ รูป/คน ไดแกบุคลากรของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานและพระสงฆระดับผูปกครองสงฆในเขต
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ภาคใตตอนบน  จํานวน ๕ กลุม  ไดแก ผูอํานวยการ หัวหนา เจาหนาท่ี ลูกจางประจํา และ
พระสงฆ  
  ๒) ผูรวมการสนทนากลุมเฉพาะ(Focus Group Discussion) ผูวิจัยไดกําหนดผู
รวมการสนทนากลุมเฉพาะโดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)  จํานวน ๑๕ รูป/
คน ไดแก พระสงฆ นักวิชาการ อาจารย/บุคลากรในสถาบันการศึกษา ผูบริหารของสถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงานภาคใตตอนบน ผูประกอบกิจการ 
 ๔.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือแตละข้ัน รวมท้ังหมด ๒ ประเภท ไดแก 
  ๑) การสัมภาษณเชิงลึก (Structured In-depth  Interview) ท่ีมีโครงสราง ๒) 
การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ท่ีไมมีโครงสราง 
  ๔.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๑) การเก็บรวบรวมขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณเชิงลึก (Structured In-depth  
Interview) ไดแกการสัมภาษณเชิงลึก ผูท่ีมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน จํานวน ๒๘ รูป/คน จะใชการ
สัมภาษณแบบท่ีมีโครงสราง โดยผูวิจัยจะสงหนังสืออยางเปนทางการ ท่ีไดคํารับรองจากผูอํานวย
หลักสูตร ฯ เพ่ือขอสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญดวยตนเอง พรอมกับสงบริบทเนื้อหาตางๆ ท่ีใชในการ
สัมภาษณลวงหนา และจะกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี สําหรับในขณะสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยจะขอ
อนุญาตจากผูใหขอมูลสําคัญ ขอใชเครื่องบันทึกเสียง และกลองบันทึกภาพนิ่ง  
 ๒) การเก็บรวบรวมขอมูลสําคัญจากการสนทนากลุมเฉพาะ(Focus Group 
Discussion)ไดแก การสนทนากลุมเฉพาะ ผูท่ีมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน จํานวน ๑๕ รูป/คน จะ
ใชการสนทนากลุมแบบท่ีไมมีโครงสราง โดยผูวิจัยจะสงหนังสืออยางเปนทางการ โดยคํารับรองจาก
ผูอํานวยหลักสูตร ฯ เพ่ือเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) พรอมกับสง
บริบทเนื้อหาตาง ๆ ท่ีใชในการสนทนากลุมเฉพาะลวงหนา และจะกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี 
สําหรับขณะการสนทนากลุมเฉพาะ ผูวิจัยจะขออนุญาตจากผูรวมการสนทนากลุมเฉพาะใชเครื่อง
บันทึกเสียง และกลองบันทึกภาพนิ่ง  
 ๔) การวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก ขอมูลการสัมภาษณเจาะลึกผูวิจัยใช
วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในสวนของสภาพปญหาของกลยุทธการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบนดวยการจําแนก
ขอมูล จัดหมวดหมู และตีความหมายของขอมูล สวนสภาพท่ัวไปของกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบนผูวิจัยจะรวบรวมขอมูล
ดวยการใชหลัก Swot Analysis 
 ๕) การวิเคราะหขอมูลการรวมสนทนากลุมเฉพาะขอมูลการรวมสนทนากลุมเฉพาะ 
ผูวิจัยจะใชวิธีการโดยการตีความหมายในรูปของการวิเคราะหเนื้อหาเทคนิคดวยการจําแนก การ

จัดระบบขอมูล (Typology and Taxonomy) และวิธีการพรรณนา มาวิเคราะห เพ่ือหาบทสรุปรวมกัน 
ซ่ึงจะกระทําไปพรอมๆ กันตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินการวิจัย โดยผูวิจัยจะนําขอมูลท้ังท่ีไดจากการ
บันทึกขอมูล การถอดเทปสัมภาษณ รวมไปถึงภาพถายในแตละครั้ง จัดหมวดหมูตามแตละตัวแปรวา
ครบถวนเพียงพอ และเหมาะสมแกการนําไปวิเคราะหอภิปรายผลวาสมบูรณหรือไม 
 
๕. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทําใหผูวิจัยสามารถตอบคําถามการวิจัยไดดังนี้ 
 ๑.การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกับหลักพุทธธรรมใน
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบนเปนอยางไร พบวา 
สถาบันพัฒนาฝมือภาคใตตอนบนยังสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดการมุง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน พรอมกับการเสริมสรางการบริการท่ีดี ใหเกิดการสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ ปลูกฝงการยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม สรางใหบุคลากรในหนอย
งานถือเปนแบบอยางในการทํางานและนําไปกําหนดพฤติกรรมในการทํางานเปนทีมเพ่ือใหการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมายอยางมีความสุข สงบรวมกันทางฝายผูบริหารงานหรือผูบังคับบัญชาจะตอง
มีความเขาใจพฤติกรรมของมนุษยอยางแทจริงจึงจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
นั้นดวยการสรางความพอใจใหเกิดข้ึนแกบุคลากรขององคการ ดวยการกําหนดกลยุทธสําหรับการ
พัฒนาบุคลากร๓ ข้ันตอน ไดแก ๑.ข้ันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายและทางวาจาใหมีความ
เปนปกติ มีความเหมาะสม และมีความงดงาม ท่ีชวยในการเสริมสรางพฤติกรรมของบุคลากรใหมี
ความนาเชื่อถือในสังคมมากยิ่งข้ึน ๒.ข้ันการปรับเปลี่ยนเปาหมายทางดานจิตใจใหมีความต้ังม่ัง ม่ัง
คง และจริงจังในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองท่ีชวยในการเสริมสรางพ้ืนฐานใหเกิดคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากร และ ๓.ข้ันการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรูในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอให
เกิดเปนประสบการณท่ีจะนํามาปรับปรุงแกไข 
 ๒. สภาพปญหาและสภาพท่ัวไปของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบนเปนอยางไรพบวา ประกอบดวย ๕ ประการใหญ ๆ  ไดแก  
 ๑) สภาพปญหาดานการมุงผลสัมฤทธิ์ พบวาในการบริหารงานนั้น แมว า
ผูอํานวยการจะมีอํานาจในการสั่งการตอบุคลากรก็ตาม แตดวยความชอบธรรมและความถูกตอง 
ความพอใจตอคําสั่งนั้นอยูท่ีบุคลากร เชน การสั่งยายบุคลากรจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่ง การ
กระทําอยางนี้ยอมจะไดรับการตอตานจากบุคลากรจนเกิดความไมพอใจ หรือ การโยกยายบุคลากร
ภายในท่ีไมไดมองถึงศักยภาพของบุคลากรวาจะสามารถปฏิบัติงานไดดวยความเชี่ยวชาญหรือ
หรือไม อยางไร ก็เปนมุมหนึ่งท่ีจะทําใหสภาพการบริหารมีผลตอการตอตานและคุณภาพของการ
ปฏิบัติจะดอยไปดวย 
 ๒) สภาพปญหาดานการบริการท่ีดี พบวา ภาคใตท้ัง ๑๔ จังหวัดจะมีวัฒนธรรม 
ประเพณี มีศาสนาท่ีหลากหลาย รวมท้ังบุคลิก อุปนิสัย ใจคอ ทัศนคติ ความเชื่อ หลักปฏิบัติ ภาษา 
(สําเนียง) จะมีความแตกตางไปกันโดยสภาพของพ้ืนท่ีซ่ึงการศึกษาและการทําความเขาใจกับสิ่ง
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เหลานี้ยอมจะใชเวลาพอสมควรจึงจะเขาใจในสิ่งเหลานั้นเชน การพูดการจาของคนปกษใตจะใช
น้ําเสียงการพูดท่ีเสียงดังฟงชัด จนทําใหบุคลากรอ่ืน ๆ เกิดความรําคาญหงุดหงิด เปนตน 
 ๓) สภาพปญหาดานการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ พบวา การปฏิบัติงาน
เพราะความเคยชินและการสั่งสมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนประจําจะนําไปสูพฤติกรรม หากเรื่องนั้น
เปนเรื่องท่ีไมดี บุคคลนั้นจะมีพฤติกรรมท่ีไมดีตามไปดวย พฤติกรรมท่ีนิ่งดูดายหรือหนาท่ีไมใชและ
ยังมีปจจัยอ่ืน เก่ียวของอีกมากมาย เชนงบประมาณท่ีสนับสนุนการฝกอบรม ตลอดจนหลักสูตรท่ี
เปดฝกอบรมมีระยะเวลาจํากัด หรือแมแตผูบังคับบัญชามีคําสั่งการโยกยายงานท่ีไมตรงกับสายงาน 
การปฏิบัติงานก็เกิดความเชี่ยวชาญในงานไดยาก ตองใชเวลาเรียนรูงานใหมนาน เปนตน 
 ๔) สภาพปญหาดานการยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม พบวา      
สภาพปญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบนแมวาจะไดรับการ
พัฒนามากก็ตาม แตการพัฒนานั้นจะมุงเนนไปท่ีวิชาการ แตคุณธรรม และจริยธรรมจะนอย และยิ่ง
การสงหรือสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาเขารับการอบรมยิ่งนอย และยิ่งหลักสูตรยิ่งมีนอยเนนเฉพาะ
ดานชาง ยิ่งทัศนคติท่ีมองวาการปฏิบัติธรรมเปนการเสียเวลาทํามาหากิน เพราะไมไดปลูกฝงความ
เชื่อ และไมไดรับการชี้แนะคุณประโยชนของการเปนผูท่ีมีความยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรม
และจริยธรรม เปนตน 
 ๕) สภาพปญหาดานการทํางานเปนทีม พบวา ภูมิหลังแตละบุคคลท่ีแตกตางกัน 
ภาษาท่ีใชในการสื่อสารแตกตางกัน ก็ทําใหสื่อสารคลาดเคลื่อน ผิดพลาดไดความคิดแตกตางกันมาก 
บุคลากรไดรับการคัดเลือกเขามาในระบบราชการมาจากตางพอและแม ตางภูมิภาค ตางจังหวัด 
ตางระดับทางการศึกษา จึงทําใหมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันมาก นําไปสูการทําใหงานลาชา 
 และการปฏิบัติงานมีความยืดหยุนนอยมาก เพราะยึดกฎระเบียบ คูมือ และระเบียบ
เปนหลัก จึงยากตอการพัฒนา และลาชาตอการปฏิบัติงาน รวมกระท่ังผูปฏิบัติมีโอกาสนอยในการ
ไดรับการพัฒนา เนื่องจากระบบราชการยังมีการยึดหลักอาวุโสอยางเหนียวแนน จึงทําใหการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรถูกจํากัดความขัดแยงในองคกร ดวยองคกรทํางานกันหลายฝาย หลายแผนก 
จึงมีแนวทางและความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน จึงทําใหเกิดความขัดแยงในองคกร ซ่ึงไมถือเปนความ
ขัดแยงท่ีรุนแรงเปนเพียงความขัดแยงในการแบงพรรค แบงฝาย ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติงานคนละ
ดานและคนละมุมมอง 
  
๖. อภิปรายผล 
 กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน      
ตามกรอบของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซ่ึงผูวิจัยจะไดอภิปรายผล
ตอไป 
 ๑. กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
 ๑) ดานอธิศีลสิกขา พบวา การพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรดวยการ
ควบคุมพฤติกรรมตนเองดวยการจัดอบรมเพ่ือชี้แจงทําความเขาใจในขอตกลงรวมกัน หากมีฝาฝน

จะมีการลงโทษโดยใชกฎ กติกาท่ีกําหนดรวมกัน รวมท้ังการการปองกันการปฏิบัติ ท่ีดอย
ประสิทธิภาพดวยการใชชองทางเรียนรูงานรวมกันท่ีสามารถสงเสริมมิตรภาพ หรือการสราง
คุณธรรมดวยการกําหนดเง่ือนในการรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด และการสรางผลงานให
มีคุณภาพอยูตลอดเวลาดวยการสรางทีมงานปรึกษาในกลุมหรือในสวนงาน อีกท้ังการแกไขปญหา
รวมกันในระบบสวนงานตาง ๆ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคไปสูพฤติกรรมท่ี
ตอบสนองตอความคาดหวังดวยใชหลักความผูกพันตอองคกรซ่ึงสามารถกําหนดสมรรถนะท่ีสูงข้ัน
สอดคลองกับงานวิจัยของสืบวงศ  กาฬวงศ๑ พบวา การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะผูนํา พบวา 
ประกอบดวยตัวบงชี้เชิงพฤติกรรมและระดับความชํานาญท่ีจะตองมีการประเมินอยูตลอดเวลา
สอดคลองกับงานวิจัยของชัยยุทธ ชิโนกุล๒ พบวาการฝกอบรมมีความทําใหผูรวมอบรมมีความ
พอใจ ท้ังกอนฝกอบรม ขณะฝกอบรม และหลังการฝกอบรม สวนการดําเนินการฝกอบรมตอง
ทํางานรวมกับนักวิชาการเฉพาะเนื่องจากตองใชความรูและประสบการณมากและควรทําลักษณะ 
๓๖๐ องศา 

๒) ดานอธิจิตตสิกขา พบวา การพัฒนาคุณภาพทางจิตใจจะตองจัดโครงการฝกอบรม
ฝนระดับการสรางจิตสาธารณะตอสวนรวม การจัดการฝกอบรมจิตใจตามสํานักปฏิบัติธรรมตาง ๆ 
การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการสรางความผูกพันในองคกร เชน การไปทัศนคติตางจังหวัด หรือการไป
ศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ และการสรางระบบจิตสํานึกความรักความผูกพันระหวางเพ่ือนรวมงาน
ดวยหรือระหวางผูบริหารองคกับบุคลากรซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปชาบดี แยมสุนทร๓ พบวา 
การสงเสริมความผูกพันระหวางองคกรกับงาน ๒) การสงเสริมความผูกพันระหวางองคกรกับ
บุคลากร และ  ๓) การสงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรกับงาน ท้ังนี้องคกรควรวางนโยบาย
เก่ียวกับการพัฒนาพฤติกรรมสวนบุคคล พฤติกรรมการทํางานและพฤติกรรมองคกร ผูนํา 
วัฒนธรรม และหลักธรรม ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรท้ังทางตรงและทางออม 
 ๓) ดานอธิปญญาสิกขา พบวา การสรางประสบการณและองคความรูท่ีชัดเจนดวยการ
สงเสริมการศึกษาตอเนื่องในระดับทางโลกท่ีสามารถยกระดับวุฒิการศึกษาใหสูงข้ึน และการศึกษา
ทางธรรมเพ่ือการประคับประคองวิถีชีวิตใหดําเนินไปไดดวยดีซ่ึงจะเปนระบบวิธีการปฏิบัติของ
ขาราชการในอนาคตเพ่ือสรางท้ังความสุขและความเกงในวงราชการสอดคลองกับงานวิจัยของ
                                                           
 ๑สืบวงศ  กาฬวงศ, “ตัวแบบสมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวนตําบล”, 
วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐประศาสนศาสตร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 
๒๕๕๔). 
 ๒ชัยยุทธ ชิโนกุล,“ กลยุทธการฝกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดนใต”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๓ปชาบดี แยมสุนทร,“กลยุทธการสรางความผูกพันตอองคกรตามหลักสังคหธรรมของแรงงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทอรนิคส”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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สมบัติ กุสุมาวลี๔ พบวา การพัฒนาภาพลักษณของระบบราชการท่ีทันสมัย (Re-Image) รวมถึง 
ระบบราชการถูกตรวจสอบมากข้ึน มีการเรียนรูท่ีทันตอเหตุการณและการเปลี่ยนแปลงภายใต
สื่อสารท่ีกอใหเกิดความสุขตอสวนรวมโดยเฉพาะประชาชนท่ีมีการใชสติสัปชัญญะในการดําเนินชีวิต
และลดความขัดแยงในสังคมสอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนีย เจนวิถีสุข๕พบวา หลักการและ
แนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญคือ สื่อสารดวยสติ บนพ้ืนฐานของความเขาใจและเคารพในตนเองและผูอ่ืน 
บนหลักการของเหตุและผลตามความเปนจริง กอใหเกิดปญญา สรางสรรคและนําไปสูการกระทําท่ี
ดีงามท้ังตอตนเองและผูอ่ืน การสื่อสารเชิงพุทธนี้เปนดังเชนมรรควิธีท่ีเปนเหตุนําไปสูผลคือ การ
เปลี่ยนแปลงสังคมในทางท่ีเปนประโยชนสุข   โดยเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเริ่มจากภายในตนเองของ
บุคคลแลวกระจายไปสูสังคม 
   ๒. กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการบริการท่ีดีดังนี้ 
 ๑) ดานอธิศีลสิกขา  พบวา การพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน จะตองมีแผนการฝก
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรรยาบรรณวิชาชีพเพราะเห็นวา การบริการท่ีดีนั้นจะตองมีความเก่ียวโยง
กับภารกิจหลัก นั่นก็คือการบริการในลักษณะตาง ๆ หากบุคลากรไมมีมาตรฐานการบริการ จะทําให
ไรทิศทางตอการปฏิบัติตนใหอยูในกรอบของการปฏิบัติงานได ซ่ึงอาจจะเก่ียวกับการใชภาวะของผู
นํามาปรับใชจะเปนมาตรฐานการบริการท่ีดียิ่งข้ึนไป สอดคลองกับงานวิจัยของเยาวลักษณ  สุตะ
โคตร๖ พบวาพฤติกรรมการใชภาวะผูนําสงผลใหการปฏิบัติงานในหนาท่ีไดรับการพัฒนาสูมาตรฐาน
ท่ีดียิ่งข้ึน นอกจากนี้ อาจจะตองใชแรงจูงใจในการปฏิบัติงานหากผูปฏิบัติสามารถบริการได
มาตรฐาน จะตองจัดสรรสิ่งของหรือการเลื่อนตําแหนงท่ีสูงข้ึนไป เพ่ือเปนกําลังใจ ซ่ึงสอดคลอง
งานวิจัยของกัลยาณี คูณมี๗ พบวา ภาครัฐควรสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดวยการมอบเงิน
คาตอบแทนตามผลงานท่ีปรากฏใหแกทุกคนตามผลงานดวยหลักเกณฑและวิธีการแบบเดียวกัน 
เพ่ือเปนสิ่งจูงใจและสนับสนุนใหขาราชการและลูกจางของหนวยงานภาครัฐปฏิบัติงานไดอยางเต็ม
ศักยภาพดังนั้น หากบุคลากรสามารถปฏิบัติงานดานการบริการท่ีดีไดตามมาตรฐานสากลและไม
จรรยาบรรณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบนความใหสวัสดิการเพ่ิมเติม 
 ๒) ดานอธิจิตสิกขาพบวา การพัฒนาสภาวะอารมณ จะตองมีการฝกจิตใหมีความ
ม่ันคง จริงจังตอการบริการเพราะการพัฒนาสมรรถนะทางดานจิตใจใหมีความม่ันคงตอสภาพการ
ปฏิบัติ จะมีผลตอการบริการท่ีดีไดอยางมากสามารถสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานรวมกัน ซ่ึง
                                                           
