
»‚·Õè ñ ©ºÑº·Õè ñ Á¡ÃÒ¤Á-àÁÉÒÂ¹ òõõõ

สังคมศาสตร
วารสาร.มจร

 Social Science ReviewJOURNAL OF MCU
I S S N . : . 2 2 8 7 - 0 1 2 1 

Vol.1, No.1 January–April 2012

»ÃÔ·ÃÃÈ¹�
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘ Vol.4 No.3  September–December 2015

กำ�หนดก�รเผยแพร่ ปีละ ๓ ฉบับ 

 ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน / ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม / ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม

วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นักวิชาการนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย

ทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่  พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ 

พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม
คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�ว�รส�ร มจร สังคมศ�สตร์ปริทรรศน์
	 พระพรหมบัณฑิต,	ศ.ดร.	 	 	 อธิการบดี
	 พระราชวรเมธี,	ดร.	 	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
	 พระศรีคัมภีรญาณ,	รศ.ดร.	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
	 พระสุวรรณเมธาภรณ์,	ผศ.	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
	 พระราชวรมุนี,	ดร.	 	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
	 พระเมธีธรรมาจารย์	 	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
	 พระโสภณวชิราภรณ์	 	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
	 พระครูปริยัติกิตติธำารง,	ผศ.ดร.	 	 	 คณบดีคณะสังคมศาสตร์
	 ผศ.พิเศษ	ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ		อัจฉริยปัญญากุล		 ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย
บรรณ�ธิก�ร :  ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม      
ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�ร :  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ดร. - อ.ดร.บุษกร  วัฒนบุตร  
กองบรรณ�ธิก�ร   :  
  มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย          หน่วยง�นภ�ยนอก        
  พระระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร    ผศ.ดร.วิโรจน์  อินทนนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.    ผศ.ดร.สมคิด  ดวงจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.  อ.ดร.อุทัย  สติมั่น   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
       อ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี       อ.ดร.ธนกร  น้อยทองเล็ก  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
  อ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา    อ.ดร.เดโชพล  เหมนาไลย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       อ.ดร.ประเสริฐ  ธิลาว  พล.ท.ดร.วีระ  วงค์สรรค์  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
     น.อ.ดร.นภัทร์  แก้วนาค  วิทยาลัยการทัพอากาศ    
              อ.ดร.เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     อ.ดร.วันชัย  สุขตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์                   
         อ.ดร.อำานาจ  ยอดทอง   มหาวิทยาลัยมหิดล
เลข�นุก�ร : 
             	อ.ดร.อนุวัต		กระสังข์
ศิลปกรรม : 
 อ.ดร.อนุวัต	กระสังข์	-	อ.ดร.สุริยา		รักษาเมือง	-	อ.ประสิทธิ์		พุทธศาสตร์ศรัทธา 
สำ�นักง�น : 
	 สำานักงานวารสาร	มจร	สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
													ศูนย์บัณฑิตศึกษา	คณะสังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	อาคารเรียนรวมโซน	B		ชั้น	๕
	 เลขที่	๗๙	หมู่	๑	ตำาบลลำาไทร	อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๓๑๗๐	
	 โทร.	๐๓๕	๒๔๘	๐๐๐	ต่อ	๘๒๖๘,	๘๒๖๙,	๘๒๗๐
จัดพิมพ์โดย :
 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	แขวงบรมมหาราชวัง	เขตพระนคร		กรุงเทพมหานคร	๑๐๒๐๐	
	 โทร.	๐๒๒	๒๑๘๘๙๒	,	๐๒๖	๒๓๕๖๒๓		โทรสาร	๐๒๖	๒๓๕๖๒๓

จำานวนพิมพ์  : ๑,๐๐๐ เล่ม
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ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
๑.	 พระศรีคัมภีรญาณ,	รองศาสตราจารย์	ดร.	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒.	 พระเทพปริยัติเมธี,	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓.	 พระครูปริยัติกิตธำารง,	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔.	 พระครูปุริมานุรักษ์,	รองศาสตราจารย์	ดร.	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕.	 พระมหาหรรษา	ธมฺมหาโส,	รองศาสตราจารย์	ดร.	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖.	 พระมหาบุญเลิศ	อินฺทปญฺโญ,	รองศาสตราจารย์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗.	 พระมหาสมบูรณ์		วุฑฺฒิกโร,	ดร.		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘.	 พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์		กิตฺติปญฺโญ,	ดร.	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙.	 ศาสตราจารย์	ดร.จำานงค์	อดิวัฒนสิทธิ์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๐.	 ศาสตราจารย์	ดร.บุญทัน	ดอกไธสง	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๑.	 รองศาสตราจารย์	ดร.อภินันท์	จันตะนี	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๒.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชาติชาย	พิทักษ์ธนาคม		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๓.	 รองศาสตราจารย์	ดร.	กิตติทัศน์		ผกาทอง			 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๔.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมศักดิ์		บุญปู่		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๕.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมชัย		ศรีนอก		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธัชชนันท์		อิศรเดช	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.โกนิฏฐ์	ศรีทอง	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๘.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สิน		งามประโคน	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๙.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เติมศักดิ์		ทองอินทร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๐.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ชวัชชัย		ไชยสา	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๑.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุทธิพงษ์		ศรีวิชัย	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วรกฤต		เถื่อนช้าง	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภัทรพล	ใจเย็น		 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สถิตย์		ศิลปะชัย	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุพรต		บุญอ่อน	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อนุภูมิ		โซวเกษม	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อานนท์		เมธีวรฉัตร	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๘.	 อาจารย์	ดร.พิเชฐ		ทั่งโต	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๙.	 อาจารย์	ดร.ธีรพงษ์		สมเขาใหญ่	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓๐.	 อาจารย์	ดร.ยุทธนา	ปราณีต	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓๑.	 อาจารย์	ดร.จุฑามาศ	วารีแสงทิพย์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ 

วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (Peer Review)
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ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
๑.	 พระเมธาวินัยรส,	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.		 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒.	 ศาสตราจารย์	ดร.กาญจนา		เงารังษี		 มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมาน	งามสนิท	 มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
๔.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชัยยุทธ	ชิโนกุล	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
๕.	 รองศาสตราจารย์	ดร.โยธิน	แสวงดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล
๖.	 รองศาสตราจารย์	พัฒนะ	เรือนใจดี	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
๗.	 รองศาสตราจารย์	ดร.โคทม		อารียา	 มหาวิทยาลัยมหิดล
๘.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ธีระพงษ์		แก่นอินทร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๙.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สรรเสริญ		อินทรัตน์	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
๑๐.	 รองศาสตราจารย์	ดร.จำาเริญ		ชูช่วยสุวรรณ		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๑๑.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชัชวาลย์		ศรีจันทรโคตร			 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง
๑๒.	 รองศาสตรจารย์์	ดร.สุรินทร์		นิยมางกูร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
๑๓.	 รองศาสตราจารย์		วราคม	ทีสุกะ	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๑๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชลวิทย์			เจียรจิตต์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๕.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บรรจบ	บรรณรุจิ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
๑๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชัยยนต์		ชิโนกุล	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จตุภูมิ		เขตจัตุรัส	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๘.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พลับพลึง		คงชนะ	 มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๙.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มนตรี		เพชรนาจักร		 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
๒๐.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วุฒินันท์		กันทะเตียน	 มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๑.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วศิน	ปัญญาวุธตระกูล			 มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทัศนีย์		เจนวิถีสุข	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๒๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชนสิทธิ์		สิทธิ์สูงเนิน		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๒๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วสันต์		อติศัพท์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๕.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไพศาล		สรรสรวิสุทธิ์		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๒๖.	 เรือโท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์.	ดร.อนันท์		ใจสมุทร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๒๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชยสร	สมบุญมาก	 มหาวิทยาลัยนครพนม	
๒๘.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สอาด	บรรเจิดฤทธิ์		 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
๒๙.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รวิวงศ์		ศรีทองรุ่ง		 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
๓๐.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	กัลยาณี	พรพิเนตพงศ์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๓๑.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เมินรัตน์	นวะบุศย์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสิมา
๓๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	หทัยรัตน์	ทรรพวสุ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๓๓.	 อาจารย์	ดร.ถนัด		แก้วเจริญไพศาล	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๓๔.	 อาจารย์	พลเอก	ดร.เอกชัย	ศรีวิลาศ	 สถาบันพระปกเกล้า
๓๕.	 อาจารย์	ดร.อุทัย		สติมั่น	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๓๖.	 อาจารย์	ดร.จิตต์วิมล	คล้ายสุบรรณ	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๓๗.	 อาจารย์	ดร.วรอนงค์		โกวิทเสถียรชัย	 มหาวิทยาลัยมหิดล
๓๘.	 อาจารย์	ดร.ธงชัย	นิลคำา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
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บรรณาธิการ 

 
 ดวย วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ฉบับนี้เปนปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๓ มีคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยจากสถาบันภายนอกไดนําเสนอผลงานทางวิชาการท่ีหลากหลายหัวขอจากหลากหลาย
สาขาวิชา ท้ังนี้ กองบรรณาธิการไดสงผลงานทางวิชาการเหลานี้ไปใหกรรมการกลั่นกรองบทความ
ทางวิชาการของแตละสาขาเปนผูอานและมอบใหเจาของบทความนําไปปรับปรุงแกไขกอนการ
ตีพิมพแลว และดวยความต้ังใจของคณะกองบรรณาธิการท่ีมีความประสงคจะทําวารสารเลมน้ีให
สมบูรณตามเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) 
ฉะนั้น โดยฉบับนี้เนนการนําเสนอบทความวิจัยอันประกอบดวยบทความวิจัย ๑๙ เรื่อง และ
บทความวิชาการ ๒ เรื่อง ซ่ึงเนื้อหาสาระในเลมประกอบดวยนักวิชาการและเรื่องดังตอไปนี้ 
 พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์  โชตินฺธโร) บทความเรื่อง “กลยุทธการปกครองคณะสงฆ 
ภาค ๑” พบวากลยุทธสําหรับการปกครองคณะสงฆภาค ๑ โดยผูปกครองมีความรูความสามารถสูง 
มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการสื่อสารและการคมนาคมเดินทางไปมาสะดวก สามารถ
ติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็ว การปกครองคณะสงฆใหยึดพระธรรมวินัยเปนหลัก โดยเนนบริหาร
จัดการเชิงพุทธ มุงการสรางความสามัคคี โดยบริหารแบบพอปกครองลูก ใชหลักสังคหวัตถุ ๔ และ
พรหมวิหาร ๔  การครองตน การครองคนและการครองงาน โดยจุดแข็งของการปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑ อยูในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองและใกลสถาบันการศึกษาท้ังระดับการศึกษาพ้ืนฐาน 
 พระครูสุวรรณวรการ บทความเรื่อง “การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรม
ของคณะสงฆภาค ๑” พบวาแนวทางการพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมคณะสงฆ
ภาค ๑ พบวา    ๑) ดานหลักสูตร ควรมีการพัฒนาใหทันสมัยและสอดคลองกับสายสามัญ ๒) ดาน
ครูผูสอน ตองเปนครูมืออาชีพ มีการศึกษา อบรมและพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ๓) ดานกระบวนการ
เรียนการสอน ท่ีมีคุณภาพ และควรปรับระยะเวลาการสอนใหเพ่ิมมากข้ึน ๔) ดานสื่ออุปกรณการ
สอน ควรนําเทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ีทันสมัยมาประยุกตใหผูเรียนเกิดทักษะในการนําไปใช ๕) 
ดานการวัดผลและประเมินผล ตองมีรูปแบบเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศเพ่ือใหเกิดผลท่ีชัดเจน 

พระครูธรรมธรบงกช คนฺธาโร (ไกรทอง)  บทความเรื่อง “การบริหารโครงการภาครัฐ : 
กรณีศึกษาโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตกรุงเทพมหานคร” พบวาแนวทางการ
สงเสริมและพัฒนาโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สงเสริมดวยหลักสัปปุริสธรรม ใหศีลธรรม
คงอยูกับความทันสมัยทางสังคม และเพ่ือพัฒนาการบริหารใหเหมาะสมกับสถานการณ ผูเรียน ตาม
รูปแบบท่ีเหมาะสม โดยความรวมมือระหวางรัฐบาลซ่ึงออกนโยบาย สนับสนุนงบประมาณและ
สถาบันสงฆเปนผูดําเนินการ ตามแนวทาง Model “6Mm” 

สมาน งามสนิท บทความเรื่อง “พุทธธรรมท่ีจําเปนสําหรับผูบริหารรัฐกิจท่ีบันทึกไวใน
สุตตันตปฎกอังคุตตรนิกาย” พบวา พุทธธรรมท่ีสามารถประยุกตใชกับการบริหารรัฐกิจอยูจํานวน 
๖๐ หัวขอธรรมดวยกัน ท่ีปรากฏในพระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย เลมท่ี ๑-๔ คือ ต้ังแต ทุก
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นิบาต-ทสกนิบาต และคัดเลือกเฉพาะหัวขอธรรมะท่ีคิดวาจําเปนและเหมาะสมกับการบริหารรัฐกิจ
มากเปนอันดับตนๆ ได  ๒๑   หัวขอธรรม ไดแก โลกปาลธรรม ๒ ทุลัพภบุคละ บุคคลหาไดยาก๒  
ปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ๒  ปฏิสันถาร ๒  ธรรม ๒  ธรรมอันใหงาม ๒  ธรรมมีอุปการะมาก ๒  
สุจริต ๒  องคของพอคา ๒  อธิปไตย ๓  อคติ ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ปธาน๔  พละ ๔ วุฒิ 
๔  ราชสังคหวัคถุ ๔  อริยวัฑฒิ ๕ สัปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗ และ ราชธรรม ๑๐   

ภาส  ภาสสัทธา บทความเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการดาน
ความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” พบวา รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ความโปรงใสในงานบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานนิติธรรม ดานการมีสวนรวม ในดาน
ความรับผิดชอบ รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปรงใสในงานบริการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในดานนิติธรรม ในดานการมีสวนรวม  ในดานความรับผิดชอบ และรูปแบบ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปรงใสในงานสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดาน
นิติธรรม ในดานการมีสวนรวมในดานความรับผิดชอบ 

พัชรี  ชํานาญศิลป บทความเรื่อง “การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัย
การอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง” พบวา การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการ
อาชีพเขตภาคเหนือตอนลางประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ ๔ องคประกอบ คือ ๑) สราง
วิสัยทัศนในองคการ  มีความรูความสามารถ มีการวางแผน มีแนวความคิดใหม ๆ ๒) ความหม่ัน
เพียรในการฝกฝน เทคนิคและความถนัด ความเชี่ยวชาญ ประสบการณทํางาน ทักษะความชํานาญ 
มีความต้ังใจอดทน  ๓) ความสุภาพ ออนโยน เอาใจใสกระตือรือรน มีใจผูกพันอยูกับงาน สราง
มิตรภาพ การใหความชวยเหลือผูอ่ืน การยกยองใหเกียรติผูอ่ืน การใชเหตุผลในการตัดสินใจ ความ
ซ่ือสัตยสุจริต สรางความศรัทธาเชื่อมัน สงเสริมมีการศึกษาเพ่ิมเติม ใสใจการประเมินผล  

ธนาพร ภัทรวงศวาณิชย บทความเรื่อง “ประสิทธิผลการดําเนินการตามนโยบายการ
ชําระหนี้เกษตรกรไทยตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล” พบวา แนวทางการชําระหนี้ของเกษตรกร
ไทยตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล กอใหเกิดประสิทธิผล คือ เกษตรกรมีรายไดสุทธิเพ่ิมข้ึน มีเงิน
ออมเพ่ิมข้ึน มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน มีศักยภาพการชําระหนี้ดีข้ึน มีอัตราสวนหนี้สินตอทรัพยสินลดลง 
และมีความสามารถชําระหนี้ไดในท่ีสุด 

พัฒนสรณ เกียรติฐิติคุณ บทความเรื่อง “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร” พบวา การบูรณาการ
หลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย พบวา การบูรณาการหลักศีลในการจัดระเบียบ รองลงมาไดแก การบูรณาการหลักขันติ
ในการดูแลความปลอดภัย การบูรณาการหลักปยวาจาในการดูแลการทองเท่ียว การบูรณาการ
หลักอัตถจริยาในการดูแลภารกิจพิเศษอ่ืน ๆ และนอยท่ีสุด คือ การบูรณาการหลักเมตตาในการ
ดูแลการจราจร ตามลําดับ  

กฤษฎา   ใหวัฒนานุกูล บทความเรื่อง “การพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ (กอสส.)” พบวา รูปแบบการพัฒนาการ
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บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพนั้น ควรมีการออก
พระราชบัญญัติองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพในการรับรองสถานภาพองคการอิสระดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพเพ่ือการทําหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เปนองคกรท่ีสามารถรองขอขอมูล
และรวบรวบขอมูลท่ีถูกตองจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของได ตรวจสอบความจริงของขอมูลได มี
อํานาจทางการปกครองในการตรวจสอบและถวงดุล เสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล  

ศรีณัฐ  ไทรชมภู บทความเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ใน
พ้ืนท่ีคุงบางกะเจา  อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” พบวา การประเมินมูลคาของ
ผลผลิตหรือผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑท้ัง ๓ ผลิตภัณฑ ไดแกผลิตภัณฑ มะมวงนํ้าดอกไมคุงบางกะ
เจา เรืออีแปะจําลองคุงบางกะเจา กะละแมคุงบางกะเจา  เม่ือมีการพัฒนาแลวมีผลตอบแทนสุทธิ
เพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ ๕๑.๗๑, ๑๕๐.๐๐ และ ๗๓.๗๑ ตามลําดับ และมีคุณคาจากการท่ีเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ สื่อถึงวิถีวัฒนธรรมไทย มีบรรจุภัณฑสวยงาม เหมาะเปนของฝาก    

เฉลิมพล  สาริบุตร บทความเรื่อง “การแทรกแซงของรัฐบาลกลางตอองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน กรณีศึกษา เทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ” พบวา 
ควรใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพร และการศึกษาอบรมใหความรูในเรื่องสําคัญ ไดแก (๑) แนวคิด
ทฤษฎีการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๒) ขอบเขตของการแทรกแซงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยฝายบริหาร (รัฐบาล) ฝายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) และฝายตุลาการ (๓) 
แนวนโยบายของรัฐ กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของกับการแทรกแซงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เชน บุคคลเปาหมาย ไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีของ
หนวยงานภาครัฐท้ังราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค  

นพรัตน  พิเภก บทความเร่ือง “การพัฒนาการประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียวจังหวัด
ปทุมธานี” พบวา แหลงทองเท่ียวทางศิลปะวิทยาการ (แหลงทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรู) และแหลง
ทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ  เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีโดดเดน มีผูนิยม
ทองเท่ียวมากท่ีสุด มีความพรอมใหบริการการทองเท่ียว และมีการประชาสัมพันธการทองเท่ียว
อยางดี และนักทองเท่ียวพึงพอใจตอการประชาสัมพันธการทองเท่ียวโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานประชาสัมพันธการทองเท่ียว คือ การประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงาน การวางแผนการประชาสัมพันธแบบองครวม งบประมาณ และความรวมมือจากชุมชนซ่ึง
เปนเจาของพ้ืนท่ี   

ธานี ชูกําเนิด บทความเร่ือง “LIP Model: กระบวนการนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน” พบวา LIP Model คือรูปแบบของกระบวนการนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนของปราชญชาวบานภาคใต  ซ่ึงประกอบไปดวย ๓ กระบวนการสําคัญ คือ กระบวนการ
สรางนวัตกรรม กระบวนการนํานวัตกรรมไปใชและกระบวนการเผยแพรนวัตกรรม โดยมีข้ันตอน
ตามลําดับดังนี้ ยอนแลกําพืด ชอบสืบสรรหา เปลี่ยนใหมใหแปลกกวา ต้ังทาเตรียมลองใช ลองแลว
ลองเลา ทําเฒาทําใหม ใหสมดุลเอาไว และรวมใจใชรวมกัน เปดสังคมการเรียนรู สมรมอยูแบบรู
หวัน แตกหนอทําตอกัน และถูกผิดมันเชนนั้นเอง  ภายใตปจจัยการมีตนแบบผูนําดี มีวิสัยทัศนรวม 
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สวมใสนวัตกรรม ทําเปนพลวัต จัดการครบวงจร สอนกันฉันทกัลยาณมิตร ใกลชิดแหลงเรียนรู 
วิชาการคูภูมิปญญา พ่ึงพาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

พระครูสังฆรักษบุญชัย  อาทิตยตั้ง บทความเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” พบวาปจจัย
การรับรูบทบาท ปจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานเงินเดือนและสวัสดิการ ปจจัย
ดานความม่ันคงในการทํางาน มีนัยสําคัญทางสถิติตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สวนปจจัยขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานปจจัยการทํางานเปนทีม ปจจัยดานความเชื่อม่ันในตนเองปจจัยดาน
บรรยากาศองคกร และปจจัยดานความคาดหวังในอาชีพไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน  

ศักดิ์ เดช  สังคพัฒน บทความเรื่อง “ปจจัยภาวะผูนําท่ีสงผลตอประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พบวา ตัวแปรสาเหตุทุก
ตัวมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีในระดับปานกลาง การวิเคราะหปจจัย
ภาวะผูนําท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี โดยวิเคราะหความสัมพันธ  เชิงสาเหตุ 
พบวามีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือนําผลท่ีไดขางตนเสนอใหผูเชี่ยวชาญ ๒๔ คน 
ยืนยัน (ประเมิน) รูปแบบ ปรากฏวารูปแบบท่ีพบมีความเหมาะสม เปนไปตามเกณฑมาตรฐานการ
ประเมิน ๔ ดาน ไดแก การใชประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และความถูกตอง 

ผศ.บดี ปุษยายนันท บทความเรื่อง “รูปแบบเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดขอนแกน” พบวา 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระดับการศึกษาของคนรุนใหมไดสงผลตอวิถีเศรษฐกิจชุมชนใหเขา
สูการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรมากข้ึน ดังเห็นไดจากคนรุนใหมท่ีไปทํางานเปนลูกจางตาม
บริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมท้ังในขอนแกน กรุงเทพฯและชลบุรี ท้ังนี้อาจกลาวไดวา การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดขอนแกนเปนการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบท
ดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของทุนนิยมของแตละชวงเวลา 
 นวพร  กอบวิทยากุล บทความเรื่อง “รูปแบบการมีสวนรวมการจัดกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา” พบวา การประเมินผลการทดลองใชรูปแบบ
การมีสวนรวมการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานพบวา ผูบริหารมีความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานระดับมากท่ีสุด ครู นักเรียนและผูปกครองมีความพึงพอใจระดับ
มาก การใชสื่อการสอนและการสรางแรงจูงใจเปนปจจัยสูความสําเร็จในการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอานของนักเรียน  
 พงศธณัติกาญจน พรมนิล บทความเรื่อง “แนวนโยบายการใหบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พบวา รูปแบบการพัฒนาการใหบริการสาธารณะ
ของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย (๑) การเพ่ิมแรงกดดันทาง
การเมืองจากภาคประชาชน และ(๒) การเพ่ิมการสนับสนุนจากราชการบริหารสวนภูมิภาค ซ่ึงท้ัง
สองประการมุงเนนการสงเสริมและผลักดันในเรื่อง พัฒนาการทางการเมือง การเจริญเติบโตทาง
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เศรษฐกิจ การสนับสนุนจากราชการบริหารสวนกลาง วัฒนธรรมองคการ นโยบายขององคการ 
ทรัพยากรการบริหารจัดการ สมรรถนะขององคการ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

อัครนันท อริยศรีพงษ บทความเรื่อง “รูปแบบบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ินครบวงจร
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” พบวา การสรางรูปแบบบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ินครบวงจรตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความเหมาะสมกับทองถ่ิน มีองคประกอบรูปแบบสายงาม ความเหมาะสม
กับบริบทชุมชน ราคาวัสดุกอสรางเหมาะสม ตนทุนตํ่า ขนยายสะดวก มีความคุมคาและประหยัด 
ประโยชนใชสอย ความสะดวก สบาย กลมกลืนกับธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน ๓) กลุมตัวอยางผู
ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการสรางรูปแบบบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ินครบวงจรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีความพึงพอใจตอรูปแบบบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ินครบวงจรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด  

ผดุง วรรณทอง  บทความเร่ือง “Sociology จัดระเบียบผี จัดระเบียบคน” พบวา ผล
จากการดําเนินนโยบายจัดระเบียบผี จัดระเบียบคน ทําใหพระสงฆนิกายอารี ถึงกับสูญพันธุ หรือถา
ยังมีอยูก็อยูโดยความยากลําบาก ตองหลบๆ ซอนๆ และทําใหนัต ๓๗ องค กลายเปนนัตประจําชาติ 
ชาวพมาบูชานับถือนัต ๓๗ องคไปพรอมกับการนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทอยางเครงครัด 
ท้ังนี้เพราะคนสวนมากยอมรับนับถือนั่นเอง พระชินอรหันตแนะนําใหพระสงฆนิกายเถรวาทไปอยู
ตามชนบท สรางวัดจํานวนมาก และสอนท้ังศาสนาและอานเขียนใหแกประชาชน 

ปาณิภา สุขสม บทความเรื่อง “แนวคิดทางสังคมวิทยากับการศึกษาอาชญากรรม” 
พบวา บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสํารวจแนวคิดทางสังคมวิทยาท่ีมีตอการศึกษา
อาชญากรรมในระหวางชวงศตวรรษท่ี ๒๐  ชวงแหงการวิพากษ (Radical) แนวความคิดในทศวรรษ 
๑๙๖๐ และชวงเวลาแหงการเปลี่ยนแปลงสังคมในปลายยุคทันสมัย (Late Modernity)  ซ่ึงภายใต
พัฒนาการของการศึกษาเหลานี้ลวนสะทอนใหเห็นวาอาชญากรรมเปนผลผลิตทางสังคมอยางหนึ่ง  
การกอตัวรวมท้ังพลวัตของการศึกษาอาชญากรรมลวนแลวแตเก่ียวของกับบริบททางสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังสิ้น 

คณะกองบรรณาธิการขอขอบคุณเจาของผลงานบทความทุกทานท่ีไดมีสวนรวมทําให
วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศนไดเผยแพรความรูทางวิชาการสูสาธารณะตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองทุกทานท่ีไดใช
ความเพียรพยายามชี้แนะใหมีการปรับปรุงแกไขงานของแตละทานใหออกมาไดอยางถูกตองนาอาน
เปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ และทายสุดขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีไดทําใหมีวารสาร
ฉบับนี้และโปรดติดตามฉบับตอไป 
  
 

ดวยความปรารถนาดียิ่ง 
 
 
 

(ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 
บรรณาธิการ 
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สารบัญ 
กองบรรณาธิการ   
คณะกรรมการกล่ันกรองบทความ  
บทบรรณาธิการ   
  

บทความวิจัย :  
กลยุทธการปกครองคณะสงฆภาค ๑ ๑ 
 พระเทพรัตนสุธี (สมศักด์ิ  โชตินฺธโร)  
การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆภาค ๑ ๑๗ 
 พระครูสุวรรณวรการ  
การบริหารโครงการภาครัฐ : กรณีศึกษาโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
เขตกรุงเทพมหานคร 

๓๓ 

 พระครูธรรมธรบงกช คนฺธาโร (ไกรทอง)  
พุทธธรรมท่ีจําเปนสําหรับผูบริหารรัฐกิจท่ีบันทึกไวในสุตตันตปฎกอังคุตตรนิกาย ๔๗ 
 รศ.ดร.สมาน งามสนิท  
การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการดานความโปรงใสขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

๕๙ 

 ภาส  ภาสสัทธา  
การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง ๗๕ 
 พัชรี  ชํานาญศิลป  
ประสิทธิผลการดําเนินการตามนโยบายการชําระหนี้เกษตรกรไทยตามหลักพุทธจริย- 
ธรรมาภิบาล 

๙๑ 

 ธนาพร ภัทรวงศวาณิชย  
รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 

๑๐๕ 

 พัฒนสรณ เกียรติฐิติคุณ  
การพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพ (กอสส.) 

๑๒๑ 

 กฤษฎา   ใหวัฒนานุกูล  
การพัฒนาผลิตภัณฑจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ในพ้ืนท่ีคุงบางกะเจาอําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

๑๓๙ 

 ศรีณัฐ  ไทรชมพู 
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การแทรกแซงของรัฐบาลกลางตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษา เทศบาลเมือง
ปากน้ําสมุทรปราการ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

๑๕๑ 

 เฉลิมพล  สาริบุตร  
การพัฒนาการประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียวจังหวัดปทุมธานี ๑๗๑ 
 นพรัตน  พิเภก  
LIP Model: กระบวนการนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ๑๘๕ 
 ธานี ชูกําเนิด  
ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๙๗ 

 พระครูสังฆรักษบุญชัย  อาทิตยตั้ง  
ปจจัยภาวะผูนําท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

๒๐๙ 

 ศักด์ิเดช  สังคพัฒน  
รูปแบบเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดขอนแกน ๒๒๑ 
 บดี ปุษยายนันท  
รูปแบบการมีสวนรวมการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

๒๓๓ 

 นวพร  กอบวิทยากุล  
แนวนโยบายการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๔๕ 
 พงศธณัติกาญจน พรมนิล  
รูปแบบบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ินครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๒๖๓ 
 อัครนันท อริยศรีพงษ  

 

บทความวิชาการ:  
Sociology จัดระเบียบผี จัดระเบียบคน ๒๗๕ 
 ผดุง วรรณทอง  
แนวคิดทางสังคมวิทยากับการศึกษาอาชญากรรม ๒๙๓ 
 ปาณิภา สุขสม  
 
 

บทวิจารณหนังสือ :   
วิชาสุดทายท่ีมหาวิทยาลัยไมไดสอน ๓๐๗ 
 กองบรรณาธิการ  
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กลยุทธการปกครองคณะสงฆภาค ๑ 
The Strategy of Sangha Administration  

in Sangha Administrative Region 1 
 

พระเทพรัตนสุธี (สมศักด์ิ  โชตินฺธโร)∗ 
พระวิสุทธิภัทรธาดา∗∗ 
สุรพล สุยะพรหม∗∗∗ 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ ๑) ศึกษาสถานภาพท่ัวไปในการปกครองคณะสงฆภาค 
๑ ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธและการปกครองคณะสงฆ ๓) เพ่ือศึกษา
นําเสนอกลยุทธสําหรับการปกครองคณะสงฆภาค ๑ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเก็บขอมูลจากผูให
ขอมูลหลักจํานวน ๑๘ รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผูทรงคุณวุฒิดวยแบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีมี
โครงสราง โดยการสัมภาษณแบบตัวตอตัวและเก็บขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะกับผูมีสวนรวม
จํานวน ๘ รูป/คน วิเคราะหขอมูลจากท้ังสองวิธีดวยการพรรณนา  
 ผลการวิจัย พบวา  
  ๑. การปกครองคณะสงฆในยุคปจจุบัน มีการพัฒนาการดานเทคโนโลยี ซ่ึงบูรณาการดวย
หลักพุทธธรรมนําการปกครองไปพรอมกับความเจริญและมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ขอบังคับ
ระเบียบตางๆ มาเก้ือกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆมีรูปแบบท่ีแตกตางไปจาก
สมัยกอนมาก คือ ดานการปกครอง ดานการศาสนศึกษา ดานการเผยแผ ดานการศึกษาสงเคราะห 
ดานการสาธารณูปการ ดานการสาธาณสงเคราะห มีรูปแบบท่ีปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังนั้น 
รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการปกครองคณะสงฆ ชื่อวามีสวนสําคัญในการบริหารจัดการใหองคกร
คณะสงฆมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฉะนั้น ผูท่ีจะเปนผูนําในการปกครองคณะสงฆในยุค
ปจจุบันนี้ตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน มีความรู ความสามารถ และเปนผูเพียบพรอมดวยจริยาวัตรขอ
ปฏิบัติ ซ่ึงเปนท่ียอมรับของคณะสงฆและประชาชนในชุมชนและสังคมไทย 
                                                           

 ∗ วิทยานิพนธหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ∗∗อาจารย ดร., ท่ีปรึกษาหลัก 
 ∗∗∗ ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยท่ีปรึกษารวม 
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 ๒) หลักเกณฑการปกครองคณะสงฆ  มีการปกครองตามลําดับชั้นการปกครอง โดยเจา
คณะชั้นปกครองจะดูแลปกครองผูอยูในเขตปกครองนั้นๆ โดยปกครองตามลําดับชั้นไปตามลําดับ 
เม่ือเจาคณะชั้นปกครองดูแลปกครองพ้ืนท่ีในเขตปกครองท่ีตนรับผิดชอบดวยดี เชน เจาคณะภาค
ดูแลปกครองในภาคท่ีตนปกครอง เจาอาวาสดูแลปกครองภายในวัดท่ีตองเปนเจาอาวาส หรือพระ
อุปชฌายดูแลสัทธิวิหาริกท่ีตนใหการอุปสมบท การมีทัศนคติตอกลยุทธการปกครองคณะสงฆภาค 
๑ ในปจจุบัน โดยมีระเบียบท่ีวาดวยการปกครองคณะสงฆ  ภาคท่ีเอ้ือประโยชนตอการจัดการ
ปกครองเขตหนในพ้ืนท่ี (ภาค) ตางอยางครอบคลุมและเหมาะสม มีการกระจายอํานาจไปยังเขตการ
ปกครองในแตละเขตหน (ภาค) อยางชัดเจน การปกครองควรเปนไปตามจารีตอันดีงามท่ี
บุรพาจารยเคยประพฤติปฏิบัติอันไมขัดแยงตอพระธรรมวินัยและกฎหมายบานเมือง ต้ังอยูบน
พ้ืนฐานของหลักพุทธธรรม เอ้ือเฟอตอพระธรรมวินัย จึงอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ และมติมหาเถระสมาคม เปนแนวทางสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบาน วัด ราชการ 
และท่ีสําคัญคือสามารถนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชในการบริหารการจัดการปกครองคณะสงฆ 
มีการปฏิบัติตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ ไดยึดเอาพระธรรมวินัยเปนหลัก มีพระราชบัญญัติ
คณะสงฆเปนกฎหมายสงเสริมใหการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมีความศักด์ิสิทธิ์ยิ่งข้ึน การปฏิบัติ
หนาท่ีของพระสังฆาธิการทุกระดับ จึงเปนไปโดยถูกตองตามหลักนิติธรรม ยึดเอาความถูกตอง โดย
อาศัยความรูความฉลาดและความสามารถเปนเครื่องมือ 

๓) ผลการนําเสนอกลยุทธสําหรับการปกครองคณะสงฆภาค ๑ โดยผูปกครองมีความรู
ความสามารถสูง มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการสื่อสารและการคมนาคมเดินทางไปมาสะดวก 
สามารถติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็ว การปกครองคณะสงฆใหยึดพระธรรมวินัยเปนหลัก โดยเนน
บริหารจัดการเชิงพุทธ มุงการสรางความสามัคคี โดยบริหารแบบพอปกครองลูก ใชหลักสังคหวัตถุ 
๔ และพรหมวิหาร ๔  การครองตน การครองคนและการครองงาน โดยจุดแข็งของการปกครอง
คณะสงฆภาค ๑ อยูในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองและใกลสถาบันการศึกษาท้ังระดับการศึกษาพ้ืนฐาน มี
การศึกษาคณะสงฆเปนรอยแหง การสอบผานของนักธรรมและเปรียญธรรม ซ่ึงสอบไดในอัตราสูง 
และมีพระสงฆประจําพรรษาจํานวนมาก เปนการจัดการภายใน ท่ีมีความเขมแข็ง เพราะมีความรู
ความสามารถในการปกครองสูง และมีภาพลักษณท่ีดี ซ่ึงเปนบทบาทเปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป          
คําสําคัญ:  กลยุทธ, การปกครอง, คณะสงฆภาค ๑ 
 

ABSTRACT 
 The Objectives of this study were to 1. Study the status of Sangha 
Administration at the region 1, 2) Study the concepts and theory of the strategic 
administration of the 1st region Sangha Administration and 3) propose the 
administrative strategy for the 1st region Sangha Administration. 
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 The Methodology was the qualitative research collecting data by two steps, 
step one from the 18 key informants, purposively selected, with the structured in-
depth-interview by face-to-face interviewing and from 8 participants in focus group 
discussion. Data from both steps were analyzed by descriptive interpretation  
 The Findings of this research were as follows:  
 1) The Sangha Administration at present is technology oriented with 
Buddhadhamma integration. The laws, rules and regulations orders and accords 
supported the Dhamma-Vinaya for Sangha Administration which is quite different from 
the past. That is to say the administration, education, dissemination, educational 
support, construction and renovation and public welfares are more clearly practical. 
The model, concepts and process of administration are more important factors 
affecting the efficiency and effectiveness of Sangha Administration. Therefore, those 
who would be the leaders of Sangha Order at the present time must have visions, 
knowledge, capacity and well behavior, accepted by Sangha Order, people in 
communities and Thai society. 
 2) The criteria of Sangha Administration: There are hierarchy of administration. 
The administrative levels governed the subordinates in the region. The regional level 
governed the whole regions. The abbots governed subordinates in the monasteries. 
The preceptors governed the ones they gave the ordinations to. The strategy of the 
1st region Sangha Administration at present time has the appropriate laws, rules and 
regulation supporting the administration. There are clear empowerment to all levels 
in the regions. The administration is carried out by good traditions from the ancient 
time that are not conflict with Dhamma-Vinaya and laws of the country, based on the 
Buddgadhamma. The laws of Sangha Supreme Council, rules, regulations and Sangha 
Supreme Council resolution are the good tools to create the good relationship 
between monasteries, villages, government agencies. More importantly, there is 
Dhamma integration in Sangha Administration at all levels in line with laws, justice, 
based on knowledge, skills and capability. 
 3) The administrative strategy of the 1st region Sangha Administration was that 
the high ranking administrative monks had high knowledge, high capacity, education 
with bachelor degrees, communication skill and the administration was flexible 
according to the circumstances. The Sangha Administration was done by the rules of 
laws, emphasizing the use of Buddhist administration aiming at unity creation, 
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government by parent-children techniques, the application of Sanggahavattu 4, 
Brammaviharadhamma 4 for self-governing, man governing and work governing. The 
strength of the 1st region Sangha Administration was that the administrative units were 
in city areas and near the higher educational institutes. There were more than a 
hundred Dhamma institutes that helped monks and novices pass the Dhamma and 
Pali examination at the high rate. There were more monks who remained in the 
monasteries during the Buddhist Lent. That was the internal strength and the 
administrative monks had high knowledge in administration, had good images that 
was accepted by general people. 
Keywords: The Strategy, Administration, Sangha Administration Region 1  
 
๑. บทนํา 

การปกครองคณะสงฆมีมาต้ังแตพุทธกาล หลังจากท่ีพระพุทธองคมอบความเปนใหญให
คณะสงฆ หลักท่ีใชคือ พระธรรมวินัย เม่ือพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว เกิดความไม
เรียบรอยข้ึน จึงไดมีการทําปฐมสังคายนาข้ึนท่ีเมืองราชคฤห โดยมีพระมหากัสสปะเปนประธาน 
การบริหารคณะสงฆก็เรียบรอยมาไดระยะหนึ่ง ตอมาก็เกิด ถือลัทธิตางกัน เกิดความไมเรียบรอยข้ึน
อีก เปนเชนนี้ตลอดมา  

เม่ือพิจารณาจากประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในชวงตนพุทธกาล ในการปกครองคณะ
สงฆ พระพุทธเจายังไมทรงบัญญัติพระวินัยเพ่ือควบคุมความประพฤติของพระสงฆ เพราะพระสงฆ
ชุดแรก ๆ ท่ีเขามาบวช ลวนมีจิตใจเลื่อมใส และต้ังใจประพฤติปฏิบัติ นอกจากนั้นจํานวนของ
พระสงฆก็ยังมีไมมาก แตมาชวงระยะหลัง๑ เม่ือพระสงฆมีมากข้ึน กฎเกณฑตางๆ จึงตองมีเพ่ือให
ภิกษุแตละรูปไดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ทํานองเดียวกับกฎหมายของรัฐ ก็เกิดข้ึนจากการท่ี
มนุษยมาอยูรวมกันและการกระทําของคนคนหนึ่ง อาจจะไปลวงละเมิดคนอีกคนหนึ่ง รัฐจึง
จําเปนตองออกระเบียบ กฎเกณฑ ท่ีเราเรียกวา กฎหมาย มาคุมครอง 

ในสวนของพระพุทธเจา พระองคไมไดทรงคิดท่ีจะสรางระบบ เพ่ือเรียกรองสิทธิ และความ
รับผิดชอบทางสังคมใหกับบานเมือง แตสังคมสงฆท่ีพระองคปกครองอยู พระองคไดวางระบบไวอยาง
ชัดเจน วินัยสงฆนั้นเอง คือระบบเรียกรองความรับผิดชอบตอสังคมสงฆ๒ พระพุทธองคยอมใหมีกฎหมาย
ท่ีจะละเมิดสิทธิสวนบุคคลผูกระทําความชั่วได พระพุทธองคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทเอาไว เพ่ือเอาผิดกับ
ผูฝาฝน ซ่ึงเปนการผิดตอสังคม ในขณะเดียวกันก็มีจุดมุงหมายอ่ืนๆ ดวย ดังท่ีพระองคไดตรัสไววา 