  ๔สมบัติ กุสุมาวลี, “คุณลักษณะของขาราชการไทยในทศวรรษหนา”, รายงานการวิจัย, (คณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๒.) 
 ๕ทัศนีย เจนวิถีสุข, “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
 ๖เยาวลักษณ สุตะโคตร, “การพัฒนาภาวะผูนําของพนักงานเทศบาล :กรณีสํานักงานเทศบาล
เมืองมุกดาหาร”, วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๓). 

 ๗กัลยาณี คูณมี, “การบริหารผลงานและการจัดสรรสิ่งจูงใจตอการพัฒนาระบบราชการและ
ขาราชการไทย”,รายงานการวิจัย, (คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๒). 

จะนําพฤติกรรมการปฏิบัติอยางนั้น ไปสูความเปนคุณลักษณะขององคกรไดอยางดีเยี่ยมจัดเปน
คุณลักษณะของคนดี มีคุณธรรมซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ๘ 
พบวา คุณลักษณะท่ีสําคัญของคนดี มีคุณธรรมคือคนท่ี มีศีลมีธรรมะมีสติ มีความรับผิดชอบ
ประพฤติดี มีความซ่ือสัตยละอายและเกรงกลัวตอบาปมีสัมมาอาชีวะขยันหม่ันเพียรรักษาคุณค
าและความสําคัญของสิ่งท่ีดีงามเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีเมตตาหม่ันทําบุญทําทานอดทนอดกลั้นอดออม
สามัคคี กตัญ ูกตเวทีมีจิตสํานึกสาธารณะมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายรักชาติ ศาสนพระมหา
กษัตริยและยังสามารถสรางความพรอมรับมือกับการบริการทุกสถานการณ มีทัศนคติท่ีพ่ึงประสงค 
และการมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรประภา อัครบวร และคณะ๙ พบวา 
สภาพความพรอมการปฏิบัติงานสามารถทําเกิดความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงภายใตทุก
สถานการณแลทําใหมีทัศนคติท่ีพึงประสงคและสอดคลองกับงานวิจัยของสุปรียา ธีรสิรานนท๑๐

พบวาการพัฒนาฝกฝนอบรมตนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังพฤติกรรม จิตใจ และปญญา สามารถนํา
ผลการเรียนรูไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและบุคคลในสังคมใหมีศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรม 
 ๓) ดานอธิปญญาสิกขาพบวา การพัฒนาความรูตอการบริการซ่ึงสวนใหญบุคลากร
จะทักษะ มีศักยภาพ และความรูในเชิงการปฏิบัติงานอยูแตดวยการเสริมสรางหลักพุทธธรรม
ประกอบกันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึนสอดคลองกับฌาน ตรรก
วิจารณ๑๑ พบวา การพัฒนาทรัพยากรเชิงพุทธทําใหมนุษยมีความรูความสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดีมี
ประสิทธิภาพในการบริการท่ีมีการจัดการกระบวนการสรางเสริมความรูในลักษณะอยางนี้ใหเขากับ
ภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของเอ้ือมอร ชลวร๑๒ พบวา 
กระบวนการบริหารจัดการความรูในทางพระพุทธศาสนาเปนกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาก 
จึงสามารถรักษาองคความรูท้ังปริยัติ แนวทางปฏิบัติ และปฏิเวธธรรมไวไดอยางดี จะเห็นไดวา การ
สรางองคความรูในดานการบริการใหมีความครอบคลุมจะทําใหองคกรมีภาพลักษณท่ีดีซ่ึงตอบสนอง
ตอความพึงพอใจของประชาชนและหนวยงานท่ีเขาไปติดตอเก่ียวกับการดําเนินงาน 

                                                           
 ๘จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ,การวิจัยและพัฒนากระบวนการสรางความดีมีคุณธรรม, (ศูนยส
งเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู(องคการมหาชน), ๒๕๔๙). 

 ๙จิรประภา อัครบวร และคณะ, “การศึกษาเพ่ือวางระบบการพัฒนาขาราชการแหงอนาคต”,
รายงานการวิจัย, (สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.), ๒๕๕๒) 
 ๑๐สุปรียา ธีรสิรานนท,“การศึกษาวิเคราะหพัฒนาการการเรียนรูในกรอบของไตรสิกขา กับ ทฤษฎี
การเรียนรูของสกินเนอร”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๑๑ฌาน  ตรรกวิจารณ, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐). 

 ๑๒เอ้ือมอร ชลวร,“การจัดการความรู เ ชิงพุทธบูรณาการ”, พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต
(พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
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 ๓. กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะดานการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
  ๑) ดานอธิศีลสิกขา พบวา การรับรูขอมูลท่ีเปนขอหาม และทําตามขอท่ีปฏิบัติได
ตามกรอบแหงศีลธรรมดวยการตองต้ังเปาหมายในการฝกอบรมใหการศึกษาและประชุมชี้แจงอยาง
ตอเนื่อง เชน การปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองความซ่ือสัตยการเอาใจใสตอศีลธรรมทําหนาท่ีใหสุจริต
ธรรม การปฏิบัติหนาท่ีดวยหลักศีลธรรม การมีศีลธรรมโดยยึดม่ันไวในใจ เปนตน เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จมากท่ีสุดซ่ึงก็เทากับวาไดสรางรงกระตุนไปยังบุคลากรใหมีพลังในการ
ปฏิบัติงานอยางมาสมํ่าเสมอสอดคลองกับงานวิจัยของขันทอง วัฒนะประดิษฐ๑๓ พบวา การพัฒนา
บุคลากรในองคกรปจจุบันใชรางวัลมาเปนแรงจูงใจใหบรรลุเปาหมาย การสรางแรงจูงใจในการ
รักษาศีล ๕ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินชีวิตท่ีไรความขัดแยงกับเพ่ือนรวมงานจะนําไปสูความ
สามัคคีสอดคลองกับงานวิจัยของพระวิมาน คมฺภีรปฺโญ (ตรีกมล)๑๔ พบวา การนําศีล ๕ มาเปน
รากฐานของสันติภาพนั้น  สามารถทําไดดวยการนําไปเปนรากฐานของสันติภาพควบคูไปกับการ
ปรับโครงสรางสังคมแนวราบ  ไดแก  การนําไปสูวัฒนธรรมแบบเมตตากรุณาและวัฒนธรรมแบบ
สันติวิธี สวนโครงสรางในแนวด่ิง  ไดแก รากฐานทางสังคมในรูปของปรามิด   
 ๒) ดานอธิจิตสิกขา พบวา  การมีความานะมุงม่ันในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนา
จิตใจเพ่ือการมุงม่ันจออยูในความรับผิดชอบประกอบความเคารพตออาชีพของตนดวย การสงเสริม
การผลิตผลงานวิชาการท่ีตนเองมีประสบการณการจัดการโครงการศึกษาดูงานเปนระยะ ๆ  ๓. การ
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสรางระบบการควบคุมตนเอง การควบคุมจากสวนงาน และ
การควบคุมจากสถาบันซ่ึงเปนการใชวิธีการควบคุมมาขัดเกลาสภาพจิตใจเกิดความออนนุม
เหมาะสมแกการปฏิบัติงาน มีจิตสํานึกท่ีดี สอดคลองกับงานิวิจัยของวีรชัย อนันตเธียร๑๕พบวา 
การขัดเกลาจิตใจ เชน การสรางสํานึกท่ีดี สําหรับกลยุทธการพัฒนาจริยธรรม พบวา  คือ แผนกล
ยุทธดานการรวมกันกับเพ่ือนๆ และบุคคลอ่ืนๆ แผนกลยุทธการสรางเสริมจิตสํานึกดานจริยธรรม
และคานิยมท่ีถูกตอง 
 ๓) ดานอธิปญญาสิกขา พบวา การเปนผูมีความรูความเขาใจไตรตรองงาน โดยการ
สรางองคความรู ความเขาใจ การพิจารณาไตรตรองและการใครครวญ ตอบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ดวยสงเสริมการเรียนรูในงานดวยตนเอง การศึกษาตอเนื่อง การอานหนังสือเพ่ิมเติม การศึกษาดู
งาน ณ ตางประเทศ การจัดโครงการฝกฝนท่ีมีวิทยากรจากบุคลากรภายนอกสถาบัน และการ
                                                           
 ๑๓ขันทอง วัฒนะประดิษฐ,“กระบวนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ สําหรับผูนํา”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๑๔พระวิมาน คมฺภีรปฺโญ (ตรีกมล),“การศึกษาวิเคราะหศีล ๕ ในฐานะเปนรากฐานของ
สันติภาพ”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕). 
 ๑๕วีรชัย อนันตเธียร,“กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย”,วิทยานิพนธพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖). 

กระตุนใหบุคลากรเกิดความคิดสรางสรรคผลงานอยางสมํ่าเสมอจนสามารถทําใหมีประสบการณ มี
ความเชี่ยวชาญ  และมีความรูในสิ่งนั้นอยางชัดเจนสอดคลองกับงานวิจัยของทวีศักดิ์ ทองทิพย๑๖

พบวา การศึกษาตามหลักไตรสิกขามีข้ันตอนดําเนินการท่ีสําคัญอยู ๔ ประการ คือ จัดหาหรือสราง
ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ สรางสัมมาทิฎฐิ ฝกตามหลักไตรสิกขา วัดและประเมินผลตามหลักไตรสิกขา 
และสอดคลองกับงานวิจัยของเอ้ือมอร ชลวร๑๗ พบวา ความรูท่ัว ความรูเขาใจชัดเจน กิริยาท่ีรูชัด 
และปรีชาหยั่งรูชัด ความรูหรือปรีชาดังกลาวสามารถจําแนกเห็นถึงเหตุผลวา สิ่งใดดี  สิ่งนั้นมีคุณ
หรือโทษ ประโยชนหรือมิใชประโยชน ปญญาเปนเครื่องมือท่ีมีความจําเปนตอในการจัดการการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยในหลายดาน หากขาดปญญาจะทําใหพบกับปญหาและความทุกขมากมาย 
 ๔. กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการยึดม่ันในความชอบธรรม และ
จริยธรรม 
 ๑) ดานอธิศีลสิกขาพบวา มีอุดมการณรักองคกร โดยจะตองมีแผนการฝกปฏิบัติ
ความเปนระเบียบเรียบรอยเพราะสังคมทุก ๆ แหงจะเกิดข้ึนไดก็ดวยความมีวินัย มีระเบียบแบบ
แผน มีกติกา มีกฎเกณฑการปฏิบัติรวมกัน เหมือนกันจะทําใหสังคม องคกร ประเทศ หรือท้ังโลก
เกิดความเปนปกติ มีความสงบปราศจาการเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ก็เพราะ ผูนําหรือประชาชนมี
การฝกปฏิบัติศีลนั้นเองซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของขันทอง วัฒนะประดิษฐ๑๘พบวาสังคมและ
ประเทศชาติจะเขมแข็ง หากผูนําและประชาชนมีศีล ๕ จึงนับเปนวาระสําคัญอีกประการหนึ่งในการ
พัฒนาประเทศ ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรในองคกรปจจุบันท่ีใชกิเลสใชรางวัลมาเปนแรงจูงใจใหบรรลุ
เปาหมายการสรางแรงจูงใจในการรักษาศีล ๕ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินชีวิต ซ่ึงบางครั้ง
องคกรการวางแผนกลยุทธในระดับองคกร จะตองมองไปท่ีพฤติกรรมสวนบุคคลเปนหลัก เพราะจะ
เปนพ้ืนฐานของพฤติกรรมองคกรโดยภาพรวมซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปชาบดี แยมสุนทร๑๙

พบวา องคกรควรวางนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาพฤติกรรมสวนบุคคล พฤติกรรมการทํางานและ
พฤติกรรมองคกร ผูนํา วัฒนธรรม และหลักธรรม ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร
ท้ังทางตรงและทางออมจะเห็นไดวา การสรางแรงขับใหผูนําการบริหารและบุคลากรมีความเปน
ระเบียบ เรียบรอย จะทําใหองคกรดําเนินงานไปไดอยางมีความสุข และสามารถดูแลพฤติกรรมของ

                                                           
 ๑๖ทวีศักดิ์ ทองทิพย, “การวิเคราะหการศึกษาตามหลักไตรสิกขา”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
 ๑๗เอ้ือมอร ชลวร,“การพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
 ๑๘ขันทอง วัฒนะประดิษฐ,“กระบวนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ สําหรับผูนํา”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๑๙ปชาบดี แยมสุนทร,“กลยุทธการสรางความผูกพันตอองคกรตามหลักสังคหธรรมของแรงงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทอรนิคส”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิต
วิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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คนในองคกรไมใหสรางความเดือดรอนไดเพราะการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา และกฎเกณฑ
ขององคกรนั้นเอง 
 ๒) ดานอธิจิตสิกขาพบวา มีสามัญสํานึก โดยจะตองมีแผนการสรางจิตใหมีความม่ัง
คงในอุดมการณเพราะอุดมการณ เปนหมายขององคกร หากคนในองคกรไมมีการยึดถือเรื่อง
อุดมการณ บุคลากรจะไรทิศทางหรือไรเปาหมายในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติก็จะ
พลอยไรคุณภาพไปดวย ฉะนั้น เรื่องอุดมการณหรือเปาหมายขององคกรจะเกิดข้ึนได ก็เพราะการ
สรางจิตใหมีความม่ันคง จะตองมีการฝกการระลึกถึงอยูบอย ๆ หรือท่ีเรียกวา การสรางอารมณ
อุดมการณใหอยูกับบุคลากรซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาประสงค กิตฺติญาโณ (พรม
ศรี)๒๐ พบวา พ้ืนฐานของจิตเปนธรรมชาติรับรูอารมณอยูตลอดเวลา  เกิดดับสืบตอเปนสันตติ เปน
ตัวนํากําหนดพฤติกรรม ท่ีเกิดจากการเรียนและปฏิสัมพันธกับจากสิ่งแวดลอมภายนอกท่ีผาน
ประสาทสัมผัสทุกชองทางสอดคลองกับงานวิจัยของสุปรียา ธีรสิรานนท๒๑ พบวา การเรียนรูเกิด
จากการปฏิสัมพันธเชื่อมตอและมีอิทธิพลถึงกันอยางเปนระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมโดยท่ี
มนุษยรับรูโลกภายนอกผานประสาทสัมผัส  การรับรูแตละอยางจะมีอารมณเขามาเก่ียวของจะเห็น
ไดวา การสรางอุดมการณขององคกรมีกระบวนการทางจิตที่เขาไปผูกอยูกับอารมณจากภายนอก
ประสาทสัมผัสท่ีมีจิตสามารถรับรูอารมณ ซ่ึงหากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานสามารถใหบุคลากร
กําหนดเปาหมายหรืออุดมการณไวเปนอารมณเสมอ ๆ จะชวยใหบุคลากรเกิดมีเปาหมายในการ
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความมีคุณภาพ 
 ๓) ดานอธิปญญาสิกขาพบวา เปนผูมีความรอบรู โดยจะตองมีแผนการการปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความรูท่ีดีเพราะหากผูนําการบริหารและบุคลากรไมมีความรูในบริบทการปฏิบัติงานหรือ
ประสบการณมีนอยเกิดไป จะสงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพตามไปดวย หากจะใชเวลาในการ
สรางองคความรูก็ตองใชระยะเวลาอีกนาน แตกระนั้นการสรางความรอบรูในการปฏิบัติงาน สถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงานจะตองสรางข้ันตอนการเรียนรูใหไปพรอม ๆ กับการปฏิบัติงานในแผนกนั้น ๆ 
หรือท่ีเรียกวา การสรางระบบการเรียนรูใหกับผูนําการบริหารและบุคลากร ซ่ึงจะทําใหเกิดความ
เขาใจชัดเจนมากยิ่งข้ึนตอกิจกรรมตาง ๆ แตบางครั้งก็ยังพบกับอุปสรรคบาง สอดคลองกับงานวิจัย
ของเอ้ือมอร ชลวร๒๒ พบวาการพัฒนาปญญาเปนการทําใหความรู ความเขาใจชัดเจนเจริญข้ึนเพ่ือ
นํามาจัดการกิจกรรมตางๆ ใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิตเพ่ือเปาหมายท่ี
วางไว  แตการพัฒนาปญญาจะสําเร็จไมไดหากพบกับอุปสรรค คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ท่ีเปน
เครื่องสกัดก้ันความเจริญ  ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนา การนําหลักอธิปญญาสิกขามาใชจะตองผาน
                                                           
 ๒๐พระมหาประสงค กิตฺติญาโณ (พรมศรี),“การอธิบายความเรื่องจิตในพุทธศาสนานิกายเซน”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
 ๒๑สุปรียา ธีรสิรานนท,“การศึกษาวิเคราะหพัฒนาการการเรียนรูในกรอบของไตรสิกขา กับ ทฤษฎี
การเรียนรูของสกินเนอร”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๖. 
 ๒๒เอ้ือมอร ชลวร,“การพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

การฝกอบรมในรูปแบบหรือหลักสูตรตาง ๆ ฝกปฏิบัติจริงเพ่ือใหเกิดประสบการณในการปฏิบัติจริง 
ๆ และเม่ือเกิดปญหาก็สามารถจะแกปญหาไดอยางทันถวงที จนสามารถสรางความพึงพอใจใหกับ
องคกรซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ชัยยุทธ ชิโนกุล๒๓ พบวา กลยุทธการฝกอบรมและพัฒนา
พระภิกษุสามเณรจะตองสรางหลักสูตร ๑๘ ชั่วโมงโดยเนนไปท่ีทฤษฎีทางการจัดการ การสราง
ทีมงาน จิตวิทยาการบริหาร และปฏิบัติทางภาษา ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวใชวันละ ๓ ชั่วโมง รวม ๓ วัน 
โดยเนนไปท่ีภาคการบรรยายและการสัมมนา ซ่ึงทําใหผูเขารวมอบรมมีความพอใจ ท้ังกอนฝกอบรม 
ขณะฝกอบรม และหลังการฝกอบรม สวนการดําเนินการฝกอบรมตองทํางานรวมกับนักวิชาการ
เฉพาะเนื่องจากตองใชความรูและประสบการณมากและควรทําลักษณะ ๓๖๐ องศาหรืออาจจะ
ไมใชการฝกอบรม แตอาจจะนําหลักพุทธธรรมมาปรับรูปแบบการนําเสนอดวยวิธีการตาง ๆ ก็ได 
เชน การบรรยาย การเทศน การสนทนาธรรม และการสอน เปนตน  ก็เพ่ือใหบุคลากรเกิดความรูใน
ความรูยิ่ง ๆ ข้ึนไปสอดคลองกับงานวิจัยของวีรชัย อนันตเธียร๒๔ พบวา วิธีการนําหลักพุทธธรรมมา
ใชไดใน ๒ ทิศทาง ไดแก การสอนธรรม เชน กิจกรรมนอกหองเรียน เปนตน และการขัดเกลาจิตใจ 
เชน การสรางสํานึกท่ีดี จะเห็นไดวา การสรางองคความรูในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีดี จะมีหลายวิธีการ
ซ่ึงผูนําการบริหารในองคกรจะตองเลือกใหตรงกับสถานการณและพฤติกรรมของบุคลากรดวย 
 ๕. การกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการทํางานเปนทีม 
 ๑) ดานอธิศีลสิกขาพบวา มีขอปฏิบัติเหมือนกัน โดยจะตองมีการสงเสริมหรือให 
ความเสมอภาคเพราะมองวา การทํางานเปนทีมจะตองมีขอกําหนดการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันไมวาจะ
เปนบุคลากรคนหนึ่งคนใด จะมีอภิสิทธิ์เหนือบุคคลอ่ืนไมได จะทําใหเกิดความขัดแยงในระดับความ
ไมพอใจ และพยายามท่ีจะหลักเลี่ยงหรือเอาอยางฉะนั้น ไมวาจะเปนผูนําการบริหารหรือองคกรใด 
จะตองมีความชัดเจนในการสรางบรรทัดฐานทางการปฏิบัติใหเสมอภาคกันท้ังหมดโดยสงเสริมไปท่ี
ความผูกพันในความสามัคคีเพ่ือใหเกิดการทํางานอยางเปนระบบระหวางองคกรกับบุคลากร หรือ
บุคลากรกับบุคลากร หรือผูนํานําการบริหารกับบุคลากรก็ตามซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปชาบดี 
แยมสุนทร๒๕ พบวา กลยุทธการสรางความผูกพันตอองคกร ประกอบดวย การสงเสริมความผูกพัน
ระหวางองคกรกับงาน การสงเสริมความผูกพันระหวางองคกรกับบุคลากร และการสงเสริมความ
ผูกพันระหวางบุคลากรกับงาน แผนการสงเสริมดังกลาวจะตองปราศจากความเปนอคติตอบุคคลใด
บุคคลหนึ่งโดยมีจุดมุงหมายไปท่ีความเสมอภาคในการปฏิบัติงานใหกับองคกรท่ีสงผลตอความ
                                                           
 ๒๓ชัยยุทธ ชิโนกุล,“ กลยุทธการฝกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดนใต”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๒๔วีรชัย อนันตเธียร,“กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย”,วิทยานิพนธพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖). 
 ๒๕ปชาบดี แยมสุนทร,“กลยุทธการสรางความผูกพันตอองคกรตามหลักสังคหธรรมของแรงงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทอรนิคส”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๖. 
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รับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเองโดยเพ่ือปองกันความผิดพลาดและการละเลยตอบทบาทหนาท่ี
สอดคลองกับงาวิจัยของจุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ๒๖พบวาความรับผิดชอบตอหนาท่ีและ
บทบาทในครอบครัวมีความสัมพันธอันดีและอบอุนไมประมาททําการโดยใชปญญาสุภาพรับฟงผูอ่ืน 
ใฝหาความรูครองตนเปนพลเมืองดี เอ้ือเฟอเผื่อแผสงเคราะหบํารุงศาสนา เปนตน จะเห็นไดวา การ
ทํางานเปนทีม นอกจากจะรูและปฏิบัติหนาท่ีของตนไมดีแลวยังจะชวยในการสรางความสัมพันธอัน
ดีระหวางทีมงานอีกดวย 
 ๒) ดานอธิจิตสิกขาพบวา มีภาวะผูนํา โดยจะตองมีการสงเสริมและการพัฒนาจิต
ใหมีความเสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ เพราะการทํางานเปนทีมในรูปของบุคลากรท่ีมากจากหลาย ๆ 
แหง หรือ อาจจะอยูในองคกรเดียวกันก็ตามการสงเสริมในลักษณะดังกลาวยอมเปนการสรางสังคม
ในการปฏิบัติงานดวยกันอยางมีความสุข และเปนลักษณะของทีมงานท่ีองคกรตองการมากท่ีสุด 
เพราะนั่นหมายถึง เปาหมายของทีมงานท่ีจะดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี สอดคลองกับ
รายงานการวิจัยของภณิชญา  ชมสุวรรณ๒๗ พบวา ความรูรักสามัคคีพากเพียรอดทนเสริมสรางคน
ดีและซ่ือสัตยสุจริตคุณธรรมท่ีพึงประสงคของนักศึกษาอาชีวะตามความตองการของตลาดแรงงาน 
เพราะมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนไดอยางดี ไมพยายามท่ีจะสรางความขัดแยงใหกับทีมท่ีรวม
การปฏิบัติงาน และยังสามารถรูจักท่ีจะชวยเหลือองคกรและทีมงานสอดคลองกับงานวิจัยของอินสร 
อภิวันท  สนองและคณะ๒๘ พบวา เยาวชนหากมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีประพฤติเรียบรอย ไม
เกเรทะเลาะวิวาท รูจักชวยเหลือสังคม ผลการเรียนดีข้ึน มีสัมมาคารวะตอผูสูงอายุ เลิกม่ัวสุมสิ่งเสพ
ติด ไมเท่ียวกลางคืน รูจักปรับปรุงตัวเอง ไมคบเพ่ือนท่ีมีความประพฤติไมดี เปนตน ซ่ึงจะเปน
รากฐานใหสังคมโดยรวมตอการสรางสันติภาพ ความสงบ ความสามัคคี ความเสียสละใหเกิด
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตามมาสอดคลองกับงานวิจัยของพระวิมาน คมฺภีรปฺโญ (ตรีกมล)๒๙พบวามโน
ธรรมสํานึกท่ีทําใหเกิดความตระหนักถึงมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนสากลท้ังความเสมอภาคความ
ยุติธรรมภราดรภาพ สัมพันธภาพ  ดุลยภาพและเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย  ซึ่งจะทําใหสังคมเปน
แบบสวัสดิการที่ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน มีความตระหนักถึงคุณคาของชีวิต  และการไมใชความ
รุนแรงทุกกรณี ทําใหชีวิตปราศจากภัยคุกคาม  รวมไปถึงการชวยเหลือเก้ือกูลผูท่ีไดรับความทุกข

                                                           
 ๒๖จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ, การวิจัยและพัฒนากระบวนการสรางความดีมีคุณธรรม, 
๒๕๔๙. 
 ๒๗ภณิชญาชมสุวรรณ,คุณธรรมท่ีพึงประสงคของนักศึกษาอาชีวะตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน,รายงานการวิจัย,(กรุงเทพมหานคร: ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม, ๒๕๔๘). 
 ๒๘อินสร อภิวันทสนองและคณะ,การพัฒนาศักยภาพเยาวชนใหมีคุณธรรม บางทุงโปง ตําบลเมือง
ปาน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง,รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
แหงชาติ (สกว) ๒๕๔๘). 
 ๒๙พระวิมาน คมฺภีรปฺโญ (ตรีกมล),“การศึกษาวิเคราะหศีล ๕ ในฐานะเปนรากฐานของ
สันติภาพ”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕). 

ยากลําบาก  ทําใหมีสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี จะเห็นไดวา จุดเริ่มตนของความเสียสละมีผลตอ
การสรางทีมใหความประพฤติท่ีดีและกอกําเนิดสันติภาพในทีมงานและองคกรอยางหาท่ีสุดมิได 
 ๓) ดานอธิปญญาสิกขา พบวา มีภูมิปญญา ภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิฐาน โดย
จะตองมีการพัฒนาความรอบรูในการปฏิบัติงานท้ังปวงตามท่ีไดรับมอบหมายจากทีมงาน ไมวา
หนาท่ีนั้นจะเปนอยางไรก็ตาม บุคลากรสามารถท่ีจะเขาใจ สามารถเรียนรูอยางลึกซ้ึงไดอยางไม
ยากเย็นเพราะบุคลากรหากมีความใฝรู ใฝศึกษาก็จะสามารถสรางความรู สรางปญญาของตนเอง
ข้ึนมาไดใหมีความรูท่ัว รูลึก รูกวางเพ่ือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการทํางานเปนทีมได ก็แปลวา 
หากบุคลากรมีความรูในระดับการปฏิบัติงานท่ีดีแลวจะสงเสริมการดําเนินงานใหมีรวดเร็ว มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึงซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเอ้ือมอร ชลวร๓๐ พบวา ความรูท่ัว 
ความรูเขาใจชัดเจน กิริยาท่ีรูชัด และปรีชาหยั่งรูชัด ความรูหรือปรีชาดังกลาวสามารถจําแนกเห็นถึง
เหตุผลวา สิ่งใดดี  สิ่งนั้นมีคุณหรือโทษ ประโยชนหรือมิใชประโยชน ปญญาเปนเครื่องมือท่ีมีความ
จําเปนตอในการจัดการการดําเนินชีวิตของมนุษยในหลายดาน ซ่ึงบางครั้งจะอยูในรูปของ
กระบวนการฝกปฏิบัติเพ่ือใหเกิดปญญาโดยเริ่มต้ังแตการฝกปฏิบัติศีล การฝกจิตใหเปนรากฐานของ
การสรางปญญาท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนสอดคลองกับงานวิจัยของ สุปรียา ธีรสิรา
นนท๓๑ พบวา กระบวนการเรียนรูตามหลักไตรสิกขาและประสบการณทําใหมีการพัฒนาฝกฝนอบ
รบตนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังพฤติกรรม จิตใจ และปญญา สามารถนําผลการเรียนรูไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและบุคคลในสังคมนอกจากนี้การกอเกิดปญญาในระบบทีมงาน การ
ใชคําพูดตอเพ่ือนรวมงานก็เปนสิ่งท่ีควรระมัดระวังอยางยิ่งเพราะคําพูดจะสรางความขัดแยงไดงาย 
หากคําพูดนั้นไมกอใหเกิดปญญารวมกัน แตจะกอเกิดปญหารวมกันซ่ึงบุคลากรในทีมงานพ่ึงระลึกไว
เสมอวา การสื่อสารไปยังเพ่ือนรวมงานจะตองรักษาน้ําใจและชวยกันชี้แนะแนวทางการแกไขปญหา
รวมกันจึงจะทําใหทีมเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีองคกรตองการสอดคลองกับงานวิจัยของ
ทัศนีย เจนวิถีสุข๓๒พบวาการสื่อสารดวยสติปญญา บนพ้ืนฐานของความเขาใจและเคารพในตนเอง
และผูอ่ืน บนหลักการของเหตุและผลตามความเปนจริง กอใหเกิดปญญา สรางสรรคและนําไปสูการ
กระทําท่ีดีงามท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 
 
 
 

                                                           
 ๓๐เอ้ือมอร ชลวร,“การพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, ๒๕๕๓. 
 ๓๑สุปรียา ธีรสิรานนท,“การศึกษาวิเคราะหพัฒนาการการเรียนรูในกรอบของไตรสิกขา กับ ทฤษฎี
การเรียนรูของสกินเนอร”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๖. 
 ๓๒ทัศนีย เจนวิถีสุข, “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม”,วิทยานิพนธพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
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๗. ขอเสนอแนะ 
 ๗.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบนควรท่ีจะกําหนดแผนกลยุทธการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรดวยหลักพุทธธรรมท่ีสอดคลองกับการบริการท่ีเกิดข้ึนเชน แผนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริการท่ียังไมสอดรับการภารกิจขององคกรแผนการปรับเปลี่ยนและปลุกฝง
อุดมการณใหกับผูนําการบริหารและบุคลากรมีความม่ันคงในการบริการเชิงเปาหมายใหมากข้ึน 
และแผนการเสริมสรางความรูและคุณธรรมในการทํางานเปนทีมแบบครบวงจร  
 ๒) สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบนควรท่ีจะกําหนดแผนกลยุทธการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรดวยหลักพุทธธรรมท่ีสอดคลองกับความชอบธรรม และจริยธรรมท่ีเกิดข้ึน เชน 
แผนการปลูกฝงจรรยาบรรณและรับผิดชอบของขาราชการท่ีมีตอองคกรท่ีดี แผนการสรางจิตสํานึก
และจิตวิญญาณของความเปนผูนําการบริหารเนนความเปนบุคลากรของรัฐท่ีดี แผนการสรางความ
เสมอภาค ความเทาเทียม และจัดสรร แบงปนผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนรวมกัน 
 ๗.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑) สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบนควรนําแผนกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรมาปรับใชแนวทางตาง ๆ เชน การบรรยายใหความรู การสงเสริมการศึกษา การฝกอบรม 
การศึกษาดูงาน และการพัฒนาเปนตนเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมองคกรท่ีพ่ึงประสงคเพ่ือใหเกิดสภาพ
ความสุขและความเอ้ือเผื่อแผระหวางกัน และเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องซ่ึงจะเปนลักษณะ
ขององคการแหงการเรียนรูอยางไมสิ้นสุด 
 ๒) สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบนควรนําแผนกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรมากําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามท่ีตองการท่ีสอดคลองกับจรรยาบรรณของการเปน
ขาราชการ พนักงานของรัฐท่ีดี กําหนดระดับจิตสํานึกของบทบาทหนาท่ีและบทบาทหนาท่ีท่ีอยู
เหนือการปฏิบัติงาน รวมท้ังการสงเสริมระบบการทํางานเปนทีมท่ีตอบสนองตอเปาหมายของ
องคกรแตจะตองมองประเด็นการฝกหัดดัดพฤติกรรมท่ีไมดี การสรางจิตใจใหเขมแข็ง อดทน และ
ม่ันคงในอารมณตาง ๆ และสรางสติปญญาเพ่ือการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน  
 ๗.๓ ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
 ๑) กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะการมีสวนรวมของบุคลากรตามหลักพุทธธรรมของ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน หรือองคกรอ่ืน ๆ  
 ๒) กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะการทํางานเปนทีมของบุคลากรตามหลักพุทธธรรม
ของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน หรือองคกรอ่ืน ๆ  
 ๓) กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะการแกปญหาของบุคลากรตามหลักพุทธธรรมของ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน หรือองคกรอ่ืน ๆ 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหงบประมาณของเทศบาลตําบลทับชาง
อําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีโดยใชขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารงบประมาณของเทศบาลตําบลทับ
ชางอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีและขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของ 
 ผลการศึกษาพบวา 
 ๑. รายรับของเทศบาลตําบลทับชางอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีมากท่ีสุดคือหมวด
ภาษีอากร 
 ๒. รายจายของเทศบาลตําบลทับชางอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีมากท่ีสุดคือ
รายจายประจําถาพิจารณาตามยุทธศาสตรมากท่ีสุดคือยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 ๓. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอรายรับคือจํานวนครัวเรือนมีอิทธิพลกับภาษีสรรพสามิตและเงิน
อุดหนนุสวนจํานวนประชากรและความหนาแนนมีอิทธิพลตอภาษีแบงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอรายจาย
คือจํานวนครัวเรือนมีอิทธิพลตอรายจายงบกลางและรายจายประจํา 