                                                           
๑๑๒ ป หลังการตรัสรู และประกาศศาสนา  ดูรายละเอียด บทนํา วิ. มหา. เลม ๑  หนา (๗). 
๒สมภาร  พรมทา, “ศีลธรรมกับกฎหมาย มุมมองจากพุทธศาสนา”, พุทธศาสนศึกษา, ปท่ี ๕ ฉบับท่ี 

๒-๓ (พฤษภาคม-ธันวาคม ๒๕๔๑) : ๕๑-๕๒. 
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๕ 
 

 

 ภิกษุท้ังหลาย เราบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย โดยอาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ 
ประการคือ ๑) เพ่ือความยอมรับวาดีแหงสงฆ  ๒) เพ่ือความผาสุขแหงสงฆ ๓) เพ่ือขมบุคคลผูเกอ
ยาก  ๔)  เพ่ือความอยูผาสุขแหงเหลาภิกษุผูมีศีลอันดีงาม  ๕) เพ่ือปดก้ันอาสวะท้ังหลายอันจะ
เกิดข้ึนในปจจุบัน  ๖) เพ่ือกําจัดอาสวะท้ังหลายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  ๗) เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งข้ึน
ของคนท่ียังไมเลื่อมใส  ๘) เพ่ือความเลื่อมใสของบุคคลผูเลื่อมใสแลว ๙) เพ่ือความต้ังม่ันแหง
สัทธรรม  ๑๐) เพ่ือเอ้ือเฟอวินัย๓ 

จะเห็นไดวา ท่ีพระองคบัญญัติพระวินัยนั้น ขอ ๑-๒ มีจุดมุงหมายเพ่ือประโยชนสวนรวม
ของคณะสงฆเอง ขอ ๓-๔ เพ่ือประโยชนแกบุคคล ขอ ๕-๖ เพ่ือประโยชนแกความบริสุทธิ์ ขอ ๗-๘ 
เพ่ือประโยชนแกประชาชน ขอ ๙-๑๐ เพ่ือประโยชนแกพระศาสนาโดยรวม 

จะเห็นไดวา สังคมสงฆในสมัยพุทธกาล มีอํานาจตามขอบเขตของตน ไมวาจะเปนอํานาจ
นิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ  กลาวคือ 

 ๑. อํานาจนิติบัญญัติ พระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบท หรือพระวินัย เพ่ือใช
ปกครองสงฆ เปนพุทธบัญญัติท้ังหมด ทรงบัญญัติอยางเปดเผย ท้ังตอหนาสงฆ วัตถุ และบุคคล โดย
มีสังคมสงฆใหความเห็นชอบ 

 ๒. อํานาจบริหาร เม่ือกอนนั้น พระสงฆยังมีไมมาก พระองคจึงทรงบริหารงานเอง 
ตอมาเม่ือพระสงฆมีจํานวนมากข้ึน พระองคก็ทรงมอบอํานาจใหแกสงฆ ดังจะเห็นไดจากการ
บรรพชาอุปสมบท การกรานกฐิน การระงับอธิกรณ เปนตน 

 ๓. อํานาจตุลาการ สถาบันตุลาการของพุทธจักร มีกฎระเบียบท่ีวางไวเปนบรรทัด
ฐานแหงการกระทําของบุคคลในสังคม ปองกันมิใหประพฤติผิด และมีวิธีการลงโทษ แตการลงโทษ
ผูกระทําความผิดในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท มิใชเพ่ือการแกแคน หากเปนการใหบทเรียน
เพ่ือใหผูกระทําความผิดกลับตัวเปนคนดีในสังคม จะเห็นไดจากการปรับอาบัติตั้งแตสังฆาทิเสสลงมา  

ดังนั้นการลงโทษจึงมีจุดมุงหมาย ๒ ประการคือ๔ ๑) เพ่ือใหผูกระทําความผิดกลับตัวเปน
คนดี และ ๒) เพ่ือชวยปองกันความชั่วรายทํานองเดียวกันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ท้ังนี้ เพ่ือจัดระบบการปกครองคณะสงฆใหมใหมีรูปแบบคลายกับการปกครองของฝาย
ราชอาณาจักร  ครั้นถึงรัชกาลปจจุบัน ไดทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และตอมา
ในป พ.ศ.๒๕๓๕ ไดตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนการแกไขเพ่ิมเติม
ฉบับท่ีใชอยูใหเหมาะสมยิ่งข้ึน ซ่ึงพระราชบัญญัติคณะสงฆท้ังสองฉบับดังกลาวลาสุดนี้  ถือวาใชเปน
รูปแบบการปกครองคณะสงฆและเปนหลักจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆอยูในปจจุบันนี้ 

การปกครองคณะสงฆทุกสวนทุกชั้น ใหมีเจาคณะมหานิกายและเจาคณะธรรมยุต
ปกครองบังคับบัญชาวัดและพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้นๆ เพราะฉะนั้น ท่ีมาและความสําคัญของ
                                                           

๓วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๙/๒๘-๒๙. 
๔สมภาร พรมทา, “สิทธิในทัศนะของพุทธศาสนา”, พุทธศาสนศึกษา, ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-

เมษายน ๒๕๓๗) : ๖๑. 
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘6

๖ 
 

 

การปกครองคณะสงฆท่ีไดกลาวมาแลวนั้น ยอมเปนตัวชี้วัดใหเห็นถึงความสําคัญและวิธีการ 
แนวทางในการจรรโลงพระพุทธศาสนาเอาไวสืบไป พรอมกับยังเปนสถาบันหลักท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ
พุทธบริษัทเอาไวอยางไมเสื่อมคลาย แตอยางไรก็ตาม สิ่งท่ีกลาวไปนั้นเพ่ือใหสอดคลองกับกฎมหา
เถรสมาคม ฉบับท่ี ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ หมวดท่ี ๒ ระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆสวนกลาง ขอ ๕  วาดวย ๑) วิธีดําเนินการเพ่ือความเรียบรอยดีงาม  ๒) 
วิธีดําเนินการศาสนศึกษา ๓) วิธีดําเนินการศึกษาสงเคราะห  ๔) วิธีดําเนินการเผยแผพุทธศาสนา 
๕) วิธีดําเนินการสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห อันเก่ียวกับการคณะสงฆและการพระ
ศาสนา ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม๕ ผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยเรื่องกลยุทธการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑ วามีกลยุทธศาสตรและวิธีการปกครองอยางไร 

 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 

๒.๑ เพ่ือศึกษาสถานภาพท่ัวไปในการปกครองคณะสงฆภาค ๑ 
๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธและการปกครองคณะสงฆ 
๒.๓ เพ่ือนําเสนอกลยุทธสําหรับการปกครองคณะสงฆภาค ๑ 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่อง “กลยุทธการปกครองคณะสงฆภาค ๑” ไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย

ไวดังนี้ 
๓.๑ ขอบเขตดานตัวแปร 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกลยุทธการปกครอง

คณะสงฆภาค ๑ ในรูปแบบ ๖ ดาน ไดแก ๑. ดานการปกครอง ๒. ดานการศาสนศึกษา ๓. ดาน
การศึกษาสงเคราะห  ๔. ดานการเผยแผ ๕. ดานการสาธารณูปการ ๖. ดานการสาธาณสงเคราะห  
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะห
ขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  แบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดย
กําหนดเลือกผูใหขอมูลท่ีสําคัญ (Key Informants) จากผูท่ีมีคุณลักษณะสอดคลองกับสาระสําคัญ
ของการวิจัย ประกอบดวย ผูใหขอมูลการใหสัมภาษณเชิงลึก แบบสัมภาษณเจาะลึก (In-depth 
Interview) จํานวน ๑๘ รูป/คน และสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน ๘ รูป/
คน   
 วิจัยใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ท้ังหมดโดยใชเทคนิค ๖ C ไดแก 
Conceptualize (การจัดกรอบคิด) communication (การอธิบาย) category (จัดหมวดหมู) classify 

                                                           
๕สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, การพัฒนาพระสังฆาธิการคณะสงฆ ภาค ๑,  (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๔๕), หนา ๑๔๑. 
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๗ 
 

 

(การจําแนกกลุม) content (สาระสําคัญ) และ concept (ประเด็น)๖ จะกระทําไปพรอมๆ กันตลอด
ระยะเวลาท่ีดําเนินการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบแบบสัมภาษณ โดยมีข้ันตอน ลักษณะ และการตรวจสอบ
เครื่องมือ ประกอบดวย  ศึกษาหลักการและทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ กําหนดกรอบ
แนวคิด ประมวลผลขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล กําหนดวัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือ
การวิจัย ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ  ปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณ  จัดพิมพเครื่องมือ
แบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ กําหนดประเด็นแบบสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

๓.๒ ขอบเขตดานประชากร 
การวิจัยนี้ไดกําหนดใหขอมูลหลัก (Key Informants) จํานวน ๑๘ รูป/คน โดยสัมภาษณ

เจาะลึก (In-depth interview) และการสนทนากลุม(Focus Group Discussion) จํานวน ๘ รูป/
คน โดยวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนาความ  

๓.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานสถานท่ีในการวิจัย คือ วัดในเขตพ้ืนท่ีการปกครองคณะสงฆภาค 

๑ จํานวน ๔ จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร  จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธาน ี
๓.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา 
ผูวิจัยทําการศึกษาหาขอมูลและดําเนินงานต้ังแต เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือน ธันวาคม 

๒๕๕๗  รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน  
 

๔. ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “กลยุทธการปกครองคณะสงฆภาค ๑” สรุป มีดังนี้  ๑) สถานภาพท่ัวไปการ

ปกครองคณะสงฆภาค ๑  คณะสงฆมีการปกครองตามลําดับชั้นการปกครอง โดยเจาคณะชั้น
ปกครองจะดูแลปกครองผูอยูในเขตปกครองน้ันๆ โดยปกครองตามลําดับชั้นไปตามลําดับ เม่ือเจา
คณะชั้นปกครองดูแลปกครองพ้ืนท่ีในเขตปกครองท่ีตนรับผิดชอบดวยดี เชน เจาคณะภาคดูแล
ปกครองในภาคท่ีตนปกครอง เจาอาวาสดูแลปกครองภายในวัดท่ีตองเปนเจาอาวาส หรือพระ
อุปชฌายดูแลสัทธิวิหาริกท่ีตนใหการอุปสมบท สถานภาพการปกครองคณะสงฆภาค ๑ ในปจจุบัน 
โดยมีระเบียบท่ีวาดวยการปกครองคณะสงฆภาคท่ีเอ้ือประโยชนตอการจัดการปกครองเขตหนใน
พ้ืนท่ี(ภาค) ตางอยางครอบคลุมและเหมาะสม มีการกระจายอํานาจไปยังเขตการปกครองในแตละ
เขตหน(ภาค) อยางชัดเจน การปกครองควรเปนไปตามจารีตอันดีงามท่ีบุรพาจารยเคยประพฤติ
ปฏิบัติอันไมขัดแยงตอพระธรรมวินัยและกฎหมายบานเมือง ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของหลักพุทธธรรม 
เอ้ือเฟอตอพระธรรมวินัย จึงอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติมหา
เถระสมาคม เปนแนวทางสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบาน วัด ราชการ และท่ีสําคัญคือ
                                                           

๖นภัทร แกวนาค, “เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Data Analysis Technique)”, หนา ๖. (ถายเอกสารเย็บเลม).  
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๘ 
 

 

สามารถนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชในการบริหารการจัดการปกครองคณะสงฆภาค ๑ ไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิ์ภาพไดดี ในปจจุบัน โดยกลยุทธหรือรูปแบบท่ีใชในการปกครองคณะสงฆ 
เจ าผูปกครองจะมีการกําหนดทิศทางในการของการบริหารจัดการ โดยประเมินสภาพ
สภาพแวดลอม ปญหาหรืออุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึน จากนั้นจึงคอยๆ พัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหลานั้น
ใหเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน สงผลใหการปกครองของคณะสงฆภาค ๑  การปกครองคณะสงฆภาค ๑ 
ในปจจุบันยังคงยึดหลักพระธรรมวินัยแลว ยังอิงอาศัยกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม เปนตน ในการสงเสริมสนับสนุนการปกครอง
คณะสงฆใหเกิดความเรียบรอยดีงามในหมูสงฆและปองกันอันตรายจากภัยภายนอกท่ีจะเกิดข้ึนกับ
องคกรคณะสงฆและท่ีสําคัญคือ สามารถนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชการบริหารการจัดการ
ปกครองคณะสงฆไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ยึดพระธรรมวินัยเปนหลักสูงสุด มี
พระราชบัญญัติคณะสงฆเปนกฎหมาย สงเสริมใหการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและกฎมหาเถร
สมาคม ระเบียบ คําสั่งยึดเปนแนวปฏิบัติในการปกครอง 
 ๒) จุดแข็งของการปกครองคณะสงฆภาค ๑ เจาคณะปกครองหรือเจาอาวาสมีความรู
ความสามารถท้ังในทางโลกและทางธรรมในระดับท่ีดี ทําใหสามารถบริหารจัดการวัดและเผยแผ
พระพุทธศาสนาไดอยางดี  และในดานการศึกษาทางเจาคณะปกครอง ก็มีนโยบายใหพระสังฆาธิ
การหรือพระผูอยูใตปกครองตน ใหเขารับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนไป การแตงต้ังหรือ
มอบหมายงานดานการกระจายอํานาจหนาท่ี เนนการมีสวนรวมท่ีเปนรูปธรรม มีแบบแผนและ
รูปแบบในการปกครองและการแตงต้ังผูปฏิบัติหนาท่ีทางคณะสงฆท่ีชัดเจน ปฏิบัติหนาท่ีใหเกิด
ประสิทธิภาพและมีสวนรวมในกิจกรรมของคณะสงฆใหดําเนินไปดวยดี ซ่ึงพระสังฆาธิการและ
บุคลากรสวนใหญเปนผูมีความรูความสามารถ  มีเครื่องเทคโนโลยีในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีทันสมัยอยู
ในปฏิรูปเทส ซ่ึงเปนท่ีต้ังของเมืองหลวงและปริมณฑล สถานศึกษา หนวยงานการศึกษา และ
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถของคณะสงฆ มีฐานท่ีต้ังอยูในภาค ๑ ท้ังสิ้น แมกระท้ังคณะท่ีเปน
หนวยงานท่ีเรียกวา องคกรปกครองคณะสงฆสูงสุด ก็อยูในเขตภาค ๑ เชน กรรมการมหาเถร
สมาคมสวนใหญก็อยูและเปนเจาอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑ ท้ังหนวยงานภาครัฐท่ีจะให
การอุปถัมภ คุมครองและอํานวยการตางๆ ก็มีฐานอยูท่ีเขตภาค ๑   
 ๓) จุดออนของการปกครองคณะสงฆภาค ๑ ผูปกครองหรือเจาอาวาสวัดในบางแหง มี
ประสบการณในการบริหารจัดการวัดท่ียังไมมากเทาท่ีควร และยังใชวิธีการบริหารแบบสมัยเกา ทํา
ใหศาสนสถานหรือวัดไมไดรับการพัฒนาเทาท่ีควร และบางแหงก็ไมไดใหความสําคัญหรือสนับสนุน
กับการศึกษาพระปริยัติธรรมเทาท่ีควร ผูใตบังคับบัญชาไมสามารถสนองงานท่ีไดรับมอบหมายใน
บางครั้งหรือสวนใหญไดอยางสมบูรณ จากการไมมีความรูความสามารถในการดําเนินงานตามภาระ
งานท่ีไดรับมอบหมายอยางแทจริง ขาดการประเมินผล ตรวจสอบ กํากับติดตามและควบคุม 
เก่ียวกับงานดานการปกครองคณะสงฆอยางตอเนื่อง ซ่ึงผูใตบังคับบัญชาเปนผูรับสนองงาน  
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๙ 
 

 

 ๔) โอกาสของการปกครองคณะสงฆภาค ๑ ถือวาอยูในเขตพ้ืนท่ีๆ เจริญโดยสวนใหญ 
ไดรับการพัฒนาดวยดี ทําใหสามารถรองรับความตองการของประชาชนท่ีตองการเขาวัดฟงธรรม   
หาท่ีพึงทางใจ เนื่องจากปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน  สําหรับโอกาสของการปกครอง
คณะสงฆภาค ๑ คือ อยูในเขตการปกครอง และพ้ืนท่ีการบริการอํานวยความสะดวกของมหาเถร
สมาคม การแบงเขตการปกครอง (ภาค) มีความชัดเจน สะดวกในการปกครอง กํากับดูแล และมี
การกระจายอํานาจการปกครองท่ีลงตัว  โอกาสของผูบังคับบัญชาเปนผูท่ีมีความรูและความสามารถ
และประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ี  คณะสงฆทุกระดับชั้นมีความสามัคคีและมีความพรอมเพียง 
มีความพรอมในหลายสิ่งหลายประการ ซ่ึงมากกวาหลายภาคอ่ืน  คือ เจาอาวาสท่ีมีความรู
ความสามารถมากท่ีสุดกวาภาคอ่ืนๆ ท้ังมีสถานท่ีสําคัญและความพรอมดานตางๆ มากกวาภาคอ่ืนๆ 
เพราะเปนศูนยกลางเปนเมืองหลวงของประเทศ อยูในเขตการปกครองและพ้ืนท่ีในการอํานวยความ
สะดวกของมหาเถรสมาคม การแบงเขตการปกครอง มีความชัดเจนและสะดวกในการปกครอง 
กํากับ ดูแล และมีการกระจายอํานาจในการปกครองอยางลงตัว  อยูเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล ซ่ึงมีความ
สะดวกในการบริหารกิจการคณะสงฆมีการแขงเขตการปกครองท่ีลงตัว และมีการกระจายอํานาจใน
การปกครองคณะสงฆ   
 ๕) ปญหา อุปสรรคของการปกครองคณะสงฆภาค ๑ เจาคณะปกครองหรือเจาอาวาสบาง
รูปลงพ้ืนท่ีในการตรวจสอบ แกไขปญหาตางๆ ในทองท่ีไดไมท่ัวถึง ทําใหปญหาท่ีเกิดข้ึนในวัดหรือ
เขตพ้ืนท่ีดังกลาวตกคางมาอยางยาวนาน และประชาชนในบางพ้ืนท่ีก็แตกความสามัคคี ทําใหเกิด
ปญหาข้ึนระหวางบานกับวัด มีการกระจายรูปแบบการปกครองคณะสงฆภาค ๑ คอนขางจํากัด ผูท่ี
ไดรับการแตงต้ังใหมีหนาท่ีในการปกครอง ขาดความรู ความสามารถ ในดานการปกครองและ
บริหารจัดการ ผูท่ีไดรับการแตงต้ังไมสามารถสนองงานตามนโยบายท่ีวาดวยระเบียบการปกครอง
คณะสงฆภาค ๑ ของมหาเถรสมาคม ไดอยางสมบูรณ   
 ๖) กลยุทธเก่ียวกับระเบียบการปกครองคณะสงฆ การแตงตั้ง ถอดถอนพระสังฆาธิการ ผู
รักษาการแทน พระอุปชฌายและไวยาวัจกร  เปนการปฏิบัติตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ ยึด
เอาพระธรรมวินัยเปนหลัก มีพระราชบัญญัติคณะสงฆเปนกฎหมายสงเสริมใหการปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยมีความศักด์ิสิทธิ์ยิ่งข้ึน การปฏิบัติหนาท่ีของพระสังฆาธิการทุกระดับ จึงเปนไปโดยถูกตอง
ตามหลักนิติธรรม ยึดเอาความถูกตอง โดยอาศัยความรูความฉลาดและความสามารถเปนเครื่องมือ 
ในดานการแตงต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ ในการแตงต้ังพระสังฆาธิการน้ัน ทางคณะสงฆได
คัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติสมควรท่ีจะดํารงตําแหนงนั้นๆ เชน มีพรรษา มีความรู ความสามารถสมควร
แกตําแหนง มีความประพฤติเรียบรอยตามพระธรรมวินัย ฉลาดในการปกครองสงฆ เปนตน และ
เม่ือเห็นวาพระสังฆาธิการไดกระทําผิดพระธรรมวินัย ก็สามารถจะถอดถอนตําแหนงพระสังฆาธิการ
นั้นๆ ไดโดยชอบไดเชนเดียวกัน การแตงต้ังผูรักษาการแทน สามารถทําไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีไดกําหนดไวในกฎมหาเถรสมาคม ในกรณีท่ีเจาอาวาสหรือเจาคณะปกครองนั้นๆ ไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได และใหผูรักษาการแทนนี้มีอํานาจและหนาท่ีในการปฏิบัติและดูแลปกครอง
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๑๐ 
 

 

ในตําแหนงนั้นๆ ไดตามท่ีเห็นสมควร ในดานการแตงต้ังถอดถอนพระอุปชฌาย ก็ถือวาตองทําให
ถูกตองและชอบดวยกฎระเบียบตางๆ ตามท่ีคณะสงฆไดถือปฏิบัติกันมา ซ่ึงในทางคณะสงฆก็ไดจัด
ใหมีการฝกอบรมและทดสอบความรูในการท่ีจะไดรับแตงต้ังใหเปนพระอุปชฌาย ตองเปนการ
แตงต้ังท่ีถูกตองตามกฎมหาเถรสมาคมวาดวยการแตงต้ังถอดถอนพระอุปชฌาย และการแตงต้ัง
ถอดถอนไวยาจักร ถือไดวาเปนไปตามกฎเกณฑและวิธีการชอบดวยกฎหมาย มีการทําหนังสือ
มอบหมายงานท่ีจะใหไวยาวัจกรรับไปปฏิบัติตามคําสั่งของเจาอาวาสในการท่ีจะบํารุงรักษา และ
จัดการศาสนสมบัติตางๆ ภายในวัด ใหเปนไปอยางถูกตองดวยดี  
 
๕. อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยกลยุทธในการปกครองคณะสงฆภาค ๑ โดยมีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย จึง
สรุปผลไดดังตอไปนี้   

๑. การปกครองคณะสงฆในยุคปจจุบัน มีการพัฒนาการดานเทคโนโลยี ซ่ึงบูรณาการดวย
หลักพุทธธรรมนําการปกครองไปพรอมกับความเจริญและมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ขอบังคับ
ระเบียบตางๆ มาเก้ือกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆมีรูปแบบท่ีแตกตางไปจาก
สมัยกอนมาก คือ ดานการปกครอง ดานการศาสนศึกษา ดานการเผยแผ ดานการศึกษาสงเคราะห 
ดานการสาธารณูปการ ดานการสาธาณสงเคราะห มีรูปแบบท่ีปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังนั้น 
รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการปกครองคณะสงฆ ชื่อวามีสวนสําคัญในการบริหารจัดการใหองคกร
คณะสงฆมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฉะนั้น ผูท่ีจะเปนผูนําในการปกครองคณะสงฆในยุค
ปจจุบันนี้ตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน มีความรู ความสามารถ และเปนผูเพียบพรอมดวยจริยาวัตรขอ
ปฏิบัติ ซ่ึงเปนท่ียอมรับของคณะสงฆและประชาชนในชุมชนและสังคมไทย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ บุญศรี พานะจิตต และศรีนวล ลภกิตโร ไดวิจัยเรื่อง “ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของ
วัด: ศึกษาเฉพาะกรณีวัดชลประทานรังสฤษฏ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัย พบวา๗ 
ดานการปกครอง วัดมีการจัดระบบการปกครองโดยมีผูรับผิดชอบอยางมีระบบชัดเจน แบงความ
รับผิดชอบเปนเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และเขตกัมมัฏฐาน มีระเบียบการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มี
การประชุม มีการคัดสรรพระสงฆท่ีบวชและปฏิบัติงานในวัด ดานการศาสนาศึกษา พระภิกษุ
สามเณรบวชแลวตองเรียนตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี สงเสริมการศึกษาให
พระภิกษุสามเณรและศิษยวัดท้ังทางโลกและทางธรรม มีหลักสูตรระยะสั้น สําหรับพระภิกษุบวช
ใหม ดานการเผยแผเนนการเผยแผหลักธรรมของพระพุทธเจา ท้ังในวัดและนอกวัด จัดพิมพหนังสือ
ธรรมะ เทปธรรมะ จัดต้ังมูลนิธิสนับสนุน ดานการศึกษาสงเคราะห วัดไดจัดการศึกษาใหแกเด็กและ
เยาวชน โดยต้ังโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย โรงเรียนอนุบาลพุทธศาสนา อบรมธรรมะตาม
                                                           

๗บุญศรี พานะจิตต และศรีนวล ลภกิตโร, “ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะ 
กรณีวัดชลประทานรังสฤษฎ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
การศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๕). 
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๑๑ 
 

 

โรงเรียนตางๆ มีการเขาคายคุณธรรม ใหทุนการศึกษาแกศิษยวัด ดานการสาธารณูปการ ไดพัฒนา
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมภายในวัดใหเปนท่ีสัปปายะ แบงเขตเปน พุทธาวาส สังฆาวาส 
และเขตกัมมัฏฐาน ดานการสาธารณสงเคราะห ไดจัดบําเพ็ญกุศลแบบประหยัด การสรางวัดอุโมงค
และวัดปญญานันทาราม ต้ังศูนยฝกอบรมและปฏิบัติธรรม ต้ังมูลนิธิแผนดินธรรม แผนดินทอง สราง
โรงพยาบาล ใหทุนการศึกษาแกเยาวชนและทุนอาหารกลางวัน สําหรับภารกิจท่ีประสบผลสําเร็จ
ท่ีสุด  คือ ดานการเผยแผ การจัดการศึกษาสงเคราะหและการจัดการศาสนศึกษา 
 ๒) แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธและการปกครองคณะสงฆ  มีการปกครอง
ตามลําดับชั้นการปกครอง โดยเจาคณะชั้นปกครองจะดูแลปกครองผูอยูในเขตปกครองน้ันๆ โดย
ปกครองตามลําดับชั้นไปตามลําดับ เม่ือเจาคณะชั้นปกครองดูแลปกครองพ้ืนท่ีในเขตปกครองท่ีตน
รับผิดชอบดวยดี เชน เจาคณะภาคดูแลปกครองในภาคท่ีตนปกครอง เจาอาวาสดูแลปกครอง
ภายในวัดท่ีตองเปนเจาอาวาส หรือพระอุปชฌายดูแลสัทธิวิหาริกท่ีตนใหการอุปสมบท การมี
ทัศนคติตอกลยุทธการปกครองคณะสงฆภาค ๑ ในปจจุบัน โดยมีระเบียบท่ีวาดวยการปกครองคณะ
สงฆภาคท่ีเอ้ือประโยชนตอการจัดการปกครองเขตหนในพ้ืนท่ี(ภาค) ตางอยางครอบคลุมและ
เหมาะสม มีการกระจายอํานาจไปยังเขตการปกครองในแตละเขตหน(ภาค) อยางชัดเจน การ
ปกครองควรเปนไปตามจารีตอันดีงามท่ีบุรพาจารยเคยประพฤติปฏิบัติอันไมขัดแยงตอพระธรรม
วินัยและกฎหมายบานเมือง ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของหลักพุทธธรรม เอ้ือเฟอตอพระธรรมวินัย จึงอาศัย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติมหาเถระสมาคม เปนแนวทางสงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางบาน วัด ราชการ และท่ีสําคัญคือสามารถนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใช
ในการบริหารการจัดการปกครองคณะสงฆ มีการปฏิบัติตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ ไดยึด
เอาพระธรรมวินัยเปนหลัก มีพระราชบัญญัติคณะสงฆเปนกฎหมายสงเสริมใหการปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยมีความศักด์ิสิทธิ์ยิ่งข้ึน การปฏิบัติหนาท่ีของพระสังฆาธิการทุกระดับ จึงเปนไปโดยถูกตอง
ตามหลักนิติธรรม ยึดเอาความถูกตอง โดยอาศัยความรูความฉลาดและความสามารถเปนเครื่องมือ 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม (ศรีประสม) ไดวิจัยเรื่อง“การบริหาร
จัดการกิจการคณะสงฆใหเปนศูนยการเรียนรูของชุมชนวัดไผลอม ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผลการวิจัยพบวา๘ ปจจัยท้ังภายในและภายนอก
ท่ีสงผลใหภารกิจหรือกิจกรรมของวัดบังเกิดผลสําเร็จ เจาอาวาสสามารถสรางวัดใหเปนแหลงการ
เรียนรูเปนศูนยกลางพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนและพัฒนาชุมชน คือ ๑) พระสงฆชั้นปกครอง
ของวัด ไดประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัด เปนแบบอยางท่ีดี สรางความศรัทธาให
เกิดแกประชาชน เม่ือประชาชนเกิดความศรัทธา วัดจึงสามารถปฏิบัติภารกิจตางๆ จนบังเกิด
ผลสําเร็จไดในท่ีสุด ๒) มีการจัดระบบการบริหารงานในวัด โดยการวางระเบียบและมอบอํานาจ
                                                           

๘พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม (ศรีประสม), “การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆใหเปนศูนยการเรียนรู
ของชุมชนวัดไผลอม ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี”, รายงานการวิจัย,  (พระนครศรีอยุธยา 
:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
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๑๒ 
 

 

หนาท่ีในการปฏิบัติภารกิจตางๆ ของวัดใหแกรองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส และพระภิกษุสงฆใน
วัด ตามความรูความสามารถรวมถึงการตัดสินใจ ไดตามท่ีเห็นเหมาะสมทําใหเกิดความคลองตัวใน
การดําเนินงานตางๆ ตามภารกิจของวัดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่ง ๓) การสราง
คติธรรมประจําใจของเจาอาวาสแตละรูป เปรียบเสมือนสัญลักษณในการเตือนใจสําหรับพระภิกษุ
สามเณรและประชาชนรอบวัดใหยึดถือปฏิบัติ ๔) วัดสืบทอดวิธีการระบบและระเบียบปฏิบัติตางๆ 
ซ่ึงเปนท่ียอมรับของชุมชนและประชาชน ใหคงอยูเปนวัฒนธรรมประเพณีคูกับวัดสืบไป ๕) วัดทํา
หนาท่ีเปนสื่อการในการโอนถายระหวางผูใหและผูรับ เพ่ือสรางโอกาสผูดอยโอกาสในดานตางๆ 
สงเสริมใหเกิดความเสมอภาค และเก้ือกูลกันในสังคม ๖) การสรางสายสัมพันธในระหวางวัดกับ
ชุมชน และวัดกับประชาชน เปนการดึงชุมชนและประชาชนเขาหาวัด แนะนําวัดสูชุมชนและ
ประชาชนเพ่ือสรางความสัมพันธและการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ๗) การสรางความรูสึกใหเกิดแก
ประชาชนวา “วัดเปนแหลงชุมชน” โดยประชาชนเขามารวมใน “ศูนยการเรียนรูของวัด” สรุปไดวา 
วัดเปนสวนหนึ่งของชุมชน โดยมีหนาท่ีหลักในการใหบริการแกชุมชนดานการศึกษาและคุณธรรม 
ดังนั้นควรมีการสงเสริมและพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต ท้ังในดานศาสนธรรม 
และความรูนอกระบบอ่ืน ตามความตองการของชุมชนและทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาจิตใจและสรางดุลย
ภาพการดํารงชีวิตของประชาชน 

๓) ผลการนําเสนอกลยุทธสําหรับการปกครองคณะสงฆภาค ๑ โดยผูปกครองมีความรู
ความสามารถสูง มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการสื่อสารและการคมนาคมเดินทางไปมาสะดวก 
สามารถติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็ว การปกครองคณะสงฆใหยึดพระธรรมวินัยเปนหลัก โดยเนน
บริหารจัดการเชิงพุทธ มุงการสรางความสามัคคี โดยบริหารแบบพอปกครองลูก ใชหลักสังคหวัตถุ 
๔ และพรหมวิหาร ๔  การครองตน การครองคนและการครองงาน โดยจุดแข็งของการปกครอง
คณะสงฆภาค ๑ อยูในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองและใกลสถาบันการศึกษาท้ังระดับการศึกษาพ้ืนฐาน มี
การศึกษาคณะสงฆเปนรอยแหง การสอบผานของนักธรรมและเปรียญธรรม ซ่ึงสอบไดในอัตราสูง 
และมีพระสงฆประจําพรรษาจํานวนมาก เปนการจัดการภายใน ท่ีมีความเขมแข็ง เพราะมีความรู
ความสามารถในการปกครองสูง และมีภาพลักษณท่ีดี ซ่ึงเปนบทบาทเปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป  
สอดคลองกับงานวิจัยของ โชติ บดีรัฐ  ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๔ เพ่ือความม่ันคงแหงพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัย พบวา ๑) สภาพการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๔ ใน ๓ ดานมีผล ดังนี้ ในการ
บริหารคน มีการสรางและพัฒนาภาระผูนําบุคลากรทางพระพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพ ในการ
บริหารงานภาระงาน มีการออกกฎระเบียบในการปกครองคณะสงฆ และกําหนดโทษผูท่ีละเมิด
กฎระเบียบท่ีวางไว และในการบริหารองคกร มีการทํางานเปนทีม  ๒) ประสิทธิผลการบริหารงาน
ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๔ ใน ๓ ดาน มีผลดังนี้  ในการบริหารคน มี
การดําเนินไปอยางรวดเร็วสนองตองานมอบหมายให ทําโดยใชคนใหตรงกับความรูและ
ความสามารถ ในการบริหารภาระงาน มุงบริหารอยางประหยัด คุมคาและสนองตอบตอความ
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๑๓ 
 

 

ตองการของผูมาติดตอ และในการบริหารองคกร ไดเนนในเรื่องสรางศรัทธาเขาวัดและปฏิบัติธรรม
มากข้ึน  ๓) ศักยภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๔ ใน ๓ 
ดาน มีผลดังนี้ ในการบริหารคน มีการนําจุดเดนของบุคลากรมาใชในการบริหารงาน และแกปญหา
จุดดอยของบุคลากรในการบริหารงาน ในการบริหารภาระงาน มีการประยุกตเทคโนโลยีเขามาชวย
ในการบริหารงาน และในการบริหารองคกร มีการจัดทําแผนงานหรือโครงการเพ่ือพัฒนาองคกร
อยางตอเนื่อง  ๔) สําหรับแนวทางในการพัฒนาคน การบริหารภาระงาน และการบริหารองคกร 
ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๔ ใน ๓ ดาน มีขอเสนอแนะดังนี้ ควรมีวิธีการ
พัฒนาคนใหเกง มีความรูความสารถ ใหมีความรูความเขาใจหลักพระศาสนาท่ีถูกตองโดยวิธีการ
สงเสริมใหพระสังฆาธิการมีการศึกษาและพัฒนาภาวะผูนํา มีการพัฒนาสมรรถนะภาระงานดานการ
บริหาร โดยอบรมใหพระสังฆาธิการใหเปนผูนําในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรมคุณธรรม และใหมี
ความรูและทักษะในเรื่องการปองกันไมใหพุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาและต้ังม่ัน
ความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยางยั่งยืนตอไป๙ 
 
๖. ขอเสนอแนะ 
 ๖.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๑. ควรสงเสริมพระสงฆท่ีบวชแลวมีโอกาสไดรับการศึกษาหาความรูและเทคโนโลยีท่ี
ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาไดสะดวกยิ่งข้ึน  

๒. ควรมีงบประมาณจากภาครัฐหรือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของมาสนับสนุนในการกําหนด
นโยบายใหมีการประชุม อบรม หรือสัมมนาใหแกพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส รองเจาอาวาส 
และคณะกรรมการวัด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการวัด และพัฒนาวัดใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

๓. ควรมีการกําหนดรูปแบบกลยุทธในการปกครองยกระดับการบริหาร เพ่ือใหทันตอ
สถานการณและสอดคลองกับการบริหารงานของรัฐ อันจะทําใหคณะสงฆมีความกาวหนาและทัน
ตอเหตุการณมากข้ึน 

 
 ๖.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  ๑. ควรมีการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการวัด มาเปนยุทธศาสตรท่ีนําไป
พัฒนาวัดในเขตปกครอง 

๒. ควรจัดใหมีการอบรมประชุมเพ่ือวางนโยบายในการปกครองรวมกัน เรื่องกฎระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการปกครองคณะสงฆ 
                                                           

๙โชติ บดีรัฐ, “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๔ เพ่ือความมั่นคง
แหงพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๔). 
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๑๔ 
 

 

๓. ควรใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนในการกําหนดหรือการออกขอบังคับในการปกครอง
เพ่ือทําใหเกิดความสมดุลในการบริหารหรือเพ่ือทําใหผูบังคับและผูอยูใตบังคับบัญชามีการปกครอง
อยางเรียบรอย 

 
 ๖.๓ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 หากมีการวิจัยเก่ียวกับการปกครองของคณะสงฆภาคอ่ืน เพ่ือประโยชนในเชิงวิชาการ ใน
ประเด็นดานกลยุทธการปกครองคณะสงฆจากการศึกษาการวิจัยท้ังการรวบรวมเอกสาร ตํารา ทฤษฎี 
และการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามอยางใกลชิด ผูวิจัยขอเสนอแนะการดําเนินการวิจัยในลักษณะ
ตอไปนี้ 

๑. ควรนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษาหาประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการปกครอง
ของคณะสงฆภาคอ่ืน 

๒. ควรนําการศึกษารูปแบบการจัดการปกครองของคณะสงฆท่ีมีประสิทธิภาพขององคกร
คณะสงฆภาคอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบวามีประสิทธิผลหรือในลักษณะมีความแตกตางกันหรือไม 

๓. ควรศึกษาการบริหารจัดการองคกรของคณะสงฆท่ีมุงเนนในการพัฒนาองคกรของสงฆ
โดยเนนหลักพุทธธรรมหลักอ่ืน ๆ  
 
 

บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย  
 (๑) หนังสือ: 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. การพัฒนาพระสังฆาธิการคณะสงฆ ภาค ๑. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๔๕. 
(๒) งานวิจัย/วิทยานิพนธ 

โชติ บดีรัฐ. “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๔ เพ่ือความ
ม่ันคงแหงพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๔. 

บุญศรี พานะจิตต และศรีนวล ลภกิตโร. “ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด: ศึกษาเฉพาะ 
กรณีวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”. รายงานการวิจัย. 
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๕. 

พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม (ศรีประสม). “การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆใหเปนศูนยการ
เรียนรูของชุมชนวัดไผลอม ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี”. 
รายงานการวิจัย. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๔. 
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๑๕ 

 

 

(๓) วารสาร: 
สมภาร  พรมทา. “ศีลธรรมกับกฎหมาย มุมมองจากพุทธศาสนา”.  พุทธศาสนศึกษา. ปท่ี ๕ ฉบับ

ท่ี ๒-๓ (พฤษภาคม-ธันวาคม) ๒๕๔๑ : ๕๑-๕๒. 
                 . “สิทธิในทัศนะของพุทธศาสนา”. พุทธศาสนศึกษา, ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-

เมษายน ๒๕๓๗), : ๖๑. 
 

(๔) เอกสารท่ีไมไดตีพิมพ: 
นภัทร แกวนาค, “เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

Qualitative Data Analysis Technique”.  ถายเอกสารเย็บเลม.  
 
 
๒. ภาษาอังกฤษ 
   (I) Book 
Hared D.Kasswell. The Structure and Function of Communication. The 

Communication of Ideas Limed Bryson en. New York : Harperand Row 
Publishev, 1948. 