คําสําคัญ : การวิเคราะหงบประมาณ / เทศบาลตําบล 

 

Abstract 

 This research aimed to study budget of Thap Chang Municipality,SoiDao 
District,Chanthaburi Province. Data used for analysis were collected from secondary 
source, budgetary documents of Thap Chang Municipality, Soi Dao District, 
Chanthaburi Province and primary source , indepth interview from relating key 
informants.  
                                                           

 ∗นิสิตปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) วิทยาลัย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปทุมธานี 
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 The findings were as follows : 
 1. Most of revenue of Tup Chang Municipality, Soi Dow district, 
Chantaburi province came from tax. 
 2. Major expenditure of Tup Chang Municipality was regular expenditure. 
Regarding strategies, most of their expenditure would be spent on political and 
administrative one. 
 3. As regards to the revenue, influencing factor to excise tax and grant 
was numbers of household , and to shared tax was population number and its 
density. Regarding the expenditure, number of household would be factor 
influencing contingency and regular expenditures. 

Keywords: An analysis budget, municipality. 

 

๑. บทนํา 
 การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบันมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ินรวมท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชนในทุกดานเนนการแกไขปญหาของ
ประชาชนเปนประเด็นสําคัญองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือ
จะเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นอกจากนี้ ยังมีปจจัยหลายอยางท่ี
เปนตัวขับเคลื่อนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุเปาหมายนั้นคืองบประมาณท่ีมีความสําคัญไม
นอยไปกวากันเพราะจะเปนเสมือนเครื่องมือในการนําแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนตัวขับเคลื่อนใหโครงการตางๆ เกิดการปฏิบัติอยางชัดเจนและสามารถนําไปสูประชาชน
ไดอยางเปนรูปธรรม๑ 
 การใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีความสอดคลองกับความ
ตองการวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเปนอยูของแตละทองถ่ินเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเกิดผลอยางเปนรูปธรรมไดชัดเจนและสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพเกิด
ความคลองตัวในการบริหารงานอีกท้ังยังเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับกับการกระจาย
อํานาจท่ีไดพัฒนาข้ึนมาโดยลําดับทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีการจัดทําแผนพัฒนา

                                                           
 ๑พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน, การคลังรัฐบาลและการคลังทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้งติ้ง 
เฮาส, ๒๕๕๐), หนา ๔๖. 
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ทองถ่ินท่ีเปนเสมือนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ินใหเปนไปตามความตองการ
ของประชาชน 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ในหมวด ๑๔ วาดวยการ
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนดถึงบทบาทและความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ
บทบาท ในการจัดบริการสาธารณะในทองถ่ินตามมาตรา ๒๘๓ ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีมีผลบังคับใช
สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการจัดสรรงบประมาณการถายโอนภารกิจและบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงเปนหนวยงานหลักในการใหบริการสาธารณะกับประชาชนโดย
สามารถกําหนดความเปนอิสระในการบริหารงานการกําหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมรวมท้ังการบริหารงบประมาณท่ีไดรับมาพรอมท้ังการมีอํานาจในการเก็บภาษีรายไดและ
การบริหารรายไดดวยตนเองเพ่ือใหบริการสาธารณะแกประชาชนนอกจากนี้สาระสําคัญของมาตรา
๒๘๓ วรรค ๓ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังไดระบุไวโดยเฉพาะ
เก่ียวกับเรื่องกฎหมายรายไดทองถ่ิน “ใหมีกฎหมายรายไดทองถ่ินเพ่ือกําหนดอํานาจหนาท่ีในการ
จัดเก็บภาษีและรายไดอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีหลักเกณฑท่ีเหมาะสมตามลักษณะ
ของภาษีแตละชนิดการจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐการมีรายไดท่ีเพียงพอกับรายจายตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังนี้โดยคํานึงถึงระดับข้ันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน
สถานะทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ”๒ 
 งบประมาณหมายถึงแผนการปฏิบัติการในรอบระยะเวลาหนึ่งๆขององคกรหรือ
หนวยงานท่ีแสดงเปาหมายวัตถุประสงคและกิจกรรมโครงการท่ีองคกรหรือหนวยงานจะดําเนินการ
พรอมแสดงจํานวนเงินงบประมาณการรายรับและรายจายแหลงท่ีมาท่ีไปของเงินและรายละเอียด
ตางๆท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมนั้นๆ ในชวงระยะเวลาท่ีกําหนดการจัดทํางบประมาณเปนการวางแผน
ทางการเงินท่ีถือเปนองคประกอบท่ีจําเปนและมีความสําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินงานหรือ
กิจกรรมตางๆ โดยปกติองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะใชงบประมาณเปนเครื่องมือทางการคลังท่ี
สําคัญในการบริหารจัดการการดําเนินกิจกรรมขององคกรใหบรรลุเปาหมายท้ังในดานการเมืองหรือ
ดานเศรษฐกิจ  ในเอกสารงบประมาณจะแสดงถึงประมาณการรายรับจากแหลงตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและแสดงการจัดสรรทรัพยากรไปเพ่ือกิจกรรมดานตางๆ ตามลําดับ
ความสําคัญมีการกําหนดตนทุนเปนจํานวนเงินผลประโยชนท่ีจะไดรับและระยะเวลาดําเนินการท่ี
แนนอนโดยการดําเนินกิจกรรมดังกลาวจะตองเปนแผนงานท่ีใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
การใชทรัพยากรอยางประหยัดและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ินกลาวไดวา
งบประมาณเปนเอกสารของรัฐท่ีสามารถสื่อถึงประชาชนเพ่ือใหไดรับทราบถึงการใชจายเงินภาษี
                                                           
 ๒จุฬาวรรณ เสาเวียง, การบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอโพนทอง 
จังหวัดรอยเอ็ด,รายงานการศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๓. 
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อากรตางๆ ท่ีประชาชนเสียใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะถูกนําไปใชจายในกิจกรรมดานตางๆกอ
เกิดผลงานท่ีใหประโยชนตอประชาชนอยางไรบางตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมการ
ดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพหรือไมเพ่ือประชาชนจะไดทราบและมีสวนรวมในการบริหาร
อีกท้ังยังเกิดความเต็มใจท่ีจะเสียภาษีอากรแกรัฐอยางครบถวน๓ 
 งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวยสวนท่ีสําคัญคืองบประมาณ
รายรับและงบประมาณรายจายการประมาณการดานรายรับจะเปนตัวกําหนดขนาดงบประมาณ
รายจายกลาวคืองบประมาณรายจายจะมากนอยแคไหนข้ึนอยูกับรายไดเปนสําคัญงบประมาณ
รายรับและรายจายในแตละปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมูลคาหลายลานบาทดังนั้นการใช
จายเงินตองสามารถแกไขปญหาและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพพรอมท้ังสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคกรปกครอง สวน
ทองถ่ินอยางไรก็ตามเพราะขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงมีนอย ไม
สามารถท่ีจะหารายไดไดเพียงพอกับการใชจายในแตละป๔ รายไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดเก็บเองมีจํานวนนอยดังนั้นองคกรปกครอง สวนทองถ่ินจึงประสบปญหาในดานงบประมาณท่ีมี
อยางจํากัดไมเพียงพอตอการจัดทําบริการสาธารณะใหกับประชาชนในทองถ่ินฉะนั้นการจัดการดาน
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพการใชจายท่ีเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนเกิดความคุมคาและ
เปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินนั้นเปนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับการจัดทํางบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ (๔) กําหนดใหรัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของรายไดของรัฐท้ังหมดในป ๒๕๔๔ และไมนอยกวารอยละ ๓๕
ของรายไดของรัฐท้ังหมดภายในป ๒๕๔๙ ผลของการจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน๘และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๓๐ (๔) กําหนดใหรัฐบาล
จัดสรรรายไดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตรา
ไมนอยกวา  รอยละ ๒๕ ต้ังแตปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไปและการจัดสรรเงินอุดหนุนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวาท่ีจัดสรรใหในปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงตลอด
ระยะเวลาท่ีผานมามีการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางของเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลลวน
สงผลใหฐานะการเงินการคลังของประเทศเปลี่ยนแปลงไปรายรับของรัฐบาลนอยลงสงผลให
งบประมาณท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับจัดสรรจากรัฐบาลลดนอยลงดวยเหตุผลเก่ียวกับ
                                                           
 ๓สํานักงานงบประมาณ, คูมือปฏิบัติการงบประมาณ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๒), หนา ๗๘. 
 ๔สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย, คูมือการจัดทํางบประมาณ, (กรุงเทพมหานคร : 
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย, ๒๕๕๓), หนา ๗๒. 

๕ 
 

 

ขอจํากัดของงบประมาณจึงทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทําการวิเคราะหงบประมาณเพ่ือ
ชวยใหผูมีหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับ การใชจายของหนวยงานสามารถตัดสินใจไดอยางมีเหตุผลโดย
สามารถแสดงใหเห็นไดวารายจายตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไวในงบประมาณ
จะสงผลตอการพัฒนาทองถ่ินอยางไรและการใชทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดความ
คุมคาหรือไมท้ังนี้เพ่ือจะชวยทําใหสามารถจัดสรรทรัพยากรของสังคมมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด๕ 
 เทศบาลตําบลทับชางเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีไดรับผลจากปญหา
เรื่องของขอจํากัดของงบประมาณเพราะในปจจุบันรายไดหลักของเทศบาลตําบลทับชางมาจาก
หมวดภาษีอากรท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลเชนภาษีมูลคาเพ่ิมภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีสุราภาษี
สรรพสามิตคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดินคาภาคหลวงแรคาภาคหลวงปโตรเลียม
นอกจากนั้นแลวรายไดหลักอีกทางหนึ่งของเทศบาลตําบลทับชางไดแกเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
สําหรับภาษีอากรท่ีเทศบาลตําบลทับชางจัดเก็บไดมีจํานวนนอยรายจายประจําเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง
ทําใหเทศบาลตําบลทับชางมีงบประมาณเหลือสําหรับโครงการพัฒนาในปริมาณนอย 

 
ตารางท่ี ๑.๑แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปและตามท่ีไดปฏิบัติจริงป 

พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ (หนวย : แสนบาท) 
 
 
ป 
 

โครงการท่ีปรากฏ 
ในแผนพัฒนาสามป (๑) 

โครงการท่ีปฏิบัติไดจริง (๒) 
 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

รอยละ งบประมาณ รอยละ 

๒๕๔๖ ๖๙ ๒๕๙.๐๕ - - ๑๑๕.๖๘ ๔๔.๖๖ 
๒๕๔๗ ๘๐ ๓๙๕.๒๘ - - ๑๒๖.๕๐ ๓๒.๐๐ 
๒๕๔๘ ๑๒๙ ๑,๒๐๔.๔๔ - - ๒๑๓.๘๖ ๑๗.๗๕ 
๒๕๔๙ ๑๕๕ ๙๑๗.๓๓๘๗ ๕๖. ๑๒๒๑๙ ๗๗ ๒๓.๙๖ 
๒๕๕๐ ๑๓๒ ๑,๒๓๙.๓๔ ๒๔ ๑๘.๑๘ ๑๕๔.๗๒ ๑๒.๔๘ 
๒๕๕๑ ๑๐๖ ๒๕๘.๐๓ ๗๐ ๖๖.๐๔ ๒๒๘.๘๐ ๘๘.๖๗ 
๒๕๕๒ ๑๓๖ ๒๙๙.๖๓ ๖๔ ๔๗.๐๖ ๒๓๑.๐๖ ๗๗.๑๑ 
๒๕๕๓ ๑๑๔ ๒๑๘.๓๐ ๕๑ ๓๘.๖๒ ๑๙๘.๖๕ ๖๗.๐๐ 

 
ท่ีมา:เทศบาลตําบลทับชาง (๒๕๕๔) 
 

                                                           
 ๕ไตรรัตน  โภคพลากรณ ,การบริหารงานคลั งและงบประมาณ ,  (กรุ ง เทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๗), หนา ๗๒. 
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๖ 
 

 

 จากตารางท่ี ๑.๑ จะเห็นวาการนําโครงการไปสูการปฏิบัติของเทศบาลตําบลทับชาง
จํานวนโครงการในแผนพัฒนามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนและลดลงสลับกันรวมท้ังงบประมาณท่ีปรากฏ                 
ในแผนพัฒนามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนและลดลงสลับกันเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับโครงการท่ีปฏิบัติไดจริง
จะเห็นวาจํานวนโครงการท่ีสามารถดําเนินการไดในปนั้นๆมีจํานวนนอยกวารอยละ ๕๐ สวน                
ของงบประมาณเชนเดียวกันโดยเพราะในป ๒๕๕๐ จํานวนโครงการท่ีปฏิบัติไดจริงจํานวน๒๔
โครงการและงบประมาณท่ีใชไป ๑๕๔.๗๒ เนื่องจากในป ๒๕๕๐ สภาเทศบาลตําบลทับชาง                
มีมติเห็นชอบมิใหตรารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากเหตุ
ดังกลาวเทศบาลจึงมีงบประมาณจํานวนจํากัดและสามารถดําเนินโครงการไดจํานวน ๒๔ โครงการ
ตามความจําเปนเทานั้น โครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาในแตละปของเทศบาลตําบลทับชางมี
จํานวนโครงการมากและงบประมาณสูงเกินงบประมาณท่ีเทศบาลตําบลทับชางจะสามารถ
ดําเนินการไดท้ังหมดเทศบาลจึงเลือกโครงการท่ีมีความสําคัญและเปนความตองการของประชาชน
มาดําเนินการกอน 
 ดวยความสําคัญของงบประมาณผูศึกษาจึงไดเกิดแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเลือกเปนกรณีเทศบาลตําบลทับชางอําเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรีเปนกรณีศึกษาเนื่องจากผูศึกษาในฐานะผูปฏิบัติงานดานแผนและงบประมาณ 
รวมท้ังผูมีสวนเก่ียวของสามารถทราบถึงปญหาการประมาณการรายรับและการประมาณการ
รายจายในแตละปวามีความเหมาะสมกับรายรับและรายจายจริงท่ีเกิดข้ึนหรือไมอีกท้ังยังทําใหทราบ
วางบประมาณในแตละปสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางคลอบคลุมหรือไม
และสามารถคาดการณงบประมาณในอนาคตเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนโดยสาเหตุ
จากงบประมาณรวมท้ังใชในการปรับปรุงการจัดทํางบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดพรอมท้ัง
ครอบคลุมปญหาท่ีเปนความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง 
 
๒. วัตถุประสงคการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาวิเคราะหความสอดคลองของงบประมาณกับแผนพัฒนาเทศบาลตําบล              
ทับชาง 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาวิเคราะหงบประมาณดานรายรับและดานรายจายของเทศบาลตําบล                 
ทับชาง 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีศึกษา ไดแก ความสอดคลองของการจัดสรรงบประมาณกับยุทธศาสตร               
การพัฒนาเทศบาลตําบลทับชาง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลดังนี้ คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

๗ 
 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารและยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๓.๒ ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากรท่ีศึกษา ไดแก ผูบริหารเทศบาลทับชาง จํานวน ๘ คน ผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน ๘ คน ผูนําหมูบาน จํานวน ๑๙ คน รวมท้ังสิ้น ๓๕ คน 
 ๓.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 พ้ืนท่ีท่ีดําเนินการศึกษา ไดแก เทศบาลตําบลทับชาง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุร ี 
 ๓.๔ ขอบเขตดานเวลา 
 ระยะเวลาท่ีศึกษา คือ ระเวลาตามปงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหวาง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔                
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
 
๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการแบบผสมผสานวิธีการวิจัยโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพเปน
หลักและใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเปนวิธีเสริมโดยมีเหตุผลและวิธีการศึกษาวิจัยคือ 
  ๔.๑.๑ การศึกษาขอมูลเอกสาร (Documentary research) โดยการศึกษา
คนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการเทศบัญญัติงบประมาณรายจายบทความวารสาร
วิทยานิพนธรายงานการวิจัยรายงานการประชุมและขอมูลจากอินเตอรเน็ตซ่ึงเปนขอมูลระดับทุติย
ภูมิเก่ียวกับประเด็นท่ีศึกษา 
  ๔.๑.๒ การศึกษาโดยใชแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีโดยเก่ียวของกับแผน
และงบประมาณการเงินการคลังการจัดเก็บรายได 
  ๔.๑.๓การสัมภาษณแบบเจาะลึกผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลตําบล
ทับชาง 
 ๔.๒  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีศึกษา ไดแก ผูบริหารเทศบาลทับชาง จํานวน ๘ คน ผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน ๘ คน ผูนําหมูบาน จํานวน ๑๙ คน รวมท้ังสิ้น ๓๕ คน 
 ๔.๓เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพดังตอไปนี้ 
  ๔.๓.๑ การศึกษาเอกสารทางวิชาการเทศบัญญัติงบประมาณรายจายบทความ
วารสารวิทยานิพนธรายงานการวิจัยรายงานการประชุมและขอมูลจากอินเตอรเน็ตท่ีเก่ียวของกับ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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๘ 

 

 

  ๔.๓.๒ การวิเคราะหขอมูลเอกสารวิชาการเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
บทความวารสารวิทยานิพนธรายงานการวิจัยรายงานการประชุมและขอมูลจากอินเตอรเน็ตท่ี
เก่ียวของกับงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ๔.๓.๓ แบบท่ีใชในการสอบถามเชิงโครงสรางลักษณะของเครื่องมือเปนคําถาม
ลักษณะปลายเปดใหเติมคําโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
   ๔.๓.๓.๑ ศึกษาวิธีการสรางแบบท่ีใชในการสอบถามเชิงโครงสรางแลว
จําแนกไดเปนดานตางๆ 
   ๔.๓.๓.๒ สรางแบบท่ีใชในการสอบถามเชิงโครงสรางแลวนําไปเสนอให
อาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและเสนอแนะเพ่ิมเติม 
   ๔.๓.๓.๓ จัดทําแบบท่ีใชในการสอบถามเชิงโครงสรางฉบับสมบูรณ 
  ๔.๓.๔ แบบสัมภาษณลักษณะของเครื่องมือเปนคําถามลักษณะปลายเปด 
 ๔.๔ การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  ๔.๔.๑ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจะใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาสาระ 
(Content Analysis) วิธีการดังกลาวจะกระทําโดยการแจกแจงเนื้อหาหรือแนวคิดท่ีปรากฏใน
เอกสารขาวสารคําพูดหรือภาพทําใหทราบโครงสรางและขอบเขตเนื้อหาอยางละเอียดสําหรับการ
วิจัยฉบับนี้ จะใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In- depth interview) โดยการสัมภาษณนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลและปลัดเทศบาลตําบลทับชางถอยคําจากการสัมภาษณ ท่ี
ไดจะนํามาวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา 
  ๔.๔.๒ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดยใชสถิติท่ี
ประกอบดวยคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คา PCI * และการวิเคราะหถดถอยพหุ 
(Multiple Regression Analysis)  
 
๕. ผลการวิจัย 
 ๕.๑ รายรับของเทศบาลตําบลทับชางอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีมากท่ีสุดคือหมวด
ภาษีอากร 
 ๕.๒ รายจายของเทศบาลตําบลทับชางอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีมากท่ีสุดคือ
รายจายประจําถาพิจารณาตามยุทธศาสตรมากท่ีสุดคือยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 ๕.๓ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอรายรับคือจํานวนครัวเรือนมีอิทธิพลกับภาษีสรรพสามิตและ
เงินอุดหนุนสวนจํานวนประชากรและความหนาแนนมีอิทธิพลตอภาษีแบงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
รายจายคือจํานวนครัวเรือนมีอิทธิพลตอรายจายงบกลางและรายจายประจํา 
 
 

๙ 
 

 

๖. ขอเสนอแนะ 
 ๖.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน : 
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลทับชางอําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี” มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
  ๖.๑.๑ ควรมีการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลใหมี
ความทันสมัยและเปนปจจุบันพรอมท้ังนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการทํางานของระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินเพ่ือเปนขอมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบการจัดเก็บภาษี
ของเทศบาล 
  ๖.๑.๒ เทศบาลควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือสํารวจแหลงรายไดของเทศบาล
แหลงใหมท่ีเทศบาลสามารถจัดเก็บไดตาม พ.ร.บ. เทศบาล 
  ๖.๑.๓ เทศบาลควรสงเสริมและสนับสนุนโครงการดานการสงเสริมอาชีพใหกับ
ประชาชนเพ่ือสรางเศรษฐกิจฐานรากใหมีความม่ันคงและสามารถขยายตัวไดทําใหฐานภาษีของ
เทศบาลเพ่ิมข้ึน 
  ๖.๑.๔ เทศบาลควรมีการประเมินผลโครงการแตละโครงการเพ่ือทราบถึงความคุม
ทุนในการใหบริการสาธารณะการใชงบประมาณของเทศบาลโดยนําระบบการประเมินผลงาน                        
มาตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลพรอมท้ังสรางดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล             
ของการดําเนินงานของเทศบาลโดยเทศบาลสามารถนําขอมูลท่ีไดมาประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพ่ือใหการจัดสรรงบประมารเกิดประโยชนสูงสุดและสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง
จํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๑.๕ การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลควรใหความสําคัญกับดานคุณภาพชีวิต
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและดานการเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนารายไดรวมท้ังการฝกอบรม
อาชีพในระยะสั้นใหกับประชาชนใหมากข้ึน 
  ๖.๑.๖ เทศบาลควรจัดทําตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุ
วัตถุประสงควาตรงตามความตองการของประชาชนหรือไมเพ่ือจะไดนําขอมูลดังกลาวมาใชในการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือใหมีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนและครอบคลุมทุก
ประเด็นอยางท่ัวถึง 
  ๖.๑.๗ เทศบาลควรสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลมีความรูและทักษะในการ
วางแผนกอนการปฏิบัติงานเพ่ือกระตุนใหบุคลากรของเทศบาลเกิดกระบวนการคิดอยางมีระบบ
และทํางานอยางมีประสิทธิภาพทําใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของหันมาใหความสําคัญกับการวางแผนงาน
กอนการปฏิบัติงานนําไปสูการปฏิบัติสงผลใหเกิดความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณท่ีเก่ียวกับ
การวางแผนกอนการปฏิบัติงานมากข้ึน 
  ๖.๑.๘ เทศบาลควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามบทบาทหนาท่ีหลักกอน
โดยใหมีความครอบคลุมและเปนไปอยางท่ัวถึงโดยมีการพัฒนายกระดับข้ึนทุกป 
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 ๖.๒ ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปปฏิบัติ 
  ๖.๒.๑ เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบในเรื่องการชําระ
ภาษีใหท่ัวถึงและครอบคลุมมากยิ่งข้ึนท้ังในรูปแบบของการปดประกาศการจัดทําแผนพับและ
ใบปลิวการออกบริการรับชําระคาภาษีนอกสถานท่ีการจัดทําโครงการอ่ืนๆเพ่ือเปนการกระตุนและ
สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในดานการเสียภาษีตลอดจนการพัฒนาแนวทางการจัดเก็บรายได
ใหมๆใหมีความทันสมัยยิ่งข้ึน 
  ๖.๒.๒ เทศบาลตองสรางความรวมมือกับผูนําเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือใช
ประโยชนสําหรับการสรางความเขาใจแกประชาชนเพ่ือใหเปนถึงความสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึง
จําเปนตองอาศัยงบประมาณจํานวนมากในแตละปเพราะผูนําเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลจะ
เปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับจากประชาชนในทองถ่ินและประชาชนใหการยอมรับและรับฟงความ
คิดเห็นของผูนําเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลการประสานงานท่ีดีจะทําใหผูนําเทศบาลและ
สมาชิกสภาบาลสามารถชักจูงใหประชาชนเห็นความสําคัญของการชําระภาษีเพ่ือประโยชนในการ
จัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
  ๖.๒.๓ การจัดเก็บภาษีของเทศบาลยังตองกําหนดอัตราภาษีหรือฐานภาษีท่ีรัฐบาล
กลางกําหนดซ่ึงเปนปญหาหนึ่งในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลแตการประเมินภาษีข้ึนอยูกับเทศบาล
ข้ึนอยูกับเจาหนาท่ีประเมินวาจะมีประสิทธิภาพมากนอยแคไหนดังนั้นเทศบาลควรมีการกําหนดเขต
ศักยภาพของพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกตางกันอยูแลวโดยลักษณะธรรมชาติเพ่ือจัดอัตรามาตรฐานสําหรับ
การจัดเก็บภาษีในแตละพ้ืนท่ีใหมีความสอดคลองกับศักยภาพจะทําใหเจาหนาท่ีสามารถประเมิน
ภาษีเปนไปตามเกณฑเทศบาลสามารถคาดคะเนผลการจัดเก็บรายไดอยางสอดคลองกับขอเท็จจริง 
  ๖.๒.๔ เทศบาลควรมีการสํารวจความตองการหรือความเดือนรอนเรงดวนภายใน
พ้ืนท่ีอยูเสมอเพ่ือท่ีจะสามารถวางแผนงานหรือดําเนินโครงการตางๆท่ีรัดกุมและชัดเจนเพ่ือให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดเกิดความพึงพอใจของประชาชน 
  ๖.๒.๕ การใชจายเงินงบประมาณควรคํานึงถึงความจําเปนความคุมคาโดยใชจาย
ในสวนตางๆใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดการจายขาดเงินสะสมควรกระทําใหนอยท่ีสุดหรือเทาท่ีมี
ความจําเปนเทานั้น 
  ๖.๒.๖ การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลควรท่ีจะจัดสรรงบประมาณรายจายให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนอยางแทจริงโดยพิจารณาถึงความสําคัญของปญหาของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเปนหลัก 
  ๖.๒.๗ เทศบาลควรพิจารณารูปแบบการทํารวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
เพ่ือพัฒนาทองถ่ินในสวนท่ีไมสามารถจัดสรรงบประมาณได 
  ๖.๒.๘ เทศบาลตองสงเสริมการพัฒนาการการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือเปด
โอกาส ใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาลโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม              
เปนหลักและความตองการของประชาชนตามวิธีการจัดสรรงบประมาณแบบมีสวนรวมเพ่ือจะได
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สงผลตอการพัฒนาของเทศบาลใหเปนไปอยางรวดเร็วและตรงกับความตองการของประชาชนและ
ชุมชนมากท่ีสุด 
  ๖.๒.๙ การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลควรพิจารณาตามวัตถุประสงคของ
ประชาชนมากกวาวัตถุประสงคของฝายบริหารโดยมีสมาชิกสภาเปนผูกลั่นกรองกอนการใหความ
เห็นชอบงบประมาณรายจายประจําป 
  ๖.๒.๓ เทศบาลควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณใหครอบคลุมทุกวัตถุประสงค                  
ของแผนงานหรือมีการปรับปรุงวัตถุประสงคของแผนงานเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ของเทศบาล 
 ๖.๓ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  ๖.๓.๑ ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนดวยการจัดสรรงบประมาณเปนไป
ตามความตองการของประชาชนหรือไมและสามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนในเทศบาลไดมาก
นอยแคไหนเพ่ือจะไดนําผลมาใชเปนเกณฑในการจัดทําการวิจัยครั้งตอไปใหมีความสมบูรณมาก
ยิ่งข้ึน 
  ๖.๓.๒ ควรมีการศึกษาถึงความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลตอการ
บริหารงานของเทศบาลเพ่ือประสิทธิภาพในการพัฒนาทองถ่ินซึ่งจะเปนประโยชนโดยตรงตอ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
  ๖.๓.๓ ควรทําการศึกษาโดยเพ่ิมปจจัยดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของท้ังปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกของเทศบาลเพ่ือจะทําใหทราบไดวาปจจัยใดบางท่ีมีผลตอรายรับและรายจายของ
เทศบาล 
  ๖.๓.๔ ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนเพ่ือจะทํา
ใหทราบถึงแนวทางในการดําเนินงาน 
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หนังสือช่ือ : I  AM  MALALA   
ช่ือผูแตง : Malala Yousafzai  
ช่ือผูแปล : สหชน สากลทรรศน  
สํานักพิมพ : สํานักพิมพมติชน : ๒๕๕๗ 
 
๑.บทนํา 
 Malala Yousafzai  เด็กหญิงท่ีถูกยิงศีรษะประสงคตอชีวิตเพียงเพราะอยากไปโรงเรียน  
จากเหตุการณนั้นสงผลเปนปรากฏการณทางสังคมโลกตอสิทธิเด็ก ผูหญิงกับการศึกษา รวมท้ัง
สะทอนภาพความจริงเก่ียวกับความรุนแรงทางการเมือง ความเชื่อ ศาสนา และสิทธิพลเมืองของ
กลุมนักรบฏอลิบาน (Taliban)ท่ีเปนผูปกครองประเทศปากีสถานในชวงเวลานั้น และจากความ
รุนแรงนั้นสะทอนความจริงของเด็กหญิงคนหนึ่งท่ีทําดวยเจตนาท่ีมุงม่ัน บริสุทธิ์ จนทําให Malala 
ไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเขารับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ในวัย  ๑๗ ป หญิงสาวท่ีปรากฏภพ
ดวงตาสดใส สะทอนถึงความมุงม่ัน และประวัติของการตอสูเพ่ือใหไดมาซ่ึง “เปาหมาย” ท่ีเรียกวา 
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“สิทธิ” ทางการศึกษาสําหรับเด็กและสตรี  รวมไปถึงบทบาทของเด็กหญิงผูเปนแรงบันดาลใจใหกับ
เยาวชนท่ัวโลกในเรื่องการศึกษา ดังคํากลาวของคณะกรรมการมอบรางวัล ใหเหตุผลในการตัดสิน
ใหรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพแก Malala วา”  

 “แมจะยังเปนเยาวชน แต Malala Yousafzai ไดตอสูเพ่ือสิทธิในการศึกษาของ
เด็กผูหญิงมาหลายป และเปนตัวอยางใหกับเด็กๆและเยาวชนไดเห็นวา พวกเขาก็สามารถท่ีจะมี
สวนในการเปลี่ยนแปลง ในสิ่งท่ีพวกเขาเผชิญอยู...มาลาลา ไดแสดงใหเห็นถึงสิ่งนี้ แมในสถานการณ
ท่ีอันตรายท่ีสุด และเธอไดกลายเปนตัวแทน เปนปากเสียง เพ่ือสิทธิในการศึกษาของเด็กผูหญิงท่ัว
โลก” 

หนังสือเลมนี้ในภาพรวมเปนบันทึกเรื่องเลาประวัติดวยตัวเองของของ Malala Yousafzai  
ท่ีเกิดเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ณ เมืองมินโกรา (Mingora) เขตสวัด (Swat) จังหวัดไค
เบอรปคตุนควา (Khyber Pakhtunkhwa) พอของเธอนายไซอุดดิน (Ziauddin) เปนเจาของ
โรงเรียนสตรีแหงหนึ่งในเขตสวัด (Swat)  ในชวงตนป ๒๕๕๐ อิทธิพลของกลุมนักรบติดอาวุธหัว
รุนแรงฏอลิบาน (Taliban) ไดขยายตัวเติบโตข้ึน มีมัวลานา ฟาสลูลลาห (Maulana Fazlullah) 
เปนผูนําอาศัยผลประโยชนจากชวงเศรษฐกิจท่ีกําลังซบเซาทําการรวมอํานาจในเขตสวัด การสอน
กฎหมายศาสนาอิสลามผานทางวิทยุกระจายเสียง FM และเปนท่ีนิยมอยางแพรหลายในเขต
ปกครองของกลุมในชวงเวลานั้น 