Herbert A. Simon, Donald W. Smithburg and Viotor A. Thompson Public 
Administration. 14thed. New York : Alfred A. Knope, Inc., 1971.  
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การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆภาค ๑ 
Management Development of Education in Sangha  

Administrative Region 1 
 

พระครูสุวรรณวรการ∗  
ทรงวิทย แกวศรี∗∗ 
ยุทธนา ปราณีต∗∗∗ 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการ
จัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรม ๒) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการการ 
ศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆภาค ๑ และ๓) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการการศา
สนศึกษาแผนกธรรมคณะสงฆภาค ๑ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและจากผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) 
จํานวน ๑๘ รูป/คน โดยสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview) และการสนทนากลุมเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) จํานวน ๘ รูป/คน โดยวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาเชิง
พรรณนาความ  
         ผลการวิจัย พบวา  
  ๑. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนา มีกระบวนพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาโดยนํา
แผนงานเชิงกลยุทธเขามาทําการวิเคราะหสถานการณซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะห SWOT 
Analysis ประกอบดวย ๔ อยาง คือ จุดแข็ง จุดออน โอกาสและปญหามาดําเนินการวิเคราะห
แนวคิดทฤษฎีท้ัง ๕ ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานครูผูสอน ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานสื่อ
อุปกรณการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล 
  ๒. สภาพท่ัวไปเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆภาค ๑  
พบวา พระสังฆาธิการในทุกระดับชั้นใหความรวมมือกันดี  มีกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ใหมีประสิทธิภาพ โนมนาวผูเรียนใหเขาถึงจุดมุงหมายของหลักสูตรอยางแทจริง  ทําใหมีครูท่ีมี
ศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว และมีปริมาณอยางเพียงพอตอการเรียนการสอน เพราะอยูใน
ศูนยกลางทางการศึกษา ปฏิรูปเทศดีกวาตางจังหวัด โดยมีกระบวนการเรียนการสอน ท่ีมีการจัดทํา

                                                           

 ∗วิทยานิพนธหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ∗∗อาจารย ดร., ท่ีปรึกษาหลัก 
 ∗∗∗ อาจารย ดร., ท่ีปรึกษารวม 
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๑๗ 
 

แผนการสอนตามแผนยุทธศาสตร์ มีเทคนิควิธีที่สามารถสอนให้จูงใจ แจ่มแจ้ง แกล้วกล้าให้บุคลากร
ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ แล้วน าสื่อไปปรับใช้เพ่ือให้เกิดศักยภาพทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น  และส่งผลให้
คณะสงฆ์มีการวางแผนในการตรวจสอบการสอบวัดผลประจ าปีที่รัดกุมและจริงจังต่อการก ากับดูแล  
 ๓) แนวทางการพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมคณะสงฆ์ภาค ๑ พบว่า      
๑) ด้านหลักสูตร ควรมีการพัฒนาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสายสามัญ ๒) ด้านครูผู้สอน ต้องเป็น
ครูมืออาชีพ มีการศึกษา อบรมและพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ๓) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ที่มี
คุณภาพ และควรปรับระยะเวลาการสอนให้เพ่ิมมากขึ้น ๔) ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ควรน า
เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาประยุกต์ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการน าไปใช้ ๕) ด้านการ
วัดผลและประเมินผล ต้องมีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเพ่ือให้เกิดผลที่ชัดเจน 
ค าส าคัญ:  การพัฒนา, การจัดการ, ศาสนศึกษา, แผนกธรรม 

 
Abstract 

The Objectives of this research were, 1) to study concepts and theory of the 
development of religious education Dhamma division, of Sangha Administration, 
Region 1, 2) to study the general context of development of the administration of 
religious studies,Dhamma dividion, of the 1st region Sangha Administration and 3) to 
propose the mean of administration development of religious education, Dhamma 
division, of the 1st region Sangha Administration. Methodology was the qualitative 
research collecting data from 18 key informants with the structured in-depth-interview 
by face-to-face interviewing and also data were collected from 8 participants in focus 
group discussion. Data from both steps were analyzed by descriptive interpretation.    
             The Findings of this research were as follows:  

1) The concepts and theories of administration development of religious 
education, Dhamma division, were analyzed by SWOT concepts consisted of 
Strength, Weakness, Opportunity and Threat in 5 areas; curriculum, teachers, 
learning and teaching process, educational media and evaluation and 
measurement.  

2) The general context of administration development of religious education, 
Dhamma division, of the 1st  region Sangha Administration were that the 
administrative monks at all levels were good cooperative, had effective mechanism 
for curriculum administration, learners persuasions to comprehend the core of the 
curriculum that make teachers to have capacity, to be specialist individually, to be 
in appropriate numbers for teaching because they were in the center of education 
the more suitable place than up-country. There were the process of learning, there 
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were strategic learning-teaching there were suitable techniques to catch the 
interests of learners by being clear, bravely, qualified teach media production and 
use that media to promote the capability of learning and teaching. The Sangha 
Order had annual plan for Sangha Administration to evaluate the operations with 
concise and clear plan for controlling. 
 3) The means for the administration development of religious education, 
Dhamma division, of the 1st region Sangha Administration were that 3.1 curriculum: 
There should be curriculum development coinciding with the formal education, 3.2 
the teachers: Teachers should be professional with education, training and self-
developing at all times and 3.3 the learning - teaching  process: there should be 
more time for each teaching session and 3.4 teaching aids: there should be using 
new technology in teaching so that learners could develop skills to use the 
technology for education and 3.5 evaluation and measurement : evaluation and 
measurement . There should be a standardized prototype with the same standard 
throughout the country. 
Keywords: Development, Management, Religious Education, Dhamma Division,  
 
๑. บทน า 

การศึกษาคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ด าเนินตามแนวไตรสิกขา โดยยึดถือพุทธพจน์ คือ
ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก มีความมุ่งหมายที่ส าคัญ เพ่ือให้ประพฤติปฏิบัติตนด ารงรักษา
และเผยแผ่พรหมจรรย์อันเป็นระบบการศึกษาของคณะสงฆ์๑ การศึกษาของคณะสงฆ์ในอดีตแยก
ออกเป็น ๒ ฝ่ายคือ ๑) คันถธุระ ได้แก่ การศึกษาหลักธรรมทั้งที่เป็นค าสั่งและค าสอนคือ พระธรรม
และวินัย ๒) วิปัสสนาธุระ ได้แก่ การศึกษาการฝึกจิตของตนให้ปราศจากกิเลส  

จากการศึกษาใน ๒ ระดับข้างต้นมีการพัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน 
การศึกษาของคณะสงฆ์ ภาค ๑ ได้จัดการศึกษาพัฒนาเรื่อยมาตามเกณฑ์การศึกษาคณะสงฆ์ 
ปัจจุบันมีทั้งจัดการเรียนการสอนในภาค ๑ และพระสงฆ์ในภาค ๑ ได้เดินทางไปศึกษาในสถาบันที่
อ่ืนที่ให้การศึกษาระดับสูงขึ้นไป 

การศึกษาของไทยในอดีตมีวัดเป็นศูนย์กลาง มีพระเป็นครูผู้สอนวิชาความรู้ที่เป็นเรื่อง
ปริยัติธรรม ภาษาบาลี ภาษาไทย รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมด้านอ่ืน ๆ ด้วย นอกจากนั้นวัดยังมี
บทบาททางสังคม เพราะสังคมไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม จวบจนมีการปฏิรูป
การศึกษาอย่างสมัยใหม่ทางราชการได้แยกการศึกษาออกเป็น ๒ ระบบ คือ ระบบใหม่คือระบบ

                                                           
๑สมศักดิ์  บุญ ปู่ , ผศ .ดร. “การพัฒนาการศึกษาสงฆ์ ”, สารนิพนธ์ พุ ทธศาสตรบัณฑิ ต , 

(กรุงเทพมหานคร: นวสาห์นการพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๓๓. 
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โรงเรียนซึ่งรัฐให้กรสนับสนุน กับระบบเดิมคือระบบวัดซึ่งคณะสงฆ์เป็นผู้จัดการ การศึกษาของสงฆ์
จึงมีสงฆ์เป็นผู้จดการศึกษา โดยมีภารกิจอยู่ที่การสร้างประชากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศหรือการ
เตรียมประชากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศ 

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หรือที่เรียกกันว่า นักธรรม เกิดขึ้นตามพระด าริของ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย  
เพ่ือให้ภิกษุสามเณรผู้เป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวก
และทั่วถึง  อันจะเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่สัมมาปฏิบัติ  ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล
ออกไป 

การศึกษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณมา นิยมศึกษาเป็นภาษาบาลี ที่
เรียกว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ยากส าหรับภิกษุสามเณรทั่วไป จึงปรากฏว่า  
ภิกษุสามเณรที่มีความรู้ในพระธรรมวินัยอย่างทั่วถึงมีจ านวนน้อย เป็นเหตุให้สังฆมณฑลขาดแคลน
พระภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยกิจการพระศาสนาทั้งในด้านการศึกษา การปกครอง และ
การแนะน าสั่งสอนประชาชน ดังนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงได้ทรง
พระด าริวิธีการเล่าเรียนพระธรรมวินัยในภาษาไทยขึ้น ส าหรับสอนภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นครั้งแรก นับแต่ทรงรับหน้าที่ปกครองวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ .ศ. ๒๔๓๕ เป็นต้นมา โดยทรง
ก าหนดหลักสูตรการสอนให้ภิกษุสามเณรได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา ทั้งด้านหลักธรรม พุทธประวัติ   
และพระวินัย ตลอดถึงการแต่งวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 

เมื่อทรงเห็นว่า การเรียนการสอนพระธรรมวินัยเป็นภาษาไทย ดังนี้ ได้ผลท าให้ภิกษุ
สามเณรมีความรู้กว้างขวางขึ้น เพราะเรียนรู้ได้ไม่ยาก จึงทรงด าริที่จะขยายแนวทางนี้ไปยังภิ กษุ
สามเณรทั่วไปด้วย ประกอบกับ ใน  พ.ศ. ๒๔๔๘  ประเทศไทยเริ่มมีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร  ซึ่ง
ภิกษุทั้งหมดจะได้รับการยกเว้น ส่วนสามเณร จะยกเว้นไว้เฉพาะสามเณรผู้รู้ธรรม ทางราชการได้
ขอให้คณะสงฆ์ช่วยก าหนดเกณฑ์ของสามเณรผู้รู้ธรรม สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ จึงทรงก าหนด
หลักสูตร องค์สามเณรรู้ธรรมขึ้น  ต่อมาได้ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์สามเณรรู้ธรรมนั้นเป็น “องค์
นักธรรม” ส าหรับภิกษุสามเณรชั้นนวกะ (คือผู้บวชใหม่) ทั่วไป ได้รับพระบรมราชานุมัติ เมื่อวันที่ 
๒๗ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๕๔  และโปรดให้จัดการสอบในส่วนกลางขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี
เดียวกัน โดยใช้วัดบวรนิเวศวิหาร วัดมหาธาตุ  และวัดเบญจมบพิตร  เป็นสถานที่สอบ การสอบครั้งนี้ 
มี ๓ วิชา  คือ  วิชาธรรมวิภาคในนวโกวาท วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม และแปลภาษามคธเฉพาะ
ท้องนิทานในอรรถกถาธรรมบท  

ปัจจุบัน การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมนี้ มีพระพรหมมุนี (พฺรหฺมคุตฺตเถร) วัดบวร
นิเวศวิหาร เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง เน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณภาพสามารถด ารงพระ
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ศาสนาไว้ได้ด้วยดีทั้งถือว่าเป็นกิจการของคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประเทศไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตถึงปัจจุบัน๒ 

การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย จึงกลายเป็นหลักของการพัฒนาเพ่ือเป็นมรรควิธีในการน าสังคม
ชาวพุทธให้ไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้อง เมื่อศึกษากันอย่างละเอียด จะพบว่า การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
นับแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา ไม่ได้มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่ชัดเจนนัก แต่พระพุทธศาสนากลับตั้ง
มั่นได้อย่างมั่นคง เพราะพระพุทธศาสนาได้แทรกซึมเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างแนบ
สนิท ต่อมาภายหลัง เมื่อสังคมเริ่มขยายตัวไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ความเชื่อที่ไม่
อาจพิสูจน์ได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ จึงค่อยๆ ถูกบดบังด้วยโลกทัศน์แบบประจักษ์นิยม ซึ่งโลก
ทัศน์แบบนี้ได้ท้าทายวิถีชีวิตและหลักคิดของบรรพบุรุษท่ีมีต่อความเชื่อในเรื่องบุญ-บาปหรือคุณธรรม
ทั่วไป  

จึงได้มีการปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย เพ่ือรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ซึ่ง
พระองค์ได้สนับสนุนให้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระมหาเถระองค์ส าคัญ
ในสมัยนั้น รจนาต าราทางด้านพระศาสนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งบางต าราก็ทรงอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน เช่น 
นวโกวาท หรือแบบเรียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตั้งแต่บาลี พระไตรปิฎกและแบบเรียนนักเรียน๓ ในการ
ปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในรูปแบบนี้ แม้จะเป็นที่ยอมรับได้ในหมู่ผู้มีการศึกษาและชนชั้น
กลาง แต่อีกด้านหนึ่งกลับเป็นการลดทอนพระพุทธศาสนาให้เหลือเพียงค าสอนในทางโลกียธรรมโดย
เน้นหลักการหรือปริยัติเป็นส าคัญ และมุ่งแต่เพียงความส าเร็จทางโลกที่ประจักษ์ได้เท่านั้น๔  ภารกิจ
ทางการศึกษาที่ต้องท าคือ การสร้างประชากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศ คณะสงฆ์ก็จ าเป็นที่จะต้อง
สร้างบุคคลากรทางการศึกษาขึ้นมาให้มีคุภาพด้วยการปฏิรูปการศึกษาในการจัดให้การศึกษาแก่ศาสน
ทายาทของคณะสงฆ์ สภาพการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยทั้งฝ่ายพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  มักจะ
ประสบปัญหาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันในหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาที่เกิดจากมาตรฐานของหลักสูตร 
ครูผู้สอน กระบวนการการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์การสอน และการวัดผลและประเมินผล ทั้ง ๕ 
ด้าน เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะ
สงฆ์ภาค ๑ คือ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  (ระดับประถมศึกษา) สนามหลวงแผนกธรรม 
มีหลักสูตรคือนักธรรมจัดส าหรับพระภิกษุสามเณร และธรรมศึกษาจัดส าหรับคฤหัสถ์ ส าหรับ
หลักสูตรนักธรรม แบ่งเป็นนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก ส่วนหลักสูตรธรรมศึกษา 
แบ่งเป็น ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ทั้งนี้ ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่

                                                           
๒ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง, เร่ืองสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔, (กรุงเทพ 

มหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๔), หน้า ๖๓. 
๓พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ ธมฺมรตโน) และ พระมหาทองดี ปญฺ าวชิโร, การศึกษาพระปริยัติ

ธรรม แผนกบาลี, (กรุงเทพมหานคร: อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๕๘-๖๐. 
๔พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต,   (กรุงเทพ 

มหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๑๒. 
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๒๑ 
 

จะศึกษาการพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑ ในประเด็นปัญหา
ดังกล่าว จึงได้ด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรม 
๒.๒ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของ

คณะสงฆ์ภาค ๑  
๒.๓ เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมคณะสงฆ์ภาค ๑ 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ ภาค ๑” 

ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
๓.๑ ขอบเขตด้านตัวแปร 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการ

การศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ ภาค ๑  ทั้ง ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านหลักสูตร ๒) ด้านครูผู้สอน ๓) 
ด้านกระบวนการ การเรียนการสอน ๔) ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ๕) ด้านการวัดผลและประเมินผล  เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก  (In-depth Interview)  โดยก าหนดเลื อกผู้ ให้ ข้ อมู ลที่ ส าคัญ  (Key 
Informants) จากผู้ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับสาระส าคัญของการวิจัย ประกอบด้วย  ผู้ให้ข้อมูล
การให้สัมภาษณ์เชิงลึก แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) จ านวน ๑๘  รูป/ คน และ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน ๘ รูป/คน   
 วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ทั้งหมดโดยใช้เทคนิค ๖ C ได้แก่ 
Conceptualize (การจัดกรอบคิด) communication (การอธิบาย)category (จัดหมวดหมู่ ) 
classify (การจ าแนกกลุ่ม) content (สาระส าคัญ) และ concept (ประเด็น)๕ จะกระท าไปพร้อมๆ 
กันตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัย  

เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยเป็นแบบแบบสัมภาษณ์  แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) โดยมีขั้นตอน ลักษณะ และการตรวจสอบเคร่ืองมือ ประกอบด้วย  ศึกษาหลักการและ
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดกรอบแนวคิด  ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย   ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือ  ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์  จัดพิมพ์เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ ก าหนด
ประเด็นแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
                                                           

๕นภัทร์ แก้วนาค, “เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Data Analysis Technique)”, หน้า ๖. (ถ่ายเอกสารเย็บเล่ม).  
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๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร 
 การวิจัยนี้ได้ก าหนดให้ข้อมูลหลัก(Key Informants) จ านวน ๑๘ รูป/คน โดยสัมภาษณ์

เจาะลึก(In-depth interview) และการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) จ านวน ๘ รูป/
คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาความ  

๓.๓ ขอบเขตด้านพื้นที ่
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านสถานที่ในการวิจัย คือ วัดที่เป็นศาสนศึกษา เขตปกครองคณะ

สงฆ์ภาค ๑ ใน ๔ จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และ
จังหวัดปทุมธานี 

๓.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ผู้วิจัยท าการศึกษาหาข้อมูลและด าเนินงานตั้งแต่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือน ธันวาคม 

๒๕๕๗  รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน  
 

๔. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑” คือ  
๑) ด้านหลักสูตร ๒) ด้านครูผู้สอน ๓) ด้านกระบวนการการเรียนการสอน ๔) ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน 
๕) ด้านการวัดผลและประเมินผล สรุป มีดังนี้ 
 จุดแข็ง เป็นส านักเรียนที่มุ่งเน้นเรื่องการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สรุปจุด
แข็งในการพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ภาค ๑  ทั้ง ๕ ด้าน ได้ดังต่อไปนี้  ๑. ด้าน
หลักสูตร ได้แก่ พระสังฆาธิการในทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือกันดี คณะสงฆ์มีระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการพัฒนาจิตใจ มีหลักค าสอนโน้มนาวให้เกิด
กับผู้เรียนได้เข้าถึงภาวะของการพัฒนาจิตใจอย่างแท้จริงโดยสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่าง
จริงจัง  ๒. ด้านครูผู้สอน ได้แก่ มีครูที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว และมีปริมาณอย่าง
เพียงพอต่อการเรียนการสอน เพราะอยู่ในศูนย์กลางทางการศึกษา ปฏิรูปเทศดีกว่าต่างจังหวัด  ๓. 
ด้านกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ มีการจัดท าแผนการสอน ตามแผนยุทธศาสตร์ มี
ประสบการณ์ มีเทคนิควิธีที่หลากหลายที่สามารถสอนให้จูงใจ แจ่มแจ้ง แกล้วกล้า และมีคุณภาพที่
มีการยอมรับ ท าให้นักเรียนเข้าศึกษาเพ่ือมากขึ้น  ๔. ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ได้แก่ มีบุคลากรที่
สามารถผลิตสื่อที่หลากหลาย ตามล าดับช่วงชั้นของหลักสูตร และการน าสื่อไปปรับใช้เพ่ือให้เกิด
ศักยภาพทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น  ๕. ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ คณะสงฆ์มีการวางแผนใน
การตรวจสอบการสอบวัดผลประจ าปีที่รัดกุมและจริงจังต่อการก ากับดูแล ในแต่ละจังหวัดของคณะ
สงฆ์ภาค ๑ มีระบบและกลไกการประเมินผลที่ชัดเจนอย่างเป็นธรรมต่อผู้เรียน 
 จุดอ่อน ไม่ให้การพัฒนาการเรียนการสอนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่มุ่งหวัง
ไว้ สามารถสรุปประเด็นจุดอ่อน ในการพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ภาค ๑ ทั้ง ๕ 
ด้าน ได้ดังต่อไปนี้  ๑. ด้านหลักสูตร ได้แก่ ขาดการสนับสนุนในการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องเป็น
หลักสูตรเก่ายังไม่รับการเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับการศึกษาสมัยใหม่ของสายสามัญ เนื้อหาของ
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หลักสูตรไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ด้วยตนเอง เพราะเป็นภาษาที่เข้าใจอยาก ขาดการพัฒนา
หลักสูตรที่ต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง  ๒. ด้านครูผู้สอน ได้แก่ ยังเป็น
ระบบพ่ีสอนน้อง ไม่ระบบการคัดเลือกครูที่มีศักยภาพ และไม่มีอัตรารองรับการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นระบบ เช่น เงินเดือน หรือ ค่าตอบแทน และนิตยภัต เหมาะสมกับภารงานในการปฏิบัติหน้าที่
เหมือนทางราชการ ๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ ไม่มีการวางแผนด้านก าลังครู จึงมี
อัตราครูที่ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน ส่งผลให้ครูทีมีความสามารถถลาสิกขา สมองไหลไปสอน
โรงเรียนเอกชน ที่ให้เงินเดือนหรือค่าตอบที่สูงกว่า ขาดเทคนิควิธีที่หลากหลายที่สามารถสอนให้จูง
ใจ ไม่มีวิธีการเรียนการสอนแบบสืบค้น  ไม่มีตัวอย่างในการตั้งค าถาม  ๔. ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน 
ได้แก่ เอกสารต าราขาดการปรับปรุง บุคลากรในสมัยก่อนขาดการผลิตสื่อประกอบการบรรยายที่
หลากหลาย บางส านักยังเน้นการเรียนการสอนแบบท่องจ า  ๕. ด้านการวัดผลและประเมินผล 
ได้แก่ ไม่มีระบบการสอบเก็บคะแนน และการวัดผลที่สามารถสะสมหรือสอบแก้ตัวในแต่ละภาค
การศึกษา ท าให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการศึกษาของระดับสูงต่อไป จนท าให้เกิดช่องว่าง ระหว่าง
ผู้เรียนที่มีอายุแตกต่างกัน และบางครั้งเกิดความท้อแท้ต่อการศึกษาในระบบเดิมๆ ของคณะสงฆ์ 
คือ ครูผู้สอนไม่ได้ออกข้อสอบ ผู้ออกข้อสอบไม่ได้ตรวจวัดผลการสอบ และผู้ตรวจวัดผลการสอบ
ขาดการอบรมให้มีความรู้เท่าเทียมกันในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอบประจ าปี 
 โอกาส ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สรุปประเด็นโอกาส ในการพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ภาค ๑ ทั้ง ๕ ด้าน 
ได้ดังต่อไปนี้ ๑. ด้านหลักสูตร ได้แก่ สามารถน าหลักสูตรไปประยุกต์ใช้สอนได้กับทุกระดับชั้น ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนต้องได้รับการอบรมในแต่ละหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปีการศึกษาควรได้รับการ
อบรมเพ่ือการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักสูตรที่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหาที่มี
ความหลากหลายของแต่ละวิชา  ๒. ด้านครูผู้สอน ได้แก่ ครูผู้สอนมีโอกาสพัฒนาความรู้ที่
หลากหลาย สามารถศึกษาต่อได้ทั้งในและต่างประเทศ ต้องมีระบบการคัดเลือกที่เป็นธรรม
ปราศจากระบบอุปถัมภ์ ต้องมีโอกาสที่จะได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน ที่เป็นระบบ เช่น 
เงินเดือน หรือ ค่าตอบแทนและนิตยภัต เหมาะสมกับภารงานในการปฏิบัติหน้าที่เหมือนทาง
ราชการ   ๓.ด้านกระ บวนการเรียนการสอน ได้แก่ ต้องมีการวางแผนอัตราก าลังครู เพ่ือสร้าง
บุคลากรรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดต่อระบบการศึกษาสมัยใหม่ มีระบบจูงใจที่ให้ครูที่มีอยู่ได้รับโอกาสใน
การปรับขึ้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนทุกๆ ปี โอกาสในการสร้างประสบการณ์ การสอน ไม่เป็น
เพียงแต่การบรรยายอย่างเดียวต้องเพ่ิมเทคนิควิธีที่หลากหลายที่สามารถสอนให้จูงใจ ด้วยวิธีการ
เรียนการสอนแบบสืบค้น  มีตัวอย่างในการตั้งค าถาม ๔. ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียน ได้แก่ ครูผู้สอน
ต้องผลิตเอกสารประกอบการสอนและเรียนรู้การผลิตสื่อต าราให้ทันสมัย บุคลากรในสมัยนี้ต้องเน้น
การเรียนการสอนแบบการค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย วิธีการสอนผ่านระบบการสื่อสารทางไกล 
เพ่ือเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเรียนแต่ไม่มีเดินทางไปเรียนได้เพราะมีภาระรับผิดชอบต่อธุรกิจของ
ตนเอง  ๕. ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ ต้องมีระบบการสอบเก็บคะแนน และการวัดผลที่
สามารถสะสมหรือสอบแก้ตัวในแต่ละภาคการศึกษา ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสในการศึกษาของระดับสูง
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ต่อไป จนท าให้อุดช่องว่าง ระหว่างผู้เรียนที่มีอายุแตกต่างกัน และบางครั้งเกิดความท้อแท้ต่อ
การศึกษาในระบบเดิมๆ ของคณะสงฆ์ คือ ครูผู้สอนต้องเป็นผู้ออกข้อสอบในแต่ละแห่งที่มีโอกาส
เข้าไปให้ความรู้หรือมีการประชุมกลุ่มของคณะสงฆ์จังหวัดในการออกข้อสอบในภาพรวมโดยการนัด
ประชุบครูผู้สอนทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันเพ่ือจัดท าข้อสอบร่วมกันต่อไป ผู้ออกข้อสอบต้องเป็น
ผู้ตรวจวัดผลการสอบ ในกรณีที่เป็นข้อสอบอัตนัย และเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนตรวจวัดผลการสอบ 
โดยการอบรมให้มีความรู้เท่าเทียมกันในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอบ 
 อุปสรรคและภัยคุกคาม ผู้เรียนส่วนมีทัศนคติต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ว่า
เรียนยาก สอบยาก ประสบผลส าเร็จยาก ต่างจากการศึกษาสายสามัญ  สรุปประเด็น อุปสรรคและ
ภัยคุกคาม ในการพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ภาค ๑ ทั้ง ๕ ด้าน ได้ดังต่อไปนี้ ๑. 
ด้านหลักสูตร ได้แก่ ขาดการพัฒนาหลักสูตร เป็นหลักสูตรเก่า ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับ
การศึกษาสมัยใหม่ของสายสามัญ หลักสูตรไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เป็นการใช้ภาษาที่เข้าใจอยาก 
ปัญหาการพัฒนาหลักสูตรที่ไม่ต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน  ๒. ด้านครูผู้สอน ได้แก่  ไม่มีระบบการสอบ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นครูผู้สอนที่มีศักยภาพ และอัตรารองรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบ เช่น 
เงินเดือน หรือ ค่าตอบแทน และนิตยภัตที่เหมาะสมกับภารงานในการปฏิบัติหน้าที่เหมือนทาง
ราชการ ครูผู้สอนในปัจจุบัน รับหลายหน้าที่จนแบ่งเวลาในการปฏิบัติไม่เพียงพอต่อความต้องการ   
๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ ไม่มีการวางแผนในการสอนแต่ละวันที่มีการเรียนการสอน 
จึงมีอัตราครูที่ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน  ๔. ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียน ได้แก่ ขาดงบประมาณ
ในการผลิตเอกสารต ารา ขาดการปรับปรุง บุคลากรในสมัยก่อน ขาดการผลิตสื่อประกอบการ
บรรยายที่หลากหลาย บางส านักยังเน้นการเรียนการสอนแบบท่องจ า  ๕. ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล ได้แก่ ไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน และการวัดผลที่สามารถสะสมหรือสอบแก้ตัวในแต่ละภาค
การศึกษา โดยท าให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการศึกษาของระดับสูงต่อไป จนท าให้เกิดช่องว่าง ระหว่าง
ผู้เรียนที่มีอายุแตกต่างกัน และบางครั้งเกิดความท้อแท้ต่อการศึกษาในระบบเดิมๆ ของคณะสงฆ์ 
คือ ครูผู้สอนไม่ได้ออกข้อสอบ ผู้ออกข้อสอบไม่ได้ตรวจวัดผลการสอบ และผู้ตรวจวัดผลการสอบ
ขาดการอบรมให้มีความรู้เท่าเทียมกันในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอบประจ าปี 
 
๕. อภิปรายผล 
 ผู้วิจัย จะได้อภิปรายการพัฒนาการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักการจัดการ 
ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน  ด้านขบวนการเรียนการสอน  ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน 
และด้านการวัดผลและประเมินผล  จึงสรุปการอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ด้านหลักสูตร  การพัฒนาการจัดการการศึกษาได้ระบุถึงผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาอันเกิด
จากความพยายามในการพัฒนาองค์การว่า “การเพ่ิมประสิทธิผลของการแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการปรับตัวมุ่งสู่อนาคตขององค์การ ส่วนในระดับบุคคลนั้นการพัฒนาองค์การเปิด
โอกาสให้สมาชิกเพ่ิมความตระหนักสู้ และการเข้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือผสมผสาน
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘26

๒๕ 
 

วัตถุประสงค์ส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ”๖ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัณฑิต 
ฉัตรวิโรจน์๗ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
คือ ๑) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบการจัดการความรู้ซึ่งได้รับการประเมิน
ความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญที่ระดับมากที่สุด รูปแบบมีลักษณะเด่นคือ การบูรณาการการจัดการ
ความรู้ กระบวนการกลุ่มและเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แนวสร้างสรรค์นิยม การน าความรู้ไปสู่
การปฏิบัติ และการประเมินผลตามสภาพจริง ๒) การน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
แบบการจัดการความรู้ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาครู จ านวน ๖๐ คน กลุ่มทดสอบ 
จ านวน ๓๐ คน และกลุ่มควบคุม จ านวน ๓๐ คน กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
และสมรรถนะทางการสอนสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
  ๒) ด้านผู้สอน การพัฒนาการจัดการการศึกษาด้านการบริหารบุคคล พบว่า  การสรรหา
และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษจากภายนอกเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การ 
หรือคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษจากภายในองค์การที่มีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการขององค์การแล้วก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่า องค์การไม่ต้องพัฒนาบุคลากรอีก เพราะแม้
บุคลากรจะผ่านกระบวนการคัดเลือกที่ดีที่สุดมาแล้ว ก็อาจจะยังไม่สามารถปฏิบัติงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพได้เลยในทันที่ เพราะในความเป็นจริงแล้วไม่มีบุคลากรใดที่ดีที่สุด หรือเหมาะที่สุด
ส าหรับองค์การโดยไม่ผ่านการขัดเกลา ท าให้องค์การต้องมีกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความสามารถพิเศษเหล่านี้ให้มีความเหมาะสมกับ ภารกิจ และ เป้าหมายขององค์การ และยิ่งต้อง
พัฒนาบุคลากรเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเป็นก าลั งคนส ารองที่  ส าคัญส าหรับองค์การในอนาคต 
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงไม่ควรเน้นเร่ืองการให้ แต่ควรเน้นเร่ืองการดึงความสามารถ
หรือศักยภาพของบุคลากรออกมาโดย ผ่านกิจกรรมการพัฒนา”๘ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอน
ศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตางโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ” 
ผลการวิจัยพบว่า๙ ผลการติดตามผลของบุคลากรอยู่ในระดับมาก คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น า

                                                           
  ๖Fred Luthens, Organization Behavior, (Singapore : McGraw-Hill International Editions, 
1995), p.565. 
  ๗บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์, “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู”, ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาอุดมศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 
 ๘จิรประภา อัครบวร, คุณค่าคน คุณค่างาน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เต๋า ๒๐๐๐, ๒๕๕๒),  
หน้า ๘๕. 
  ๙พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร), “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรมระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตางโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ”, ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่), (บัณฑิตวทิยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔). 
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ความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า หลักสูตรมีความสอดคล้องและมีความ
เหมาะสมทั้งด้านระยะเวลา ด้านเนื้อหาสาระ ด้านกิจกรรม ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการ
ประเมินผล เป็นต้น  
   ๓) ด้านกระบวนการการเรียนการสอน การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาด้านการ
จัดองค์การพบว่าการออกแบบโครงสร้างองค์การ และเรื่องการประเมินผล ส าหรับทางด้านทักษะ
นั้น ที่ปรึกษาจะต้องมีทักษะด้านต่างๆ เช่น การฟัง การมีมนุษย์สัมพันธ์ การสร้างความเชื่อถือและ
ความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มได้อย่างราบรื่น”๑๐ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ 
เรือนทอง ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล” ผลการวิจัย พบว่า๑๑ ผู้บริหาร 
ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีทัศนะต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล อยู่ใน
ระดับมาก คือ ๑) รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหาร
และครูเป็นมืออาชีพ การประกันคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การมีวิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน เน้นการเรียนการสอน การสอนที่มีวัตถุประสงค์ และมีความคาดหวังต่อ
นักเรียนสูง ๒) รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล คือ มีความเหมาะสมถูกต้อง สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของการบริหารคือ ๑) องค์กรแห่งการเรียนรู้       
๒) ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ ๓) การประกันคุณภาพ การตรวจสอบได้และความเชื่อถือ        
๔) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๕) การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ๖) เน้นการเรียน
การสอน ๗) การสอนที่มีวัตถุประสงค์ และ ๘) มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูงเป็นต้น  
   ๔) ด้านส่ืออุปกรณ์การสอน การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาการอ านวยการ 
พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์หมายถึงกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการ
สรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งสนใจการ
พัฒนาธ ารงรักษาให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์การเพิ่มพูนทั้งความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดีในการท างานและยังรวมไปถึงการแสวงหา วิธีการที่ท าให้สมาชิกในองค์การที่
ต้องพ้นจากการท างานด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือ เหตุอ่ืนใดให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข”๑๒ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสหัส  ฐิตสาโร ได้วิจัยเรื่อง 
“การศึกษาวิจัยการบริหารองค์กรคณะสงฆ์” ผลการวิจัย พบว่า๑๓ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
แต่งตั้งและถอดถอนบุคคลในองค์กรคณะสงฆ์ เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารชั้นต้นหรือผู้บริหารที่
สูงกว่า ยังขาดการบริหารอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง แต่การมอบ
                                                           
  ๑๐สุนันทา  เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: ซีวีแอลการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๓๙. 
  ๑๑นงลักษณ์  เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล”, ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๐). 
 ๑๒พยอม  วงศ์สารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๐), หน้า ๕. 
 ๑๓พระมหาสหัส  ตสาโร, “การบริหารองค์กรคณะสงฆ์”, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๖๗. 
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๒๗ 
 

อ านาจในการตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่มีล าดับชั้นสูงกว่า การจัดการบริหารในแต่ละวัดยังไม่
เด่นชัด รวมทั้งการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับภาค จนถึงระดับวัดการ
ปกครองมีการรวมศูนย์ และเป็นไปในการสั่งการจากบนลงล่าง การศึกษาของวัดและของคณะสงฆ์
โดยรวมขาดระบบบริหารจัดการที่ดีและไม่เป็นระบบ 
  ๕) ด้านการวัดผลและประเมินผล พัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาด้านการควบคุม 
พบว่า องค์การเป็นหน่วยทางสังคมที่ประกอบด้วยมนุษย์หลายๆ คนที่อยู่ร่วมกันเพ่ือกระท าสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน องค์การจึงมีความเคลื่อนไหว มีพฤติกรรมและมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบไปมา
ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกองค์การ ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวิทยาการและ
เทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและวัฒนธรรมของบุคคลในองค์การส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์การ จึงท าให้องค์การที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าและเจริญเติบโตในอนาคต 
จ าเป็นต้องวางแผนเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การให้มีประสิทธิภาพ”๑๔ สอดคล้องกับแนวคิดของ  
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ ได้แสดงทัศนะว่า “หน้าที่งานบริหารที่เป็นมาตรฐานการศึกษาที่จะต้องท า
หน้าที่โดยผู้บริหารงาน จ านวน ๕ ประการคือ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การ
อ านวยการ และการควบคุม เป็นต้น๑๕ สอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) ได้ชี้ให้เห็นว่า “การศึกษาพุทธวิธีการบริหารโดยใช้หน้าที่ของนักบริหารเป็นกรอบใน
การพิจารณามีอยู่ ๕ ประการคือ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ และ
การควบคุมเป็นต้น”๑๖ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย ไมตรี ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาของ
พระสงฆ์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี” ผลการวิจัย พบว่า๑๗ โดยภาพรวม
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง คือ การศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นการศึกษาที่เน้นการสอบวัดผลความรู้ ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีปัจจุบันยังมีความเหมาะสม การศึกษาคณะสงฆ์ก็ยังคงรักษารูปแบบการศึกษาเดิมมา
ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน และคณะสงฆ์จะต้องเริ่มคิดตัดสินใจในการปรับปรุงระบบการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพ่ือให้การศึกษาระบบนี้คงอยู่ และแพร่หลายมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 
                                                           
  ๑๔สุนันทา เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: ซีวีแอลการพิมพ์, ๒๕๕๓),หน้า ๒๒๑. 
  ๑๕ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๕๓), หน้า ๔๗. 
 ๑๖พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๕. 
  ๑๗สมชาย ไมตรี, “การศึกษาของพระสงฆ์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี”, 
งานวิจัยค้นคว้าอิสระ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๙), หน้า ๑๒๖. 
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๒๘ 

 

๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑ คือ ๑. ด้านหลักสูตร   
๒. ด้านครูผู้สอน ๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอน ๔. ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน และ ๕. ด้านการ
วัดผลและประเมินผล กล่าวโดยสรุป มีดังนี้ 
 การพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑  ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการพัฒนาจัดการการศึกษา ตามหลักการจัดการประกอบด้วย ๑. ด้านหลักสูตร     
๒. ด้านครูผู้สอน ๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอน ๔. ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน และ ๕. ด้านการ
วัดผลและประเมินผล ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ด้านหลักสูตร มหาเถรสมาคมควรมีนโยบายให้ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน มีการวาง
แผนการจัดการศึกษาแผนกธรรม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับยุคสมัย     
มีเป้าหมายชัดเจนตามกฎระเบียบของส านักเรียนเป็นต้น 
 ๒. ด้านครูครูผู้สอน ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน ต้องส่งเสริมอาจารย์เข้าประชุม อบรม 
สัมมนาเชิงวิชาการ ไปศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง มีการจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ 
และสนับสนุนทุนทรัพย์เป็นต้น 
 ๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอน คือ ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน ต้องก าหนดหน้าที่ตาม
โครงสร้างการบริหารให้อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้มอบหมาย 
คือ ตั้งอยู่ในกฎระเบียบของส านักเรียน 
 ๔. ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน  ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน ต้องมีนโยบายจัดสรรงบประมาณ
ภายในส านักเรียน ติดตามงบประมาณ ติดตามวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่สอบเป็น
ต้น รวบรวมเก็บรักษาเอกสาร กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในส านัก
เรียน 
 ๕. ด้านการวัดผลและประเมินผล ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน ต้องควบคุมดูแล อาจารย์ 
บุคลากร เจ้าหน้าที่  และนักเรียนในส านักเรียนให้อยู่ ในกฎระเบียบ ก ากับดูแลรักษาเอกสาร 
กฎระเบียบ หนังสือเรียน ต าราศึกษา สื่อการสอน สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์เป็นต้น ตรวจสอบ
ระบบการเรียนการสอน และการสอบวัดผลให้เป็นไปตามที่แม่กองธรรมเป็นต้น 
 ๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาการจัดการศึกษา ตามหลักการจัดการ
ประกอบด้วย ประกอบด้วย ๑. ด้านหลักสูตร ๒. ด้านครูผู้สอน ๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอน  
๔. ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน และ ๕. ด้านการวัดผลและประเมินผล ดังต่อไปนี้  
 ๑. ด้านหลักสูตร ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน อาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ต้องน าแนว
ทางการพัฒนาการจัดการศึกษาไปปฏิบัติให้มีความชัดเจน ด้านระยะเวลา การปฏิบัติงาน และการ
จัดกรรมในส านักเรียนเป็นต้น 
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๒๙ 
 

 ๒. ด้านครูผู้สอน ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน อาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ต้อง
ด าเนินการให้ผู้สอน เกิดแรงจูงใจให้เกิดจิตศรัทธาในการเรียนการสอน ด้วยการจัดประชุมสัมมนาใน
ส านักเรียน เชิญไปทัศนศึกษาดูงานที่อ่ืน มีการจัดฝึกอบรมเชิงวิชาการในส านักเรียน มีการสร้าง
ทีมงานให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์เป็นต้น 
 ๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอน ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน อาจารย์และบุคลากรเจ้าหน้าที่
ให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ตามนโยบาย การพัฒนาระบบการศึกษาให้
มีความยึดหยุ่นตามสภาพสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ควรจะด าเนินการให้สอดคล้องตามรูปแบบ
โครงสร้างส านักเรียนที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา และแผนการศึกษาที่มีเป้าหมาย 
 ๔. ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน อาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่
ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน ในแต่ละห้องตามความเป็นจริง 
 ๕. ด้านการวัดผลและการประเมินผล ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน อาจารย์ และบุคลากร
เจ้าหน้าที่ให้เกิดความโปร่งใสเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของคณะสงฆ์ต่อไป 
 ๖.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ ภาค ๑” ผู้วิจัย
เสนอแนะแนวทางการวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ควรศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑ 
 ๒. ควรมีการศึกษากลยุทธ์ในการพัฒนารูปแบบเกี่ยวกับการศาสนศึกษาแผนกธรรมของ
คณะสงฆ์ภาคอ่ืนๆ ต่อไป 
 ๓. ควรมีการศึกษายุทธ์ศาสตร์การพัฒนาจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์
ภาค ๑ 
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การบริหารโครงการภาครัฐ : กรณีศึกษาโครงการพระสอนศีลธรรม 
ในโรงเรียน เขตกรุงเทพมหานคร 

Administration of Government Project : A Case Study of School 
Morality Teaching Monks Project in Bangkok Metropolitan 

 
พระครูธรรมธรบงกช คนฺธาโร (ไกรทอง) ∗ 

ยุทธนา ปราณีต∗∗ 
สุรพล สุยะพรหม∗∗∗ 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของโครงการพระสอน
ศีลธรรม ในโรงเรียน ๒) เพ่ือศึกษาปจจัยและหลักพุทธธรรมเก่ียวกับการบริหารโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ๓) เพ่ือเสนอแนวทางการสงเสริมและพัฒนาโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยแบบผสานวิธี ระหวางวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก รวมท้ังสิ้น ๒๙ รูป/คน ประกอบดวย 
พระภิกษุสงฆ/นักวิชาการ นักวิชาการ ผูบริหารโครงการ ผูบริหารสถานศึกษา การวิจัยเชิงปริมาณ 
สอบถามจากกลุมตัวอยาง ไดแก ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จํานวน ๓๔๙ รูป และสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถ่ี (Frequency) รอยละ 
(Percentages) คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหแบบสัมภาษณเชิง
ลึก (In-depth Interview) 
 ผลการวิจัยพบวา  

๑. โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ไดรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ เปน
โครงการตอเนื่อง ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดการเรียนการสอนวิชาการทางพระพุทธศาสนา ปลูกฝง
คุณธรรมและจริยธรรมใหกับเยาวชน ตามนโยบายคุณธรรมนําความรู สูสถานศึกษา โดยนําหลัก
พุทธธรรมมาประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเหมาะสม และสามารถแกปญหาการเรียน 
และการดําเนินชีวิตได โดยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และ

                                                 
∗วิทยานิพนธหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
∗∗ อาจารย ดร., ท่ีปรึกษาหลัก 
∗∗∗ผูชวยศาสตราจารย ดร., ท่ีปรกึษารวม 
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๓๒ 

เพ่ือให้พระสอนศีลธรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการสอน การ
ติดตามผล การน าข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร  

๒. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
โครงการที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านงบประมาณ ผู้บริหารมีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ใน
การใช้งบประมาณ รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านจริยธรรม ปัจจัยด้านบุคลากร (เจ้าหน้าที่/วิทยากร) 
ปัจจัยด้านการให้บริการประชาชน ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ปัจจัย
ด้านการบริหารงานทั่วไป และปัจจัยจากการสัมภาษณ์ ได้แก่ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร นโยบาย
รัฐบาล โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน ตามล าดับ  

๓. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่งเสริมด้วย
หลักสัปปุริสธรรม ให้ศีลธรรมคงอยู่กับความทันสมัยทางสังคม และ เพ่ือพัฒนาการบริหารให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ผู้เรียน ตามรูปแบบที่เหมาะสม โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลซึ่งออก
นโยบาย สนับสนุนงบประมาณและสถาบันสงฆ์เป็นผู้ด าเนินการ ตามแนวทาง  Model “6Mm” 
ดังนี้  ๑) Man = ปัจจัยด้านบุคลากร ต้องมีพันธกิจ (mission) ในการบริหารจัดการครูพระ มี
กฎเกณฑ์ ระเบียบการคัดเลือก ท าสัญญา ขึ้นทะเบียนครูพระอย่างถูกต้อง และผ่านการอบรม  ๒) 
Money = ปัจจัยด้านงบประมาณ มีการบริหารอย่างรู้เท่าทัน (modern knowledge) ในการบริหาร
โครงการ การวางแผนและควบคุม ส่ือการสอน กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา ตามงบประมาณที่ได้รับ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ ตามหลักจักขุมาและหลักวิธูโร ๓) Management = ปัจจัย
ด้านการบริหารงาน อย่างมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย (modern vision) ในการบริหารโครงการ บริหาร
อย่างรู้เหตุ รู้ผล รู้โครงการ รู้การด าเนินงาน รู้งบประมาณ รู้บุคลากร รู้กาล ความเป็นอยู่ของสังคม
ในปัจจุบัน ก่อเกิดปัญญามองการณ์ไกล เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ๔) Material = ปัจจัยด้านวัสดุ 
มีความทันสมัย  (modern technology) วัสดุ  และสื่ อการสอน การประชาสัมพันธ์  การ
ประสานงานระหว่างโรงเรียน พระวิทยากร โครงการ มีการสื่อสารที่ทันสมัย ใช้อย่างรู้เท่าทันต่อ
สถานการณ ์๕) Market = ปัจจัยด้านการให้บริการประชาชน โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร (message) 
เช่น โรงเรียน สถานศึกษา ประชาชน หน่วยงานอ่ืน เกี่ยวกับโครงการ ผ่านเวปไซน์ และการสื่อสาร
อ่ืน ๖) Morality = ปัจจัยด้านจริยธรรม มีการบันทึก (memory) บันทึกคนดีธรรมดี ทั้งครูพระ
วิทยากร นักเรียน มีการประเมินพระวิทยากร ที่เป็นแบบอย่างในการสอน การร่วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง เป็นแบบอย่างท่ีดี ควรยกย่อง โดยการชมเชยยกย่องให้เป็นแบบอย่าง 
ค าส าคัญ :การบริหาร โครงการภาครัฐ โครงการพระสอนศีลธรรม 
 

ABSTACT  
The objectives of this research were: 1) to study the general condition 

of the inside-school moral teaching project. 2) to study the factors and Buddhist 
doctrines about the management administration those influence the success of 
the inside-school moral teaching project, 3) to propose the promoting and 
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developing methods for the inside-school moral teaching project. The research is 
mixed research. The quantitative research: the samples comprise 349 inside-
school moral teaching monks under Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
and under Mahamakut University. The qualitative research: the in-depth interview 
was conducted by 29 experts, composing of monks, academic scholars, program 
administrators and school administrators, The statistic a instruments used for data 
analysis such as  frequency, percentage, mean (  ), standard deviation (S.D.) and 
in-depth interview analysis.    