 หนังสือนี้จึงเปนบันทึกชีวิตท่ีเธอบันทึกไว แมจะผานการประดิษฐสรางผานตัวหนังสือ
และการเลาเรื่องท่ีผานการกลั่นกรองมาบางแลว แตนัยหนึ่งไดสะทอนใหเห็นวา “เธอ” พยายามเลา
ใหเห็นถึง “โอกาสทางการศึกษา”ท่ีตองด้ินรนแสวงหา หรือ “การศึกษาคือฐานของการพัฒนา” 
ท่ีหมายถึงการพัฒนาตนเอง คน ท้ังเด็กและสตรี ในสังคมท่ีเธออยู โดยเฉพาะความเทาเทียมทาง
การศึกษาของเด็กและสตรีในชุมชนของท่ีเธออยูอาศัย ถึงแมเรื่องราวใน I AM MALALA จะเกิดข้ึน
ในปากีสถาน ซ่ึงอาจจะดูไกลตัว แตประเด็นความคิดในหนังสือเลมนี้ ไมใชเรื่องไกลตัวเลย เพราะมัน
คือปรากฏการณหนึ่งของการตอสูเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยในสังคมท่ีเธออยูอาศัย 
และการตอสูนั้นยังนับเปนแรงบันดาลใจตอประชาคมโลกดวยเชนกัน  ดังคําท่ี Malala กลาวกับท่ี
ประชุมในองคการสหประชาชาติวา "หยิบหนังสือของเราและปากกาของเราข้ึนมา มันเปนส่ิงท่ี
ทรงอานุภาพกวาอาวุธ เด็กหนึ่งคน ครูหนึ่งคน หนังสือหนึ่งเลม และปากกาหนึ่งดาม เปล่ียนโลก
นี้ได" 
  บันทึกนี้ยืนยันความเชื่อของเธอท่ีวา “ปากกาสามารถสูกับปลายกระบอกปนได” เธอ
เขียนเรื่องราวของเธอ อธิบายความไมเทาเทียมของมนุษยในปากีสถานใหผูคนไดรับรู พรอมคืนกลับ
เปนความตระหนกรู จากผูคนท่ัวโลก ท่ีชวยสงเสริมใหเกิดความพยายามท่ีจะชวยเหลือ และ
ยกระดับสังคมในปากีสถาน ไปสูการลดความรุนแรงทางการเมืองและความเชื่อทางศาสนาแมผลจะ
เกิดข้ึนไมไดมากก็ตาม  
 
 

๒.การศึกษาท่ีตองตอสู 
 “...เด็กและสตรีถูกทารุณและเขนฆาบนแผนดินปากีสถานอาจเปนเรื่องเกือบธรรมดาไป
เสียแลว ไมใชเพราะพ้ืนฐานของคนปากีสถานคือคนเหี้ยมโหด แตดวยคําสอนท่ีถูกบิดเบือนซ่ึง
กลุมฏอลิบาน (Taliban) ยึดถือท้ังยังพยายามใชหลักคําสอนนั้นมาครอบใหชาวปากีสถานตองทํา
ตาม สิทธิตางๆ ซ่ึงเด็กและสตรีควรมีจึงลดทอนเหลือเพียง 'ผูหญิงเหมือนสัตวเล้ียง' ท่ีตองรอรับ
ความชวยเหลือจากผูชายเทานั้น หรืออีกนัยหนึ่ง ผูชายคือเจาชีวิตของสตรีปากีสถาน จะทําอะไรตอ
พวกเธอก็ได ไมเวนแมการทํารายหรือฆา…” นี้คือขอความบางสวนท่ีบันทึกอยูในหนังสือนี้ 
 หนังสือเลาถึงประสบการณการเรียกรองผานการ “ทํา” คือการด้ือแพงท่ีจะไมปฏิบัติตาม
กฎของกลุมฏอลิบาน (Taliban) ท่ีมีอํานาจในการปกครองประเทศในชวงเวลานั้น ท่ีดําเนินนโยบาย
แบบเข็งกราว และมีนโยบายวาสตรีและผูหญิงไมควรเรียนหนังสือ  Malala เปนเด็กหญิงท่ีกลา
แสดงออกคนหนึ่งท่ีรักเรียนและการทํากิจกรรม ซ่ึงไมนาแปลกสําหรับสังคมเสรี แตเด็กผูหญิงแบบ
เธอเปนเสมือนอาชญากรในสายตาของใครหลายคน ภายในสังคมจารีตอยางปากีสถาน  ระหวาง
ท่ีมาลาลาเดินทางกลับจากโรงเรียน ทหารนักรบฏอลิบาน (Taliban)ยิงศีรษะเธอ เพียงเพราะเธอ
เปนเด็กหญิงท่ีอยากไปโรงเรียน การไมสนใจกฎท่ีหาม และยังคงไปเรียนหนังสือเทากับเปน “การ
ทาทาย” และ “ตอตาน”  
 ดังนั้นส่ิงท่ีเธอทํา เทากับเปนผูตอตาน และพฤติกรรมนั้นจึงตกเปาสังหารของกลุมฏอลิ
บาน (Taliban) เพราะ Malala เปนผูทําลายกรอบท่ีฏอลิบาน (Taliban) สรางข้ึน แต Malala ก็มี
ทัศนะวา ฏอลิบาน (Taliban) อางคําสอนท่ีไมตรงกับเจตนารมณทางศาสนา การบิดเบือน คําสอนท่ี
แทจริง และทัศนะนั้นจึงมีผลตอพฤติกรรมความเชื่อดวยการท่ี...เธอยังคงไปเรียนหนังสือ เธอยังคง
อานหนังสือ  เขียนหนังสือ ท้ังกลาพูดในสิ่งท่ีควรพูด  กลาทําในสิ่งท่ีควรทํา... พฤติกรรมนี้ถูกตีตรา
วาเปนผูนอกคอกจากฏอลิบาน (Taliban) รวมท้ังเปนการทาทาย แตการทาทายของเธอมาจากฐาน
คิดและความเชื่อทางศาสนาท่ีวา “...ถาพระเจาทรงตองการใหเราเปนอยางนั้น พระองคก็คงไม
สรางมนุษยใหแตกตางกันเสียขนาดนี้หรอก...” (มาลาลา ยูซาฟไซ,๒๕๕๗ :๑๒๙) จากความเชื่อ
ดังกลาวเธอจึงตองการเปนผูปลดเปลื้องตอความเชื่อนั้น ดวยความรู ปญญา และการศึกษา  สิ่งท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงโลก และปลดแอกผูคนจากกรงขังทางความคิดไดคือการศึกษา ซ่ึงทําไดโดย "เด็กหนึ่ง
คน ครูหนึ่งคน หนังสือหนึ่งเลม และปากกาหนึ่งดาม" 
 ดังนั้นพฤติกรรมและการกระทําท่ี Malala ใชอธิบายตัวเองตอการศึกษา รวมท้ังรณรงคให
เด็ก สตรีอ่ืนไดรับการศึกษาดวย เพราะเกิดจากการถูกปลูกฝงในเรื่องการศึกษา ประกอบกับการท่ี
บิดาของเธอ เปนเจาของโรงเรียนท่ีมองวาการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนามนุษย และในเวลา
เดียวกันการพัฒนานั้นจะกลายเปนกลไกสําคัญท่ีทําใหมนุษยในสังคมนั้นกลายเปน “คนคุณภาพ” 
ท่ีจะตองไดรับการสนับสนุนใหมีหรือสงเสริมใหมีอยางเปนระบบในทุกสังคมและประชาชาติ 
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ภาพท่ี ๑ : Malala ขณะเขารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจําป ๒๕๕๗ ท่ีกรุงออสโล ประเทศ

นอรเวย เม่ือวันท่ี ๑๐ ธ.ค.๒๕๕๗ 
 

 
๓.การศึกษาเปนของมนุษยทุกคน บทอันวาดวยเสรีภาพและการพัฒนา  

ฏอลิบาน (Taliban) นํากฎหมายอิสลามท่ีเขมงวดท่ีสุดเขามาใช การควบคุมคนใหอยู
ภายใตการปกครองดวยกระบอกปน ผสมกับการลางสมองดวยอุดมการณทางศาสนา ดังนั้น การบ่ัน
ทอนเรื่องการศึกษาจึงเปนกลยุทธอีกอยางหนึ่ง บรรดาโรงเรียนจึงถูกวางระเบิด ครูและนักเรียนถูก
ลอบทําราย ประชาชนแสดงความคิดเห็นได แตตองเปนความเห็นท่ีไปในทางเดียวกับฏอลิบาน 
(Taliban) เทานั้น ผูท่ีเห็นตางจะตองเผชิญกับความตาย 

ในสายตาชาวโลก ฏอลิบาน (Taliban) มีภาพลักษณท่ีไมสูดีในเรื่องการปฏิบัติตอผูหญิง 
ผูหญิงมีคาแทบไมตางจากวัวควาย หนาท่ีมีเพียงดูแลบานและใหกําเนิดลูกเทานั้น ฏอลิบาน 
(Taliban)บิดเบือนคําสอนของอิสลาม และสั่งหามไมใหผูหญิงไปโรงเรียน ผลของการขาดการศึกษา
คืออวิชชา คนท่ีไรการศึกษาอาจถูกชี้นําหรือลางสมองไดงาย ผูหญิงท่ีไรการศึกษาตองพ่ึงพาผูชายไป
ตลอดชีวิต 

แตสังคมในอุดมคติของเด็กหญิง Malala คือสังคมท่ีมีเสรีภาพ ทุกคนเทาเทียมกัน ทุกคน
สามารถเปดปากหรือจรดปลายปากกาแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน เพราะเธอเชื่อวาพระเจามี
เหตุผลท่ีสรางมนุษยข้ึนมาอยางหลากหลาย และตองเปนสังคมท่ีปราศจากความรุนแรง สําหรับเธอ 
หนทางเดียวท่ีจะปลดปลอยผูคนสูเสรีภาพไดคือการศึกษา เพราะการศึกษาเปนสิ่งทรงพลังท่ีจะชวย
ขจัดความเขลา ความยากจน และความเหลื่อมล้ําในสังคม 

Malala มองวา การศึกษาไมใชเรื่องของตะวันตกหรือตะวันออก หากแตเปนเรื่องของ
มนุษยทุกคน การศึกษาไมไดหยุดแคเพียงปอนขอมูลตางๆ เขาไปในสมองของนักเรียน แตตองเปน

การศึกษาท่ีสอนใหคนกลาต้ังคําถาม กลาแสดงความคิดเห็น และกลาแสดงตัวตนของตัวเอง 
การศึกษาในอุดมคติคือการมีความคิดเชิงวิพากษ ดังเชนมาลาลาและพอของเธอดําเนินและปฏิบัติ
อยู พรอมทัศนะท่ีวา “ในเม่ือนักการเมืองลวนงอยเปล้ีย-ก็ตองมีใครสักคนพูดอะไรออกมา” 
 
๔. ความตาย : บทลงโทษของผูแข็งขืนตอโองการ  

สถานการณความขัดแยง และการใชความรุนแรง ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีปากีสถานและ
ตะวันออกกลางอ่ืนๆ ซ่ึงมีกองกําลังติดอาวุธควบคุมอํานาจอยูคลายการตีกรอบหนาและแข็งใหคน
บริสุทธิ์ดําเนินชีวิตไปตามครรลองท่ีกองกําลังฯตองการใหเปน แตแนนอนวายิ่งกรอบหนาเทาไร 
พ้ืนท่ีถูกบีบอัดมากแคไหน แรงดันภายในนั้นยอมมากข้ึนทุกวี่วัน จนระเบิดออกไมวันใดก็วันหนึ่ง... 
 ความรุนแรงของผูดื้อแพง ความตายเปนสัญลักษณของการหยุดเพ่ือยั้ง พฤติกรรมท่ีอยู
นอกเหนือการกําหนดหรือการสั่ง ในวันท่ี มาลาลา ถูกกลุมนักรบฏอลิบาน (Taliban) ไดทําการ
สังหารเพ่ือ “สั่งสอน” ผูขัดคําสั่ง  “ทวากระสุนนัดนั้นไมฆาเธอ” ซํ้ายังสงให Malala Yousafzai 
เปนท่ีรูจักท่ัวโลกในฐานะ 'ตัวแทนแหงสันติภาพ' 
 เหตุการณเกิดข้ึนเม่ือ 

“...๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ Malala  ถูกลอบยิงจากมือปนฏอลิบาน (Taliban) ขณะเธอนั่งรถ
โรงเรียนกลับบาน โดยมีมือปนสวมหนากากไดหยุดรถโรงเรียน  มีผูบาดเจ็บจากการลอบยิงครั้งนี้ ๓ 
คน สวน Malala  โดนกระสุนสองนัด นัดหนึ่งท่ีศีรษะ และอีกนัดหนึ่งท่ีตนลําคอ ทําใหเธออยูใน
สภาพบาดเจ็บสาหัสอยูหลายวันจนเม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ กลุมผูนําศาสนา ๕๐ คนใน
ปากีสถานไดออกแถลงการณฟตวา (fatwa) แสดงความไมเห็นดวยกับเหตุการณลอบยิงครั้งนี้ แต
ไดรับตอบกลับจากพวกฏอลิบานวาพวกเขาต้ังใจจะฆามาลาลาและบิดาของเธอใหไดจริงๆ จนเม่ือ
วันท่ี ๑๕ ตุลาคมเธอไดถูกยายไปรักษาตัว ท่ีประเทศอังกฤษ…” 

ในนาทีท่ีมาลาลาถูกยิงแลวตองผาตัด ในความรูสึกของพอบอกวาลูกเปนเหมือนจักรวาล
สําหรับพอ หนังสือใหรายละเอียดรวม ๆ วา “...สําหรับพอลูกคูนี้ ลูกเปนเหมือนมิตรสหายท่ีเคียงบา
เคียงไหลในการตอสู คือไมไดสอนเพียงหนังสือ แตสอนวิธีคิด วิธีมองโลก โดยยึดม่ันศรัทธาใน
ศาสนา เขาจึงพูดถึงความดีตลอด...” 
 จากเหตุการณลอบสังหารฏอลิบาน (Taliban) มอบความตายใหแกเด็กสาวคนหนึ่ง 
บทเรียนท่ีสั่งสอนผูแข็งขืน ในความเปนจริงเหตุการณนั้นควรท่ีจะเงียบงันไปพรอมกับควันจางๆ 
จากปลายกระบอกปน แตเหตุการณไมไดเปนเชนนั้นภาพขาวท่ีปรากฏ คือ เด็กถูกยิงเพราะไป
โรงเรียน  กลายเปน “ปรากฏการณ” ไปท่ัวโลก พรอมกับขอเท็จจริงอีกหลายมุมเก่ียวกับ
สถานการณความรุนแรงทางการเมืองในประเทศปากีสถานในชวงเวลานั้น  ภาพของเธอถูกจับจอง
มาพรอมกับ “การศึกษา” เพ่ือการพัฒนา “สิทธิเสรีภาพทางการศึกษา” หรือรวมไปถึง “เด็ก 
สตรีกับพ้ืนท่ีทางศาสนาและความเช่ือ” จากสถานการณและบทบาทของเธอในฐานะผูสรางแรง
บันดาลใจในประชาคม จนไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเขารับรางวัลสาขาสันติภาพ  
 จากเหตุการณลอบสังหารไดขอสรุปวา 
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มฤตยูมิอาจครา “วิถีแหงผูกลา” 

 
ภาพท่ี ๒ Malala เขาพบ Barack Obama ประธานธิบดีสหรัฐอเมริกา และครอบครัว Michelle 

Obama และ Malia Obama ท่ีทําเนียบประธานาธิบดี เม่ือ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
๕. ผูสรางแรงบันดาลใจ และ Noble Prize รางวัลแหงผูกลา  
 ความกลา และการรณรงคอยางตอเนื่องเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาของ เด็ก 
และสตรี ทําให Malala ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ท่ีมีอายุนอยท่ีสุด อายุ ๑๗ ปในขณะนั้น 
โดยไดรับรางวัลรวมกับนายไกรลาศ สัตยาธี นักรณรงคเก่ียวกับสิทธิเด็กในอินเดีย วัย ๖๐ ป การ
ไดรับรางวัลดังกลาวจึงเหมือนเปนภาพสะทอนของความกลา และการสรางแรงบันดาลใจแกเด็ก
และสตรีท่ัวโลก ท่ีแสดงใหประจักษวา “พลังของเยาวชน” มีจริงและสามารถสรางใหเกิดผลในเชิง
ประจักษได พลังเยาวชนเชน Malala หากเกิดข้ึนแลวจะหยุดไมได เพราะพลังของเด็กคือการมองไป
ท่ีอนาคต อนาคตท่ีพวกเขาตองไปดําเนินชีวิต จุดท่ี Malala เห็นเหมือนกันคือเราจะอยูบนโลกนี้โดย
ท่ีไมมีการศึกษาไดอยางไร 
 ภาพลักษณท่ีชัดเจนของผูกลา 

“การศึกษาคือส่ิงเดียวท่ีทําใหคนอยูในอนาคต หนังสือ I Am Malala พูดเรื่องอนาคตใน
มือเรา คุณจะดึงอนาคตออกจากมือเราไดอยางไร คุณไมใหเราเรียนแลวคุณจะใหเราถอยหลังไปอยู
กับอดีตหรืออยางไร มันเปนไปไมได ในขณะท่ีฏอลิบาน (Taliban) พยายามปอนบางอยาง มาลาลา
ก็พยายามทําลายกําแพงนั้น” หนังสือเลมนี้เลาไวอยางนั้น 

หลังจากท่ีมาลาลาไดรับรางวัลโนเบล มาลาลายิ่งเปนเปาหมายสังหารสําคัญของฏอลิบาน 
(Taliban) เธอยังกลับเขาประเทศปากีสถานไมได แตเสียงท่ีเธอสงผานท้ังบนเวทีสหประชาชาติและ
ในหนากระดาษของหนังสือ I Am Malala ถูกตีแผใหคนในประชาคมโลกนี้รับรูอยางกวางขวาง  