The results of the research:  
 1. The inside-school moral teaching project is continuously subsidized by the 
government. It is operated by Mahachulalongkornrajavidyalaya University and 
Mahamakut University. The objective of this project is to manage the learning and 
teaching of the Buddhist academy, to nurture morality and ethic to the youth, 
according to the policy of bringing moral knowledge to school. By applying the 
Buddhist Principle, as mental anchorage, for behavior adaptation can solve the 
learning and life proceeding problems. The moral teaching monks can exchange 
their knowledge and apply it for teaching, follow-up and proposing it to the 
management.     
 2. The factors influencing the success of the inside-school moral teaching 
project, the highest average figures are the budgeting, administrators understand the 
situation and budgeting. Followed by the ethical factor, human factor 
(staff/lecturer), public serving factor and material factor. The lowest average figures 
are the general administration factor and the interview factor, including the vision of 
the management, government policy, schools, parents and students, respectively. 
 3. The guidelines for the promotion and development of the inside-school 
moral teaching project, supported by the Sappurisadhamma Principle. To sustain the 
morality to remain modern. To develop the management to fit the situation and 
students according to the proper format of the cooperation with the government’s 
budgeting policy and the monk institute following the “6Mm Model” 1) Man = 
Personnel Factor which contains mission in monk-teacher management. There are 
regulation and selection rule for monk-teachers. After training and contract-signing, 
they will be registered correctly. 2) Money = Budget Factor which executes 
knowingly (modern knowledge). For the project administration, planning and 
controlling, teaching media and religion event days, the obtained budget will be 
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well administered according to the Chuckuma and Withuro Principles.                  
3) Management = Administration Factor which has modern Vision in project 
management. Administration with reason, project, operation, personnel, time and 
present life style understanding creates wisdom and good vision. 4) Material = 
Material Factor which is modern Technology. Teaching materials, coordination 
among schools, lectures and training programs are harmonized modernly and 
knowingly. 5) Market = Public-service Factor which informs messages to school, 
people, organization about the project via website and other communication. 6) 
Morality = Recorded-ethic Factor which records the information of good people, 
good dharma. Monk teachers, lectures, students will evaluate the monk-lecturers. 
This is a good archetype for teaching, joined activity with schools and it is praised as 
a good model. 
Keywords: Administration, Administration of Government Project,  
 Morality Teaching Monk Project 

 
๑. บทน า 
 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ถือก าเนิดขึ้นและเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ โดยข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวงวัฒนธรรมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์เข้าไปสอนในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ระยะแรกรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายถวายพระที่เข้าไปสอนใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จ านวน ๘๐๐ รูป โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มคือ ๑) เพ่ือจัดพระสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ๒) เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ๓) เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถน า
ความรู้และคุณธรรมไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข๑ 
 มหาเถรสมาคมได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔ มอบหมายให้พระธรรมวรเมธี 
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวงและพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (สมณศักดิ์ขณะนั้น) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้แทนพิจารณา สาระการเรียนรู้

                                                 
๑มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คู่มือปฏิบัติงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน , 

(เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๕๕๑), หน้า ๑. 
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พระพุทธศาสนาในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  
 พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ในฐานะประธานกรรมการจัดท ารายละเอียดสาระ
การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ได้เสนอต่อ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในคราว
ประชุมเรื่องหลักสูตรใหม่เด็กไทยพัฒนา : หัวใจปฏิรูปการศึกษา ในเวทีแห่งนั้น ศ.ดร.ชัยอนันต์ 
สมุทวณิช ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ได้เสนอว่า “การสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้ได้ผลต้องน าไป
บูรณาการเข้ากับชีวิตจริง เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก ๆ ไม่มุ่งสอนเฉพาะเรื่องวิชาการ 
แต่ควรสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์มาสอนในโรงเรียน 
เพ่ือให้เป็นแบบอย่างทางศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ด้วยการสอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น ” 
ปรากฏว่า นายกรัฐมนตรี เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว และเห็นชอบให้สาระการเรียน
พระพุทธศาสนามี ๑ หน่วยกิต (เรียน ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ในระดับมัธยมศึกษา พร้อมทั้งให้มี
โรงเรียนน าร่องแบบวิธีพุทธจังหวัดละ ๒ แห่งในปีการศึกษา ๒๕๔๖ 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชาติ เพ่ือยกระดับศีลธรรมคนในชาติตาม
รอยพระยุคลบาทเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ โดยให้
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงบประมาณ ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามเป้าหมายคือให้มีพระ ๑ รูป ต่อสถานศึกษา ๑ 
แห่งในต าบลครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ พระสงฆ์ในฐานะเป็นผู้น าทางสังคมอย่างแท้จริงจะต้อง
ตื่นตัว   ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง รู้เท่าทันและเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างแจ่มชัด  ถือว่าเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างยิ่งของพระสอนศีลธรรมฯ  กล่าวกันว่าการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community : AEC) ใน พ.ศ.๒๕๕๘ จะท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง   ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การค้าขายย่อมแยกไม่ออกกับศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย มีการปรับตัวและมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างกลมกลืน การท าหน้าที่ของ
พระสงฆ์ในการเตรียมเยาวชนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะมาถึง การเป็นหน่วยสนับสนุน
ให้ประเทศชาติบรรลุวัตถุประสงค์ต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายของคณะสงฆ์และรัฐบาล
มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้คน
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ ภารกิจของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ตั้งขึ้นมาก็คือ การสนับสนุนการศึกษา เผยแผ่ว่าท าอย่างไรให้เปิดวัดและ
มีกิจกรรมขึ้นมาให้ได้๒ พระพุทธศาสนาได้ฝังรากลึกลงอยู่ในสังคมทุกระดับชั้น ประชาชนที่ยอมรับ
นับถือพระพุทธศาสนา ได้มีหลักการในการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการด ารงตน ดูแลสังคม 

                                                 
๒นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์, “เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายและการปฏิบัติงานส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓”.  
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หรือกระทั่งช่วยเหลือประเทศชาติ สังคมมีความสงบสุขร่มเย็น จนประเทศไทยได้รับการขนานนาม
ว่า เมืองพุทธ๓ คนไทยรับเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตโดยแยกกันไม่ออก 
ค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อความคิดและความเชื่อของคนไทยตลอดมา พระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนในฐานะที่เป็นบุคลากรทางศาสนา จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้น าชุมชนโดยปริยาย เมื่อเป็น
เช่นนี้พระสงฆ์จึงมีบทบาทต่อการเป็นผู้น าชุมชนของไทยมาตั้งแต่โบราณกาล๔ แต่ปัจจุบันประเทศ
ไทยก าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ช่องว่างทางสังคม แผ่กว้างออกไปทุกขณะ 
สังคมชนบทก าลังล่มสลาย ขณะที่สังคมเมืองเกิดการกระจุกตัว เกิดปัญหาอาชญากรรม การฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง การค้าประเวณี การละเมิดสิทธิเด็ก โรคเอดส์ วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ต่างๆ ที่ถาโถมเข้าสู่สังคมไทยเหล่านี้ ท าให้เกิดการตั้งค าถามว่า ท าไมพระพุทธศาสนาและความคิด
ทางจิตวิญญาณของคนไทย จึงไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์ทางศีลธรรมได้ ๕ ค าถาม
ดังกล่าว ย่อมมีนัยเจาะจงมายังบทบาทของสถาบันศาสนา และสถาบันทางการศึกษา โดยเฉพาะ
บทบาทของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ท าหน้าที่หลักในการเผยแผ่อบรมศีลธรรม
แก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนของชาติ๖ ตามบทบาทหน้าที่ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตามพุทธปฏิปทามากน้อยเพียงไร และ
อะไรเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อโครงการดังกล่าว 
 ในปัจจุบันสังคมให้ความส าคัญกับพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่พ่ึงของความถูกต้องดีงาม 
และความสงบสันติสุขของสังคม พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการชี้น าให้คนในสังคมอยู่ในกรอบ
ศีลธรรมอันดีงาม อีกทั้งพระสงฆ์ยังส่งเสริมกุลบุตรกุลธิดาให้มีการศึกษาในทางธรรมและทางสาย
สามัญ เพ่ือให้เยาวชนของชาติเป็นคนเก่งพร้อมทั้งคุณธรรมประจ าใจ มีหลักธรรมะเป็นแนวทางการ
ในด าเนินชีวิตอย่างปกติสุข โครงการพระสอนศีลธรรม จึงเป็นหน้าที่ของพระซึ่งเป็นผู้ที่สามารถชี้น า
สังคม เป็นแบบอย่าง เป็นต้นแบบให้กับเด็ก ๆ และเยาวชน ในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติที่ต้อง
ปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัย จึงต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กตามเจตนารมณ์ของรัฐ  
 ในการจัดพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตามนโยบาย “คุณธรรมน าความรู้” สู่
                                                 

๓สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเร่ืองการคณะสงฆ์และการพระศาสนา, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๓๓.  

๔ประจวบ  ประเสริฐสังข์, “ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพระธรรมจาริก : ศึกษาเฉพาะกรณี พระ
ธรรมจาริก ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐).   

๕ประเวศ  วะสี, พระพุทธศาสนากับจิตวิญญาณสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๖. 

๖กาญจนา  แก้วเทพ  และคณะ, สื่อเพ่ือชุมชน : การประมวลองค์ความรู้ , (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓. 
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สถานศึกษาเพ่ือให้พระสงฆ์น าหลักธรรมทางศาสนามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนและ
นักศึกษา ให้สามารถน าประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม   ทุกภาคส่วน โครงการพระสอน
ศีลธรรมเป็นการบริหารโดยก าหนดหลักสูตรและสื่ อการเรียนรู้ เกี่ ยวกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยพระสงฆ์ ซึ่ งกระบวนการ
สอน วิธีการต่าง ๆ อยู่ในขอบเขตตามบทบาทของพระสงฆ์  
 ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย เป็นก าลังส าคัญในการด าเนินโครงการ  ซึ่งการบริหารโครงการดังกล่าวประกอบด้วยหลาย
ปัจจัย เพ่ือให้โครงการสามารถตอบวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐ และปลูกฝังจิตส านึกที่ดีแก่
เยาวชนของชาติ การบริหารโครงการดังกล่าวจะประสบผลส าเร็จแค่ไหนอย่างไร มีหลายปัจจัยที่เข้า
มาเกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าว ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในโครงการเอง รวมทั้ง
กระบวนการ แนวนโยบายของโครงการ การบริหาร ค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ และบุคลลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ๆ ในการท าให้โครงการประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย  จากสาเหตุดังกล่าว 
จึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็นโครงการที่ดี ที่ส่งเสริมพระซึ่งมีความรู้
ความสามารถ และมีศักยภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรม และสนับสนุนให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงในการศึกษาศีลธรรมจากพระ แต่การด าเนินโครงการจะประสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีหลายปัจจัยเป็นองค์ประกอบ เช่น การบริหาร  บุคลากรในโครงการ 
งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ที่จะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ในปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ และผู้วิจัยเองก็เป็นหนึ่งในบุคลากรของโครงการนี้ จึงสนใจศึกษา
ความเป็นผู้น าของโครงการในการสอนศีลธรรม เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขต
กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาการด าเนินงานและหลักพุทธธรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน เขตกรุงเทพมหานคร 
 ๒.๓ เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารโครงการภาครัฐที่ส่งเสริมและพัฒนาโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารโครงการภาครัฐ : กรณีศึกษาโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน เขตกรุงเทพมหานคร” ได้ก าหนดขอบเขตในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
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 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วยปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหารโครงการ 
ดังนี้  
 ๑) ปัจจัยในการบริหารโครงการ ประกอบด้วย ๑) ด้านบุคลากร (Man) ๒) ด้าน
งบประมาณ  (Money) ๓) ด้านการบริหารงานทั่วไป  (Management) ๔) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
(Material) ๕) ด้านการให้บริการประชาชน (Market) ๖) ด้านจริยธรรม (Morality)  
 ๒) หลักสัปปุริสธรรม ที่ส่งผลต่อการบริหาร ที่การบริหารโครงการจะต้องรู้เหตุ รู้ผล รู้
ตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้ชุมชน และรู้บุคคล  
 ๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ  
 ๑) ผู้บริหารโครงการพระสอนศีลธรรม สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนที่มีครู
พระเข้าไปสอนศีลธรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 ๒) พระสอนศีลธรรม สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระสอน
ศีลธรรม สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๔๙ คน 
(จากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่) พระสอนศีลธรรม ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จ านวน ๑๙๗ รูป และพระสอนศีลธรรม สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ านวน ๑๕๒ รูป 
ทั้ง ๒ แห่ง 
 
 ๓.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา ไว้ดังนี้คือ พระสอนศีลธรรม สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระสอนศีลธรรม สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ที่อยู่ส่วนกลางเท่านั้น 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารโครงการภาครัฐ : กรณีศึกษาโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน  เขตกรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้จะใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods 
Research) ระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยเชิงประมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักในครั้งนี้ได้แก่ ผู้ช านาญ
ด้านหลักธรรม ผู้บริหารโครงการ นักวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับโครงการพระสอนศีลธรรม  รวมทั้ งสิ้ นจ านวน ๒๙ รูป/คน และการวิจัย เชิ งปริมาณ 
(Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย จ านวน ๓๔๙ รูป 
 

02_No.4-3  (1-330) �������.indd   40 6/2/2559   17:18:50



41วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
๓๙ 

๕. ผลการวิจัย 
 ๕.๑ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ 
 โครงการพระสอนศีลธรรม ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นการบริหารงานในรูปแบบโครงการต่อเนื่อง ครูพระไม่
มีสวัสดิการ มีค่านิตยภัตตอบแทนเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท ค่าเดินทาง ๕๐๐ บาท รวมเป็น ๒,๕๐๐ 
บาท ต่อเดือน จ่ายปีละ ๑๐ เดือน ยกเว้นกรณีที่พระสามารถหาแหล่งสอน เช่น โรงเรียนเอกชน ก็
จะได้รับค่านิตยภัตเพ่ิม แต่ส่วนหนึ่งก็ให้เป็นของขวัญเพ่ือสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนของนักเรียนโดย
การให้รางวัลแก่นักเรียนในบางโอกาส การบริหารจัดการจึงเป็นแบบจิตอาสา อัต ราการจ้าง
เจ้าหน้าที่เป็นไปตามกฏเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป มีการรับสมัครครูพระทุกปี ๆ ละครั้ง เพ่ือขึ้นทะเบียน และ
เป็นการเปิดโอกาสให้พระได้ใช้ความรู้ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือให้พระมี
สังกัด และเข้ากฎเกณฑ์ในการเพ่ิมทักษะ และพัฒนาศักยภาพ ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 
เพ่ือสร้างประสบการณ์การสอน เช่น มีการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับพระสอนศีลธรรม เพ่ือให้
ทราบบทบาทหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกฏเกณฑ์ ดังนี้ ๑) มีการ
ลงทะเบียนเอกสารประวัติและสัญญาเพ่ือเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถควบคุมและประเมินผลการสอนได้ ๒) มีการส ารวจ
ความต้องการของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๓) แจ้งถึงโรงเรียนทุกสังกัด เพ่ือส ารวจข้อมูลและ
จัดสรรพระภิกษุผู้สอนศีลธรรมเข้าไปสอนศีลธรรมประจ าโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ๓) การไปสอน
ในแต่ละโรงเรียนเป็นการสอนเป็นรายปีการศึกษา และโรงเรียนไม่มีค่าใช้งานเพ่ือการนี้แต่อย่างใด
ทั้งสิ้น เพราะส านักงานพระสอนศีลธรรม ทั้ง 2 สถาบันคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ส่วนโรงเรียนจะมีศรัทธาท าบุญเพ่ือกุศลกิจเฉพาะตัวแด่พระสงฆ์แต่ละรูปในวาระโอกาสที่
เห็นควร  
 ๕.๒ ปัจจัยและหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมที่ประสบความส าเร็จได้
นั้น จะต้องประกอบด้วย งบประมาณ การบริหาร วัสดุ สื่อการสอน วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ครูพระ 
ความมีวินัยซื่อตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ความสามารถของผู้ท าการสอน ในหลักธรรม
และวิธีการถ่ายทอดความรู้ มีความตั้งใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้สอน จรรยาบรรณของผู้สอน ความสนใจ
ของนักเรียนนักศึกษา การให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนของโรงเรียน การอ านวยความสะดวก
ของต้นสังกัดของครูผู้สอน ครูพระที่สอน งบประมาณ และสถานที่ การสอนจะประสบความส าเร็จ
ได้ ต้องมีสื่อการสอนที่สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดได้ดีให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อยากรู้ และ
ชวนติดตาม ใช้สื่อได้ตามยุคสมัย ทั้งนี้จะเกิดได้ก็ต้องมีงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ ซึ่งที่ผ่าน
มาโครงการได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน ในรูปแบบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการช่วงก่อนเปิดภาคเรียน และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดไปสู่นักเรียน 
นักศึกษา ได้เท่าทันต่อความทันสมัยของเทคโนโลยี และการประเมินผลการเรียนการสอน ว่าผลการ
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๔๐ 

เรียนก่อนและหลังจากครูพระสอนเกิดผลต่อนักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือไม่อย่างไร รวมทั้งอุดมการณ์ของผู้สอนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ที่
ไม่เพียงแต่สอนเพื่อรับค่าตอบแทน เช่นเดียวกันทางผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้การสนับสนุนทั้งทาง
นโยบาย และการปฏิบัติศาสนกิจของพระสอนศีลธรรม ทางกระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดเป็น
นโยบายที่มีกฏกระทรวงรองรับอย่างชัดเจน และปัจจัยที่ส าคัญนอกเหนือจากคน งบประมาณ คือ 
นโยบายภาครัฐ ในการที่จะให้โครงการต่อเนื่องยาวนานอย่างมีแผนรองรับทั้ งแผนระยะสั้น แผน
ระยะยาว รองรับโครงการ และบุคลากรของโครงการ มีการบริหารแบบกระจายไปจังหวัดต่าง ๆ 
เพ่ิมข้ึน และมีการประเมินโครงการเพ่ือตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ผลจากการมีครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ท าให้นักเรียนมีความประพฤติที่ดีงามกับผู้ปกครองมากขึ้น ดังนั้นจากการวิจัย
ในครั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งต่อความส าเร็จของการบริหารโครงการ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ การบริหาร
ทั่วไป วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร ชุมชน จริยธรรม สถานศึกษา ผู้วิจัยได้ค้นพบปัจจัยสนับสนุนปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการพระสอนศีลธรรม ได้แก่ “องค์ความรู้ 6Mm” ที่ได้จากการวิจัย 
ดังนี้คือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย
รัฐ 

 

สถาบัน
สงฆ์ 

 

บุคลากร 
(Man) 

งบประมาณ 
(Money) 

การบริหาร 
งานท่ัวไป 

(Management) 
 

วัสดุ
อุปกรณ ์

(Material) 

การให้บริการ
ประชาชน 
(Market) 

จริยธรรม 
(Morality) 

การรู้เท่าทัน  
(Modern Knowledge) 

พันธกิจ 
(Mission) 

ความทันสมัย 
(Modern 

technology) 

ข้อมูลข่าวสาร 
(Message) 

การจดจ า 
(Memory) 

วิสัยทัศน์ที่ทันสมัย 
(Modern Vision) 

ความส าเร็จของการบริหารโครงการ 
พระสอนศีลธรรม 
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43วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

๔๑ 

Mission = พันธกิจ ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ บุคลากร (Man) โครงการมี
กฏเกณฑ์เกี่ยวกับครูพระวิทยากรของโครงการ มีการคัดเลือก ผ่านการอบรม ท าสัญญา ขึ้นทะเบียน
เป็นครูพระของโครงการอย่างถูกต้องเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
บุคลากรครูพระ  

Modern Knowledge = การรู้เท่าทัน ในการบริหารจัดการ งบประมาณ (Money) 
ผู้บริหารมีความรอบรู้และเท่าทันต่อการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม สร้างสื่อการสอน กิจกรรม
ในวันส าคัญทางศาสนา การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการโครงการ 

Modern Vision = การมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย ในการบริหารงาน (Management) 
โครงการผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร รู้เหตุ รู้ผล รู้โครงการ รู้การด าเนินงาน รู้
งบประมาณ รู้บุคลากร รู้กาลในการบริหาร เช่น ความเป็นอยู่ของสังคมในปัจจุบัน มีปัญญามอง
การณ์ไกล เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองสภาพเหตุการณ์ออก วางแผนเตรียมรับ เพ่ือให้ทันต่อ
สถานการณ์    

Modern technology = ความทันสมัย ด้านวัสดุ (Material) เช่น สื่อการสอน 
การประชาสัมพันธ์ การประสานงานระหว่างโรงเรียน พระวิทยากร โครงการมีการสื่อสารและการใช้
สื่อที่ทันสมัย ใช้อย่างรู้เท่าทันต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ 

Message = ข้อมูลข่าวสาร การให้บริการประชาชน (Market) โครงการมีความ
พร้อมในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่โรงเรียน สถานศึกษา ป ระชาชน 
หน่วยงานอ่ืนที่ต้องการครูพระ เกี่ยวกับโครงการมีครูพระวิทยากร มีการติดตามประเมินผล
ผู้ปกครอง ส ารวจผลการอบรมให้ความรู้และชี้แนวทาง โดยผ่านเวปไซน์ของโครงการ 

Memory = การจดจ า บันทึก จริยธรรม (Morality) โครงการมีบันทึกความดี ทั้งครู
พระวิทยากร นักเรียน มีการประเมินพระวิทยากร ที่เป็นแบบอย่างในการสอน การร่วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง เป็นแบบอย่างท่ีดี ควรยกย่อง โดยการชมเชยยกย่องให้เป็นแบบอย่าง  

 
๖. อภิปรายผล 
 ๖.๑ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการพระสอนศีลธรรมพบว่า โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก พบว่าทุกปัจจัยมีผลต่อระดับมากต่อความส าเร็จของโครงการพระสอนศีลธรรม อภิปรายได้ว่า 
โครงการพระสอนศีลธรรม เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ จากความต้องการของโรงเรียน
ในการให้ครูพระเป็นผู้สอนวิชาศีลธรรม จะเห็นว่าโครงการจะประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านจริยธรรม ปัจจัยด้านบุคลากร (เจ้าหน้าที่/
วิทยากร) ปัจจัยด้านการให้บริการประชาชน ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ และ ปัจจัยด้านการบริหารงาน
ทั่วไป แสดงให้เห็นว่าโครงการพระสอนศีลธรรมเป็นโครงการที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นต่อ
สังคม สามารถให้บริการทางสังคมในรูปแบบของการศึกษา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันส าคัญทาง
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๔๒ 

ศาสนา การบริหารโครงการที่ดี มีความพร้อม มีการบริหารจัดการที่ดี จึงจะท าให้ โครงการนั้น
ประสบผลส าเร็จจากภารกิจของผู้บริหาร จะสามารถปฏิบัติงานตามขอบข่ายที่ก าหนด ได้อย่าง
ครบถ้วน จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานจากบุคลากร ทุกฝ่าย และทุกงาน 
ร่วมกันวางแผน หาเทคนิค วิธีการและกระบวนการ ที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะการน าการ
บริหารงานเชิงระบบมาใช้กับทุกคน รู้จักเวลาเหมาะสมในการท ากิจการทุกอย่างอย่างถูกต้อง รู้จัก
บริหารเวลาให้ เหมาะสม รู้จักคุณค่าของเวลา รู้จักการวางแผนการใช้เวลาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามการเปล่ียนแปลงของโลกอย่างถูกต้อง มีความก้าวหน้าตามความเหมาะสม
แห่งเวลาอันควร ซึ่งสอดคล้องกับ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  ๑) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน / ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริการวิชาการ ๒) สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพภายใน องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการ ๓) สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพภายนอก ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญหนา จิมานัง 
และ ฤดี แสงเดือนฉาย ได้วิจัยเรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙” ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ประชากรกลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นว่า พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ มีประสิทธิภาพการสอน
อยู่ในระดับด ี 
 ๖.๒ การบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม 
 พบว่า ครูพระมีความคิดเห็นว่าการบริหารโครงการตามหลักสัปปุริสธรรม โดยรวมอยู่
ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า การบริหารโครงการตามหลักสัปปุริสธรรม เป็นการบริหารแบบรู้เขารู้
เรา โครงการต้องรู้เป้าหมายว่าต้องการอะไร รู้เขา คือ การรู้ว่าสังคมต้องการอะไร เช่น ในสังคม
ปัจจุบันนี้โครงการรู้ว่าสังคมต้องการคนดี มีคุณธรรม เพ่ือเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม ลดปัญหาสังคมท า
น่าอยู่ขึ้น เป็นการสร้างพฤตินิสัยที่ดีของเยาวชน ของพ่อแม่ ครอบครัวและคนรอบข้าง ส าหรับ
ผู้บริหารโครงการ ควรน าหลักและวิธีการปฏิบัติดังกล่าวไปปรับปรุงใช้ในการบริหารโครงการก็จะ
เป็นประโยชน์ต่องานบริหารโครงการอย่างยิ่งหลักการบริหารดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธงชัย  เจริญนนท์ ได้วิจัยเรื่อง “การน าหลักสัปปุริสธรรมไปใช้ในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีการน าหลักสัปปุริสธรรมไปใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยรวมทั้ง ๗ 
ด้านอยู่ในระดับทุกครั้ง  
 
๗. ข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยด้านบุคลากร ๑) โครงการครูพระสอนศีลธรรม ต้องหมั่นอบรมให้ความรู้ และ
คอยติดตามประเมินผล ๒) โครงการจัดให้มีกิจกรรมพบปะ ระหว่างโรงเรียน โครงการ พระวิทยากร 
ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมหาแนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนของชาติ 

ปัจจัยด้านงบประมาณ ๑) โครงการ ควรจัดสรรงบประมาณการให้ทุนการศึกษาแก่ครู
พระ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ครูพระ ๒) โครงการ ควรจัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรม เพ่ือ
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ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน พระวิทยากร นักเรียน และการติดตามประเมินผล
โครงการ 

ปัจจัยด้านการบริหารงานทั่วไป ๑) โครงการ ควรพัฒนาระบบการบริหารให้มีความ
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและการให้ข้อมูลครูพระ ๒) โครงการ ควรพัฒนาทั้งครูพระ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ และมีการประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น 
โรงเรียน ผู้ปกครอง 

ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ ๑) โครงการควร ส่งเสริมให้ครูพระสามารถผลิตสื่อการสอน 
ได้เอง ๒) โครงการควร ประสานงานกับทางโรงเรียนเพ่ือให้อ านวยความสะดวกและสร้างความ
ร่วมมือ ในเรื่องสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับการเรียนการสอนศีลธรรม และการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในวันส าคัญต่าง ๆ 

ปัจจัยด้านการให้บริการประชาชน ๑) โครงการควร มีการติดตามให้ผู้ปกครอง
ประเมินผลพฤติกรรมของบุตรหลาน และต้องการให้ครูพระ โครงการเสริมตรงจุดไหน จะได้แก้ไข
ปัญหาได้ถูกทาง ๒) โครงการควรฝึกให้นักเรียนเป็นผู้น าในการประกอบกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา เช่น การน าสวดมนต์  

ปัจจัยด้านจริยธรรม ๑) โครงการควร ส่งเสริมให้รางวัลนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
ที่ดี ๒) โครงการควร ส่งเสริมประกาศเกียรติคุณครูพระวิทยากรที่ท าผลงานเด่น ประพฤติดี ต่อ
สังคม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ 
กาญจนา  แก้วเทพ และคณะ. สื่อเพื่อชุมชน : การประมวลองค์ความรู้. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓. 
ธงชัย สันติวงษ์. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : บริษัทประชุม

ช่างจ ากัด, ๒๕๔๖. 
ประเวศ  วะสี. พระพุทธศาสนากับจิตวิญญาณสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๙. กรุงเทพมหานคร: ฟอร์

เฟซ, ๒๕๕๕. 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์. “การเผยแผ่พระพุทธศาสนา”. ในคู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่อง

การคณะสงฆ์และการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
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(๒) วิทยานิพนธ์ 
บุญหนา จิมานัง และ ฤดี แสงเดือนฉาย. “การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรม

ในสถานศึกษาเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหา
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.   

ประจวบ  ประเสริฐสังข์. “ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพระธรรมจาริก : ศึกษาเฉพาะกรณี 
พระธรรมจาริก ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ 
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐. 

 
 (๓) เอกสารไม่ได้ตีพิมพ์ 
นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ . “เอกสารการประชุมมอบนโยบายและการปฏิบัติงานส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, วันที่ ๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๓”.  
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พุทธธรรมที่จ ำเป็นส ำหรับผู้บริหำรรัฐกิจที่บันทึกไว้ในสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกำย 
The Neccessary Buddhadhamma for Public Administrators 

As Recorded in  SuttantaPitaka, Angkuttaranikaya 
                                                              

                                                                                        สมาน งามสนิท 
        

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง พุทธธรรมที่จ าเป็นส าหรับนักบริหารรัฐกิจที่บันทึกในสุตตันตปิฎกอังคุตตร
นิกาย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ๑. เพ่ือศึกษาพุทธธรรมที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารรัฐกิจ ๒. เพ่ือรวบรวม
พุทธธรรมที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารรัฐกิจให้เป็นระบบหมวดหมู่ และ ๓. เพ่ือเสนอผลการวิจัยให้
ผู้บริหารรัฐกิจน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมือง  
 ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยเอกสาร รวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎ หมวดพระสูตรคือ พระ
สุตตันปิฎกอังคุตตรนิกายทั้งหมด ตั้งแต่ เอกนิบาต หมวด ๑ จนถึง เอกาทสกนิบาต หมวดที่ ๑๑ 
เพ่ือศึกษาหัวข้อพุทธธรรมที่จ าเป็นและเหมาะสมกับผู้บริหารรัฐกิจ รวมถึงศึกษาคัมภีร์อรรถกถา 
เพ่ือหาค าอธิบายความหมายพุทธธรรมที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารรัฐกิจทั้งโดยย่อและพิสดาร 
 ผลการวิจัย พบว่ามีพุทธธรรมที่สามารถประยุกต์ใช้กับการบริหารรัฐกิจอยู่จ านวน ๖๐ 
หัวข้อธรรมด้วยกัน ที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เล่มที่ ๑-๔ คือ ตั้งแต่ ทุกนิบาต-
ทสกนิบาต ส่วน เอกนิบาต นวกนิบาตและเอกาทสกนิบาตนั้นไม่พบหัวข้อธรรมที่ เหมาะสมกับการ
บริหาร  จากพุทธธรรมทั้ง ๖๐ ข้อนั้น ผู้วิจัยได้น ามาจัดหมวดหมู่ให้สะดวกในการศึกษามากขึ้นและ
คัดเลือกเฉพาะหัวข้อธรรมะที่คิดว่าจ าเป็นและเหมาะสมกับการบริหารรัฐกิจมากเป็นอันดับต้นๆ ได้  
๒๑   หัวข้อธรรม ได้แก่ โลกปาลธรรม ๒ ทุลัพภบุคละ บุคคลหาได้ยาก๒  ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ 
๒  ปฏิสันถาร ๒  ธรรม ๒  ธรรมอันให้งาม ๒  ธรรมมีอุปการะมาก ๒  สุจริต ๒  องค์ของพ่อค้า ๒  
อธิปไตย ๓  อคติ ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ปธาน๔  พละ ๔ วุฒิ ๔  ราชสังคหวัคถุ ๔  
อริยวัฑฒิ ๕ สัปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗ และ ราชธรรม ๑๐   
ค ำส ำคัญ พุทธธรรม ผู้บริหารรัฐกิจ  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research entitled The necessary 
Buddhadhamma for public administrators as recorded in Suttanta PitakaAngkuttara 
Nikaya were; 1. to study the necessary Buddhadhamma for publicadministrators as 
recorded in SuttantaPitakaAngkuttaraNikaya, 2. to categorize the necessary 
                                                 

 รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารยป์ระจ าหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑติ หลักสูตรนานาชาติ  
มจร.Fulbright Scholar-In-residence, Ohio University, Athens, Ohio, U.S.A.1992 
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Buddhadhamma for public administrators and 3. to propose the findings for the 
public administrators to apply the necessary Buddhadhamma in administration of 
public affairs. 
 The methodology was the documentary  research collecting data from 
Tipitaka; Suttanta Pitaka Angkuttara Nikaya from section 1 to section 11 to find the 
necessary Buddhadhamma for the public administrators and also another Buddhist 
scriptures to find the explanations of Buddhadhamma in short and in details.   
 Findings were as follows: 
There are 60 titles of necessary Buddhadhamma for public administrators recorded 
in Suttanta Tipitaka Ankutaranikaya volume 1-4; Tutikanipata to Tasakanipata. But 
noe of  necessary Buddhadhamma for public administrators recorded in Akanipata, 
Navakanipata and Akatasa nipata. From these 60 titles, the most necessary 
Buddhadhamma for public administrators  are of 21 titles; they are Lokapala 
Dhamma of 2, Rare Persons of 2,  Sammaditthipaccya of 2, Patisanthara 2,  
hospitality of 2, Dhamma of 2, Gracing virtue of 2, Bahukaradhamma, virtues of 
great assistance of 2,  Succarit of 2,  Merchant’s attributes of 2,  Akati of 4, 
Brahmavihar 4, Sangkahavattu 4,  Pathan of 4,Bala of 4, Vutthi of 4, 
Rajasangkahavattu 4, Dhamma for prosperity of 5 and Sappurisadhamma of 7, 
Apparihaniyadhamma 7 and Rajadhamma 10. 
Keywords: Buddhadhamma, Public Administrators, Suttantapitaka Angkuttaranikaya 
 