แมเธอจะกลับบานในปากีสถานไมไดตลอดชีวิต ทวาชื่อของหญิงสาวคนนี้จะสรางแรง
กระเพ่ือมใหทุกคนไดเขาใจคําวา ‘สิทธิเสรีภาพ’ และสามารถเกิดข้ึนไดจาก ‘พลังเยาวชน’ เชนเธอ
และคนอ่ืน ๆ อีกจํานวนมาก ขอเพียง “เริ่ม” และลงมือ “ทํา” 

รางวัล Noble Prize คือสิ่งกระตุนใหการ “เรียน” จะยังคงดําเนินตอไป  
ดังทัศนะท่ีกลาวในคราวไดรับรางวัลวา 
“เม่ือฉันรูวาไดรับรางวัล โนเบล สาขาสันติภาพ ฉันตัดสินใจวาจะไมลาเรียน ฉันควรจะ

เรียนจนครบชั่วโมงเรียนท่ีมี .. ฉันเขาเรียนวิชาฟสิกส แลวก็วิชาอังกฤษ ฉันก็เรียนเหมือนวันปกติ” 
เปนคําบอกเลาของผูเขียน แตนัยหนึ่งไดกอใหเกิดการสรางแรงบันดาลใจแกคนจํานวนมาก ดังท่ี 
IUrban ไดกลาวถึง Malala ในฐานะเปนแบบท่ีควรจดจําวา “...ขอรวมช่ืนชมในความกลาหาญ
ของ มาลาลา และความมุงม่ันยืนหยัดในสิ่งท่ีเปนประโยชน และมีความสําคัญตอชุมชนของตัวเอง 
กรณีของ มาลาลา เปนตัวอยางท่ีดี ท่ีพลเมืองคนธรรมดาๆคนหนึ่ง จะมีความกลาหาญ และลุกข้ึน
ตอตานคนท่ีใชอาวุธเขาควบคุมชุมชน เธอกลาหาญท่ีจะตอสูเพ่ือปกปองสิทธิท่ีเธอเชื่อวาเธอควรจะ
ไดรับ โดยไมเกรงกลัวตอผูท่ีใชอาวุธและกําลัง…” 
 
๖. ปน ปากกา และหนังสือ 

จากเหตุการณชีวิตท่ีเกิดข้ึนจริงของ Malala ทําใหเกิดหนังสือเรื่อง I Am Malala ซ่ึง 
Malala เปนผูบันทึกเรื่องดวยตนเอง โดยบอกเลาเรื่องราวชีวิตและการตอสูของเธอกับพอใน
ปากีสถาน ท้ังยังไดนักขาวดีเดนอยางคริสตินา แลมบ (Christina Lamb) เปนผูถายทอดขอมูลภูมิ
หลังทางประวัติศาสตรและการเมืองของประเทศนี้ ทําให I Am Malala เปนหนังสือท่ีหลากหลาย
ท้ังประสบการณตรงในพ้ืนท่ี และมุมมองรวมกับมิติทางสังคมอ่ืนท่ีแตกตาง  

พรอมกันนั้นหนังสือเลมนี้ ยังเปนหลักฐานยืนยันวาอานุภาพแหง “ปากกา” หนังสือเลม
เดียว ขอเขียนเรื่องเดียว ทําใหท่ัวโลกรับรูถึงความอยุติธรรม ความไมเสมอภาค และความผิดปกติ
ของความเชื่อ และการแสดงออกตอความเชื่อผานการเมือง การปกครอง ทําใหชื่อของมาลาลาเปน
ท่ีจดจํา นิตยสาร Forbes จัดใหเธอเปนหนึ่งในผูทรงอิทธิพลท่ีสุดของโลก และเปนบุคคลอายุนอย
ท่ีสุด ท่ีไดรับการเสนอชื่อใหไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในป ๒๕๕๗ 

“อาวุธ” ของมาลาลามีแสนยานุภาพมากกวาปนชนิดใดๆ ใครวาปากีสถานเปนเรื่องไกลตัว 
ไมวาประเทศไหนบนโลกลวนมีประวัติศาสตรการตอสูทางการเมือง ทุกประเทศลวนมีพัฒนาการ
และจุดบอด มนุษยทุกหนแหงลวนมีความคิดจิตใจไมตางกัน การอานเรื่องของคนอ่ืน จึงเปนเหมือน
กระจกเงาท่ีสะทอนตัวตน เพ่ือใหเราตรวจสอบตัวเอง 

ดังทัศนะของ ดร.สิริกร มณีรินทร อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีใหคํา
นิยมเสริมในหนังสือเลมนี้ไววา “ในหนังสือมีตอนหนึ่งท่ีมาลาลาไปไดยินขาวเบเนซี บุตโตถูกฆาตาย 
แลวมีคนบอกวาดีแลวท่ีถูกฆา มาลาลาก็มาเลาใหพอฟง พอก็บอกวาอยางไรก็ตองเรียนศาสนา 
เพราะเราตองพ่ึงครูสอนศาสนาเพ่ือสอนอัลกุรอาน แตลูกมีอิสระท่ีจะตีความ (มาลาลา ยูซาฟไซ
,๒๕๕๗ :๑๓๙) การสอนใหเขาใจพรอมท้ังสงเสริมวิธีการคิดอยางเปนระบบระหวางความรู ความ
จริงและความเชื่อ จึงเปนเหมือนแสงท่ีปลายอุโมงคใหเกิดการเรียนรูและเขาใจตอวัฒนธรรมทาง
การศึกษาท่ีมีเปาหมายเพ่ือการศึกษาเปนสําคัญ  
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ส่ิงท่ีมาลาลาตอสูอยูคือพลังท้ังท่ีเปนอาวุธ พลังของกลุมผูชายท่ียึดเอาหลักศาสนามากดข่ี
ผูหญิงและคนในสังคม แลวยังตองตอสูกับบริบทสังคมในปากีสถาน คือการท่ีเด็กผูหญิงจะออกมา
พูดหรือชี้นําสังคมมันเปนสิ่งไมควรพึงปฏิบัติ ดังนั้นมาลาลาจึงยืนอยูทามกลางพายุหลายดานมาก” 
ดังทัศนะของพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผูอํานวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ก็บอกวาโอกาสท่ีมาลาลา
ไดมาจากครอบครัว คือครอบครัวเปดโอกาสใหคิดแตกตางได “…การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดจาก
การใชอํานาจเกินขอบเขต อีกมุมหนึ่งของการกดข่ีมันมีมุมของการเลือกปฏิบัติอยูดวย มาลาลาเอง
เปนกลุมชาติพันธุเดียวกับฏอลิบาน (Taliban) ดังนั้นสิ่งท่ีเธอตอสูอยูไมใชแคกรอบของรัฐชาติ
เทานั้น แตเปนกรอบของการมีอยูของกลุมชาติพันธุ แมเปนศาสนาเดียวกันแตเธอก็ตอสูกับอํานาจ
กลุมศาสนาท่ีติดอาวุธ...” 
 แมเรื่องราวจะผานไป แตการตอสูยังไมไดจบอยูแคนี้ เพราะในความเปนจริงปน ปากกา 
และหนังสือ สะทอนความตางท่ียังคงมีอยูในจริงในสังคมโลกท่ีไมเฉพาะ Malala แตยังคงหมายถึง
ความจริงท่ีจะตองยึดยืนใหปรากฏวาการศึกษาคือพลังแหงอนาคตเหมือนท่ีมาลาลา ทําและดําเนิน
พรอมตอสูมาจนกระท่ังเกือบท้ิงชีวิตในเหตุการณนั้น แตเปนเครื่องยืนยันไดอยางหนึ่งวา “ปน” และ
ความรุนแรงไมสามารถพรากพราความมุงม่ันต้ังใจได 

 
๗.ความเปนอ่ืนท่ีตองไมแตกตาง 
 มีประเด็นท่ีนาสนใจปรากฏในบันทึกบอกเลาอีกจํานวนมาก แตภาพท่ีประสงคนําเสนอคือ
การมุงเปาหมายไปท่ีการสื่อสารท่ีสะทอนความจริง ความเหมือนและความตาง  ของความเชื่ออุดม
คติทางการเมือง และการใชความเชื่อ ผานการเมืองและการปกครองนั้น ดังกรณีท่ีกลุมฏอลิบาน 
(Taliban) ไดเขามาปกครองประเทศในชวงเวลาหนึ่ง โดยนําระบบเผด็จการท่ีอิงแอบอยูกับระบบคิด
ทางศาสนา มาใชเปนกรอบในการบริหาร หรือการจัดการ ทําใหวิถีชีวิต นับต้ังแตการเปนอยูถูก
เง่ือนไขทางศาสนาและการปกครองทางการเมืองครอบ “ขัง” ไว  ซ่ึงในหนังสือนี้มาลาลา ไดบันทึก
และเลาไววา “พวกฏอลิบาน (Taliban) พรากเสียงเพลงไปจากพวกเรา จากนั้นก็พรากพระพุทธรูป 
และทายสุดพวกเขาก็พรากประวัติศาสตรของพวกเรา...ฏอลิบาน (Taliban)ทําลายพระพุทธรูป 
รวมถึงสถูปตาง ๆ ท่ีเราเคยใชเปนท่ีวิ่งเลนสถานท่ีเหลานั้นอยูมานานหลายพันป และเปนสวนหนึ่ง
ของประวัติศาสตรของเราต้ังแตสมัยจักรวรรดิ์คูซาน พวกนั้นเชื่อวารูปปนและภาพวาดถือเปนฮา
ราม  หรือเปนสิ่งหม่ินศาสนา เปนบาป สิ่งเหลานี้จึงหลายเปนของตองหาม...” (มาลาลา ยูซาฟไซ
,๒๕๕๗ :๑๒๘)  
 ความแตกตางระหวางศาสนา ความเชื่อ แนวคิด นโยบายทางการเมือง สงผลเปนการ
แสดงออกเปนพฤติกรรม และการกระทํา นัยหนึ่งเปนความงดงาม นัยหนึ่งเปนความขัดแยงแขงขัน 
หรือสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมและการกระทํา กระท่ังกลายเปนความบกพรองลมเหลวในการ
ดําเนินชีวิตหรือการอยูรวมกันในชุมชนและสังคม  
 
 

๘.บทสรุป 
 บันทึกบอกเลาของ Malala อาจดูเหมือนเหมือนเรื่องเลา หรือบันทึกของนักบันทึกท่ีมี
ปรากฏอยูท่ัวไป แตบันทึกเหลานั้นไดสะทอนใหเห็นขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร สถานการณ และ
การเมืองไดอยางหนึ่งวา การใชอุดมคติทางศาสนา การเมือง ไดกลายเปนเง่ือนไขในการกอหรือ
สรางความรุนแรงใหเกิดข้ึนระหวางมนุษย และในเวลาเดียวกัน  การตีความทางศาสนาท่ีคับแคบ 
รวมไปถึงการนําไปใชดวยความเชื่ อว า เปนสิ่ งสร าง ท่ีสมบูรณและพรอม  ไดกลายเปน 
“โศกนาฏกรรม”  ทางศาสนาท่ีอยูในปากีสถาน ฏอลิบาน (Taliban) ถูกเลาผานหนังสือถึงการ
ทําลายลางทางความเชื่อกรณีการทําลายพระพุทธรูปอันเปนสัญลักษณความตางทางความเชื่อของ
พวกเขา การหามสตรีเรียนหนังสือ รวมไปถึงการใชความรุนแรงตอการศึกษาของสตรี เด็ก หรือผูท่ี
ไมเชื่อฟงและนําไปสูการจัดการศึกษาโดยไมฟงคําทัดทาน สิ่งท่ี Malala แสดงออก เรียกรองจน
ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และองคกรสหประชาชาติยังไดกําหนดวันเกิดของเธอ คือ ๑๒ 
กรกฏาคม ค.ศ.๑๙๙๗ (๒๕๔๐) ในวันท่ีเธอครบรอบ ๑๖ ป ใหเปนวัน Malala Day เพ่ือเปนการ
ระลึกถึงบทบาทและความสําคัญของเธอในการสงเสริมสิทธิ์เด็ก และสตรีทางดานการศึกษา โดยมา
ลาลาไดกลาวถึงวันนี้วา “Malala day is not my day. Today is the day of every woman, 
every boy and every girl who have raised their voice for their rights.”  
 ดังนั้น หนังสือเรื่องนี้มีเรื่องราวจํานวนมากท่ีเก่ียวของกับเธอท่ีรวมสมัยและเก่ียวของกับ
ความเปนความตายของชีวิตอีกจํานวนมาก แตสิ่งหนึ่งท่ีสะทอนใหเห็นจากหนังสือนี้คือความจริง
ของชวงเวลา และปรากฏการณของการเปลี่ยนผานของมนุษยจากชวงเวลาหนึ่งสูชวงเวลาหนึ่ง เรา
คงไมไดบอกวาสิ่งท่ีเลาและปรากฏในหนังสือวาจะปรากฏเปนความดี ถูกตอง จริงแท ไปเสียท้ังหมด 
แตนําเสนอเพ่ือใหเห็นเปนปรากฏการณของมนุษยชาติตามท่ีเกิดข้ึนของแตละชวงเวลาอันเปนบท
บันทึกของประวัติศาสตรมวลมนุษยชาติในพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีเกิดข้ึนจริงดังปรากฏในบันทึกท่ีชื่อ I AM 
MALALA 
 
อางอิง 
มาลาลา ยูซาฟไซ,  I  AM  MALALA : เด็กหญิงผูเปล่ียนโลก พลิกแผนดินสันติภาพ.  
 สหชน สากลทรรศน, ผูแปล. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๕๗. 
 
บันทึกขอบคุณ 
 กองบรรณาธิการกราบขอบพระคุณพระครูสังฆรักษเกียรติศักด์ิ กิตติปฺโญ,ดร. ท่ีจัดซ้ือ
หนังสือพรอมมอบใหกองบรรณาธิการ นํามาเรียบเรียงเปนบทวิจารณหนังสือดังท่ีปรากฏ กราบ
ขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ดวยความเคารพ  
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๓๐๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ข้ันตอนการดําเนินงานวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมผาน 

ผาน 

ผานโดยไมมีการแกไข 

ผานโดยมีการแกไข 

ไมผาน 

ผาน 

ไมผาน 

ประกาศรับบทความ 

รับบทความ 

กองบรรณาธกิารตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผูทรงคุณวฒุ ิ๒ ทาน 

สงผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหผูทรงคุณวฒุิ
พิจารณาอานบทความ  

 

กองบรรณาธกิารสรุปรวบรวมขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุ ิ
เพ่ือสงคืนผูเขียน 

สงคืนผูเขียนปรับแกไข 

ตรวจบทความท่ีไดรับการแกไขตามผูทรงคุณวุฒิ 

สงกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดทาย 

กองบรรณาธิการแจงยืนยันรับบทความตีพิมพให 
ผูเขียนบทความทราบ 

จัดรูปแบบและสงโรงพิมพ 

สงคืนผูเขียนปรับแกไขเบื้องตน 

แจงผูเขียน 

สงคืนผูเขียนปรับแกไข 

ออกแบบตอบรับ 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน    ๑ ทาน 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ๑ ทาน 
 

สงวารสารใหแกสมาชิก 

เผยแพรวารสารสูสาธารณะ 
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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธบทความ 
 

สถานที่ติดตอเกี่ยวกับบทความ 
สํานักงานวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗๙ หมู ๑ ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  
โทรศัพท ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ตอ ๘๒๐๐-๓  

 
๑. สวนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพในวารสาร 

วารสาร  มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ตีพิมพบทความประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
๑.๑ บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรูวิชาการอยางเขมขน และ

ผานการอานและพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุมเปาหมายเปนนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

๑.๒ บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู วิชาการ มีกลุมเปาหมายที่เปนนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป 

๑.๓ บทความวิจัย (Research article) ไดแกรายงานผลงานวิจัยใหมที่มีองคความรูอันเปน
ประโยชน ซ่ึงไมเคยตีพิมพในวารสารใดๆ มากอน 

๑.๔ บทความปริทรรศน (Review article) เปนบทความที่รวบรวมความรูจากตํารา หนังสือ 
และวารสารใหม หรือจากผลงานและประสบการณของผูนิพนธมาเรียบเรียงข้ึน โดยมีการวิเคราะห 
สังเคราะหวิจารณเปรียบเทียบกัน 

๑.๕ ปกิณกะ (Miscellany) ไดแกบทความทบทวนความรู เร่ืองแปล ยอความจากวารสาร
ตางประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ แนะนําเคร่ืองมือใหม ตําราหรือหนังสือใหมที่นาสนใจ หรือ
ขาวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