๑. บทน ำ 
 การบริหารรัฐกิจ (public administration) เป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ าต้องด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้และหลักนิติธรรม 
การบริหารรัฐกิจหรือกิจการบ้านเมืองของทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย ส่วนใหญ่แล้วจะมี
ปัญหาความไม่โปร่งใส มีการเบียดบังผลประโยชน์ของชาติไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 
จนท าให้ประเทศชาติเสียหาย กลายเป็นความขัดแย้ง การปฏิวัติรัฐประหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
บ่อยครั้งก็อ้างการโกงกิน คอร์รัปชั่นเป็นสาเหตุของการปฏิวัติ จึงกล่าวได้ว่า การคอร์รัปชั่นเป็นภัย
คุกคามความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจและการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาเรื้อรังในระบบเศรษฐกิจ
ไทยมาช้านาน แม้หน่วยงานของรัฐ เอกชนและองค์กรอิสระจะพยายามแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่มี
มาตรการใดที่มารถแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้จริง  จากการที่องค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย 
(transparency Thailand) ได้จัดท าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น (corruption perception 
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index) เมื่อ พุทธศักราช ๒๕๕๕ พบว่า ประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใส ๓๗ คะแนน จาก ๑๐๐ 
คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๘๘ จาก ๑๗๔ ประเทศท่ีมีการส ารวจ๑   
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัย มองว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ประชาชน
ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ข้าราชการ ผู้บริหาร นักการเมืองส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา 
และพระพุทธศาสนามีหลักธรรมค าสอนที่ดีส าหรับผู้บริหารทุกระดับ ผู้บริหารกิจการบ้านเมืองไม่มี
การน าพระธรรมค าสอนที่ดีของพระพุทธศาสนามาประยุคใช้ในการบริหารบ้านเมืองเลยหรืออย่างไร 
การฉ้อราษฎร์บังหลวง โกงกิน คอร์รัปชั่นจึงยังคงเป็นปัญหาหลักของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ของประเทศไทย  ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ที่บันทึกไว้ใน
พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ส าคัญทางพุทธศาสนา เป็นจุดศูนย์รวมค าสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็น
หลักธรรมที่คงความเป็นอมตะ ทันยุกต์ทันสมัยอยู่เสมอ เป็น สันทิฏฐิโก  ผู้ปฏิบัติสามารถเห็นชัดรู้
ชัดด้วยตนเองอกำลิโก สามารถน าไปปฏิบัติได้ไม่จ ากัดกาลเวลา ใช้ได้ทุกยุคทุกโอกาส  เอหิปัสสิโก 
สามารถท้าให้ผู้อ่ืนน าไปประพฤติปฏิบัติและน าไปพิสูจน์ได้   โอปนยิโก   เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามา
ประพฤติปฏิบัติใส่ไว้ในใจตน และที่ส าคัญ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิตได้อย่างไร้
ขีดจ ากัด คือปรับใช้ได้กับทุกคนกับชนทุกระดับชั้น ทุกสาขา การงาน อาชีพ โดยเฉพาะหลักธรรม
ของผู้บริหารในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกายนี้ เป็นหลักธรรมที่ทรงคุณค่ายิ่ง มีการจัดไว้อย่าง
เป็นระเบียบแบบแผน เป็นหมวดหมู่ คือตั้งแต่หมวด เอกนิบาต ถึง เอกาทสกนิบาต ซึ่งมีหลักธรรม
มากมายหลากหลายที่ผู้บริหารควรรู้ ควรศึกษาค้นคว้าและเลือกเฟ้นหลักธรรม เพ่ือน าเสนอให้
ผู้บริหารรัฐกิจน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร องค์การ หน่วยงานหรือธุรกิจห้างร้าน
ต่างๆให้เหมาะสม โดยสมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่การงานนั้นๆได้ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างสูงสุดในการบริหำรตน บริหำรคน และบริหำรงำน 
 กำรบริหำรตน  เรื่องการบริหารตนนี้ องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า อตฺ
ตาหิอตฺตโน นาโถ แปลความว่า “ตนเป็นที่พ่ึงของตน” พิจจารณาจากสุภาษิต บทนี้ จะเห็นได้ว่า 
เป็นเรื่องของการบริหารจิตของตนโดยตรง ผู้ บ ริ ห ารค น ใด ส ามารถบ ริ ห ารจิ ต ขอ งตน ให้ มี
ประสิทธิภาพได้ ผู้บริหารคนนั้นก็จะเป็นผู้มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่ออิจฐารมณ์ คือ อารมณ์ที่
ชอบใจ เช่น ความสมบูรณ์ด้วยลาภยศ สุข สรรเสริญเป็นต้น และอนิจฐารมณ์คือ อารมณ์ที่ไม่ชอบ
ใจ เช่น ประสบกับความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ทุกข์ นินทา เป็นต้น เมื่อผู้บริหารฝึกฝนตนเองได้อย่างนี้
แล้ว ก็จะเป็นผู้ประเสิรฐที่สุด น่าเคารพศรัทธาที่สุดในบรรดามนุษย์ทั้งหลาย ดังพุทธภาษิตว่า ทนฺโต 
เสฏโฐมนุสฺเสสุ “บรรดามนุษย์ทั้งหลาย ผู้ที่ฝึกฝนตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุด” ผู้บริหารที่ฝึกฝนตน
เป็นอย่างดีแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง หนักแน่น ไม่หวั่นไหว ไม่เป็นคนหุนหันพลันแล่น ไม่วู่วาม 
ไม่โกรธง่ายใจร้อน สามารถจะควบคุมอารมณ์ของตนได้เมื่อประสพกับภาวะคือสิ่งเร้าอันไม่พึง
ประสงค์หรือไม่ชอบใจมากระตุ้นจิต เช่น ถูกด่า ถูกถากถาง ถูกเอารัดเอาเปรียบเป็นต้น ก็จะไม่

                                                 
๑ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ๒๕๕๕ 
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๔๘ 

โต้ตอบในลักษณะที่เป็นความรุนแรง หากแต่จะเป็นการโต้ตอบที่ประกอบด้วยเหตุผล สร้างความ
เข้าใจ และหาทางออกท่ีดีร่วมกัน  
 ผู้บริหารที่ฝึกฝนตนดีแล้ว จะท าให้เป็นคนเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 
กระตือรือร้น และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารที่ประกอบด้วยคุณธรรมดังกล่าวนี้ จะมีความมั่นใจ
ในตัวเองสูงจึงเป็นเหตุให้การบริหารกิจการต่างๆประสบความส าเร็จได้โดยไม่ยาก แต่มีปัญหาอยู่ว่า 
ผู้บริหารจะอาศัยคุณธรรมหรือหลักธรรมในข้อใดมาบริหารตนให้มีความเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาได้ ข้อนี้ องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้
ตรัสหลักธรรมที่ท าให้จิตมีสภาพที่ตื่นตัว พร้อมที่จะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นก็คือ อิทธิ
บาท  อันได้แก่หลักธรรมที่ท าให้การบริหารงานประสบความส าเร็จได้ ๔ ประการ คือ ๑. ฉันทะ  
ความพอใจ ความชอบใจและความเต็มใจที่จะท างาน หรือมีความพอใจในงานและหน้าที่ที่ตน
รับผิดชอบอยู่  ๒. วิริยะ คือ ความขยันหมั่นเพียร อดทนมุ่งมั่น และกระตือรือร้นที่จะท างาน ไม่
เกียจคร้าน ไม่เป็นคนชอบอ้าง คือ อ้างว่า ร้อนมาก หนาวมาก หิวนัก กระหายนัก ยังเช้าอยู่ หรือ
เย็นแล้ว เป็นต้น แล้วไม่ท างาน ปล่อยให้งานต้องคั่งค้างอากูล อันจะเป็นเหตุให้งานไม่เสร็จทันตาม
ก าหนดหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ๓. จิตตะ  คือ เอาจิตจดจ่อในขณะท างาน  มีจิตเป็น
สมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน มีความระลึกได้ และรู้ตัวเองอยู่เสมอว่า ขณะนี้ตัวเองก าลังคิด ก าลังพูด หรือก าลัง
ท าอะไรอยู่ ๔. วิมังสา  คือการพิจารณาไตร่ตรอง หมายถึง การพิจารณาไตร่ตรองถึงงานที่ตนท า
แล้ว ว่าเป็นอย่างไร ดีหรือไม่ดี มีข้อบกพร่องที่ตรงไหน มีอุปสรรคปัญหาตรงจุดใด ควรแก้ไขอย่างไร
เป็นต้น และที่ส าคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่า ให้พิจารณาดูนิสัยของตนเองให้ชัด คือ ตรงไปตรงมา ไม่
เข้าข้างตนเอง ดูตนให้ออกว่า  ตนมีนิสัยอย่างไร เป็นคนหลงอ านาจ มีทิฏฐิมานะสูง เห็นแก่ได้ เห็น
แก่ตัว หรือว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเอง มีนิสัยในข้อใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงาน และควร
ที่จะปรับปรุงแก้ไข หรือมีนิสัยในข้อใดบ้างที่เป็นประโยชน์เป็นอุปการะต่อการท างาน ควรที่จะ
พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ดีมากขึ้นเป็นต้น ดังค ากล่าวที่ว่า “อ่านตนออก บอกตนได้ ใช้ตน
เป็น เห็นตนชัด จัดตนถูก”ผู้บริหารที่ฝึกตนปฏิบัติตนได้อย่างนี้แล้วจึงจะชื่อว่าเป็นกำรบริหำรตนได้
อย่างถูกวิธีตามหลักพุทธศาสนา  
 
 บริหำรคน หมายความว่า ผู้บริหารที่ฉลาด ต้องรู้จักนิสัยและเข้าใจในความเป็นตัวตน
รวมถึงทักษะความรู้ความสามารถในการท างานของแต่ละบุคคลในองค์กรหรือบริษัทที่ตนบริหาร
รับผิดชอบอยู่ แล้วมอบหมายงานให้ถูกต้องเหมาะสมแก่อุปนิสัย ความรู้ความสามารถของแต่ละคน 
เช่น คนนี้มีนิสัยร่าเริ่ง ช่างพูดช่างจา เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอ่ืน ควรให้อยู่ในต่ าแหน่ง
ปฏิคม หรือประชาสัมพันธ์  คนนี้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี ก็ควรให้ดูแลฝ่ายคอมพิวเตอร์เป็นต้น การ
บริหารคน เป็นเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน พนักงาน เพ่ือนร่วมงาน ลูกน้อง หรือผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาของตน ด้วยการพัฒนาพนักงานของตนให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น นั่นก็คือ การ
มุ่งส่งเสริมทางด้านจิตใจ การสร้างก าลังใจให้กับทีมงานและพนักงานของตน ให้มีความสามัคคี มี
ความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และมีความเต็มใจ พอใจที่จะท างานร่วมกันอย่างเป็นทีม แต่ว่าการที่
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๔๙ 

ผู้บริหารจะบริหารคนให้ประสบเป็นผลส าเร็จได้นั้น ผู้บริหารต้องมีการฝึกฝนตนมาเป็นอย่างดี ดังที่
กล่าวแล้วในข้อหนึ่งนั้น เพราะเหตุว่า การบริหารผู้อ่ืนอาจยากยิ่งกว่าการบริหารตน เหตุผลก็คือว่า 
การบริหารตนเป็นการบริหารบุคคลเพียงคนเดียว แต่การบริหารบุคคลอ่ืนเป็นการบริหารหลายคน
พร้อมกันจึงยากกว่า  
 ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริหารควรตระหนัก ให้ความส าคัญ สนใจ เอาใจใส่ และคิดให้ลึกซึ้งแจ่มชัดก็
คือว่า  มีวิธีใดบ้างที่จะท าให้พนักงานและทีมงานของตนมีศักยภาพในการคิด ในการท างาน คือ
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
กระตุ้นให้พนักงานและทีมงาน ให้มีความขยันขันแข็ง มีความอดทน มีมานะพยายามในการท างาน 
แรงจูงใจดังกล่าวนี้ อาจแบ่งได้ออก เป็น ๒ ประการ ดังนี้ ๑. การจูงใจที่เป็นตัวเงิน (Financial 
incentive) เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา หรือการให้รางวัลแก่ผู้ขยันท างานเป็นต้น  ๒. การจูง
ใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Non-financial incentive) เช่น การมีผู้น าหรือผู้บริหารที่ดี ประกอบด้วยคุณธรรม 
มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนตรงไปตรงมา ยึดหลักความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง ไม่ใช้อคติในการบริหาร
ลูกน้อง พนักงานและทีมงานของตน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เป็นคนใจกว้าง เปิดใจยอมรับฟังความ
คิดเห็นทั้งจากบุคคลที่มีความคิดเป็นอย่างเดียวกันกับตนและฟังเหตุผลของผู้ที่มีความคิดเห็นขัดแย้ง
หรือต่างกับตนด้วย อีกประการหนึ่ง กำรให้โอกำสในกำรเลื่อนต ำแหน่งงำน ส าหรับพนักงานที่มี
ความขยันขันแข็งในการท างานและสนองงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้ง กำรให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กำร เพ่ือให้พนักงานรู้สึกว่าตน
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้องค์กรหรือองค์การนั้นประสบความส าเร็จ  
 
 บริหำรงำน หมายถึง การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้  โดยอาศัยทรัพยากรหรือปัจจัยต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต่อการบริหาร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด  
 กำรบริหำรงำน เป็นการที่ผู้บริหารองค์กร หน่วยงาน หรือองค์การ จัดสรรงานพร้อมทั้งมี
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร หน่วยงานหรือองค์การให้ เป็นไปอย่างมีระบบ และเป็นระเบียบ 
โดยวิธีการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรทั้งหมดมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายที่ทางองค์กรหรือองค์การได้ก าหนดไว้ ผู้บริหารงานที่ดีและฉลาด
จะต้องมีการกระจายอ านาจหน้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คือให้ตรงกับความรู้ความสามารถของแต่
ละบุคคลในองค์กร มิใช่ให้งานมารวมอยู่กับตนเพียงผู้เดียวหรือกระจุกตัวอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เท่านั้น การกระท าดังกล่าวนี้อาจจะเป็นเหตุให้การด าเนินงานเกิดการล่าช้า ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
องค์กรหรือองค์การก็เป็นได้ เช่น เสียชื่อเสียง หรือประสบภาวะขาดทุนเป็นต้น 
 ดังนั้นผู้บริหารที่ฉลาดต้องรู้จักโครงสร้าง และองค์ประกอบของส่วนต่างๆในองค์กร 
องค์การหน่วยงานหรือบริษัทที่ตนบริหารอยู่ แล้วจัดระเบียบของงานให้ถูกต้องเหมาะสม คือให้รู้ว่า 
งานนี้ควรท าก่อน งานนี้ควรท าทีหลัง และจัดสรรงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของแต่ละ
บุคคลจึงจะท าให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 
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๕๐ 

 การบริหารด้วยหลักธรรม ๓ ประการ คือ บริหารตน บริหารคน และบริหารงาน ดังที่
อธิบายไปแล้วนั้น ล้วนมีธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น หากผู้บริหารคนใดไม่มีธรรมะเป็นเครื่อง
ครองใจ ไม่ใช้ธรรมะบริหารจิต บริหารชีวิต บริหารตน บริหารคน และบริหารงานแล้ว ยากท่ีจะเป็น
ผู้น าที่ดี เป็นนักบริหารที่ดีได้ ดังจะเห็นได้จากบางคนที่มีโอกาสได้เข้าไปบริหารงานระดับประเทศ 
ไม่ได้ใช้ธรรมะเข้าไปช่วยในการบริหารจัดการองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆที่ตนรับผิดชอบ พอประสบ
ช่องหรือโอกาสคอรัปชั่น ก็ท าโดยไม่ได้ค านึงถึงความเสียหาย ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติหรือประชาชนผู้เสียภาษี เพราะเห็นแก่ประโยชน์ตนโดยฝ่ายเดียว เมื่อมีผู้น าที่ไร้
คุณธรรมเข้ามาบริหารประเทศชาติเช่นนี้ก็เป็นเหตุให้ประเทศชาติประสบภาวะเสื่อมถอย หรือหยุด
นิ่ง ไม่เจริญทัดเทียมกับนานาชาติ เพราะเหตุที่ภาครัฐไม่มีเงินเข้าไปบริหารจัดการ ช่วยเหลือจุนเจือ
ประชาชนที่ยากจน หรือมีก็น้อยไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้ทั่วถึง ความจริงแล้วงบประมาณ
ภาษีอากรที่ประชาชนได้เสียให้ทางภาครัฐในแต่ละปีนั้นมากมาย เพียงพอต่อการที่จะน ามาบริหาร
ประเทศ น าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ยากจนให้ได้รับประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงกันเลยทีเดียว ขอ
เพียงแต่ผู้น ามีธรรมะ มีคุณธรรม มีมโนธรรมอยู่ในใจ ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ
เท่านั้น 
 หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั้งหลายเหล่านี้ นับว่าทรงคุณค่ายิ่งนักและมีประโยชน์
มากส าหรับผู้บริหาร หรือแม้แต่ผู้ครองเรือนหรือนักบวช ก็สามารถที่จะเลือกเฟ้นเอาหลักธรรมต่างๆ 
มาปรับใช้ให้เหมาะสมแก่ต าแหน่ง หน้าที่ การงานนั้นๆได้  
 ผู้วิจัยเห็นความส าคัญในปัญหานี้ จึงสนใจที่จะศึกษาค้นคว้า ท าการวิจัย พุทธธรรมที่
จ ำเป็นส ำหรับบริหำรรัฐกิจ ตำมที่บันทึกไว้ในสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกำย เพ่ือให้ผู้บริหารได้น าไป
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับการบริหารงานในยุคโลกาภิวัตน์และเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการประยุกต์ใช้
กับผู้บริหารในองค์กร องค์การ และหน่วยงานต่างๆ ตามสมควรแก่ฐานะ สมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่
การงานของแต่ละบุคคล 
 
๒. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาพุทธธรรมที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารรัฐกิจในสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย  
 ๒. เพ่ือรวบรวมพุทธธรรมที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารรัฐกิจให้เป็นหมวดหมู่ 
 ๓. เพ่ือเสนอผลการวิจัยให้ผู้บริหารรัฐกิจน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารรัฐกิจ   
                  และกิจการบ้านเมือง 
 
๓. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยเอกสาร (documentary research) รวบรวมข้อมูลจากพระ
ไตรปิฎ ซึ่งเป็นคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนา ในเบื้อต้นส ารวจโครงสร้างพระไตรปิฎกทั้ง ๓ ปิฎก 
คือพระสูตร พระวินัยและพระอภิธรรมปิฏก ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาพุทธธรรมเฉพาะท่ีปรากฏในพระ
สุตตันตปิฏกเท่านั้น พระสุตตันตปิฏกมีโครงสร้างดังนี้ 
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๕๑ 

        พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกำย 
  อังคุตตรนิกาย เป็นชื่อนิกายหนึ่งของพระสุตตปิฎก และนับเป็นนิกายที่  ๔ ในจ านวน ๕ 
นิกาย คือ  
  ๑. ทีฆนิกาย  
  ๒. มัชฌิมนิกาย 
  ๓. สังยุตตนิกาย 
  ๔. อังคตุตรนิกาย 
  ๕. ขุททกนิกาย 
อังคุตตรนิกายรวมอยู่ในคัมภีร์ ๕ เล่ม คือ เล่มที่ ๒๐-๒๔ 
 
 ควำมหมำยของอังคุตตรนิกำย 
 ค าว่า “นิกำย” แปลว่า หมวด หรือ หมู่ หมายถึงหมวดหรือหมู่ของพระสูตร ค าว่า “อัง
คุตตร” แปลว่า ที่ยิ่งด้วยองค์ ค าว่า “องค์” ในที่นี้หมายถึงจ านวน คือ จ านวนของหัวข้อธรรมใน
พระสูตรต่างๆ ของนิกายนี้ ค าว่า “อังคุตตรนิกำย” จึงแปลว่า หมวดที่ยิ่งด้วยองค์หรือหมู่ที่ยิ่งด้วย
องค์เพราะในนิกายนี้พระสังคีติกาจารย์ได้รวบรวมและจัดล าดับพระสูตรเข้าไว้เป็นหมวดหมู่ตาม
จ านวนหัวข้อธรรมเป็นส าคัญ๒ 
 กำรจัดแบ่งหมวดหมู่พระสูตรในอังคุตตรนิกำย 
  อันดับที่ ๑ จัดแบ่งเป็นนิบาต 
  การจัดแบ่งหมวดหมู่พระสูตรในอังคุตตรนิกาย มีลักษณะพิเศษที่น่าศึกษากล่าวคือ อันดับ
แรก ท่านจัดแบ่งพระสูตร ในนิกายนี้จ านวน ๗,๙๐๒ สูตร (อรรถกถาพระวินัยกล่าวว่ามี ๙,๕๕๗ 
สูตร : วิ.อ. ๑/๒๕) ให้เหมาะสมกับหัวข้อธรรมไว้ในแต่ละนิบาต (หมวดย่อยของนิกาย) โดยจัดพระ
สูตรที่มีหัวข้อธรรมจ านวนเท่ากันไว้ในนิบาตเดียวกัน เริ่มตั้งแต่จัดพระสูตรที่มีหัวข้อธรรมจ านวน ๑ 
ข้อไว้ในนิบาต หมวด ๑ ไปจนถึงจัดพระสูตรที่มีหัวข้อธรรมจ านวน ๑๑ ข้อไว้ในนิบาตหมวด ๑๑ 
รวมทั้งหมด ๑๑ นิบาต คือ  
  ๑. เอกนิบำต คือหมวดพระสูตรที่มีหัวข้อธรรมจ านวน ๑ ข้อ มี ๖๑๙ สูตร 
  ๒. ทุกนิบำต คือหมวดพระสูตรที่มีหัวข้อธรรมจ านวน ๒ ข้อ มี  ๗๕๐ สูตร 
  ๓. ติกนิบำตร คือหมวดพระสูตรที่มีหัวข้อธรรมจ านวน ๓ ข้อ มี  ๓๕๓ สูตร 
  ๔. จตุกกนิบำต คือหมวดพระสูตรที่มีหัวข้อธรรมจ านวน ๔ ข้อ มี ๗๘๒ สูตร 
  ๕. ปัญจกนิบำต คือหมวดพระสูตรที่มีหัวข้อธรรมจ านวน ๕ ข้อ มี ๑,๑๕๒สูตร 
  ๖. ฉักกนิบำต คือหมวดพระสูตรที่มีหัวข้อธรรมจ านวน ๖ ข้อ มี  ๖๓๙ สูตร 
  ๗. สัตตกนิบำต คือหมวดพระสูตรที่มีหัวข้อธรรมจ านวน ๗ ข้อ มี ๑,๑๓๒ สูตร 
  ๘. อัฏฐกนิบำต คือหมวดพระสูตรที่มีหัวข้อธรรมจ านวน ๘ ข้อ มี  ๖๒๖  สูตร 

                                                 
  ๒ องฺ.เอกก.ทุก.ติก. (ไทย) ๒๐/[๗].  
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๕๒ 

  ๙. นวกนิบำต คือหมวดพระสูตรที่มีหัวข้อธรรมจ านวน ๙ ข้อ มี  ๔๓๒ สูตร 
  ๑๐. ทสกนิบำต คือหมวดพระสูตรที่มีหัวข้อธรรมจ านวน ๑๐ ข้อ มี  ๒๔๖  สูตร 
 ๑๑. เอกำทสกนิบำต คือหมวดพระสูตรที่มีหัวข้อธรรมจ านวน ๑๑ ข้อ มี ๖๗๑ สูตร๓ 
  คัมภีร์อังคุตรนิกำย 
      อังคุตตรนิกายซึ่งแบ่งออกเป็น ๑๑ นิบาตนั้น จัดเป็น ๕ เล่ม คือ เล่มที่ ๒๐ ถึงเล่มที่ ๒๔ 
โดยจัดแบ่งดังนี้ 
 ๑. เอกกนิบำต ทุกนิบำต และติกนิบำต  จัดเป็นคัมภีร์เล่มที่  ๒๐ 
 ๒. จตุกกนิบำต จัดเป็นคัมภีร์เล่มที่  ๒๑ 
  ๓.ปัญจกนิบำต และฉักกนิบำต จัดเป็นคัมภีร์เล่มที่  ๒๒ 
  ๔. สัตตกนิบำต อัฏฐกนิบำตและนวกนิบำต จัดเป็นคัมภีร์เล่มที่  ๒๓ 
  ๕. ทสกนิบำต และเอกำทสกนิบำต จัดเป็นคัมภีร์เล่มที่  ๒๔๔ 
  เพ่ือช่วยให้เข้าใจประเด็นส าคัญของพระสูตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เล่มที่ ๒๐ ว่าด้วยเอ
กกนิบาต ทุกนิบาต และติกนิบาตร ซึ่งมีพระสูตรทั้งหมด ๑,๗๒๒ สูตรได้ดีขึ้น จึงขอแนะน า
สาระส าคัญโดยสรุป ดังต่อไปนี้ 
  เอกกนิบำต   จ ำนวนวรรคและพระสูตรในเอกนิบำต 
  เอกกนิบำต คือ หมวดพระสูตรที่มีหัวข้อธรรมพระสูตรละจ านวน ๑ ข้อ มีทั้งหมด ๖๑๙ 
สูตร แบ่งเป็นวรรค จ านวน ๒๐ วรรค แต่ละวรรคมีพระสูตรจ านวนต่างกัน คือ น้อยที่สุดมี ๑๐ สูตร 
และมากท่ีสุดมี ๑๘๑ สูตร  
  ทุกนิบำต คือ หมวดพระสูตรที่มีหัวข้อธรรมจ านวน ๒ ข้อ มีทั้งหมด ๗๕๐ สูตร แบ่งเป็น
ปัณณาสก์ จ านวน ๓ ปัณณาสก์ แต่ละปัณณาสก์มีวรรคและพระสูตรจ านวนต่างกัน คือ ปฐม
ปัณณาสก์มี ๕ วรรคและ๕๒ สูตร ทุติยปัณณาสก์มี ๕ วรรคและ ๖๖ สูตร ตติยปัณณาสก์มี ๕ วรรค
และ ๖๒ สูตร รวมวรรคทั้งหมดเป็น ๑๕ วรรค และจัดเป็นหัวข้อเปยยาล ๔ ข้อ มี ๕๗๐ สูตร  
  ติกนิบำต จ ำนวนวรรคและพระสูตรในติกนิบำตร ติกนิบำต คือ หมวดพระสูตรที่มีหัวข้อ
ธรรมสูตรละ ๓ ข้อ มีทั้งหมด ๓๕๓ สูตร แบ่งเป็น ๓ ปัณณาสก์ ๑๖ วรรค กับหัวข้อเปยยาล ๒ ข้อ  
  พระไตรปิกฎเล่มที่ ๒๑ คือ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต จัดเป็นคัมภีร์เล่มที่ ๒ ของอัง
คุตตรนิกาย     มีพระสูตรทั้งหมด ๗๘๒ สูตร เป็นนิบาตเดียว คือ จตุกกนิบาต  
  จตุกกนิบำต คือ หมวดพระสูตรที่มีหัวข้อธรรมพระสูตรละจ านวน ๔ ข้อ มี พระสูตร
ทั้งหมด ๗๘๒ สูตร แบ่งเป็น ๕ ปัณณาสก์ ๒๗ วรรค กับ ๑ หัวข้อเปยยาล  
        พระไตรปิฏกเล่มที่ ๒๒ คืออังคุตรนิกายปัญจกนิบาต ถึง ฉักกนิบาต จัดเป็นเล่มที่ ๑ ของอัง
คุตรนิกาย มีพระสูตรทั้งหมด ๑,๘๐๑ สุตร์ มี ๒ นิบาตคือปัญจกนิบาตและฉักกนิบาต  

                                                 
  ๓ องฺ.เอกก.ทุก.ติก. (ไทย) ๒๐/[๗]. 
  ๔ องฺ.เอกก.ทุก.ติก. (ไทย) ๒๐/[๑๗]. 
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๕๓ 

  ปัญจกนิบาตคือหมวดพระสูตรที่มีหัวข้อธรรมะหมวดละ ๕ ประการ มีพระสูตรทั้งหมด 
๑,๑๕๒ สูตร แบ่งเป็น ๕ ปัณณาสก์ ๒๖ วรรค กับ ๓ หัวข้อเปยยาล   
  ฉักกนิบาต คือหมวดพระสูตรที่มีหัวข้อธรรมะสูตรละ ๖ ประการ มีพระสูตรทั้งหมด ๖๔๙ 
สูตร แบ่งเป็น ๒ ปัญญาสก์ กับ ๑ หัวข้อเปยยาล 
  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ คือ อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต อัฏฐกนิบาต นวกนิบาต จัดเป็น
เล่มที่ ๔ ของอังคุตตรนิกาย มีพระสูตรทั้งหมด ๒,๑๙๐ สูตร มี ๓ นิบาต คือ สัตตกนิบาต อัฏฐก
นิบาต และนวกนิบาต  
  พระไตรปิฏกเล่มที่ ๒๔ คืออังคุตรนิกำย ทสก – เอกำทสกนิบำต จัดเป็นคัมภีร์เล่มที่ ๕ 
และเป็นเล่มสุดท้ายของอังคุตรนิกาย มีพระสูตรทั้งหมด ๑,๔๑๗ สูตร แบ่งเป็น ๒ นิบาต คือทสก
นิบาต และเอกาทสกนิบาต  หลังจากได้แยกแยะเล่มและหมวดหมู่เอกสารแล้ว จึงได้ศึกษาพระพุทธ
ธรรมที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับผู้บริหารรัฐกิจและกิจการบ้านเมืองและจัดหมวดหมู่หัวข้อพระ
พุทธรรมตามล าดับ รวมถึงศึกษาคัมภีร์อรรถกถา เพ่ือหาค าอธิบายความหมายพุทธธรรมที่จ าเป็น
ส าหรับผู้บริหารรัฐกิจทั้งโดยย่อและพิสดาร 
 
๔. ผลกำรวิจัย 
 หลังจากผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมส าหรับนักบริหารในสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย
จ านวน ๕ เล่ม พบว่ามีหลักธรรมที่น่าสนใจน ามาประยุกต์ปรับใช้กับการบริหารมีอยู่จ านวน ๖๐ 
หัวข้อธรรมด้วยกันทั้ง ๖๐ ข้อนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกมาจากพระไตรปิฎก อังคุตตรนิกาย  ตั้งแต่ ทุก
นิบาต-ทสกนิบาต ส่วน เอกนิบาต นวกนิบาตและเอกาทสกนิบาตนั้นไม่พบหัวข้อธรรมที่เหมาะสม
กับการบริหาร  แต่เนื่องจากพ้ืนที่กระดาษจ ากัด จึงน าเสนอพระพุทธรรมที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารรัฐ
กิจในบทความนี้เพียง ๒๑ หลักพุทธธรรม ส่วนหลักพุทธธรรมทั้ง ๖๐ หัวข้อนั้นได้เสนอไว้ในรายการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ หลักพุทธธรรมที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารรัฐกิจที่น ามาเสนอในบทความนี้ ๒๑ 
หัวข้อได้แก่ธรรมคุ้มครองโลก,บุคคลหาได้ยาก,ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ๒ ปฏิสันถาร ๒ ธรรม ๒  
ธรรมอันให้งาม ๒ ธรรมมีอุปการะมาก ๒ สุจริต ๓  องค์ของพ่อค้า ๓  อธิปไตย ๓  อคติ ๔ สังคห
วัตถุ ๔ ปธาน ๔  พละ ๔ วุฒิ ๔  พรหมวิหาร ๔ พละ ๕  ธรรมเป็นเหตุเจริญ ๕ สัปปุริสธรรม๗ อัป
ปริหานิยธรรม ๗ และ ราชธรรม ๑๐  
 
๕. อภิปรำยผล 
 เนื่องจากการบริหารประเทศเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ กิจการสารธารณะ เกี่ยวข้องกับชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน ผู้บริหารที่ดีต้องมีคุณธรรมในการบริหาร หลักทั้ง ๒๑ หัวข้อที่ได้วิจัยไว้
แล้วนี้ สมควรที่รัฐบาล-สภาผู้แทนราษฎรและมหาเถระสมาคมจะก าหนดไว้ในหลักสูตรการบริหาร 
สมควรก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เพราะแม้เพียงหลักธรรมหมวดธรรมคุ้มครองโลก คือ หิริและ
โอตตัปปะ เพียงข้อเดียวต้องก าหนดเป็นนโยบาย และควรก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ จัดให้มี
กิจกรรมปลูกฝังพุทธธรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง จริงใจและต่อเนื่อง ก็จะท าให้ผู้บริหารมีความละอาย
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๕๔ 

ต่อการท าบาปทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือเบียดบังทรัพย์สินของชาติมาเป็นของ
ตน และมีความเกรงกลัวต่อการท าบาป ประพฤติมิชอบในหน้าที่การงาน เมื่อผู้บริหารมีธรรมะ ๒ 
ข้อนี้ จะท าให้ประเทศและสังคมไทยปลอดการโกงหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ ส่งผลให้
ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลประโยชน์อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ในการบริหารกิจการใดๆก็ตาม ผู้ปฏิบัติควรน าหลักธรรมที่รัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องก าหนดไว้
ในนโยบาย การบริหารไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน
โดยรวม หากผู้ที่มีบทบาทมีหน้าที่ก าหนดทิศทางขององค์กร องค์การหรือหน่วยงานต่างๆ น าไป
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จริงใจและต่อเนื่องก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได้อย่าง
มากมายมหาศาล  
 ควรมีกิจกรรมการบริหารกิจการภาครัฐตามหลักธรรมะข้อใดข้อหนึ่งโดยการก าหนดพ้ืนที่ 
(area based) และระยะเวลาในการปฏิบัติ (agenda based) โดยใช้หลักธรรมคือคิหิปฏิบัติ คือใช้
ตัวแบบมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (human model) มนุษย์ทุกคนไม่ได้อยู่เดียวดาย แต่แวดล้อมด้วย
มนุษย์อ่ืนๆอีก ๖ คน เรียกว่า ทิศทั้ง ๖  ๑.ปุริตถิมทิศ ทิศเบื้องหน้า คือทิศตะวันออก ได้แก่มารดา
บิดา เป็นผู้มีอุปการคุณมาก่อน ๒.ทักษิณทิศ ทิศเบื้องขวา คือทิศใต้ ได้แก่ครูอาจารย์ เป็น
ทักขิไณยบุคคล ควรแก่การบูชาคุณ ๓. ปัจฉิมทิศ ทิศเบื้องหลัง คือทิศตะวันตก ได้แก่ บุตรและ
ภรรยา เป็นก าลังสนับสนุนอยู่ข้างหลัง ๔. อุตรทิศ ทิศเบื้องซ้ายคือทิศเหนือ ได้แก่ มิตรสหาย เป็น
ผู้สนับสนุนให้พ้นอุปสรรคและประสบความส าเร็จ  ๕. เหฎฐิมทิศ ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ คนรับใช้ 
คนงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้ช่วยท างานต่างๆ เป็นฐานก าลัง และ ๖ ปุริมทิศ ทิศเบื้อบน ได้แก่ 
สมณะ พราหมณ์ พระสงฆ์ผู้สูงด้วยคุณธรรม เป็นผู้น าจิตใจ บุคคลโดยรอบตัวเรานี้ มีธรรมะที่จ าเป็น
ที่ต้องใช้ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้เกิดความสงบ ร่มเย็น สามัคคีปรองดองในครอบครัว 
ในชุมชน ในสังคมและประเทศชาติ    
 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมส าหรับผู้บริหารในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จ านวน 
๕ เล่ม ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ พบหลักธรรมที่น่าสนใจจ านวน 
๖๐ ข้อ ในจ านวน ๖๐ ข้อนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาคัดเลือกให้ละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้ได้
หลักธรรมที่เหมาะสมกับผู้บริหารจริงๆ ซึ่งก็ได้หลักธรรมที่น ามาวิจัย จ านวน ๒๑ ข้อ การวิจัยในครั้ง
นี้ ได้ศึกษาวิเคราะห์อธิบายในลักษณะเป็นการพรรณนาเชิงประยุกต์ใช้กับนักบริหารทั่วไป 
 ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ที่จะท าการวิจัยเกี่ยวกับหลักธรรมในพระสุตตันตปิฎกอังคุตตร
นิกาย มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. ศึกษาจากพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เหตุผลก็
คือว่า ฉบับนี้ ได้มีการสรุปเนื้อหาในแต่ละเล่มให้เหลือเฉพาะสาระส าคัญเพ่ือให้ผู้ที่มีเวลาน้อยได้มี
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๕๕ 

โอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ อีกทั้งการใช้ภาษาในการเขียน หรือที่เรียกว่าส านวนภาษานั้น ก็อ่านง่าย 
เข้าใจได้ง่าย และมีความกระชับในด้านส านวนภาษา จึงเหมาะที่จะน ามาท าการศึกษาวิจัย 
 ๒. ศึกษาจากอรรถกถา คือ มโนรถปูรณี  ทั้ งนี้ก็ เพ่ือให้ผู้ศึกษาหลักธรรมจากพระ
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ได้เข้าใจความหมายของศัพท์หรือหลักธรรมตรงตามพุทธประสงค์ ไม่
คลาดเคลื่อนไปจากความหมายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ เพราะอรรถกถาคือ คัมภีร์อธิบาย
หลักธรรมในพระไตรปิฎกซ่ึงเป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง 
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บทคัดยอ 

 วิทยานิพนธนี้เปนการศึกษา การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปรงใสในการบริหาร
จัดการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงใชรูปแบบการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods 
Research) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  มีวัตถุประสงคของการวิจัย ๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา และ
อุปสรรคในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานความโปรงใส ๒) เพ่ือศึกษา
วิเคราะหการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานความโปรงใสตามหลักพุทธธรรม 
และ   ๓) เพ่ือนําเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการดานความโปรงใสของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 ๑. สภาพปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดาน
ความโปรงใส ดานการนําหลักนิติธรรมมาปฏิบั ติเ พ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารงาน 
ประกอบดวย ๓ ประเด็นสําคัญ คือ ๑) กฎเกณฑ ๒) ระเบียบ ๓) กฎหมาย ในการบริหารงานและ
การปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารงานและบุคลากร ดานการนําการมีสวนรวมเพ่ือสรางความโปรงใสใน
การบริหารงาน ประกอบดวย ๓ ประเด็นสําคัญ คือ  ๑) รวมคิด ๒) รวมทํา ๓) รวมตรวจสอบ  ใน
การบริหารงานและการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารและบุคลากร  ดานการนําความรับผิดชอบมา
ปฏิบัติเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารงาน  ประกอบดวย ๓ ประเด็นสําคัญ คือ ๑) ความ
รับผิดชอบตอตนเอง ๒) ความรับผิดชอบตอชุมชนทองถ่ิน ๓) ความรับผิดชอบตอสังคม ในการ
บริหารงานและการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารและบุคลากร  
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 ๒. ดานการนําหลัก หิริ โอตตัปปะ กับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการปฏิบัติเพ่ือ
สรางความโปรงใสในการบริหารงาน คือ ๑) ความละอายตอการกระทําสิ่งผิด ๒) ความเกรงกลัวตอ
การกระทําผิด ในการนําหลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ กับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารงาน คือ ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย  ๒) พรอมเพรียง
กันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจท่ีพึงทํา ๓) ไมบัญญัติสิ่งท่ีมิไดบัญญัติ
ไว ไมลมลางสิ่งท่ีบัญญัติไว ๔) ทานเหลาใดเปนผูใหญในชุมชน (ชาววัชชี) เคารพนับถือทานเหลานั้น 
เห็นถอยคําของทานวาเปนสิ่งอันควรรับฟง   ๕) บรรดากุลสตรี กุลกุมารีท้ังหลาย ใหอยูดีโดยมิถูก
ขมเหง หรือฉุดคราขืนใจ ๖) เคารพสักการบูชาเจดีย ๗) จัดใหความอารักขา คุมครอง ปองกัน อัน
ชอบธรรมแกพระอรหันตท้ังหลาย เพ่ือใหเกิดแนวทางอันดีงาม ในการบริหารงานและการปฏิบัติ
หนาท่ีของผูบริหารและบุคลากร และในดานการนําหลักพุทธธรรมบูรณาการกับหลักธรรมาภิบาลมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารงาน ตามหลักพุทธธรรม มีหลักพุทธ
ธรรมท่ีมีความเหมาะสมและครอบคลุมในการนํามาบริหารท้ังในระดับบุคคล ดวยการนําหลัก
โลกบาลธรรมอันเปนหลักธรรมท่ีเปนเครื่องเตือนตนเองใหคิดดี ปฏิบัติดี และการนําหลักอปริหานิย
ธรรม ๗ อันเปนการหลักธรรมในการทํางานรวมกันดวยความสามัคคีเคารพใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 
และเม่ือมีการนํามาบูรณาการกับธรรมาภิบาล ดวยหลักนิติธรรม หลักการมีสวนรวม และหลักความ
รับผิดชอบ เพ่ือสรางความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ  
 ๓. การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการดานความโปรงใสขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในการนําหลักทธธรรมบูรณาการรวมกับหลักธรรมาภิบาลทําใหไดรูปแบบใน
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๓ รูปแบบหลัก ประกอบดวย รูปแบบการบูรณา
การหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปรงใสในงานบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานนิติธรรม ดาน
การมีสวนรวม ในดานความรับผิดชอบ รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปรงใสในงาน
บริการองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานนิติธรรม ในดานการมีสวนรวมในดานความรับผิดชอบ 
และรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปรงใสในงานสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในดานนิติธรรม ในดานการมีสวนรวมในดานความรับผิดชอบ โดยนํารูปแบบการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมและหลักธรรมาภิบาลในงานบริหาร บริการ และงานสนับสนุนเพ่ือความโปรงใสของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการบูรณาการครบถวน และมีความเหมาะสมในการนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหาร และบุคลากร เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 

คําสําคัญ : การบูรณาการหลักพุทธธรรม, ความโปรงใส, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ABSTRACT 
 Objectives of this dissertation were to study the Integration of 
Buddhadhamma  for transparency In the management of Local Administrative 
Organizations by analyzing; 1) the situation and problem of management for 
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transparency dimension, 2) to analysis The management of transparency in 
accordance to Buddhadhamma and 3) the integration of Buddhadhamma for 
transparent Management Model 
 Findings of this research were as follows :  
 1.The problems and obstacles of the Local Administrative Organization in 
the areas of transparency and application of Buddhadhamma for working 
transparency were of three issues; 1) rules, 2) regulations,3) laws for the 
administrative guidelines for administrators and personnel. The cooperation to 
create transparency consisted of three issues as 1) thinking together, 2) doing 
together and 3) checking together the administration of administrators and 
personnel. The responsibility to create transparency in administration consisted of 3 
main principles as 1) self responsibility, 2) community and locality responsibility and 
3) social responsibility in administration of administrators and personnel.  
 2.The application of Hiri, the morql shame, Ottappa, moral dread and 
good governance to create the transparency consisted of 3 principles as 1) being 
ashamed to commit the wrong doing, 2) being afraid of doing wrong in 
administration. As for the application of Apparihaniyadhamma 7 to create the 
transparency in administration was as 1) regular meeting, 2) meeting and adjourning 
in harmony and performing activities to be done in harmony, 3) not to establish the 
new rules by abolishing the well established ones, 4) paying respect to the elders, 
regarding their words the worth listening to, 5) the women and girls of the families 
are to dwell without being forced or abducted, 6) respecting and worshipping local 
shrines and 7) providing the appropriate protection for Arahanta, the Sages. 
 For the good and beneficial outcome of administration of administrators 
and personnel, there should be application of   Lokadhamma, the principles of 
good thinking and doing and Apparihaniyadhamma 7, the principles of cooperative 
working, respecting and honoring each others. These Buddhadhamma should be 
integrated with good governance, with rules of laws, with participation and 
responsibility to create the transparency in administration of Local Administrative 
Organizations, and 3. When Buddhadhamma was integrated with good governance 
to create the transparency in the Local Administrative Organizations, three principal 
administrative models would be gained. They were a model of the integration of 
Buddhadhamma with the rules of laws, participation, responsibility for the 
transparency in the Local Administrative Organizations, a model of integration of 
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Buddhadhamma for transparency in administration  with the rules of laws, 
participation and responsibility and a model of integration of Buddhadhamma for 
transparency in the Local Administrative Organizations with the rules of laws, 
participation and responsibility. These models were appropriate to  be used for 
promoting transparency in administration, service of the Local Administrative 
Organizations, administrators and personnel for further sustainable development. 

Keyword: The Integrating of Buddhadhamma, Transparency, Local Administrative 
Organizations. 
 
๑. บทนํา  
 ตลอดเวลาท่ีผานมาการควบคุมคนไมดีดวยตัวบทกฎหมายนั้นอยูในสภาวะถดถอย สาเหตุ
ประการหนึ่งอยูท่ีความลาชาในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักซ่ึงไมไดปรากฏอยูเพียงแคในประเทศ
ไทย ในสังคมโลกก็เกิดปรากฏการณนี้เชนเดียวกันและกําลังแพรขยายไปในทุก ๆ ประเทศ โดยเฉพาะ
ปญหาคอรรัปชั่น  สังคมไทยเปนสังคมพุทธะ เปนสังคมแหงการต่ืนรู ซ่ึงมีหลักพุทธธรรมตามหลัก
ศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการประพฤติปฏิบัติมาชานานแลว ไมวาจะใชเปนเครื่องมือในการ
ชําระจิตใจของตนเอง หรือใชเปนเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจในการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน ท่ีสําคัญ
หลักพุทธธรรมยังสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ หรือการบริหารราชการแผนดินไดเปน
อยางดีดังจะเห็นไดจาก พระปฐมบรมราชโองการของพระมหากษัตริยไทยทุกพระองค ในท่ีนี้ขอ
อัญเชิญพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ความวา… “เรา
จะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”  
 ตลอดระยะเวลาแหงการครองราชยของพระองค หลักพุทธรรมท่ีนํามาใชในการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีเห็นไดอยางชัดเจนคือ หลักทศพิธราชธรรม (ราชธรรม ๑๐) คือจริยวัตร ๑๐ 
ประการท่ีพระเจาแผนดินทรงประพฤติเปนหลักธรรมประจําพระองค หรือเปนคุณธรรมประจําตน
ของผูปกครองบานเมือง ใหมีความเปนไปโดยธรรมและยังประโยชนสุขใหเกิดแกประชาชนจนเกิด
ความชื่นชมยินดี ซ่ึงความจริงแลวไมไดจําเพาะเจาะจงสําหรับพระเจาแผนดินหรือผูปกครองแผนดิน
เทานั้น บุคคลธรรมดาท่ีเปนผูบริหารระดับสูงในทุกองคกรก็พึงใชหลักธรรมเหลานี้ไดเชนกัน 
นอกจากนั้นหลักพุทธธรรม (พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม พระธรรมปฎก (ประยุทธ 
ปยุตฺโต) โลกบาลธรรม (virtues that protect the world) คือ ธรรมท่ีคุมครองใจมนุษยไวใหอยูใน
ความดีมิใหละเมิดศีลธรรม และใหอยูกันดวยความเรียบรอยสงบสุข ชวยใหโลกมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย ไมเดือดรอนและสับสนวุนวาย คือ หิริ (moral shame; conscience) หมายถึง ความ
ละอายบาป ละอายใจตอการทําความชั่ว  โอตตัปปะ (moral dread) หมายถึง ความกลัวบาป เกรง
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กลัวตอความชั่ว และผลของกรรมชั่ว๑ หลักพุทธธรรมจึง เปนหลักปฏิบัติท่ีมีความสําคัญในการบริหาร
ราชการโดยเฉพาะอยางยิ่งหลักโลกบาลธรรม ซ่ึงเปนหลักพ้ืนฐานของมนุษยเพ่ือบูรณาการกับการ
บริหารจัดการท่ีดีตามหลักการสากล นําไปประยุกตใชในการปองกันการทุจริตในการบริหารราชการ
แผนดิน  นอกจากนั้นตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติ มาตรา 
๗๔ กําหนดใหบุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีมาตรา ๗๘ กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหาร
ราชการแผนดิน ใหมีการพัฒนาระบบภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ของเจาหนาท่ีของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือใหการบริหารราชการ
แผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ มีการจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน 
เพ่ือใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ
ตรวจสอบได โดยคํานึงถึง การมีสวนรวมของประชาชน สําหรับการบริหารราชการแผนดินซ่ึง
ปจจุบัน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีความรับผิดชอบ  เปนงานท่ี
เก่ียวกับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน และงานท่ีเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกในชีวิตความเปนอยู
ของชุมชน ไดแก การจัดทําถนน สะพาน สวนหยอม สวนสาธารณะ การกําจัดขยะมูลฝอย เปนตน  
เปนงานท่ีเก่ียวกับการปองกันภัย รักษาความปลอดภัย เปนงานท่ีเก่ียวกับสวัสดิการสังคมดานนี้มี
ความสําคัญตอประชาชนในทองถ่ินมากเชน การจัดใหมีหนวยบริการทางสาธารณสุข จัดใหมีสถาน
สงเคราะหเด็กและคนชรา  เปนงานท่ีเก่ียวกับการพาณิชยทองถ่ิน เพราะเปนงานท่ีหากปลอยให
ประชาชนดําเนินการเองอาจไมไดรับผลดีเทาท่ีควรจะเปน เชน การจัดใหมีโรงรับจํานํา การจัดตลาด
และงานตางๆ ท่ีมีรายไดโดยสามารถเรียกคาบริการจากประชาชน             
 การกระจายอํานาจการปกครองสวนกลางไปยังสวนทองถ่ินใหมีอิสระในการบริหาร
จัดการเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมีโอกาสดําเนินกิจกรรมตางๆ ในทองถ่ินดวยตนเอง และเพ่ือให
การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองมีความโปรงใสในการ
บริหารจัดการดานการคลัง อันเปนแหลงท่ีมาของรายไดและการใชจาย เพ่ือสนองตอบตอความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ิน การเปดชองทางใหประชาชนไดเขาใจถึงการมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางการบริหารการคลังทองถ่ิน จึงนับเปนการยกระดับความสามารถของชุมชนทองถ่ินให
กาวหนาข้ึน ความเปนอิสระในการบริหารการคลังทองถ่ินหมายถึงวา ความเปนอิสระในการเงินและ
การคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินข้ึนอยูกับแนวทางและกรอบการปฏิบัติท่ีกํากับโดยกฎหมาย

                                                           
 ๑พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี ๑๐, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๕๓. 
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๖๑ 

ท่ีชัดเจน การปกครองทองถ่ินเปนผลมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ เพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินไดปกครองตนเอง แตการท่ีทองถ่ินจะสามารถบริหารงานใหสําเร็จไปไดดวยดี
นั้นจําเปนตองมีระบบในการจัดหารายไดและการใชจาย เพ่ือจัดทําบริการสาธารณะตามความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ิน การกําหนดรายได-รายจายจะมีบัญญัติไวในกฎหมาย ทองถ่ินจะ
กําหนดเองไมได โดยการคลังจะประกอบไปดวยการมีระบบงบประมาณ การมีรายได รายจาย 
ทองถ่ินจะตองมีระบบงบประมาณการใชจายในแตละป ซ่ึงมีผลโดยตรงตอการวางแผนการดําเนิน
กิจการตางๆ และการท่ีทองถ่ินมีการคลังเปนของตนเอง ยอมทําใหทองถ่ินมีอิสระในการกําหนดการ
ใชจาย สามารถดําเนินงานและริเริ่มงานอ่ืนไดตามท่ีตนเห็นวาเปนไปตามความตองการของ
ประชาชน และโดยหลัก ความโปรงใสเปนหัวใจท่ีจะทําใหการจัดการการคลังทองถ่ินมีความชอบ
ธรรมและเปนประโยชนตอทุกฝาย ไมมีการปดบังซอนเรน บิดเบือน หรือเอาแตประโยชนสวนตน 
อยางไรก็ตาม ความโปรงใสจะเกิดข้ึนไดไมเพียงแตจะมีระบบการกํากับดูแลท่ีดี และมีผูบริหารท่ี
สุจริต มีคุณธรรมเทานั้น ผูเก่ียวของท้ังหลายก็เปนสวนสําคัญท่ีจะตองมีความรูในเรื่องของความ
โปรงใส เพ่ือใหความโปรงใสเกิดข้ึนไดดวยสํานึกและเปนธรรมชาติ ปจจุบันองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไทยรูปแบบตางๆ ไมวาในรูปแบบองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหาร
สวนตําบล ท้ังหลาย ยังถูกจับตามองจากสังคมภายนอกวา มีการทุจริตเปนจํานวนมาก การถูกจับตา
มองและถูกวิพากษวิจารณในทํานองดังกลาว ยอมไมเปนผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังอาจ
มีผลกระทบตอความนาเชื่อถือของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและการกระจายอํานาจสูทองถ่ินท้ัง
ในแงของงาน (ภารกิจ) งบประมาณ (เงิน) และบุคลากรของทองถ่ินอยูไมนอยเชนกัน ภายใตการ
ถายโอนภารกิจและงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหดําเนินภารกิจ ซ่ึงอาจกลาว
ไดวาในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําลังถูกทาทายความสามารถในเชิงการ
บริหารจัดการใหมีความนาเชื่อถือและความโปรงใส  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงาน
ราชการท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะ เปนหนวยงานท่ีใกลชิดกับประชาชน สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ไดตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจึงมีบทบาทหนาท่ีสําคัญทางดานการใชจายงบประมาณจํานวนสูง ดังนั้น สํานักงาน ป.ป.ช.
ซ่ึงเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนตามระดับความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแต
ละรูปแบบ จึงไดจัดใหมีการมอบรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดน ดานการปองกันการทุจริต 
เปนประจําทุกป ต้ังแตป ๒๕๕๒ เปนตนมา นอกจากนั้นภายใตพันธกิจในการปลูกจิตสํานึก 
คุณธรรม จริยธรรม วินัย และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต โดยกําหนดยุทธศาสตรรณรงคเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได
เห็นชอบให  สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการโครงการพัฒนาผูนําคุณธรรม เพ่ือเปนการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีไดรับรางวัลตามโครงการทองถ่ินปลอดทุจริตของ
สํานักงาน ป.ป.ช. ใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารจัดการทองถ่ิน โดยแบงการ
ดําเนินการเปน ๓ ระยะ ไดแก ระยะท่ี ๑ การอบรมใหความรู ความเขาใจ ในเรื่องของการพัฒนา
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๖๒ 

ผูนําคุณธรรม  ระยะท่ี ๒ การศึกษาดูงานองคกรท่ีประสบความสําเร็จในการนําเอาหลักคุณธรรมไป
ปรับใชในการบริหารจัดการ และระยะท่ี ๓ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ซ่ึงผูเขารวม
โครงการจะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดการบริหารงานจัดการทองถ่ิน และชุมชนโดยยึด
หลักคุณธรรม 
 จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดย
ศึกษาจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับรางวัลจากโครงการสงเสริมทองถ่ินปลอดทุจริต และได
เขารวมโครงการพัฒนาผูนําคุณธรรมของสํานักงาน ป.ป.ช. ต้ังแตป (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕) จํานวน ๔ 
แหง ๔ พ้ืนท่ีภาค ประเภท องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองคการ
บริหารสวนตําบล เพ่ือหารูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปรงใสในการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาประเทศชาติและประโยชนสุข
ของประชาชน ตอไป 
 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 ๑. เพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในดานความโปรงใส 
 ๒. เพ่ือศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานความ
โปรงใสตามหลักพุทธธรรม 
 ๓. เสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการดานความโปรงใสขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความ
โปรงใสในการบริหารจัดการขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหาของการวิจัย ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ ดังนี้ แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับหลักพุทธธรรม  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความ
โปรงใส  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการขององคกร แนวคิดทฤษฎีการบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาล แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐใหม แนวคิดทฤษฎีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และกรอบแนวคิดการวิจัย 
 ขอบเขตดานตัวแปร 
 ผูวิจัยไดแบง ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยแบงออกเปน ๒ กลุม ดังนี้ 
 ๑) ตัวแปรของการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวยการนํา หลักพุทธธรรม คือ หลัก
โลกบาลธรรม และหลักอปริหานิยธรรม บูรณาการกับหลักธรรมาภิบาล เพ่ือความโปรงใส       ท้ัง 
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๖๓ 

๓ ดาน คือ ๑. หลักนิติธรรม ๒. หลักการมีสวนรวม ๓. หลักความรับผิดชอบ บูรณาการหลักพุทธ
ธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือใหไดรูปแบบ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒) ตัวแปรของการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบดวย ความคิดเห็นของคณะผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภา พนักงานสวนทองถ่ิน และประชาชนผูรับบริการในพ้ืนท่ี ในการนําหลักพุทธธรรม อัน
ประกอบไปดวย หิริ โอตัปปะ และหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดวยการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ความโปรงใสในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน ๓ ดาน คือ ๑. หลักนิติธรรม
เพ่ือความโปรงใสในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒.  หลักการมีสวนรวมเพ่ือ
ความโปรงใสในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ๓.  หลักความรับผิดชอบเพ่ือ
ความโปรงใสในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ ๔.  การบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือความโปรงใสในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลสําคัญ 
 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน ๓ กลุม ดังนี้ 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา พนักงานสวน
ทองถ่ิน และประชาชนผูรับบริการในพ้ืนท่ี ๔ ประเภท ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับ
รางวัลทองถ่ินปลอดทุจริตจากสํานักงาน ป.ป.ช. โดยกลุมตัวอยางท้ังสิ้น ๔๐๐ คน 
 ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) กําหนดผูเชี่ยวชาญ ท่ีใหความเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ี
สงผลตอการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานความโปรงใส จากโครงการ
สงเสริมทองถ่ินปลอดทุจริต และไดเขารวมโครงการพัฒนาผูนําคุณธรรม และผูบริหาร ของ
สํานักงาน ป.ป.ช. ต้ังแตป (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจํานวน ๑๘ รูป/คน  
 
๔. วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยใชรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Methods Methodology Research) 
ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้  ๑) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  ใชการศึกษาเอกสารการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปรงใสในการบริหาร
จัดการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Documentary Study) และการสัมภาษณเชิงลึก (In 
Depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือศึกษาสภาพปญหา ในการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดาน
ความโปรงใสตามหลักพุทธธรรม และการสรางรูปแบบการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในดานความโปรงใสตามหลักพุทธธรรม โดยใชแบบสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก (Key 
Informants) ท่ีใหความเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในดานความโปรงใส จากโครงการสงเสริมทองถ่ินปลอดทุจริต และไดเขารวมโครงการพัฒนา
ผูนําคุณธรรม และผูบริหาร ของสํานักงาน ป.ป.ช. ต้ังแตป (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕) จํานวน ๔ แหง ๔

02_No.4-3  (1-330) �������.indd   66 6/2/2559   17:18:53



67วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

๖๔ 

พ้ืนท่ีภาคประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจํานวน ๑๘๒  รูป/คน  ๒) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใชการศึกษาสํารวจ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามกับผูบริหาร 
สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ ประชาชนใน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๔ แหง ประกอบดวย การ
กําหนดขนาดตัวอยางคํานวณจากสูตร Taro Yamane๓  ไดกลุมตัวอยางจํานวน ๓๙๗ คน ผูวิจัยได
ดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท้ังสิ้น ๔๐๐  คน   
 
๕. ผลการวิจัย       
 ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ตามระเบียบวิธีวิจัย ๒ ประเด็น  คือ  ๑. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
และ ๒. ผลการเชิงปริมาณ ในการศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานความโปรงใส ดังนี้ 
 ๑. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการดานความโปรงใสขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในการนําหลักพุทธธรรมบูรณาการรวมกับหลักธรรมาภิบาลทําใหไดรูปแบบในการ
บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๓ รูปแบบหลัก ประกอบดวย รูปแบบการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมเพ่ือความโปรงใสในงานบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานนิติธรรม ดานการมี
สวนรวม ในดานความรับผิดชอบ รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปรงใสในงาน
บริการองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานนิติธรรม ในดานการมีสวนรวม  ในดานความรับผิดชอบ 
และรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปรงใสในงานสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในดานนิติธรรม ในดานการมีสวนรวม ในดานความรับผิดชอบ โดยนํารูปแบบการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมและหลักธรรมาภิบาลในงานบริหาร บริการ และงานสนับสนุนเพ่ือความโปรงใสของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือใหการบูรณาการครบถวน และมีความเหมาะสมในการนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหาร และบุคลากร เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 
 ๒. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปรงใสในการบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยซ่ึงอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหาร
มีความละอายและเกรงกลัวบาป ตอการบริหารท่ีขาดความโปรงใส มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก 
รองลงมาคือ ประชาชนใหความสําคัญและเห็นคุณคา ความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง และ ผูบริหารงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความโปรงใส ในการใหบริหารชุมชน และ
ประชาชนอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ๔) หลักธรรมท่ีสรางคุณภาพและความสมดุล

                                                           
  ๒ธานินทร  ศิลปจารุ, การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS (ครอบคลุมทุกเวอรชั่น), 
พิมพครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนส อารแอนดดี, ๒๕๕๒), หนา ๒๐๕. 

 ๓กาสัก  เตะขันหมาก, หลักการวิจัยทางสังคมศาสตร : Principle of Social Science 
Research, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน ,๒๕๕๓), หนา ๙๘. 
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ระหวางชีวิตกับการทํางานเพ่ือความโปรงใสในภาพรวม มีคาเฉลี่ยซ่ึงอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา บุคลากรทุกฝายปฏิบัติงาน เพ่ือความโปรงใส โดยมีหิริ-โอตัปปะ เปนหลักในการ
ทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมาคือ บุคลากรทุกฝายของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ือความโปรงใสในการบริหาร มีคาเฉลี่ย  อยูในระดับมาก และคุณภาพงานและ
คุณภาพชีวิตของบุคลากร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความสมดุลกันอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก และ ๕) การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปรงใสในการบริหารจัดการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยซ่ึงอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวาดาน การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับหลักนิติธรรมเพ่ือความโปรงใสในการบริหารจัดการของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ หลักธรรมท่ีสรางคุณภาพและความสมดุล
ระหวางชีวิตกับการทํางานเพ่ือความโปรงใส มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และ การบูรณาการ
หลักพุทธธรรมกับหลักความรับผิดชอบเพ่ือความโปรงใสในการบริหารจัดการของ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
 
๖. อภิปรายผล 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปรงใสในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ผูวิจัยขอนําเสนอประเด็นในการวิจัยท่ีนาสนใน ๔ ประเด็นหลัก คือ 
 ๑. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปรงใสในงานบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  นั้นจะตองมีการนําหลักพุทธรรม อันประกอบไปดวย ๒ หลักธรรม สําคัญคือ โลกบาลธรรม 
ความละอายบาป ละอายใจ ตอการทําความชั่ว  ความกลัวบาป เกรงกลัวตอความชั่วและผลของ
กรรมชั่ว และหลักอปริหานิยธรรม ๗ เปนหลักธรรมในการอยูรวมกันมาบูรณาการรวมกับการ
บริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานความโปรงใส โดยการนํา ๓ หลัก สําคัญ คือ ๑. หลัก
นิติธรรม เปนการตรากฎหมายกฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปนท่ียอมรับของสังคม
และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตาม ๒. หลักการมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รับรูการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเสนอความเห็นตางๆ และ ๓.หลักความ
รับผิดชอบ  เปนการตระหนักในสิทธิหนาท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบตอชุมชน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ บุญแสง ชีระภากร๔  ท่ีกลาววาในมิติความมีจริยธรรม และเคารพกฎหมาย และการ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินนั้น ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
ความสัมพันธกับการบริหารงานใน ๓ มิติ คือ ความรับผิดชอบตอสังคม การสนองตอบตอความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ิน และความซ่ือสัตย เปนธรรม โปรงใส และในรูปแบบภาวะผูนําของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสัมพันธกับการบริหารงานใน ๓ มิติ คือการคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความรับผิดชอบตอสังคม และการสนองตอบตอความตองการของ
                                                           
 ๔บุญแสง ชีระภากร,  “ภาวะผูนําและการบริหารงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน”, 
วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒). 
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ประชาชนในทองถ่ิน เชนเดียวกับการสรางรูปแบบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดานความโปรงใส ท่ีมีความเปนระบบในการนําไปปรับใชในงานบริหารขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใน ๓ ดาน หลักๆ คือ ๑. ดานนโยบาย ๒. ดานงบประมาณ และ ๓.ดานบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน สอดคลองกับแนวคิดของ ประทีป มากมิตร๕ ท่ีกลาววาในการบริหาร
สถานศึกษา ตองมีการสรางจริยธรรมตอสวนงาน และจริยธรรมสวนตน เพ่ือใหเกิดระบบการบริหาร
ท่ีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารองคปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจนและพัฒนา
ไดจริงตอไป 
 ๒. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปรงใสในงานบริการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นจะตองมีการนําหลักพุทธธรรม คือ โลกบาลธรรม คือ หิริ ความละอายบาป ละอายใจ ตอ
การทําความชั่ว   โอตตัปปะ ความกลัวบาป เกรงกลัวตอความชั่วและผลของกรรมชั่ว และหลักอปริ
หานิยธรรม ๗ เปนหลักธรรมในการอยูรวมกันใหความคุมครองปองกันบรรพชิตผูประพฤติดีปฏิบัติ
ชอบในรัฐของตน มาบูรณาการรวมกับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานความ
โปรงใส โดยการนํา ๓ หลัก สําคัญ คือ ๑. หลักนิติธรรม เปนการตรากฎหมายกฎขอบังคับตางๆ ให
ทันสมัยและเปนธรรม เปนท่ียอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ขอบังคับเหลานี้ ๒. หลักการมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรับรูการบริหารงาน
ของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเสนอความเห็นตางๆ และ  ๓.หลักความรับผิดชอบ  เปนการ
ตระหนักในสิทธิหนาท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบตอชุมชน สอดคลองกับวิจัยของ คณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล๖ สรุปไววา การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ท่ีอาศัยคุณธรรมจริยธรรมของ บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ตลอดจนกระบวนการในการ
สงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงตามหลัก   
ธรรมาภิบาลนั้น คณะผูวิจัย ศึกษาเฉพาะหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส และหลักความรับผิดชอบ 
ในการบริหารจัดการ  หลักคุณธรรม องคการบริหารสวนตําบล ท่ีทําการศึกษาสวนใหญปฏิบัติตาม 
ระเบียบ ขอบังคับของกฎหมายอยางเครงครัด ไมเคยมีปญหาเรื่องผูมีอิทธิพลหรือการถูกขมขูจาก 
คนในพ้ืนท่ี แตท่ีมีบางจะเกิดข้ึนจากคนนอกพ้ืนท่ีและเปนเรื่องของการสูญเสียผลประโยชน สิ่งยึด 
เหนี่ยวหรือสิ่งท่ีเตือนใจใหผูบริหาร พนักงานปฏิบัติงานดวยความสุจริตคือ ความภูมิใจในตนเองท่ี 
เปนขาราชการ พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ไดทํางานใหประเทศชาติซ่ึงถือวา มีเกียรติ มี 
ศักด์ิศรี หลักความโปรงใส องคการบริหารสวนตําบลทุกแหง มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําป เพ่ือดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสงเสริม เศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน การจัด
                                                           

๕ประทีป มากมิตร, “จริยธรรมของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 
 ๖คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล,  “คุณธรรมจริยธรรมท่ีมีผลตอการบริหาร
จัดการขององคการบริหารสวนตําบล”, รายงานวิจัย, (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม : 
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน), ๒๕๔๙), หนา ๙.  
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘70

๖๗ 

ระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอยดวย ตองปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
ประชาชนอยางแทจริง สอดคลองกับแนวคิดของ ประดิษฐ  ดีวัฒนกูล๗  ท่ีกลาววาในการศึกษาการ
พัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารงานขององคกรนั้น จะตองแบงอํานาจใหสํานักงานเขตรับผิดชอบ
มากข้ึนเพ่ือการบริการประชาชน ในดานตางๆ ใหมีความชัดเจน และมีการวางแผนและตรวจสอบเปน
ระยะๆ เพ่ือใหเกิดความสมํ่าเสมอในการใหบริการประชาชนในดานตางๆ เชนเดียวกับรูปแบบการ
บริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานความโปรงใส ที่มีความเปนระบบในการนําไปปรับใช
ในงานบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน ๓ ดาน หลักๆ คือ ๑. ดานสาธารณูปโภค ๒. ดาน
ราชพัสดุ และ ๓.การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอไป 
 ๓. รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปรงใสในงานสนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  นั้นจะตองมีการนําหลักพุทธธรรม โลกบาลธรรม หิริ ความละอายบาป 
ละอายใจ ตอการทําความชั่ว  โอตตัปปะ เกรงกลัวตอความชั่วและผลของกรรมชั่ว และหลัก อปริ
หานิยธรรม ๗ เปนหลักธรรมในการอยูรวมกันใหความคุมครองปองกันบรรพชิตผูประพฤติดีปฏิบัติ
ชอบในรัฐของตน มาบูรณาการรวมกับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานความ
โปรงใส โดยการนํา ๓ หลัก สําคัญ คือ ๑. หลักนิติธรรม เปนการตรากฎหมายกฎขอบังคับตางๆ ให
ทันสมัยและเปนธรรม ๒. หลักการมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรับรูการ
บริหารงานของ องคการบริหารสวนตําบล และเสนอความเห็นตางๆ และ ๓.หลักความรับผิดชอบ  
เปนการตระหนักในสิทธิหนาท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบตอชุมชน การใสใจในปญหา
สาธารณะของชุมชนและกระตือรือรนในการแกไขปญหาในการบริหารงานของ ท่ีมีความเปนระบบ
ในการนําไปปรับใชในงานสนับสนุน สอดคลองกับแนวคิดของ บรรจง เจริญสุข๘

  ท่ีกลาววา ในการ
พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตจังหวัดภาคใต
ตอนบน  ตองมีการนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชในการบริหารดานตางๆ ท่ีสําคัญคือ ดานการ
บริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป 
เพ่ือใหเกิดความเปนรูปธรรมในการนําไปใชงานเชนเดียวกับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน ๓ 
ดาน หลักๆ คือ ๑. ดานการบริหาร ๒. ดานการพัฒนา และ ๓.ดานการบริการ ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน สอดคลองกับแนวคิดของ ทรงวิทย แกวศรี๙  ท่ีกลาววา หลักการบริหารสมัยใหมตาม
รูปแบบการบริหารเชิงยุทธวิธีนั้นสอดคลองกับวิธีการของพระพุทธเจาท่ีทรงใชมากอนแลวท้ังสิ้น วิธีการ
                                                           

๗ประดิษฐ ดีวัฒนกูล, “การบริหารกรุงเทพมหานคร : ศึกษาการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสม”,               
วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, ๒๕๔๙). 

๘บรรจง  เจริญสุข, “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เขตจังหวัดภาคใตตอนบน”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒). 

๙ทรงวิทย แกวศรี, “การศึกษาวิเคราะหยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจา”, วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 
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๖๘ 

ของพระองคเปนวิธีการปฏิบัติจริง เรียบงาย กระชับรัดกุม ตรงประเด็น สามารถจัดการแกปญหาการ
บริหารไดทุกเรื่องอยางไดผลมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะทุกกระบวนความคิดของพระองคเปนระบบและ
สมเหตุผล เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 
 ๔. รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปรงใสในการบริหารจัดการของ
องคกร ปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหไดชุดความรูในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือความโปรงใสดวยการบูรณาการหลักพุทธธรรมและธรรมาภิบาลดานนิติธรรม  การมีสวนรวม
และหลักความรับผิดชอบ ซ่ึงจะสงผลให ๓ งานหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังงานบริหาร 
งานบริการ และงานสนับสนุน มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีความโปรงใสสอดคลองกับแนวคิดของ 
นาคม ธีรสุวรรณจักร๑๐ ท่ีกลาววา รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดี ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลัก
ความรับผิดชอบและหลักความคุมคา เม่ือนํามาใชในการประเมินผลการจัดการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดราชบุรีทําใหเกิดการพัฒนาขององคกรอยางเห็นไดชัดเจน เม่ือนําหลักธรรมาภิบาล มา
บูรณาการ กับหลักพุทธธรรม ท้ังโลกบาลธรรม ความมี หิริ โอตตัปปะ และหลักอปริหานิยธรรม ๗  
ก็จะเกิดความมีดุลยภาพของชีวิตและการทํางานของบุคลากร ทุกฝาย ทุกระดับขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  องคความรูขางตนมีองคประกอบดังนี้  ๑) ระบบการจัดการงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประกอบดวย  งานบริหาร  งานบริการ และงานสนับสนุน  ๒) จุดมุงเนนของการ
จัดการ คือ ความโปรงใสในการบริหารงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ๓) หลักธรรมาภิบาลการ
จัดการเพ่ือความโปรงใส ประกอบดวย หลักนิติธรรม  หลักการมีสวนรวม และหลักความรับผิดชอบ 
๔) หลักพุทธธรรม เพ่ือการบูรณาการ ประกอบดวย หลักโลกบาลธรรม ( หิริ–โอตตัปปะ) และ หลัก
อปริหานิยธรรม ๗  ผลลัพธสุดทาย คือ ดุลยภาพชีวิตและการทํางานของบุคลากรทุกฝายทุกระดับ
สอดคลองกับงานวิจัยของวันชัย สุขตาม๑๑ท่ีกลาวถึงแนวคิดท่ีสามารถผลักดันใหทุนมนุษยปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักพุทธธรรม พุทธธรรมมีหลักการท่ีครอบคลุมท้ัง
ความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคม (การพัฒนาศีล) การพัฒนาจิตใจใหมีสุขภาพจิตท่ีดี มีสมรรถภาพจิต
สูงข้ึน จิตมีคุณภาพมากข้ึน (การพัฒนาสมาธิ) และพัฒนาไปสูระดับการเขาถึงสัจธรรม (การพัฒนา
ปญญา) ในการอยูในสังคมท่ีมีความสุขตอไป 
 
 
 

                                                           
๑๐นาคม ธีรสุวรรณจักร, “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีของ

องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๔). 

๑๑วันชัย สุขตาม, “การพัฒนาทุนมนุษยวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐประศาสนศาสตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๕). 
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๗. ขอเสนอแนะ 
 ๑. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑.๑ ควรมีการกําหนดนโยบายการสรางความโปรงใสในการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือความตอเนื่องในการบริหารงาน 
 ๑.๒ ควรมีกระบวนการสงเสริมการเรียนรูการบริหารจัดการองคการดวยความโปรงใสใน
การนําหลักธรรมาภิบาล และหลักธรรมมาประยุกตใชเพ่ือเกิดการทํางานดวยใจ ใหทุกคนเห็นถึง
คุณคาการของการรวมคิด รวมแรง รวมใจ ในการปฏิบัติหนาท่ีของตนใหเกิดประโยชนแกสวนรวม 
 ๑.๓ ควรมีแผนงานงบประมาณดานการพัฒนาผูบริหาร บุคลากร ประชาชน และ
เยาวชน ในการสรางความโปรงใสใหเกิดข้ึนในสังคม ชุมชน ของตนใหเกิดความรู ความเขาใจ การ
ยอมรับในความมีคุณธรรม ความดีงาม ของการอยูรวมกัน การทํางานรวมกัน อยางสงบสุข 
 ๑.๔ ควรออกกฎหมายเปดโอกาสใหภาคประชาชน ภาคประชาสังคมมีสวนรวมจัดต้ัง
องคกรภาคประชาชนในการปองกันการทุจริตเชิงพุทธธรรมรวมถึงการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  
 
 ๒. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปปฏิบัติ 
 ๒.๑  ควรเปดโอกาสภาคประชาชน มีสวนรวมในการตรวจสอบการทุจริต การปองกัน
การทุจริต และกําหนดหลักสูตรอบรมผูบริหารและบุคลากร ในการนําหลักธรรมาภิบาลและหลัก
พุทธธรรม มาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีในแตละลักษณะงานใหมีความเปนระบบ และมีความ
ตอเนื่องในแตละหลักสูตร  
 ๒.๒ ควรมีการสรางเครือขาย การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับ
รางวัลธรรมาภิบาลใหเปนตนแบบในการสรางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนใหไดรับรางวัลเหมือน
องคกรตนเองเพ่ือเปนการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีเครือขายขององคกร
แหงความดี องคกรแหงความโปรงใส 
 ๒.๓ ควรมีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล การนําหลักธรรมาภิบาลและการนํา
หลักพุทธธรรมไป ประยุกตในการปฏิบัติหนาท่ีของตนพรอมท้ังใหรางวัลเปนการใหเกียรติซ่ึงกันและ
กัน 
 ๒.๔ หนวยงานหรือองคกรท่ีจัดประกวดกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินควร
กําหนดหลักเกณฑการใหรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติการใชหลักพุทธธรรมาภิบาลบูรณา
การบริหารจัดการในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ ดวย 
 ๓. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป  
 ๓.๑ ควรนําหลักการบริหารบานเมืองท่ีดีท้ัง ๖ ดาน มาบูรณาการกับหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การสรางความมีประสิทธิภาพ ในการนํามาปฏิบัติงาน 
 ๓.๒ ควรศึกษาองคประกอบของหลักธรรม ท่ีไมไดนําศึกษาในงานวิจัยนี้เพ่ิมเติม เชน  
พรหมวิหาร ๔ หลักไตรสิกขา ศีล และอริยสัจ ๔ เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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 ๓.๓ ควรทําการวิจัยในเชิงลึกโดยเพ่ิมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยนําเอา
ผลการวิจัยนี้เปนขอมูลและแนวทางในการวิจัยตอไป 
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การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง 
The Development of The Buddhist Leadership of 

Administrators of Industrail and Community Education 
Colleges in The Lower Northern Region, Thailand 

             
 พัชรี  ชํานาญศิลป∗  

เมธาพันธ โพธิธีรโรจน∗∗ 
โกนิฏฐ ศรีทอง∗∗∗  

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธ
ของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง ๒) ศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
พัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง  ๓) นําเสนอรูปแบบ
การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง  ใชการวิจัย
แบบผสานวิธี  (Mixed Methods Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ 
คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 
และการวิเคราะหองคประกอบ(Factor Analysis)  โดยใชการวิเคราะหดวยสกัดองคประกอบ PCA 
(Principal Component  Analysis) ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth-
Interview) จากผูบริหาร, นักวิชาการทางพุทธศาสนา, นักวิชาการดานภาวะผูนํา จํานวน ๒๕ ทาน  
ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  
 ผลการวิจัยพบวา 
 ๑. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขต
ภาคเหนือตอนลาง มีจํานวน ๔ องคประกอบ ไดแก ๑) องคประกอบดานวิสัยทัศน มีจํานวน ๑๐    
ตัวแปร  ๒) องคประกอบดานความชํานาญ  มีจํานวน ๑๐  ตัวแปร ๓) องคประกอบดาน มนุษย
สัมพันธ มีจํานวน ๑๐  ตัวแปร ๔) องคประกอบดานคุณธรรม มีจํานวน ๑๐  ตัวแปร 
 ๒. การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัย
การอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง ผูบริหารตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีการวางแผน มีความ

                                                           
∗ วิทยานิพนธหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
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รอบคอบ กลาตัดสินใจ มีความคิดสรางสรรค วิเคราะหและกําหนดทิศทาง มีทักษะดานเทคโนโลยี
ใหมๆ มีประสบการณ มีความขยันหม่ันเพียรในการฝกฝน ต้ังใจอดทน ใหความชวยเหลือ มองโลก
ในแงบวก สรางความสัมพันธ มีจิตอาสา ซ่ือสัตย จริงใจ มีสัจจะ คําม่ันสัญญา  มีจิตใจเปนกลาง 
กระจายอํานาจ สงเสริมการศึกษา นําหลักธรรมมาใช มีเหตุและผล รอบคอบ ใสใจประเมินผล สราง
ศรัทธาความเชื่อม่ัน ยึดหลักอิทธิบาท ๔ 
 ๓. การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง
ประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ ๔ องคประกอบ คือ ๑) องคประกอบดานวิสัยทัศน (จักขุมา)  
ประกอบดวย สรางวิสัยทัศนในองคการ  มีความรูความสามารถ มีการวางแผน มีแนวความคิดใหม 
ๆ ๒) องคประกอบดานความชํานาญ (วิธูโร) ประกอบดวย ความหม่ันเพียรในการฝกฝน เทคนิค
และความถนัด ความเชี่ยวชาญ ประสบการณทํางาน ทักษะความชํานาญ มีความต้ังใจอดทน  ๓) 
องคประกอบดานมนุษยสัมพันธ (นิสสยสัมปนโน) ประกอบดวย ความสุภาพ ออนโยน เอาใจใส
กระตือรือรน มีใจผูกพันอยูกับงาน สรางมิตรภาพ การใหความชวยเหลือผูอ่ืน การยกยองใหเกียรติ
ผูอ่ืน ๔) องคประกอบดานคุณธรรม (อิทธิบาท ๔) การใชเหตุผลในการตัดสินใจ ความซ่ือสัตยสุจริต 
สรางความศรัทธาเชื่อมัน สงเสริมมีการศึกษาเพ่ิมเติม ใสใจการประเมินผล  

คําสําคัญ: การพัฒนา, ภาวะผูนําเชิงพุทธ 
 

ABSTRACT 
 The main objectives of this study were 1) to study contexts of leadership 
characteristics of Industrial and Community  Education College administrators in the 
Region of Lower Northern, 2) to study Dhamma principles and leadership theory 
concerning the leadership of Industrial and Community Education College 
administrators in the Region of Lower Northern., and 3) to present the model of 
Buddhist leadership development of Industrial and Community  Education College 
Administrators in the Region of Lower Northern.  
 Research methodology was a mixed research methods by means of 
qualitative and quantitative researches. The quantitative research collected data 
from samples with questionnaires and analyzed data by using Frequency, 
Percentage, Mean, Standard deviation and Factor Analysis by PCA (Principal 
Component Analysis). The qualitative research were conducted with in-depth-
interviewing  25 key informants who were administrators, Buddhist academicians 
and leadership academicians in  the Lower Northern Region. In addition, Data were 
collected by Focus Group Discussion and analyzed by descriptive interpretation. 
 The findings were as follows: 
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 1. Influential Factors for Buddhist Leadership Development of Industrial 
and Community Education College Administrators in the Lower Northern Region 
were of 4 as ,1) Vision factors with 10 variables, 2) Skillfulness factors with 10 
variables, 3) Relationship factors with 10 variables and 4) Moral Factors with 10 
variables. 
 2. Dhamma principle integration for leadership development of the 
Industrial and Community  Education College administrators in the Lower Northern 
Region was that the administrators must have wide vision, planning, deliberateness, 
decision-making, creativity, direction determination and analysis skill, new 
technology  skills ,experience, diligence, patience, helpfulness, positive thinking, 
friendliness, volunteering mind, honesty, sincerity, truth, promise keeping, 
neutrality, empowerment,  educational sponsoring, administration by Dhamma 
principles, reasonability, assessment concerning, reliability and Iddhipada 4 
application . 
 3. Buddhist leadership development of Industrial and Community 
Education College administrators in the Lower Northern Region consisted of 4 
important factors: 1. Vision factors (Cakkhuma);consisting of vision development in 
organization to enhance knowledge and ability, planning skill and new ideas, 2. 
Skillfulness factors (Vidhuro); consisting of  practicing in techniques and aptitudes, 
specialization, experience and tolerance, 3) Human relationship factors 
(Nissayasampanno); consisting of politeness, diligence,   work, friendliness, 
helpfulness and honoring others and 4. Moral factors (four Iddhipadas); consisted of 
reasonability in making decision, honesty, confidence and reliability, further 
education, assessment orientation.   

Keywords: Development, Buddhist Leadership. 
 