การสงบทความ 
บทความที่จะตีพิมพในวารสารสังคมศาสตรปริทรรศนจะตองสงจดหมายนําสงบทความ 

พรอมตนฉบับแบบพิมพ ๓ ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความไดรับการพิจารณาใหตีพิมพ 
บรรณาธิการจะแจงใหผูนิพนธสงบทความตนฉบับที่แกไขคร้ังสุดทาย พรอมซีดีรอม (CD ROM) ๑ แผนที่
บรรจุเนื้อหาและขอมูลที่มีอยูในบทความทั้งหมดที่ไดแกไขแลว ทั้งนี้ผูนิพนธตองมีสําเนาเก็บไวดวยเพื่อการ
อางอิง 

การตรวจสอบบทความและพิสูจนอักษร 
ผูนิพนธควรตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมบทความใหถูกตองตามรูปแบบของบทความที่

วารสารกําหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองแนนอน พรอมทั้งพิสูจนอักษรกอนที่จะสงบทความนี้
ใหกับบรรณาธิการ การเตรียมบทความใหถูกตองตามขอกําหนดของวารสารจะทําใหการพิจารณาตีพิมพมี

 

ความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาบทความจนกวาจะไดแกไข
ใหถูกตองตามขอกําหนดของวารสาร 

การเตรียมบทความ 
บทความตองเปนตัวพิมพดีด โดยใชชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK) 

ขนาดอักษร ๑๖ จัดก้ันหลังตรง และมีระยะหางระหวางบรรทัดหนึ่งชอง (double spacing) ตลอด
เอกสาร พิมพหนาเดียวลงบนกระดาษพิมพสั้นขนาดบีหา (B5) พิมพใหหางจากขอบกระดาษซายกับ
ดานบน ๑ นิ้วคร่ึง และดานขวากับดานลาง ๐.๕ นิ้ว พรอมใสหมายเลขหนากํากับทางมุมขวาบนทุกหนา 
บทความไมควรยาวเกิน ๑๕ หนากระดาษพิมพสั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง  

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
 บทความแตละบทความจะไดรับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร ( Peer 
Review ) ๒ ทาน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เก่ียวของ และไดรับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการกอนตีพิมพ  โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผูพิจารณาบทความไมทราบชื่อหรือ
ขอมูลของผูเขียนบทความ และผูเขียนบทความไมทราบชื่อผูพิจารณาบทความ ( Double – blind peer 
review ) 

๒. สวนบทคัดยอ (Abstract) 
บทคัดยอควรมีความยาวไมเกิน ๓๕๐ คํา โดยแยกตางหากจากเนื้อเร่ือง บทความวิจัยและ

บทความปริทรรศนตองมีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซ่ึงบทคัดยอควรเขียนใหไดใจความ
ทั้งหมดของเร่ือง ไมตองอางอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง และลักษณะของบทคัดยอควรประกอบไปดวย 
วัตถุประสงค (Objective) วิธีการศึกษา (methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และคํา
สําคัญ (Key words) ซ่ึงควรเรียบเรียงตามลําดับและแยกหัวขอใหชัดเจนดังนี้  

- วัตถุประสงค ควรกลาวถึงจุดมุงหมายของการศึกษา 
- วิธีการศึกษา ควรกลาวถึงวิธีการคนควาขอมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่นํามาศึกษา สถิติที่นํามาใช 
- ผลการศึกษา ควรประกอบดวยผลที่ไดรับจากการคนควา ศึกษา และผลของคาสถิติ (ในกรณีมี

การวิเคราะห) 
- สรุป ควรกลาวถึงผลสรุปของการคนควาและศึกษา 
- คําสําคัญ  ควรมีคําสําคัญ ๓-๖ คํา ที่ครอบคลุมชื่อเร่ืองที่ศึกษา และจะปรากฏอยูในสวนทาย

ของบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยตองจัดเรียงคําสําคัญตามตัวอักษร และค่ันดวย
เคร่ืองหมายอัฒภาค (;) 

๓. สวนเน้ือเร่ือง ควรประกอบดวย 
๓.๑ บทนํา (Introduction) เปนสวนกลาวนําโดยอาศัยการปริทรรศน (review) ขอมูลจาก

รายงานวิจัย ความรู และหลักฐานตางๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เก่ียวของกับเร่ืองที่ศึกษา และกลาวถึง
เหตุผลหรือความสําคัญของปญหาในการศึกษาคร้ังนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงคของ
การศึกษาใหชัดเจน 
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๓.๒ วิธีการศึกษา (methods) กลาวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุม
ตัวอยางในการศึกษา และวิธีการศึกษา เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  รวมทั้งสถิติที่นํามาใชวิเคราะหขอมูล 

๓.๓ ผลการศึกษา (Results) เปนการแสดงผลที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหในขอ ๓.๒ ควร
จําแนกผลออกเปนหมวดหมูและสัมพันธกับวัตถุประสงคของการศึกษา โดยการบรรยายในเนื้อเร่ืองและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดวยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม 

๓.๔ การอภิปรายผล (Discussion) เปนการนําขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะหของผูนิพนธ 
นํามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผูอ่ืน เพื่อใหมีความเขาใจหรือเกิดความรูใหมที่เก่ียวของกับงานวิจัย
นั้น รวมทั้งขอดี ขอเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหมๆ ปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่ไดจาก
การศึกษาคร้ังนี้ เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปประยุกตใหเกิดประโยชน  

๓.๕ ขอเสนอแนะ  (Suggestion) การแนะแนวการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอไป 
๓.๖ กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เปนสวนที่กลาวขอบคุณตอองคกร หนวยงาน 

หรือบุคคลที่ใหความชวยเหลือรวมมือในการวิจัย รวมทั้งแหลงที่มาของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุน
วิจัย 

๓.๗ เอกสารอางอิง (References) ใชรูปแบบการอางอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) เปนการ
ทํารายการเอกสารอางอิงหรือคําอธิบายเพิ่มเติมที่อยูดานลางของขอความในหนากระดาษแตละหนา ซ่ึงมี
รูปแบบการเขียนอางอิงแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรือแหลงที่ใชอางอิง ดังนี้ 

การอางอิงแบบเชิงอรรถ 
๑. หนังสือ 
๑.๑ คัมภีรพระไตรปฎกหรือหนังสือสําคัญพิมพเปนชุด 
ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บคําวา (บาลี) ไวหลังคํายอในกรณีที่ใชพระไตรป

ฎกฉบับภาษาบาลีหรือวงเล็บคําวา (ไทย) ไว หลังคําย อในกรณีที่ใชพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย  
ตัวอยางเชน  ๑ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑. 

๑.๒ หนังสือทั่วไป 
ผูแตง, ชื่อเร่ือง , (สถานที่พิมพ: สํานักพิมพหรือโรงพิมพ, ปที่พิมพ), หนา. ตังอยางเชน 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก : บ อเกิดภูมิป ญญาตะวันตก , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๓๘. 
Venerable Dr. W. Rahula, What the Buddha Taught, (Bangkok: Haw Trai Printing, 

2004), p.69.  
๒. วารสาร 
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เลมที่หรือปที่ (เดือน ป): หนา. ตัวอยางเชน  
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์  กิตฺติปฺโญ, ดร, “การกําหนดประเด็นปญหา การตั้งชื่อเร่ืองเร่ือง

และการเขียนวัตถุประสงคการวิจัยทางสังคมศาสตร”, มจร สังคมศาสตรปริทรรศน, ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘. 

K.N., Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bodhi, vol. 77 
No.1: 10-15. 

 

๓. วิทยานิพนธ 
ชื่อผูวิจัย, “ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ”, ระดับของวิทยานิพนธ, (ชื่อแผนกวิชาหรือคณะและ

มหาวิทยาลัย), ปที่พิมพ. ตัวอยางเชน 
อนุวัต  กระสังข, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรตามแนวพุทธภายใตกระแสบริโภคนิยม”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗. 

๔. สัมภาษณ 
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ, ตําแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. ตัวอยาง 
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗. 
๕. เว็บไซต 
พระธรรมโกศาจารย (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน]. แหลงที่มา : 

http://www.buddhismth. com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 538970572&Ntype=9 
[๗ กันยายน ๒๕๕๕]. 

๖. ภาษาอังกฤษ 
Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York : Harper and Row 

Publishers, 1970. 

การเขียนบรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
(ก) ขอมูลชั้นปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
(ข) ขอมูลทุติยภูมิ 
๑) หนังสือ 
จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
๒) วารสาร 
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เลมที่หรือปที่ (เดือน ป): หนา. ตัวอยางเชน  
พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์  กิตฺติปฺโญ, ดร, “การกําหนดประเด็นปญหา การตั้งชื่อเร่ืองเร่ือง

และการเขียนวัตถุประสงคการวิจัยทางสังคมศาสตร”, มจร สังคมศาสตรปริทรรศน, ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘. 

๓) วิทยานิพนธ 
ทรงวิทย แกวศรี. “การศึกษาวิเคราะหยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจา”. ปริญญา

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
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๔) สัมภาษณ 
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ, ตําแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. ตัวอยาง 
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗. 
๕) เว็บไซต 
พระธรรมโกศาจารย (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน]. แหลงที่มา : 

http://www.buddhismth.com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 538970572&Ntype=9 
[๗ กันยายน ๒๕๕๕]. 

๒. ภาษาอังกฤษ 

Maslow Abraham. Motivation and Personnality. New York : Harper and Row 
Publishers, 1970. 

๔. สวนภาพประกอบ (Figure) และสวนตาราง (Table)  
ภาพประกอบและตารางควรมีเทาที่จําเปน โดยพิมพหนาละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง สําหรับคํา

บรรยายภาพและตารางใหพิมพเหนือภาพหรือตาราง  สวนคําอธิบายเพิ่มเติมใหใสใตภาพหรือตาราง  

๕. ลิขสิทธิ์ 
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผูนิพนธทุกทานตองลงลายมือชื่อในแบบฟอรมใบมอบลิขสิทธิ์

บทความใหแกวารสารฯ  พรอมกับบทความตนฉบับที่ไดแกไขคร้ังสุดทาย นอกจากนี้ ผูนิพนธทุกทานตอง
ยืนยันวาบทความตนฉบับที่สงมาตีพิมพนั้น ไดสงมาตีพิมพเฉพาะในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 
เพียงแหงเดียวเทานั้น หากมีการใชภาพหรือตารางของผูนิพนธอ่ืนที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพอ่ืนมาแลว ผูนิพนธ
ตองขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์กอน พรอมทั้งแสดงหนังสือที่ไดรับการยินยอมตอบรรณาธิการ กอนที่
บทความจะไดรับการตีพิมพ 

๖. การติดตอโฆษณาและการสมัครสมาชิก 
การติดตอโฆษณา การสั่งซ้ือ และการสมัครเปนสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 

กรุณาติดตอ “ผูชวยบรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน” สํานักงานวารสาร มจร 
สังคมศาสตรปริทรรศน ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เลขที่ ๗๙ หมู ๑ ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  
โทรศัพท. ๐๘-๔๕๗๓-๒๕๗๖, ๐๘-๖๗๗๑-๓๖๓๘ 

๑) พระระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร.  ๒) ดร.อนุวัต  กระสังข ๓) ดร.นพดล  ดีไทยสงค 
 ๔) ดร.จิดาภา  เรงมีศรีสุข  ๕) ดร.อภิษฎาข  ศรีเครือดง  
๘. อัตราคาวารสาร 

กําหนดออกวารสารปละ ๓ ฉบับ จําหนายราคาฉบับละ ๑๙๙ บาท ไมรวมคาสง  
๙. อัตราคาสมาชิก 

ปละ ๓๐๐ บาท 
 

 

 

 
หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 

เขียนที่............................................... 
............................................... 
............................................... 

 ขาพเจาชื่อ................................................ ฉายา............................. นามสกุล................................ 
ที่อยู ............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท .............................................................. E-mail : ……………………..……………………………………. 
ขอแจงความประสงคขอตีพิมพบทความ/สมัครสมาชิกวารสาร เร่ือง 

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

ในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ซ่ึงดําเนินการโดยคณะสังคมศาสตร     มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     โดยบทความฉบับนี้ขาพเจาไดนิพนธข้ึนเพื่อสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา...................... สาขา......................................... จาก (ชื่อสถาบัน)................................................... 

เม่ือคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแลวมีมติใหแกไขปรับปรุงบทความ ขาพเจามีความ
ยินดีรับไปแกไขตามมติดังกลาวนั้นและและขาพเจาขอรับรองวา ผลงานทางวิชาการดังกลาวนี้เปนลิขสิทธิ์
ของขาพเจาแตเพียงผูเดียวเทานั้น โดยมิไดคัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผูใดทั้งสิ้น  ทั้งนี้ ขาพเจาได
ชําระคาธรรมเนียมขอตีพิมพบทความลงในวารสาร มจรสังคมศาสตรปริทรรศน ตามอัตราที่ไดกําหนดไว
คือ   

(   )  บทความวิชาการ ๓,๐๐๐ บาท   
(   ) บทความวิจัย ระดับ ป.โท-เอก ๕,๐๐๐ บาท เปนที่เรียบรอยแลว 
อนึ่ง แมเม่ือขาพเจาปรับแกไขแลว แตงานยังไมเรียบรอยและไมไดรับการใหการลงตีพิมพ 

ขาพเจาไมติดใจเอาความใดๆ ทั้งสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือวาเปนที่สุด 
 
       ลงชื่อ.............................................. 
                                                                               (......................................................) 
                    ผูนิพนธบทความ  
 
กองบรรณาธิการ : ดร.อนุวัต กระสังข 
โทรศัพท : ๐๘-๔๕๗๓-๒๕๗๖ 
E-mail: Anuwat.kra@hotmail.com / Journal.mcu@gmail.com 
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 วันที่.................................................. 

เร่ือง สงบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร 

เรียน บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 

สิ่งท่ีสงมาดวย บทความทางวิชาการเรื่อง........................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

ตามที่ ขาพเจา..........................................................นิสิตระดับ…………………………..……….………... 
ภาควิชา............................................................................คณะ...................................................................... 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หนวยงาน……….……………………………………มีความประสงคจะขอสงบทความเพื่อสง
ตีพิมพในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ความละเอียดทราบแลว นั้น 

เพื่อใหการตีพิมพบทความเปนไปดวยความเรียบรอย ในการนี้ ขาพเจา จึงขอสงบทความ 
เร่ือง (ชื่อเร่ืองภาษาไทย).................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
พรอมแผนซีดีบันทึกขอมูล จํานวน ๑ แผน เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย หากกองบรรณาธิการ

พิจารณาแลว เห็นควรจัดตีพิมพในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จักขอบพระคุณยิ่ง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

                                                                       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

ตําแหนง.................................................. 
โทร................................................................. 
โทรสาร. ………………..………...…………............. 
โทรศัพทมือถือ............................................. 
 

 

ท่ีอยูของผูสงบทความ 
...................................................................
................................................................... 
...................................................................

 

 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

แบบตอบรับผู Peer Review วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 
 

ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ .................................................................................. 
ตําแหนงทางวิชาการ    (   )  อาจารย    (   )  ผูชวยศาสตราจารย    (   )  รองศาสตราจารย     

       (   )  ศาสตราจารย  
วุฒิการศึกษาสงูสุด................................................................................................................................. 
ความเชี่ยวชาญ.......................................................................................................................................
หนวยงาน ............................................................................................................................................. 
 
สถานที่ตดิตอเพื่อสงบทความ
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

ยินดีรับเปนผูทรงคุณวฒุิกลั่นกรองบทความเพื่อจัดพิมพในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 
(โปรดทาํเคร่ืองหมาย    ลงในชอง)             

   ยินดีเปนผูทรงคุณวฒุิกลั่นกรองบทความ 

   ไมสามารถเปนผูทรงคุณวุฒิกลัน่กรองบทความ 

 

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

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

วันที่...............เดือน..........................พ.ศ. ........... 
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ใบตอบรับการเปนสมาชิก 
 

 

กราบนมัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน     
ขาพเจา (ชื่อภาษาไทย).................................................................................................................... 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ 
ท่ีอยู (ท่ีสามารถติดตได)..................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
............................................................................. 

E – Mail.........................................................................เบอรโทรศัพท.........................................................
โทรสาร........................................................      มีความประสงคจะขอรับสมัครเปนสมาชิกวารสาร มจร 
สังคมศาสตรปริทรรศน 

( )  สมาชิกประเภทรายป ๓๐๐ บาท (จํานวน ๓ เลม) 
( )  เลมละ ๑๙๙ บาท 

พรอมนี้ ขาพเจาไดสง 
( ) เงินสด 
( ) ธนาณัติ (สั่งจาย.....................................................) 
( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย 
( ) แคชเชียรเช็ค ในนาม.............................................................................. 

โปรดนําสงวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 
สถานท่ีติดตอ  ท่ีบาน    ท่ีทํางาน 
เลขท่ี.................ถนน......................................หมูท่ี...........ตาํบล/แขวง...................... 
อําเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.......................... 
โทรศัพท...........................................โทรศัพทเคลื่อนท่ี.............................................. 
โทรสาร.......................................................E-Mail..................................................... 

 

 

 

  

 
 

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

ลงช่ือ....................................................... 

       (                                        ) (สําหรับเจาหนาท่ี) 
คาบํารุงป พ.ศ....................................... 
เลขท่ีใบเสร็จ.......................................... 
ลงวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ............ 
ลงบัญชีแลว....................................................... 