๑. บทนํา 
 ผูบริหารหรือผูกอต้ังองคการควรท่ีจะกําหนดวัตถุประสงคตางๆ ใหชัดเจนข้ึนกอน     
โดยมีการเรียงลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคหลัก และวัตถุประสงครอง ผูบริหารควรศึกษา
สภาพแวดลอมภายนอกท่ีอาจมีอิทธิพลตอการดําเนินกิจกรรมขององคการ  เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
และมีผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการแขงขัน สภาพแวดลอมภายนอกดังกลาว ไดแก ขอจํากัด
ทางดานกฎหมาย หรือความเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี  ซ่ึงอาจสงผลตอการผลิตและจําหนาย
สินคา หรือใหบริการขององคการก็ได ดังนั้น ผูบริหารจึงควรทําการวางแผนโดยรวมกอนการ
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ออกแบบโครงสรางองคการข้ึน และการออกแบบโครงสรางองคการท่ีเหมาะสม จึงเปนเรื่องแรกท่ี
ผูบริหารตองดําเนินการกอนเรื่องอ่ืน กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการออกแบบองคการมีหลายประการ 
เชน การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตางๆ การสรางระบบการติดตอสื่อสารระหวาง
หนวยงานยอย และการพัฒนากระบวนการในการรับเรื่องราวรองทุกข กิจกรรมของการบริหาร
เหลานี้เก่ียวของโดยตรงกับการออกแบบองคการท้ังสิ้น การบริหารกิจการใดๆ ก็ตามไมวาจะเปน
การบริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ ผูบริหารในฐานะผูนําขององคการจะตองมีภาระหนาท่ีท่ีจะตองสราง
ความรวมมือรวมใจกันเปนอยางดีในการทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน   
 ปญหาการวางแผนการควบคุม เปนการกําหนดวัตถุประสงคขององคการ เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว วิธีการท่ีจะใหบรรลุวัตถุประสงคอาจเปน  แผนกลยุทธ  ท่ีเก่ียวของกับการ
รักษาไว  ซ่ึงวัตถุประสงคท่ัวไปในระยะยาว และแผนยุทธวิธี   มุงเนนการบรรลุเปาหมายเฉพาะดาน  
สอดคลองกับวัตถุประสงคระยะยาว ดังนั้น ปญหาดังกลาวกอนท่ีผูบริหารจะออกแบบโครงสราง
องคการ จึงควรพิจารณากําหนดแผนกลยุทธหรือชุดของแผนเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคหลักของ
องคการ  นอกจากนี้  สําหรับแผนยุทธวิธีเปนแผนท่ีมีกลยุทธหลายแผนประกอบกัน และการ
ควบคุม  ทันทีท่ีแผนไดถูกกําหนดข้ึน๑ และนําไปปฏิบัติองคการควรพัฒนาระบบการควบคุม เพ่ือ
ตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอวาแผนท่ีวางไวบรรลุเปาหมายหรือไม  
 การควบคุมจึงเปนการตรวจสอบแผน และดูวาการปฏิบัติงานมีการคลาดเคลื่อนจากแผน
ท่ีกําหนดไวอยางไร ในหลายกรณี ปญหาการควบคุม จะแกไขสิ่งท่ีคลาดเคลื่อนจากแผนไปไดเอง
โดยอัตโนมัติ และหลาย ๆ  กรณีท่ีผูบริหารจะตองเปนฝายท่ีคอยแกไขความคลาดเคลื่อนนั้นเอง ใน
ทํานองเดียวกันกับปญหาการวางแผน องคการอาจมีกลไกการควบคุมในระดับกลยุทธและยุทธวิธี 
ระบบการควบคุมเชิงกลยุทธเปนการควบคุมในระยะยาว ในขณะที่ระบบการควบคุมยุทธวิธีมีความ
เฉพาะเจาะจงและใชเวลาท่ีสั้นกวา  และผูบริหารสามารถ ใชวิธีการวางแผน และควบคุมเปน
เครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกิจกรรมในมิติดานอ่ืน ๆ ไดดวย๒ 
 จากสภาพปญหาของวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลางทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ี
จะศึกษา “การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง” 
เพ่ือตองการทราบถึง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการ
อาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง  เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผูนําเชิง
พุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง เปนขอมูลสําหรับการเผยแพรสู

                                                           
      ๑ ธิติวุฒิ  หมั่นมี, “มิติใหมของการบริหารองคกรภาครัฐ  : New Dimensions of executive 

government organizations”, วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน, ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน – ธันวาคม 
๒๕๕๗) : ๘๐-๙๓. 

๒สัมฤทธ์ิ ยศสมศักดิ์, ผศ.ดร., รัฐประศาสนศาสตร : แนวคิดทฤษฎี, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, ๒๕๔๙), หนา ๑๖๑. 
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การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพท่ัวประเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไปในอนาคต 
 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๒.๑  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัย
การอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง 
 ๒.๒  เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของ
ผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง  
 ๒.๓  เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพ
เขตภาคเหนือตอนลาง 
 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา  เรื่อง การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหาร
วิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง ดังนี้ 
 
 ๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ๑)  ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ
ตอนลาง ความหมายความสําคัญ หลักการและกระบวนการในการบริหารบุคคลพรอม หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ๒ ประการ คือทุติยปาปณิกสูตร  และอิทธิบาท ๔ ท่ีใชในการบริหารงาน
ผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลางท่ีทําใหการบริหารงานประสบความสําเร็จเปน
อยางดี 
 ๒) หลักพุทธธรรม ท่ีเปนหัวใจของนักบริหาร ซ่ึงเปนคําสอนท่ีมุงเนนใหการเปนนัก
บริหารประสบความสําเร็จตามประสงค ไดแก หลักธรรมทุติยปาปณิกสูตร  
 ๓.๒ ขอบเขตดานประชากร  กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 
 ๑) ประชากร (Population) ท่ีใชในการวิจัย ไดแก คณะผูบริหาร รวมถึงตําแหนง 
หัวหนาแผนก หัวหนางาน ในวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง  ซ่ึงมีสถานศึกษา จํานวน ๙ 
แหง  รวมจํานวนประชากรท่ีเปนผูบริหาร รวมประชากรท้ังสิ้น  จํานวน ๓๐๙  คน  
 ๒) กลุมตัวอยาง (Sample) ท่ีใชในการวิจัย ไดแก คณะผูบริหาร หัวหนาแผนกวิชา 
หัวหนางาน และครู ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง โดยกลุมตัวอยางท่ี
ใชในการวิจัยไดคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางๆ งาย โดยใชตารางสําเร็จรูปของ เครจซ่ี และมอรแกน 
(R.V.Krejcie & D.W.Morgan) ซ่ึงไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน ๑๗๔ คน  ผูวิจัยขอใชขนาดกลุม
ตัวอยาง  ๒๐๕ คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) ของ
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สถานศึกษา ใชวิธีการสุมตัวอยางๆ งาย (Simple Random Sampling) แตละสถานศึกษา ๓ 
จังหวัด ๔ สถานศึกษา 
 ๓) ผูใหขอมูลสําคัญ (key informants)การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth  Interview) 
ไดแก ผูบริหาร,นักวิชาการทางพุทธศาสนา, นักวิชาการดานภาวะผูนํา เขตภาคเหนือตอนลาง รวม 
๓ จังหวัด ๔ สถานศึกษา ดังตอไปนี้ คือ 
  ๑. ผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพ   ๙ คน 
  ๒. นักวิชาการทางพุทธศาสนา   ๙  คน  
  ๓. นักวิชาการดานภาวะผูนํา    ๗  คน 
  รวมท้ังสิ้น             ๒๕ คน 
 ๔) การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) พระภิกษุ และผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน ๑๒ รูป/คน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในบางประการ และขอเสนอแนะท่ี
เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลางท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนเพ่ือใหไดการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ
ตอนลาง ท่ีมีความสมบูรณ โดยมีผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพ, นักวิชาการทางพุทธศาสนา,
นักวิชาการดานภาวะผูนํา 
 
๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ท้ังการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บขอมูล
เชิงประมาณโดยใชแบบสอบถาม      จํานวน ๒๐๕ ชุด และเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณเลือกเฉพาะผูบริหาร, นักวิชาการทางพุทธศาสนา, นักวิชาการดานภาวะผูนําเขต
ภาคเหนือตอนลาง  จํานวน ๒๕ คนนอกจากนี้ การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร ใชวิธีการ
วิเคราะหเอกสารเนื้อหา (Content Analysis) โดยนําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนาความ 
(Descriptive Interpretation) และขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
 การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บขอมูลเชิงประมาณโดยใช
แบบสอบถาม จํานวน ๒๐๕ ชุด และเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเลือกเฉพาะผูบริหาร, 
นักวิชาการทางพุทธศาสนา, นักวิชาการดานภาวะผูนําเขตภาคเหนือตอนลาง  จํานวน ๒๕ คน 
นํามาเปนขอมูลในการจัดการสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) พระภิกษุ และผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๒ รูป/คน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นท่ีสอดคลอง
กันในบางประการ  และขอเสนอแนะท่ีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัย
การอาชีพเขตภาคเหนือตอนลางท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือใหไดการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหาร
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วิทยาลัยการอาชีพ  เขตภาคเหนือตอนลาง ท่ีมีความสมบูรณ แลวนํามาวิเคราะห สังเคราะห         
และหาขอสรุปรวมของขอมูล 
 
๕. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทําใหผูวิจัยสามารถตอบคําถามการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง  ดังนี้ 
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ
ตอนลาง คือ การมีแนวคิดใหม ๆ วิสัยทัศนกวางไกล มีแนวคิดในอนาคต วิเคราะหและกําหนด
ทิศทาง กลาตัดสินใจ มีความคิดเชิงสรางสรรค    มีทักษะดานเทคโนโลยีใหม ๆ มีการวางแผน มี
ความซ่ือสัตยสุจริต มีความรูความสามารถ มีความชํานาญในดานตาง ๆ  สงเสริมการศึกษา มี
ทัศนคติตองาน  ท่ีดี มีจุดหมายปลายทางท่ีชัดเจน มีจิตอาสา มีไมตรีจิตอยูรวมกัน สรางมิตรภาพ 
การดูแลเอาใจใสกระตือรือรน การสรางความสัมพันธมีอารมณแจมใส การมีสัจจะ วาจามีเสนห 
คําม่ันสัญญา มองโลกในแงบวก มีความต้ังใจอดทน กระจายอํานาจ ใหความชวยเหลือใจเขา ใจเรา 
มีประสบการณทํางานสูง ใชเหตุและผลในการตัดสินใจ มีเปาหมาย สรางมิตรภาพ มีประสบการณ 
มีความเปนกันเอง การสรางศรัทธาความเชื่อม่ันซ่ึงกันและกัน  ทุมเทเพ่ือคุณภาพ มีทัศนคติตองาน
ท่ีดีมีความรัดกุม รอบคอบ สนับสนุนการฝกอบรม การสรางมิตรภาพ ตองขยันเอาใจใสกระตือรือรน 
สามารถเผชิญปญหาและอุปสรรคอยางมีความอดทน ยกยองและใหเกียรติผูอ่ืน มีความสามัคคีกัน 
มีความหม่ันเพียรในการฝกฝน  และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเปนสําคัญ และใสใจการประเมินผล 
มีทักษะ ในการทํางาน มีความสุภาพ ออนโยน ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตองมีจิตใจเปนกลาง 
นําหลักธรรมมาใชในการบริหาร เปนกัลยาณมิตร หลักธรรมท่ีนําเขามาใชในการบริหารจัดการเปน
ของ หลักการครองตน  ครองคน ครองงาน รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหาร
วิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง  ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ตองทําใหสําเร็จ ยึดหลักอิทธิ
บาท ๔ มีศีล ๕ ท่ียึดถือ มีเบญจศีลคูกับเบญจธรรม 
 
๖. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขต
ภาคเหนือตอนลาง  ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญ         ท่ีคนพบมาอภิปรายผลไดดังนี้   รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง ประกอบดวย
องคประกอบท่ีสําคัญ  ๔ องคประกอบ คือ ๑) องคประกอบ ดานวิสัยทัศน (จักขุมา)ของผูบริหาร
วิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง  ๒) องคประกอบดานความชํานาญ    (วิธูโร)ของผูบริหาร
วิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง  ๓) องคประกอบดานมนุษยสัมพันธ (นิสสยสัมปนโน) 
ของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพ เขตภาคเหนือตอนลาง  ๔) องคประกอบดานคุณธรรม (อิทธิบาท 
๔) ของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง 
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 องคประกอบท่ี ๑  ดานวิสัยทัศน (จักขุมา) ของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ
ตอนลาง  นักบริหารจะทําหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีจะตองมีคุณสมบัติ  ดานวิสัยทัศน จักขุมา คือ 
ตองเปนผูมีวิสัยทัศน ในองคการรวมถึงการมีเจตคติท่ีเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ และมีความรู
ความสามารถ มีการวางแผนการดําเนินการและพอใจในการบริหารจัดการ สนับสนุนการจัด
บุคลากรในการเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานภายนอกอยางสมํ่าเสมอ มีแนวความคิดท่ีสอดคลอง
กับแนวโนมในอนาคต ในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีจะประสบความสําเร็จ สามารถวิเคราะห
สถานภาพปจจุบันของหนวยงาน  และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานกับองคกร ใหความชวยเหลือและ
รวมมือกับผูอยูใตบังคับบัญชา อยางเต็มความสามารถ มีเปาหมายท่ีชัดเจนและมีความพอใจในงาน
ท่ีปฏิบัติอยู ทุมเทเพ่ือคุณภาพของผลงานท่ีปฏิบัติ ใฝใจรักท่ีจะปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายให
ไดผลดีข้ึน กําหนดทิศทางท่ีจะดําเนินงานขององคกร โดยมีจุดหมายปลายทางท่ีชัดเจนและมีสวน
รวมในการบริหารจัดการ สนับสนุนมุงเนนผูรับบริการเปนสําคัญ เพ่ือใหมีการปฏิบัติงานท่ีดีอยาง
สมํ่าเสมอ และนําหลักธรรมจักขุมาของพระพุทธองคมาใชในการปฏิบัติงาน  คุณลักษณะขอนี้ตรง
ผลการวิจัยซ่ึงผูวิจัยจะขออภิปรายขอคนพบในประเด็นสําคัญท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะดานจักขุมา 
คือ การสรางวิสัยทัศนในองคการ  มีความรูความสามารถ มีการวางแผน สนับสนุนการฝกอบรม มี
แนวความคิดใหม ๆ สามารถวิเคราะหสถานภาพ ใหความชวยเหลือ มีเปาหมายท่ีชัดเจน ทุมเทเพ่ือ
คุณภาพ มีจุดหมายปลายทางท่ีชัดเจนมีความรูความสามารถ ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับ กรภัทร 
จารุกําเนิดกนก ไดวิจัยเรื่อง“การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคม
สงเคราะหเก่ียวกับเด็กและสตรี” ผลการวิจัยพบวา การบริหารทรัพยากรมนุษยในกรณีศึกษา
ปฏิบัติการผานระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ๕ ไดแก ๑) ดานการจัดคน   เขาทํางาน ๒) ดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๓) ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ๔) ดานความปลอดภัยและ
สุขอนามัย และ๕) ดานพนักงาน และแรงงานสัมพันธ ในภาพรวมวิธีปฏิบัติ  ของกรณีศึกษาไมตาง
จากภาครัฐและเอกชน มีจุดเดน ของสภาพแวดลอมภายในองคการท่ีแตกตางในดานวัฒนธรรมการ
อยูแบบครอบครัวกลาวคือ มีการชวยเหลือกันท้ังในปญหาเรื่องงานและเอ้ือมถึงเรื่องสวนตัวและ
เรื่องครอบครัวดวย๓

 นอกจากนี้ผลการวิจัยสอดคลองกับ ศิริรัตน ชุณหคลาย รศ.,ดร.และคณะ ได
วิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานยุติธรรมจังหวัด นั้น ผลการวิจัยพบวา 
กลุมผูบริหารและกลุมผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับ “กระบวนการบริหารงาน” โดยมีคาเฉลี่ย
อยูท่ีระดับปานกลาง และเก่ียวกับ “ผลการดําเนินงาน” อยูท่ีระดับสูงมากทุกดาน ผลการวิจัย
ระหวางความคิดเห็นเก่ียวกับ “กระบวนการบริหารงาน” และ “ผลการดําเนินงาน” พบวา มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับคอนขางสูง และเปนไปในทิศทางบวก แตพบวา 
ขอมูลจากการศึกษาเชิงคุณภาพมีความไมสอดคลองกับขอมูลเชิงปริมาณหลายประการ เชน 

                                                           
๓กรภัทร จารุกําเนิดกนก, “การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคม

สงเคราะหเก่ียวกับเด็กและสตรี”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐประศาสนศาสตร: 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๔).   
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ผลการวิจัยจากแบบสอบถามท่ีระบุการจัดการดาน “นโยบายและการวางแผน” อยูในระดับดีมาก 
แตจากการศึกษาเชิงลึกพบวา ในทางปฏิบัตินโยบายท่ีเปนรูปธรรมของผูบริหารสํานักงานยุติธรรม
จังหวัดเก่ียวกับภารกิจหลักยังไมชัดเจนการนําไปปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายจึงวัดผลไมได หรือท่ี
พบวา “โครงสรางสํานักงานยุติธรรมจังหวัด” มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง แตขอมูลเชิงลึก 
กลับพบวาโครงสรางดังกลาวทําใหงานสํานักงานยุติธรรมจังหวัดยังไมบรรลุเปาหมายเทาท่ีควร เปน
ตนปญหาท่ีสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเผชิญคือ การขาดหนวยงานเจาภาพหลักทําใหไมอาจดําเนิน
การบูรณาการท้ังในดานการวางแผนและดานการบริหารงานดานอ่ืนไดเหลานี้แสดงวาสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดเปนองคกรท่ีขาดเง่ือนไขท่ีจําเปนตอการจัดองคการ (Organize) ตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ๔ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับเจษฎา นกนอย ไดวิจัยเรื่อง “การจัดการความ
หลากหลายในองคกร : ตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ” ผลการวิจัยพบวา    การจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือความเทาเทียมกันของผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกรประกอบดวย ๑) ลักษณะสวนบุคคล ๒) การจัดการ
ความหลากหลายในองคกร และ๓) บริบทอ่ืน สวนนโยบายเก่ียวกับการจัดการความหลากหลายทาง
เพศของทรัพยากรมนุษยในองคกรท่ีทํางาน   อยูมีคณะกรรมการบริหารองคกรท่ีมีความหลากหลาย
ขณะท่ีองคกรท่ีทํางานอยูมีการจัดฝกอบรม  และใหความรูเก่ียวกับความหลากหลายของทรัพยากร
มนุษยในองคกร เชนเดียวกับประเด็นเรื่องของการกําหนดนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆใน
สถานท่ีทํางาน๕ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ กฤต  ยิ้มฤทธิ์ และคณะ จากแนวคิดท่ีจะตองรู
จุดหมาย รูตน รูประมาณ รูกาล รูชุมชน และรูบุคคลนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะไดเปนผูนําแหงองค
ความรูใหแกบุคลากร  โดยการพัฒนาสถานศึกษา จะตองพัฒนาความตองการของบุคลากรแตละคน
ใหเปนความตองการของสถานศึกษา ทําใหบุคลากรทุกคนตางมีความรูสึกวาความสุขของทุกคนคือ 
ผลของการสรางความสําเร็จรวมกันขององคกร ซ่ึงผูบริหารจะตองพัฒนาตัวเองใหเปนท้ังผูบริหาร 
ผูบังคับบัญชา และผูนําของสถานศึกษาเพ่ือนําพาสถานศึกษาไปสูความสําเร็จตามความมุงหวัง
รวมกันของบุคลากรทุกคน  ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรของโรงเรียนรางวัลพระราชทานนั้น๖คารดรอน 
(L. A. Caldron) ไดวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของครูท่ีสอนไดดีเยี่ยมในทัศนะของนักเรียนเพ่ือนครู
และผูบริหารโรงเรียน ในวิทยาลัยชุมชนในเมือง ลอสแองจีลิส (Los Angeles Community 
College District) ผลการศึกษาพบวา นักเรียน ครู และผูบริหารโรงเรียนมีความเห็นตรงกัน
                                                           

๔ ศิริรัตน ชุณหคลาย รศ., ดร. และคณะ, “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด”, รายงานวิจัย, (คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๓), หนา ๘๘. 

๕ เจษฎา นกนอย, “การจัดการความหลากหลายในองคกร: ตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ
ความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,       
(คณะรัฐประศาสนศาสตร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๒).   

๖ กฤต  ย้ิมฤทธ์ิ และคณะ, “ศึกษาการบริหารงานของโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน 
กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร จังหวัดพิษณุโลก”, รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัย
นเรศวร, ๒๕๔๖), หนา ๑. 
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๘๓ 

โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีดี ๓ ลักษณะ คือ ลักษณะการสอนท่ีดี 
ลักษณะเก่ียวกับบุคลิกภาพท่ีดี ลักษณะเก่ียวกับอาชีพครูและไมพบความแตกตางระหวางความ
คิดเห็นของท้ังสามกลุม๗  
 องคประกอบท่ี ๒  ดาน ความชํานาญ (วิธูโร) ของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขต
ภาคเหนือตอนลาง  นักบริหารจะทําหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีจะตองมีคุณสมบัติ  ดานความ
ชํานาญ คือ มีความหม่ันเพียรในการฝกฝน เทคนิคและความถนัด ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ
ทํางาน  ทักษะความชํานาญ  มีความต้ังใจอดทน  ความพรอมในการทํางาน มีทัศนคติตองานท่ีดี  
ความขยันหม่ันเพียร ความถูกตองของงาน  ผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ มีความหม่ัน
เพียรในการฝกฝนในการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการทํางาน  มีเทคนิค
และความถนัดในงานท่ีทํา มีการฝกฝนกระตุนบุคลากรใหต่ืนตัวในการปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญ
และมุงม่ันท่ีจะบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย   มีประสบการณและความพยายามท่ีจะบริหาร
จัดการอยางตอเนื่อง ผูท่ีมีทักษะความเขาใจในการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในรวมกับบุคลากร
อยางสมํ่าเสมอ และมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในการบริหารจัดการ อยางตอเนื่องอยู
เสมอนําเอาหลักพุทธธรรมไปใชในการบริหารจัดการ อยางตอเนื่องอยูเสมอ มีความต้ังใจอดทน ตอ
สภาพปญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ มีความ
พรอมในการทํางานตลอดเวลา มีทัศนคติตองานท่ีดี และมีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติงานใน
หนาท่ี มีการสรางบรรยากาศท่ีเปนมิตร มีความม่ันใจในความถูกตองของงานท่ีทําทุกเรื่อง 
 ผูบริหารท่ีสามารถจัดการธุระตาง ๆ หรือกิจการท้ังปวงไดดีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
นั้น ผลการวิจัยพบวา สอดคลองกับเฟรมม่ิง สกอต โชนเดอร (Fleming Scott Saunders)           
ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเพ่ือมอบอํานาจแกครู ผลการวิจัยพบวา โดยการหาความสัมพันธระหวาง
ทักษะการสื่อความเขาใจของครูใหญ ภาวะผูนําเชิงเปลี่ยนแปลงกับการมอบอํานาจแกครู 
(Empowerment of Teachers) กลุมตัวอยางท่ีมีสวนรวมในการวิจัยไดแกครูใหญจํานวน ๓๖ คน
ของโรงเรียนมัธยมแบบประสม (Coalition of Essential Schools) วัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรของผูนําและทักษะการสื่อความเขาใจกับการมอบอํานาจแกครู 
ผลการวิจัยสรุปไดวา๘  ๑) ทักษะการสื่อความเขาใจ ๓ ดาน คือ การรับฟงการสนทนา (Dialogue 
listening) การนําเสนอ (Self-expression) และความกระจางชัด (Clarifying) เปนปจจัยท่ีตองใช
รวมกันเสมอในการสื่อความเขาใจใหไดผล ท้ัง ๓ ปจจัยมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับภาวะผูนํา
                                                           

๗ L. A. Caldron,  Characteristics of Excellent  Teacher as Perceived by  Student, 
Teacher And Administrators in the Los Angeles Community College, (Dissertation Abstracts 
International,49 (9) : 2512-A ; March,1989), p. 45.   

๘Fleming Scott Saunders, “Leadership for Teacher Empowerment : The Relationship 
between the Communication Skills of Principals, Transformational Leadership, and the 
Empowerment of Teachers”,  Ph.D. Dissertation,  (University of New Orleans : DAI-A 57/08, 
1997). 

02_No.4-3  (1-330) �������.indd   84 6/2/2559   17:18:54



85วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

๘๔ 

และการมอบอํานาจแกครู   ๒) การสรางความสวางชัดในการสื่อความเขาใจเปนทักษะท่ีสําคัญของ
การสื่อความเขาใจซ่ึงจะสนับสนุนชวยใหเกิดการยินยอมและสรางสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู
รวมกัน ๓) การใชชองทางการเจรจา (Negotiation) เพ่ือการยินยอมพรอมใจเปนการสราง
ความสัมพันธท่ีเหมาะสมในการมอบอํานาจแกครู ๔) การนําเสนอดวยตนเองของผูบริหารเปนการ
เปดใจกวางและสรางความไววางใจระหวางผูนําและผูตามซ่ึงสงผลตอการมอบอํานาจแกครู ๕) 
ทักษะการสื่อความเขาใจและภาวะผูนํามีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการมอบอํานาจแกครู ๖) ภาวะ
ผูนําจะนํามาซ่ึงแนวปฏิบัติการสื่อความเขาใจท่ีดีและการสื่อความเขาใจท่ีดีจะผลักดันภาวะผูนําท่ีดี
การศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมขององคกร ในการคัดเลือกสมาคมกีฬาในออสเตรเลียตะวันตก โดย
ทําการศึกษาองคกรทางกีฬา เก่ียวกับ ความเปนมา ปริมาณ คุณภาพ ตลอดจนกระบวนการในการ
ดําเนินงาน โดยใชวิธีการเปรียบเทียบระหวางสมาคมกีฬาตางๆ ผลการวิจัยพบวา สอดคลองกับ
งานวิจัยของ เอ็มโซลลา จอย เจอรี่มีน (Msolla, Joyce.  Jeremian) ไดวิจัยเรื่อง การประเมินการ
ใชทักษะการบริหารงาน และความรูของครู-ผูบริหารวิทยาลัยในแทนซาเนีย การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยได
ใช การสํารวจเพ่ือศึกษาการใชความรูและทักษะการบริหารงานของครู-ผูบริหารวิทยาลัยใน
แทนซาเนีย ผลการวิจัยพบวา ปญหาท่ีครู-ผูบริหารเผชิญในการปฏิบัติภาระงานท้ังหมดเฉลี่ยแลวอยู
ในข้ันตํ่า และภาระงานท่ีปฏิบัติท้ังหมดมี ๗ ดาน ไดแก ดานการเงินและโครงการพ่ึงพาตนเอง ดาน
การจัดการวัสดุและทรัพยากร ดานสิ่งแวดลอมอาคารสถานท่ี ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ดานกิจการนักศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล และดานการวางแผนและพัฒนา ซ่ึงในการประเมิน
นั้น พบวา งานท่ีปฏิบัติไดยากท่ีสุดตามลําดับดังนี้  ดานการจัดการวัสดุและทรัพยากร ดาน
สิ่งแวดลอมอาคารสถานท่ี ดานการเงินและโครงการพ่ึงพาตนเอง ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน๙  
 องคประกอบท่ี ๓ มนุษยสัมพันธ (นิสสยสัมปนโน) ของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขต
ภาคเหนือตอนลาง  นักบริหารจะทําหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีจะตองมีคุณสมบัติ  ดานมนุษย
สัมพันธ คือ การเปนผูความสุภาพ ออนโยน  เอาใจใสกระตือรือรน  มีใจผูกพันอยูกับงาน  ความ
เปนกันเอง  ควบคุมอารมณไดดี สรางมิตรภาพ  การใหความชวยเหลือผูอ่ืน  การยกยองใหเกียรติ
ผูอ่ืน  ใหโอกาสแสดงความคิดเห็น  สรางความสัมพันธในการทํางาน  คุณลักษณะขอนี้ตรงกับ
ผลการวิจัยดานมนุษยสัมพันธของผูบริหาร ซ่ึงผูวิจัยจะขออภิปรายขอคนพบในประเด็นสําคัญท่ี
สอดคลองกับคุณลักษณะดาน มนุษยสัมพันธ (นิสสยสัมปนโน) คือ เปนผูมีความสุภาพ ออนโยน เอา
ใจใสบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย มีกระตือรือรน พรอมใหคําปรึกษาแนะนําท่ี
ถูกตอง และหม่ันตรวจสอบขอบกพรอง เพ่ือการบริหารจัดการ มีใจผูกพันอยูกับงานในหนาท่ี รับรู
และใครครวญในสิ่งท่ีทํา และทําสิ่งนั้นดวยความรอบคอบ พรอมใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ แก
ผูใตบังคับบัญชา มีความเปนกันเองกับคนทุกๆ คน ทํางานรวมกันไมทอดท้ิงกันจนกวางานจะสําเร็จ  

                                                           
๙Msolla, Joyce,  Jeremian,  Assessing  Administrative  Skills  and  Knowledge  of 

Teacher’ College Principals in Tanzania, [CD-ROM], Available : UMI Dissertation, 1995. 
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มีการควบคุมอารมณไดดี ม่ันคง จริงใจท่ีจะทํางานแมในยามเกิดภาวะวิกฤติและผลกระทบจาก
เหตุการณผันผวนของภายนอก สรางมิตรภาพหวงใยผูใตบังคับบัญชาท้ังนอกและในเวลางาน 
รวมท้ังเอาใจใสในการบริหารจัดการ มีการใหความชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือมีโอกาส และตรวจสอบงานท่ี
มอบหมายอยูเสมอ เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพ  มีการยกยองใหเกียรติผูอ่ืน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ทํางาน มีความชัดเจน และใหโอกาสแสดงความคิดเห็นในงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเอาใจใส  
มุงเนนการสรางความม่ันใจ แจงขอมูลบุคลากรอยางตอเนื่อง สรางความสัมพันธในการทํางานท่ีดีตอ
บุคลากร และเขาใจความตองการของผูอ่ืน ซ่ึงคุณลักษณะเหลานี้เปนเทคนิคของตัวบุคคลกับงาน  
ซ่ึงสอดคลองกับ รูทช คาลมาน (C. Ruth Calman) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของ
โรงเรียนศักยภาพสูง กลุมตัวอยางท่ีมีสวนรวมในการวิจัยไดแก โรงเรียนท่ีมีศักยภาพสูงในเขตพ้ืนท่ี
ชนบท จํานวน ๘ โรงเรียน วัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือหาคุณลักษณะเฉพาะของโรงเรียนศักยภาพสูง 
ผลการวิจัยสรุปไดวา๑๐ ๑)  สรางบรรยากาศของโรงเรียนใหเหมาะสมแกการเรียนการสอน ๒)  
กําหนดความคาดหวังท่ีมีตอครูและบุคลากรใหสูงท่ีสุด ๓)  สรางความมีสวนรวมในการเรียนการ
สอน ท้ังกับนักเรียนและผูปกครอง ๔)  ดําเนินงานโดยการสรางแบบอยางท่ีดีใหกับผูปฏิบัติ ๕)  
กําหนดมาตรฐานการเรียนการสอนใหสูงกวาระดับปกติ ๖)  ตองคาดการณและทราบผลของการนํา
แผนการสอน และประสบการท่ีผูเรียนจะไดรับไวลวงหนา ๗)  ควบคุมและประเมินผลงาน
ดําเนินงานในทุกดานของโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ โทมาส (J.A. 
Thomas) การเปนครูท่ีดี เปนผลสะทอนจากปฏิบัติงานของครูในทัศนะของเด็กนักเรียน เขาไดทํา
การวิจัยโดยใชวิธีการสังเกตเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูในการจัดการเรียนการสอน และ
สัมภาษณความคิดเห็นของเด็กเก่ียวกับคุณลักษณะของครูท่ีดีควรมีอะไรบาง จากการสัมภาษณเด็ก
ไดขอสรุปวา ครูจะเปนครูท่ีดีไดตองมีคุณลักษณะ ๔ ประการ คือ ๑) มีความสุภาพออนโยน ๒) ตอง
สนใจและเอาใจใสดูแลเด็ก ๓) ตองมีความเขาใจเด็ก และ ๔) ตองมีอารมณสนุกสนานและรักเด็ก๑๑ 
เจ โรวแมน (J. Lowman) ไดวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของครูตนแบบเปนการวิจัยแบบพรรณนาเชิง
คุณภาพเก่ียวกับลักษณะนิสัยของครูท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบวา ครูตนแบบนั้นจะตองเปน
ครูท่ีดีในความทรงจําของเด็ก จะตองเปนคนชอบศึกษาและชางสังเกตบันทึกขอมูล จะตองเปนผูท่ี
เคยไดรับการเสนอชื่อไดรับรางวัลทางดานการสอน มีความรูเรื่องการเปรียบเทียบดวยคาเฉลี่ยและ
เปนครูท่ีไมฟุมเฟอย ปจจัยรวมคือ สามารถเสนอผลงานใหปรากฏไดอยางชัดเจนเปนระบบ และมี
แนวคิดท่ีนาสนใจ มีมนุษยสัมพันธดี เชื่อถือได นาเคารพและเอาใจใสชวยเหลือนักเรียน๑๒   
  
                                                           

 ๑๐ C. Ruth Calman, (Exploring the Underlying Traits of High-Performing Schools,  
2010) 

๑๑J.A. Thomas, & P. Montgomery, “On Becoming a Good Teacher: Reflective Practice 
with Regard to Children’s Voice”, Journal of Teacher Education, 49 (5) : 372-380. 

๑๒J. Lowman, “Characteristics of Exemplary Teachers”, Silver Platter File (May, 
1993) : 33.   
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๗. ขอเสนอแนะ 
 ๗.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ๑. ผูบริหาร ตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล ตองเปนผูท่ีเรียนรูมาก  คือ ไดอาน ไดฟง ไดเห็น 
ไดทํามาก คนท่ีมีวิสัยทัศนและมุงม่ันนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ มักจะสําเร็จ 
 ๒. ผูบริหาร ตองมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการบริหาร จนมีความ
ชํานาญเฉพาะดาน หรือเชี่ยวชาญ เพ่ือเปนท่ียอมรับของผูรวมงาม 
 ๓. ผูบริหาร ตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับบุคคลทุกคนท้ัง      นาย ลูกนอง เพ่ือนและ
คนท่ัวไป เพราะความสําเร็จในการบริหารไมไดเกิดจากการทํางานเพียงลําพังของผูบริหาร แตเกิด
จากการท่ีทุกฝายใหการชวยเหลือและสนับสนุน 
 ๗.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑. วิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง ควรเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดง
บทบาทอยางจริงจัง และมีเทคนิคการบริหารงาน เปนกลวิธีจัดการท่ีมีปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีให
เกิดผลสําเร็จ การบริหารตน เปนความเขาใจในความสําเร็จของชีวิต  ท่ีมีความสุขจากการทํางานใน
ความรับผิดชอบ จนสําเร็จมากกวาตําแหนงหนาท่ีฐานะทางเศรษฐกิจ โดยนักบริหารตองมีคุณธรรม
สําหรับผูนํา  
 ๒. วิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง ควรสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสศึกษาตอ
ใหสูงข้ึน เพ่ือนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนาองคกร และสอดคลองกับการบริหารจัดการ มีความรอบรู
ทางวิชาการ  และวิชาชีพและตองพัฒนาตนใหเกิดความรอบรูสูง มีความคิดเชิงวิสัยทัศนคิดเปน
ระบบ  และคิดท่ัวทุกดานในการแกไขปญหาปรับปรุงพัฒนางานปรับตัวปรับความคิด     ใหทัน
สิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเสริมสรางทัศนคติท่ีดีในการทํางาน คํานึงถึงตนทุนผลลัพธ
และผลสําเร็จของงาน มีทัศนคติท่ีดีตอตนเอง รูจักเสียสละใหอภัยเปดใจกวางยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงมีความอดทนและมองโลกในแงดี  
 ๓. วิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง ควรสงเสริมการพัฒนาและสรางภาวะผูนํา
ใหกับผูบริหาร ผูบริหารงานท่ีดีจะตองมีวิธีการบริหารงานท่ีจะทําใหชนะใจลูกนอง ตองมีความหนัก
แนนม่ันคงและสามารถเปนเสาหลักในการสรางความเชื่อม่ันใหแกลูกนองได มีความสามารถในการ
แบงงานใหลูกนองทําตามความชํานาญของแตละบุคคล และรูจักกระจายอํานาจใหแกลูกนองไดชวย
แบงเบาภาระของตนเอง 
 ๗.๓ ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
 ๑. ควรทําการวิจัยสภาพปญหาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขต
ภาคเหนือตอนลาง เพ่ือจะทราบวาในปจจุบันมีปญหาและความตองการในประเด็นใดท่ีสําคัญ 
 ๒. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขต
ภาคเหนือตอนลาง ในวิทยาลัยการอาชีพภายในประเทศ 
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 ๓. ควรมีการศึกษาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ
ตอนลาง ในองคการอ่ืนซ่ึงจะเปนประโยชนตอการรักษาองคกรใหเขมแข็งสืบตอความรูทาง
พระพุทธศาสนาตอไป 
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บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคของการวิจัยนี้ไดแก (๑) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการชําระหนี้ของเกษตรกรไทย 
(๒) เพ่ือวิเคราะหองคประกอบของการบริหารงานท่ีเก่ียวของกับการชําระหนี้ของเกษตรกรไทย (๓) 
เพ่ือนําเสนอแนวทางการชําระหนี้ของเกษตรกรไทยตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล  ระเบียบวิธีวิจัย
เปนการวิจัยแบบผสานวิธี ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลัก จํานวน ๒๓ รูป/คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการเก็บ
ขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีมีโครงสราง เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบ ตัวตอตัว วิเคราะห
ขอมูลดวยการพรรณนาความ และเก็บขอมูลจากผูมีสวนรวมในการสนทนากลุมเฉพาะ ๒ กลุมๆ ละ 
๑๒ คน เลือกแบบเจาะจงจากเกษตรกรพ่ีเลี้ยงในจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ๑๓ รูป/คน  เลือกแบบ
เจาะจงจากผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของกับเกษตรกร วิเคราะหขอมูลดวยการพรรณนาความ การวิจัยเชิง
ปริมาณ เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ๑๗๕ คน จากประชากร
จํานวน ๓๒๐ คน ใชสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan)  
วิเคราะหขอมูลดวยคาความถ่ี และคารอยละ คาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบคาที (t-test) และทดสอบคาเอฟ (F-test)  
 ผลจากการวิจัย  
 ๑. พบวาสภาพปญหาการชําระหนี้ของเกษตรกรไทย มี ๓ ปจจัย คือ ๑.๑. ปจจัยสวน
บุคคล ไดแก การศึกษา ปญหาควรเรือน คานิยมท่ีผิด ๑.๒. ปจจัยสภาพแวดลอม ไดแก ปญหาการ
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ผลิต การตลาด แหลงเงินทุน และ ๑.๓. ปจจัยนโยบายการชําระหนี้ ไดแก การประสานงาน
บกพรอง การประชาสัมพันธ ไมท่ัวถึง การดําเนินโครงการไมตอเนื่อง งบประมาณไมเพียงพอ 
 ๒. องคประกอบของการบริหารงานท่ีเก่ียวของกับการชําระหนี้ของเกษตรกรไทย
ประกอบดวย  
  ๒.๑  การวางแผน บริหารโดยรัฐบาล หนวยงานท่ีเก่ียวของ คือ การใหการศึกษา 
ปรับเปลี่ยนคานิยม พฤติกรรมของเกษตรกร เกษตรกรมีสวนรวมแกปญหา และนําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนตนแบบในการดําเนินชีวิต 
  ๒.๒ การจัดองคการ บริหารโดยรัฐบาล หนวยงานท่ีเก่ียวของ คือ สรางเครือขาย
ชุมชนเกษตรกร ใหสินเชื่อกลุมเกษตรกรแทนการใหสินเชื่อรายบุคคล จัดสรรผูเชี่ยวชาญลงพ้ืนท่ี
แกปญหาตอเนื่อง เปนศูนยกลางในการพัฒนาภาคการเกษตรแบบครบวงจร 
  ๒.๓  การบังคับบัญชา บริหารโดยรัฐบาล หนวยงานท่ีเก่ียวของ คือ จัดฝกอบรม
อาชีพเกษตรกรรอบดาน เนนเรื่องการวางแผนทางการเงิน กําหนดมาตรการเพ่ือแกไขปญหาหนี้สิน 
ประชาสัมพันธดานเกษตรใหครบวงจรท่ัวถึง มอบหมายความรับผิดชอบแบบเจาะจง 
  ๒.๔  การประสานงาน บริหารโดยรัฐบาล คือ ขยายผลเพ่ือใหความชวยเหลือ
เกษตรกรรายอ่ืน ประสานงานและประชุมรวมกันทุกสวนงาน เพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาหนี้สิน
ทุกไตรมาส เกษตรกรตองสามารถพ่ึงพาตนเองได 
  ๒.๕  การควบคุม บริหารโดยรัฐบาล หนวยงานท่ีเก่ียวของ คือ ประเมินผลทุก
โครงการอยางตอเนื่อง การใชงบประมาณตองคุมคา ควบคุมกํากับดูแลการดําเนินการโครงการ
ตางๆ อยางใกลชิด และตองเปนธรรมกับทุกฝาย 
 ๓. แนวทางการชําระหนี้ของเกษตรกรไทยตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล กอใหเกิด
ประสิทธิผล คือ เกษตรกรมีรายไดสุทธิเพ่ิมข้ึน มีเงินออมเพ่ิมข้ึน มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน มีศักยภาพการ
ชําระหนี้ดีข้ึน มีอัตราสวนหนี้สินตอทรัพยสินลดลง และมีความสามารถชําระหนี้ไดในท่ีสุด 

คําสําคัญ : ปญหาการชําระหนี้เกษตรกรไทย, องคประกอบของการบริหารงานเพ่ือการชําระ    
            หนี้, แนวทางการชําระหนี้ตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล 
 
 

ABSTRACT 
 Objectives of this dissertation were: 1. to study the problems of Thai 
farmers’ debt liquidation, 2. to analyze the component of the debt liquidation of 
Thai farmers and 3. to propose the method of debt liquidation of Thai farmers 
according to the Buddhist good governance.  Methodology was the mixed method 
research between the qualitative and quantitative research methods. The 
qualitative research collected data from 23 key informants, purposefully selected 
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from experts. The tool used to collect data were structured in-depth-interview, 
collected data by face-to-face interviewing and analyzed data by descriptive 
interpretation. Data were also collected from two groups of participants, who were 
experts in the farmers’ debt liquidation, in focus group discussions, 12 and 13 
members in each group. Data were analyzed by descriptive interpretation. 
Quantitative research collected data by questionnaires from 175 samples, derived 
from 320 populations, using Krejcie and Morgan’s table. Data were analyzed by 
frequency, percentile, mean, standard deviation, t-test and F-test, one way ANOVA. 
 Findings were as follows: 
 1. State of the problems of Thai farmers’ debt liquidation consisted of 3 
factors; 1.1 personal factors such as education, family problems, wrong value, 1.2 
environmental factors such as production, market, sources of fund and 1.3 the 
policy problem of debt payment such as inadequate coordination, not-fully 
covered public relations, discontinuous project operation, inadequate budget. 
 2. The formal component of debt liquidation consisted of;  
  2.1 Planning administered by government and concerned agencies. 
The parties concerned should put the wage on educational reform, encourage 
farmers to change value and behavior, to jointly solve any problems and apply the 
Sufficiency Economy in daily living.  
  2.2 Organizing administered by government and concerned agencies. 
This is to set up net work and participatory systems of farmer communities, give 
credit to the group of farmers instead of to the individuals,  recruit the experts in 
debt liquidation to give direct advices to farmers at all regions and to act as the 
center for integrated farmers development. 
  2.3 Directing administered by government and concerned agencies. 
There should be training in all aspects, especially the family financial planning and 
public relations about local farmers at every spot and locality and issue direct 
responsibility to the concerned units.      
  2.4 Coordinating administered by government and concerned 
agency. This is to extend the help to other group of farmers, coordinate with all 
agencies to meet and discuss the clear plans to solve the farmers’ debt quarterly 
so that farmers can be self-sufficient. 
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  2.5 Controlling by government and concerned agencies. This is to 
evaluate every project continuously, use budgets for values, control and monitor 
every project closely for the faire and just treatment to all partied concerned.   
 3. The effective mean for the farmers’ debt liquidation according to the 
Buddhist good governance is to help farmers to increase their net incomes, more 
savings, good quality of life, debt payment potentials, the decreased rate of debt 
against assets and potentials to pay debts at the end.    

Keyword: The Problems of Thai Farmers’ Debt Liquidation, The Component of the   
   Debt Liquidation of Thai Farmers, The Method of Debt Liquidation of    
    Thai Farmers According to the Buddhist Good Governance 

 
๑. บทนํา 
 ประชากรในประเทศไทยจํานวนมากมีอาชีพทางการเกษตร ฐานะทางเศรษฐกิจ
ครอบครัวยากจน ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตํ่า สงผลใหผูประกอบอาชีพเกษตร มีรายจาย
มากกวารายรับ เปนผลทําใหเกษตรกรเกิดหนี้ ท้ังในระบบสถาบันการเงิน และหนี้สินนอกระบบ
สถาบันการเงิน เกษตรกรทุกคนตองด้ินรนหาทางออกใหกับการดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนดวย
วิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงเกษตรกรท่ีประสบกับภัยธรรมชาติ น้ําทวม ท่ีดินทํากินนอย แหงแลง ไมมี
น้ําทําการเกษตร และซํ้าเติมดวยปญหาเศรษฐกิจ การเมือง สังคมไทย (Thai Society) เปนสังคม
เกษตรกร (Agrarain Society) คิดเปนประมาณรอยละ ๘๐ เปอรเซ็นตของประชากรท่ัวท้ัง
ประเทศ๑ 
 นโยบายการชําระหนี้ของเกษตรกรไทย เปนนโยบายท่ีผูบริหารท่ีเก่ียวของกับธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดมีแนวทางในการสนับสนุนนโยบายดานเกษตรกร
เพ่ือสนับสนุนชาวเกษตรกร การจัดต้ังสหกรณท่ีสมาชิกไดรับผลประโยชนเทาเทียมกันตาม
ความสามารถ เชน ธนาคารขาว สหกรณออมทรัพย กองทุนพืชผลและสัตวเลี้ยง เพ่ือใหสมาชิกใน
ชุมชนทุกคนพ่ึงพาตัวเองไดอยางยั่งยืน มีเกียรติ และศักด์ิศรี เพ่ือการสนับสนุนงบประมาณใหเกิด
การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือลดตนทุนการผลิต และ
เพ่ิมรายไดแกผูผลิตใหมากข้ึน รวมท้ังชวยรักษาสภาพแวดลอม และระบบนิเวศใหเก้ือกูลแกการ
ดํารงชีวิตท่ีเปนสุข เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเกษตรอินทรีย เกษตรกรรมแบบทางเลือกอ่ืนๆ 
เพ่ือลดตนทุนการผลิต อันจะทําใหมีผลกําไรมากข้ึน มีสภาพแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณเก้ือกูลแกการมี
ชีวิต สงเสริมใหมีตลาดชุมชนเครือขาย หรือเครือขายตลาดชุมชน ลดการพ่ึงพาตลาดของทุนนิยม
เสรี และทําใหชุมชนทองถ่ินเขมแข็ง 
                                                           
  ๑ จตุรงค บุณยรัตนสุนทร, สังคมทางแกวิกฤตสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทฟาอภัย, 
๒๕๕๑), หนา ๑. 
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 สภาพปญหาของเกษตรกรไทยในยุคปจจุบันนี้ คือ ชาวเกษตรกรขาดหลักการ ขาดหลัก
พุทธธรรม ในการดําเนินชีวิต เชน การขาดความพากเพียรในการทําการงานหรือการศึกษาวิชาการ
เกษตร การไมรูจักประหยัดทรัพย มีการใชจายอยางฟุมเฟอย เกินความจําเปน มีการคบคนพาลเปน
เพ่ือน ชอบแนะนําไปในทางท่ีผิดหรือท่ีไมควร  แนะนําใหไปเลนการพนัน ใหไปลักขโมย ใหกินยาบา 
ใหเสพยาเสพติด ชวนไปฉุดคราทําอนาจาร มีการใชจายทรัพยเกินฐานะ ใชชีวิตใหเปนไปตามกระแส
นิยมของความตองการ (ตัณหา) และไมรูจักเพียงพอ ทําใหรายไดไมเพียงพอ ปญหาท่ีตามมาคือการ
เปนหนี้สินจํานวนมาก๒ 
 สาเหตุของหนี้สินของเกษตรกรไทยเกิดจากตัวแปรใด ตัวแปรหนึ่ง ยังไมสามารถระบุ
สาเหตุได ผูวิจัยมีความประสงคศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการดําเนินการตามนโยบายการชําระหนี้
ของเกษตรกรไทยตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล” เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคการชําระหนี้ของ
เกษตรกรไทย เพ่ือวิเคราะหการบริหารงานท่ีเก่ียวของกับการชําระหน้ีของเกษตรกรไทย เพ่ือ
นําเสนอการชําระหนี้ของเกษตรกรไทยตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล นอกจากนั้น ผลงานวิจัยครั้ง
นี้ ผูบริหาร ธ.ก.ส. และบุคคลท่ีเก่ียวของสามารถนําไปประยุกตใชเปนฐานขอมูลสารสนเทศในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการทางเกษตรใหมีความเจริญรุงเรือง และสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรท่ีดีตอไป 
 
๒. วัตถุประสงคการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการชําระหนี้ของเกษตรกรไทย 
 ๒.๒ เพ่ือวิเคราะหองคประกอบของการบริหารงานท่ีเก่ียวของกับการชําระหนี้ของเกษตรกร
ไทย 
 ๒.๓ เพ่ือนําเสนอแนวทางการชําระหนี้ของเกษตรกรไทยตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล 
 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการดําเนินการตามนโยบายการชําระหนี้เกษตรกรไทยตาม
หลักพุทธจริยธรรมาภิบาล” ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยประกอบดวย ขอบเขตดานเน้ือหา 
ขอบเขตดานประชากร ขอบเขตดานพ้ืนท่ี และขอบเขตดานระยะเวลา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ๑. ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ผูวิจัยไดทําการกําหนดขอบเขตของเนื้อหาและนําเสนอขอมูลตามลําดับข้ันตอน
การศึกษาประสิทธิผลการดําเนินการตามนโยบายการชําระหนี้เกษตรกรไทยตามหลักพุทธจริยธรร
มาภิบาล มีรายละเอียดดังนี้ ๑) สภาพปญหาการชําระหนี้ของเกษตรกรไทย ๒) นโยบายท่ีเก่ียวของ

                                                           
  ๒ ตวงพร สมสมัย, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืนตามหลักธรรมทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ : 
กรณีศึกษาอําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี”, รายงานการวิจัย, (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร:
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, ๒๕๕๓). 
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๑๐๐ 
 

กับการชําระหนี้ของเกษตรกรไทย ๓) แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับองคประกอบของการบริหารงาน
เพ่ือการชําระหนี้ ๔) หลักพุทธจริยธรรมาภิบาลท่ีสงเสริมเกษตรกรไทยเพ่ือการชําระหนี้ ๕) งานวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลการดําเนินการตามนโยบาย ๖) กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ๒. ขอบเขตดานประชากร 
 การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของกับนโยบายการชําระ
หนี้ของการเกษตร รวมจํานวน ๒๓ รูป/คน และ ทําการสนทนากลุมเฉพาะ ๒ ครั้ง 
 การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมประชากรเปนบุคลากรท่ีเก่ียวของกับ
นโยบายรัฐในโครงการพักชําระหนี้เกษตรกร ไดแก ผูบริหาร (ธ.ก.ส.) เจาพนักงาน (ธ.ก.ส.) 
เจาหนาท่ีภาครัฐ(สหกรณการเกษตร) และเกษตรกร ในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน ๓๒๐ คน๓ 
ทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ตามสัดสวนของประชากรกลุมตัวอยางใน 
๑๑ อําเภอ   
 
๔. ผลการวิจัย  
 องคประกอบของการบริหารงานเพ่ือการชําระหนี้  
 ๔.๑  การวางแผน  
 ๑. การใหการศึกษา เนนบุตรหลานของเกษตรกร จะทําใหเกษตรกรท่ียากจนสามารถได
เรียนหนังสือ มีวิชาเพ่ือศึกษาหาความรูใหเปนประโยชนแกตนเอง สามารถพ่ึงพาตนเอง และสามารถ
หาเลี้ยงครอบครัว มีความคิดอานท่ีกวางไกล มีวิสัยทัศน ไมวาจะเปนเรื่องงานดานการเกษตร การ
ตัดสินใจกูหนี้ยืมสิน ตองรูวาตองการสินใจไปทําอะไร จะวางแผนทางการเงินไดหรือไม และตองไม
นํามาใชจายอยางไมสุรุยสุราย รวมถึงอาจมีโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีจะสามารถทํารายไดท่ีสูงข้ึน 
หรือมีมุมมองหารายไดเสริมใหกับครอบครัวได เปนการเสริมสรางฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรใหมี
ความเขมแข็ง มีกระบวนการวางแผนอยางเปนข้ันเปนตอน ทําใหขอผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนกับการลงทุน
ผลิตสินคาทางการเกษตร ใหเกิดความลมเหลวนอยท่ีสุด  
 ๒. ปรับเปลี่ยนคานิยม พฤติกรรมของเกษตรกร เปนสิ่งสําคัญท่ีรัฐควรแกไข เพ่ือไมใหเกิด
ปญหาอ่ืนตามมา โดยเฉพาะปญหาการเปนหนี้ หากสามารถรณรงคใหเกษตรกรมีคานิยมท่ีถูกตอง มี
พฤติกรรมท่ีดี จะทําใหเกษตรกรรูจักคิดกอนทํา ใหมีความขยันหม่ันเพียร ไมทอถอยกับสิ่งท่ีเปนปญหา 
และสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวได 
 ๓. เกษตรกรมีสวนรวมแกปญหา  รัฐควรสนับสนุนใหเกษตรกรมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาดวยตนเอง คอยใหการชวยเหลือ ประคับประคอง แตตองคิดเปน ยืนไดดวยตนเอง และสามารถ
แกไขปญหาของตนได  นอกจากนี้ยังเปนสิ่งท่ีดี เพราะเกษตรกรจะรูปญหาของตัวเองมากท่ีสุด วาหนี้ท่ี

                                                           
  ๓ อรัญ วิสุทธิแพทย, การบริหารทรัพยาบุคคล, (ฉะเชิงเทรา : สํานักงานการเกษตรและสหกรณ, 
๒๕๕๖), หนา ๓๒. 
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๑๐๑ 
 

กอนั้น มีสาเหตุท่ีแทจริงอยางไร เพ่ือจะไดวางแผนการแกไขปญหาท้ังระยะสั้น และระยะยาวควบคูกัน
ไป 
 ๔. นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนตนแบบในการดําเนินชีวิต ถาจะใหมีประสิทธิผล ตอง
เนนใหมีการทดลองปฏิบัติจริง และตองไมสรางภาระใหกับเกษตรกร มีการตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
ทดลองทําแลวเกิดปญหาอยางไร ตองวางแผนใหเกษตรกรสามารถดํารงชีพได ไมตองพ่ึงพาใคร   
 ๔.๒  การจัดองคการ  
 ๑. สรางเครือขายชุมชนเกษตรกร  เปนการสรางภูมิปญญาชาวบาน ใชกลไกของชุมชน โดย
ตองใชคนท่ีมีปญหา บอกปญหา จึงจะสามารถแกไขปญหาไดตรงจุดมากท่ีสุด เปนการเชื่อมโยงภาครัฐ 
กับเกษตรกรเขาหากัน เพ่ือเปนโครงสรางใหกับรัฐ ท่ีจะแกไขปญหา เชน อาจมีการทําทะเบียนเก่ียวกับ
หนี้สินในครัวเรือน มากนอยอยางไร แยกคนท่ีดี และคนท่ีไมดีจากกันได 
 ๒. ใหสินเชื่อแกกลุมเกษตรกรแทนการใหสินเชื่อรายบุคคล เพ่ือใหเกษตรกรมีการตรวจสอบ
การนําเงินไปใชในครัวเรือน วานําไปทําอะไรผิดวัตถุประสงคหรือไมอยางไร เปนการชวยภาครัฐดูแล
งบประมาณไมใหสูญเปลา และวัตถุประสงคในการใหสินเชื่อแกเกษตรกร คือ การชวยเหลือดานการ
ลงทุน เพ่ือกอใหเกิดรายได และเกษตรกรท่ีมีลักษณะเปนกลุมกอน มีการทํางานรวมกัน ยอมดีกวาเปน
รายบุคคล เพราะจะไดมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   
 ๓. จัดสรรผูเชี่ยวชาญลงพ้ืนท่ีแกปญหาตอเนื่อง ตองมีผูเชี่ยวชาญหลายๆ ดานมาใหความรู
ท่ีเหมาะสมกับเกษตรกรในแตละพ้ืนท่ี และควรตอเนื่อง สมํ่าเสมอ ซ่ึงตองชวยเหลือ และแกไขปญหา
ใหกับเกษตรกรไดจริง อยางใกลชิด เกษตรกรจะไดรับความรูสึกท่ีดี ไมถูกทอดท้ิงเวลาเกิดปญหาใน
อาชีพเกษตร มีคนท่ีจะสามารถใหคําปรึกษารอบดาน และชวยแกไขปญหาเก่ียวกับหนี้สินท่ีเกิดข้ึนใน
ครัวเรือน เพ่ือวางแผนการชวยเหลือไดอยางเหมาะสม 
 ๔. เปนศูนยกลางในการพัฒนาภาคการเกษตรแบบครบวงจร ไมวาจะในเรื่องของวิทยาการ
สมัยใหมทางการเกษตร ดานการผลิต ดานการตลาด การจําหนาย แหลงเงินทุน ตลอดจนปญหาท่ีตอง
อาศัยความเชี่ยวชาญในอาชีพเกษตร ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรสามารถเพ่ิมรายได ลดรายจาย ไมวาจะเปน
การจัดการเก่ียวกับปุย ยาปราบศัตรูพืช สารเคมี รวมถึงการทดลอง การประชาสัมพันธ การแขงขัน 
เปนการเสริมสรางฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรใหเขมแข็ง เพ่ิมศักยภาพทางการแขงขันในตลาดโลก 
 ๔.๓  การบังคับบัญชา  
 ๑. จัดฝกอบรมรอบดาน เนนเรื่องของการพัฒนาใหเกษตรกรมีความรูรอบดาน ไมวาจะเปน
เรื่องเก่ียวกับทางการเกษตร ซ่ึงเปนอาชีพหลักของครอบครัว พัฒนาความรูเพ่ือนําไปใชในการแกไข
ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว สมาชิกของครอบครัว และสิ่งสําคัญตองรูจักวางแผนทางการเงิน 
 ๒. กําหนดมาตรการเพ่ือแกไขปญหาหนี้สิน โดยจัดแบงโซนในการเขาไปกําหนดมาตรการ
แตละพ้ืนท่ี แตละกลุมเปาหมาย เพ่ือลงลึกถึงปญหาท่ีทําใหเกษตรกรมีหนี้สิน วางแนวทาง มาตรการ 
ใหรัดกุมชวยเหลือใหเกษตรกรสามารถยืนได  
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๑๐๒ 
 

 ๓. ประชาสัมพันธดานเกษตรใหครบวงจรท่ัวถึง ซ่ึงในพ้ืนท่ีเกษตรแตละตําบล ควรมีการ
ประชาสัมพันธขาวสารใหท่ัวถึง และอาจมีการเรียกประชุมแตละพ้ืนท่ีเพ่ือนําขาวสารนั้นๆ มาชวยกัน
ศึกษา พัฒนา แกไข เพ่ือไมใหสงผลเสียกับการทําการเกษตรของตน   
 ๔. มอบหมายความรับผิดชอบแบบเจาะจง จะเห็นวาหนวยงานท่ีจะแกไขปญหาหนี้สิน
เกษตรกร ยังไมชัดเจน แตมีรัฐบาลเปนเจาภาพหลัก ทําใหหนวยงานหลายหนวยงานแกไขปญหา
เดียวกัน เกิดความซํ้าซอนในการดําเนินโครงการตางๆ และกระจัดกระจาย ไมสามารถแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนไดจริง  
 ๔.๔  การประสานงาน  
 ๑. ขยายพ้ืนท่ีแกปญหาแกเกษตรกรเพ่ิมข้ึน เม่ือเริ่มมีการวางแผน จัดองคการ บังคับบัญชา
หรือสั่งการเชิงพุทธจริยธรรมาภิบาล รัฐตองมีการขยายพ้ืนท่ีท่ีจะตองเขาไปชวยเหลือเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง  
 ๒. ประสานงานแกปญหารวมกันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือวางแผน ประชุมรวมกันเพ่ือ
ชวยกันแกไขแกปญหาหนี้สินเกษตรกรท่ีเรื้อรังมา ต้ังทีมเพ่ือทํางานรวมกันหลายๆ หนวยงาน 
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน และจริงใจในการแกปญหาใหกับเกษตรกรอยางแทจริง ไมคํานึงถึง
ผลประโยชนใดๆ  
 ๓. ประชุมรวมกันเพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาหน้ีสินทุกไตรมาส ตองกําหนดระยะเวลา
ในการประชุมรวมกันอยางตอเนื่อง วามีการดําเนินการแลวเกิดปญหาอะไร และตองแกไขอยางไร 
 ๔. ใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได การแกไขปญหา สิ่งสําคัญท่ีสุดตองใหเกษตรกร
แกปญหาท่ีตัวเองกอน ถาแกไขไมไดตองมาสํารวจวาเกิดจากภาระท่ีมากเกินไปหรือไม ตองยื่นมือเขา
ไปชวยเพ่ือใหสามารถยืนดวยตนเองได 
 ๔.๕  การควบคุม 
 ๑. ประเมินผลทุกโครงการอยางตอเนื่อง การควบคุม ติดตาม ทุกโครงการท่ีนําไปใชในการ
แกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรแลวมีผลอยางไร แกไขไดเพราะเหตุใด เพ่ือนําผลท่ีไดรับมาประเมิน
ความสําเร็จ และพัฒนาตอยอดใหกับโครงการตอๆ ไปไดโดยท่ีไมทําโครงการซํ้าซอน  
 ๒. ประเมินผลการใชงบประมาณใหไดผลคุมคาท่ีสุด การควบคุมนอกจากติดตามผลการ
ดําเนินการตามโครงการตางๆ แลว วาเปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวหรือไม  
 ๓. ควบคุมการดําเนินการตามโครงการตางๆ อยางใกลชิด สมํ่าเสมอ เม่ืออนุมัติโครงการ
ใดๆ แลว ตองมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินโครงการใหชัดเจน  
 ๔. ใหความเปนธรรมกับทุกฝายท่ี ในการควบคุมผูกําหนดนโยบาย ผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 
และผูปฏิบัติท่ีไดรับผลกระทบ รัฐตองมองทุกฝาย มองปญหาใหทะลุ วาคืออะไร จึงจะสามารถ
ดําเนินการแกไข และใหทุกฝายยอมรับได ยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามโดยไมของใจ 
 ๔.๖ แนวทางการชําระหนี้ตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล 
 แนวทางการชําระหนี้เกษตรกรไทยตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล ไดจากการบูรณาการ
หลักการบริหารกับหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล (หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน) เพ่ือใหเกิดการ
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๑๐๓ 
 

ดําเนินการตามนโยบายการชําระหนี้ท่ีสงเสริมเกษตรกรใหสามารถชําระหนี้ได คือ การวางแผน การ
จัดองคการ การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม จึงไดแนวทางการชําระหนี้เกษตรกรไทย 
ซ่ึงจะทําใหเกิดประสิทธิผลการชําระหนี้ท่ีดี ดังนี้ ๑)  เกษตรกรมีรายไดสุทธิเพ่ิมข้ึน ๒)  เกษตรกรมี
เงินออมเพ่ิมข้ึน ๓)  เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน ๔)  เกษตรกรมีศักยภาพในการชําระหนี้ดีข้ึน  ๕ )  
เกษตรกรมีอัตราสวนหนี้สินตอทรัพยสินลดลง ๖)  เกษตรกรสามารถสงชําระหนี้ไดเม่ือสิ้นสุด
โครงการ 
 
๕. อภิปรายผล  
 การศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการดําเนินการตามนโยบายการชําระหน้ีเกษตรกรไทย
ตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล มาปรับประยุกตใชกับเกษตรกรไทย สงเสริมใหมีความสามารถใน
การชําระหนี้ได ซ่ึงจากการวิจัย พบวา 
 ๑. สภาพปญหาการชําระหนี้ของเกษตรกรไทย จากผลการวิจัยพบวา สภาพปญหาและ
อุปสรรคในการชําระหนี้ของเกษตรกรไทย เกิดจาก ๓ ปจจัยหลักคือ ๑) ปจจัยดานบุคคล ๒) ปจจัย
ดานสภาพแวดลอม และ ๓) ปจจัยนโยบายการชําระหนี้ ซ่ึงสามารถอภิปรายได ดังนี้  
 ๑.๑  ปจจัยดานบุคคล จากผลการวิจัยพบวา สวนใหญเปนปญหาดานบุคคลของ
เกษตรกรเอง ไดแก ปญหาภายในครัวเรือน ปญหาทางดานการศึกษา ไมประสบความสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพ ปญหาดานพฤติกรรมท่ีเปนลักษณะนิสัยสวนตัว บิดพลิ้วไมชําระหนี้ ขาดความ
ขยันหม่ันเพียร มีคานิยมท่ีผิด ไมมีความรูความเขาใจงานดานการเกษตร  
 ๑.๒  ปจจัยดานสภาพแวดลอมของเกษตรกรไทย ไดแก สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
สภาพการเมือง แหลงเงินทุน ปญหาเรื่องการผลิต ปญหาเรื่องการตลาด และปญหาเรื่องท่ีทํากินของ
เกษตรกร จากผลการวิจัยพบวา เกษตรกรสวนมากในจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนเกษตรกรสมัยใหม ใช
เทคโนโลยีไมถูกวิธี หนี้ท่ีเกิดข้ึนสวนใหญเกิดจากภาระท่ีเกิดข้ึนภายในครัวเรือน ปจจัยแวดลอมใน
ปจจุบันเอ้ืออํานวยใหเกษตรกรไมอยูอยางพอเพียง เกิดคานิยมยึดวัตถุนิยม จึงทําใหเกิดปญหาดาน
เงินทุนอยูร่ําไปโดยเฉพาะตนทุนการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน ถาเกษตรกรไมสามารถบริหารตนทุนได นั่น
หมายถึงรายจายท่ีเพ่ิมข้ึนและมีการควบคุมไดยาก  รวมถึงเกษตรกรมีขอจํากัดในเรื่องของพ้ืนท่ีท่ีทํา
การเกษตร บางทีตองไปเชาท่ีทํากิน หรือมีพ้ืนท่ีในการเกษตรจํากัด ไมสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีในการทํา
การเกษตรได หรือถูกโกงจากพอคาคนกลาง การท่ีเกษตรกรไมมีท่ีดินเปนของตนเอง  เชาท่ีจาก
นายทุนรายใหญก็เปนปญหาสําคัญ นอกจากนี้ยังมีปญหาเร่ืองน้ํา ความไมแนนอนทางดานดินฟา
อากาศ และน้ําเปนปจจัยหลักในการทําการเกษตรพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสวนใหญยังตองอาศัยการ
ชลประทาน เกษตรกรยังคงประสบปญหานี้ในการประกอบอาชีพอยู ปญหาขอมูลทางการตลาด ขาด
ความรูดานการเกษตรครบวงจร ไมทราบขาวสารความรูในการประกอบอาชีพเกษตร ไมสามารถ
เขาถึงการใหบริการหรือความชวยเหลือตางๆ ของรัฐ ซ่ึงขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ 
นริศร ทองธิราช ไดวิจัยเรื่อง “นโยบายของรัฐกับปญหาท่ีดินของเกษตรกร : กรณีศึกษาการแกไข
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๑๐๔ 
 

ปญหาเกษตรท่ีจังหวัดสกลนคร”๔ พบวา ๑) ปญหาท่ีดินของเกษตรกรท่ีนโยบายของรัฐจะตองเขาไป
แกไขโดยรวมก็คือปญหาเกษตรกรท่ีมีท่ีดินทํากิน แตไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินนั้น ทําใหตองบุกรุกใช
ประโยชนท่ีดินรกรางวางเปลาของรัฐ หรือเขตปาสงวนแหงชาติ ปญหาเกษตรกรท่ีมีท่ีดินทํากินแตไม
เพียงพอตองเชาท่ีดินเพ่ิมเติมบางสวนเพ่ือยกระดับรายไดใหสูงข้ึน ปญหาเกษตรกรตองเชาท่ีดินทํากิน
ท้ังหมดโดยไมมีท่ีดินทํากินเลย และปญหาเกษตรกรท่ีไรท่ีดินทํากิน มีอาชีพรับจางทํางานท้ังในภาค
การเกษตรกรและนอกภาคการเกษตร และ ๒) ปญหาท่ีดินของเกษตรกรดังกลาวนั้นกลับพบวา 
นโยบายของรัฐควรกําหนดมาตรการท่ีเขมขนในการดําเนินการ เชน การกําหนดเขตการใชท่ีดิน
ประเภทตางๆ ในการจัดระบบเอกสารสิทธิใหมโดยใหมีเอกสารสิทธิชนิดเดียวคือโฉนดท่ีดิน การเรงรัด
ในการจัดระบบฐานขอมูลเก่ียวกับท่ีดินทํากินเพ่ือกําหนดมาตรการควบคุม โดยขอมูลน้ีเกษตรกร
สามารถเขาถึงไดงายและโปรงใส และการหาหนทางนําท่ีดินท่ีถูกทอดท้ิงมาใชใหเปนประโยชนเปน
ท่ีดินทํากินของเกษตรกร ท้ังนี้ โดยสรุปควรกําหนดมาตรการท่ีชัดเจนโดยรวมคือ มาตรการปฏิรูปท่ีดิน 
การจัดใหมีธนาคารท่ีดิน การจัดรูปท่ีดิน และมาตรการจัดเก็บภาษีท่ีดิน   
 ๑.๓ ปจจัยนโยบายการชําระหนี้ ประกอบไปดวย ปญหาในการดําเนินงานโครงการ
นโยบายรัฐบาล การจัดสรรงบประมาณเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรไมเพียงพอ การประชาสัมพันธยังไม
ท่ัวถึง หนวยงาท่ีเก่ียวของ ไดแก สวนราชการ ธ.ก.ส. ขาดความรูท่ีมากพอท่ีจะใหบริการความรูแก
เกษตรกรท่ีดี จากผลการวิจัยพบวา โครงการพักชําระหนี้ดําเนินการในป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ เพียง ๓ 
ป  แมโครงการจะกอใหเกิดประสิทธิผล แตขาดความตอเนื่องในการดําเนินโครงการ เนื่องจาก
รัฐบาลขาดความเสถียร โครงการตางๆ ท่ีรัฐบาลริเริ่มเพ่ือใชแกไขปญหา ก็ไมสามารถประสบ
ความสําเร็จไดอยางแทจริง เนื่องจากเกษตรกรมีปญหาไมเหมือนกัน และการแกไขปญหาไมสามารถ
ครอบคลุมไดทุกปญหา เชน ปญหาครัวเรือนปญหาคาครองชีพ ปญหาราคาผลผลิต ตนทุนท่ีไม
แนนอน การประชาสัมพันธ ขาวสารขอมูล ยังไมท่ัวถึง  ทําใหเปนปญหาในการสื่อสารกับเกษตรกร
เพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงวัตถุประสงคท่ีแทจริงของโครงการพักชําระหนี้ ตัวชี้วัดในการประเมินผล
โครงการไมถึงแกนแทของปญหาท่ีแทจริง  แสดงเง่ือนไขเพียง ๓ ขอ คือ ๑.  ตองเปนผูท่ีประสบ
ปญหาทางการเงินและเขารวมโครงการพักชําระหนี้กับ ธ.ก.ส. ๒. ตองเขารับการอบรมเพ่ือฟนฟู
อาชีพ ปรับทัศนคติ จํานวน ๒ หลักสูตร และ ๓. มีการออมเงิน ซ่ึงยังไมสามารถประเมินผลได
ชัดเจนวาเกษตรกรมีการอบรมแลวนําไปใชหรือไม มีปญหาหรือไมอยางไร การออมเงินเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร มีวิธีการเพ่ิมผลผลิตหรือลดตนทุนรายจายอยางไร  และหากหมดโครงการ
เกษตรกรกลุมนี้จะสามารถชําระหนี้ไดหรือไม อยางไร ในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล ใน
โครงการพักชําระหนี้ ของ ธ.ก.ส. เปนโครงการท่ีมีงบประมาณจากรัฐบาล เพ่ือดําเนินโครงการ
ยาวนานกวาโครงการอ่ืน ๓ ป การดําเนินโครงการตามงบประมาณที่มีไมเพียงพอ ทําใหประสิทธิผล

                                                           
  ๔ นริศร ทองธิราช, “นโยบายของรัฐกับปญหาท่ีดินของเกษตรกร : กรณีศึกษาการแกไขปญหาเกษตรท่ี
จังหวัดสกลนคร”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๕๐). 
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ในการดําเนินนโยบายดังกลาว จึงยังไมสามารถแกไขปญหาหนี้ของเกษตรกรไดอยางยั่งยืน ซ่ึงไมได
สอดคลองหรือเปนไปตามแนวคิดท่ีเก่ียวกับนโยบายการชําระหนี้ของเกษตรกรไทย ซ่ึงนโยบายท่ีดีตอง
สอดคลองกับคานิยมและความตองการของประชาชน เม่ือถูกนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางเสมอภาค หากนโยบายสาธารณะมีลักษณะในทาง
ตรงกันขาม จะสงผลใหประชาชนไดรับความเดือดรอน ยากจน ดอยการศึกษา ดอยการพัฒนา และ
คุณภาพชีวิตตํ่า๕ และนโยบายสาธารณะยังมีบทบาทสําคัญในฐานะท่ีเปนเครื่องมือในการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลในดานตางๆ ไดแก เปนเครื่องมือของรัฐบาลในการกําหนดทิศทางของประเทศ ให
ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาท่ีสําคัญของประชาชน เนื่องจากนโยบายสาธารณะนั้น รัฐบาล
ไดกําหนดข้ึนเพ่ือใชในการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงสอดคลองกับสภาพปญหาในการดําเนินงาน
โครงการนโยบายรัฐบาล ทําใหเกษตรกรสามารถเปนหนี้ไดงายข้ึน แมจะออกมาในรูปแบบของการ
ชวยเหลือเปนเงินทําทุน แตผลลัพธทางลบก็คือ เกษตรกรกูเงินไปใชผิดวัตถุประสงค และไมมีการ
ติดตามประเมินผลท่ีชัดเจนพอ ทําใหการชวยเหลือของรัฐบาล เปนการทําใหเกษตรกรเกิดหน้ีใน
รูปแบบตางๆ เชน ธนาคารประชาชน กองทุนหมูบาน หรือแมแตการกูเงินจาก ธ.ก.ส. แตก็ไมไดทํา
ใหเกษตรกรประสบความสําเร็จ  
 ๒. การวิเคราะหองคประกอบของการชําระหนี้ ซ่ึงประกอบไปดวย การวางแผน การจัด
องคการ การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุมโดยยึดตามหลักการพุทธจริยาธรรมาภิบาล 
จากผลการวิจัยคนพบวา โครงการพักชําระหนี้มีการวางแผนเงินกูระยะสั้น ระยะยาวใหแกเกษตรกร 
แตยังไมเปนไปตามข้ันตอนตามนโยบายการชําระหนี้การเกษตร การมอบหมายหนาท่ีงานแตละฝาย
ภายในโครงการ พบวา เจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการดําเนินการชวยเหลือภาคเกษตรยังไมเปนธรรม
กับทุกฝาย เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตามโครงการมิไดยืดหยุนใหกับทุกฝาย มีการประชุมสัมมนาเพ่ือ
กําหนดแนวทางวิธีการดําเนินการใหความชวยเหลือภาคการเกษตรท่ีเหมาะสมในปจจุบันไมมีการ
ติดตามผลการผอนผันการชําระหนี้สินการเกษตร และจากผลการวิเคราะหหาแนวทางการ
บริหารงานตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาลเพ่ือการชําระหนี้ของเกษตรกรไทย พบวา เกษตรกรควร
วิเคราะหและคิดเปนวาหนี้ท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากอะไร ใสใจและตระหนักวามีภาระหนี้สินท่ีตองใช
คืน ตองปรับพฤติกรรมลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหมด ทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือวางแผนการใชจายเงิน
ลวงหนา ประหยัด และมีการออมเงินเพ่ิมข้ึน ศึกษาคนหาการประกอบอาชีพหลายๆ ดาน ท่ีจะทํา
ใหเกิดรายไดเพ่ิมข้ึน รูจริง สามารถแกปญหาไดดวยตนเอง ไมยอทอตอความยากลําบากทุกอยาง ไม
เก่ียงงาน ทําความเขาใจกับโครงการตางๆ ท่ีรัฐบาลเขามาชวยเหลือ และต้ังใจปฏิบัติจริงๆ ไมสราง
หนี้สินเพ่ิม อยูอยางพอเพียง พยายามศึกษาหาความรู ทดลองทําเกษตรครบวงจร เพ่ือพัฒนาตนเอง
อยูตลอดเวลา ติดตามขาวสารท่ีเก่ียวของกับอาชีพเกษตรใหทันตอสถานการณ ซ่ึงสอดคลองเปนไป
ตามทฤษฎีระบบ ของเดวิด อีสตัน (David Easton) ท่ีไดเนนการจัดการท่ีระบบชัดเจนเปนการสราง

                                                           
  ๕ สมบัติ ธํารงธัญวงค, นโยบายสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร, ๒๕๕๑), หนา ๒๗. 
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๑๐๖ 
 

ประสิทธิผลใหเกิดแกองคการ ตามแนวคิดของทฤษฎีระบบมีสมมติฐานท่ีสําคัญวา ทุกสวนของระบบมี
ความสัมพันธกับทุกสวนอ่ืนๆ ถามีการเปลี่ยนแปลงอยางใดอยางหนึ่งเกิดข้ึนกับสวนใดสวนหนึ่งของ
ระบบ จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัตรกับสวนอ่ืนๆ เนื่องจากสวนประกอบทุกสวน
ของระบบไมมีความเปนอิสระตอกัน และสอดคลองกับทฤษฎีการบริหาร ของฮังรี่ ฟาโยล (Henry 
Fayol) ท่ีไดเสนอแนวทางการบริหารโดยมีความเชื่อวา เปนไปไดท่ีจะหาทางศึกษาถึงศาสตรท่ีเก่ียวกับ
การบริหาร (Administrative) ซ่ึงสามารถใชไดกับการบริหารทุกชนิด ไมวาจะเปนการบริหารงาน
อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการบริหารประกอบดวยหนาท่ีทางการบริหาร 
๕ ประการคือ การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ 
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) การควบคุม (Controlling) ฮังรี่ ฟาโยล (Henry 
Fayol) ไดเสนอแนวทางการบริหารโดยมีความเชื่อวา เปนไปไดท่ีจะหาทางศึกษาถึงศาสตรท่ีเก่ียวกับ
การบริหาร (Administrative) ซ่ึงสามารถใชไดกับการบริหารทุกชนิด ไมวาจะเปนการบริหารงาน
อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล  
 ๓. แนวทางการชําระหนี้ของเกษตรกรไทยตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล จาก
ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลักอุฏฐานะสัมปทา คือ ไมเกียจคราน ขยัน
ทํามาหากิน มุงพัฒนางานเกษตรใหมีผลผลิตเพ่ิม สรางรายไดในครัวเรือนเพ่ิม แสวงหาความรูเพ่ือลด
ตนทุน รายจาย นอกจากนี้นําหลักขันติธรรมมาใชเพ่ือใหความขยันหม่ันเพียรเกิดพลังสูงสุด นําหลัก
อารักขสัมปทา มาใชเม่ือมีทรัพยเพ่ิมข้ึน ตองสามารถรักษาทรัพยท่ีหามาไดโดยมีการแบงสัดสวนของ
ทรัพยไวใชจายในการดํารงชีพของครัวเรือน แบงไวเปนทุนหมุนเวียนในการทํางานเกษตร และตองเก็บ
ไวใชในยามอันตราย ซ่ึงหมายถึง ยามท่ีฉุกเฉิน จําเปน หากทําไดแบบนี้แลวจะทําใหไมเปนหนี้อยาง
แนนอน ควรมีบุคลากรท่ีเปนกัลยาณมิตตตาท่ีดี เพ่ือใหความรู ความเขาใจ ในงานการเกษตร และตอง
ประกอบไปดวยความซ่ือสัตย ความมีสัจจะ ในการดําเนินชีวิต ใชหลักสมชีวิตา ก็จะไมเกิดหนี้ เพราะ
เปนการเลี้ยงชีพแตพอดี เสมือนกับการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้อาจนําหลักสันโดษ ๓ 
ประการ มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของเกษตรกร จะชวยใหการดํารงชีพของเกษตรกรปราศจาก
ความยากจน  และมีทุนรอนเพียงพอตอการดํารงชีพ ซ่ึงสอดคลองและเปนไปตามหลักธรรมคําสอน
ทางพระพุทธศาสนา ท่ีวาการมีชีวิตพอเพียง หรือ สมชีวิตา อันเปนคําสอนขอหน่ึงในพระพุทธศาสนา 
มุงใหมวลมนุษยชาติดําเนินชีวิตท่ีเรียบงาย ไมฟุงเฟอ ไมฟุมเฟอย ใชจายใหพอเหมาะแกกําลังทรัพยท่ี
หามาได  ไมตกเปนทาสของกิเลส คือความทะยานอยากจนเกินไป ซ่ึงอาจเปนแนวปองกันความยุงยาก
ในชีวิตและวิกฤตเศรษฐกิจทุกระดับไดเปนอยางดี ทําใหชีวิตมีภูมิคุมกันตอกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลก แนวทางปฏิบัติเพ่ือดํารงชีวิตท่ีพอเพียงจากหลักพุทธธรรม สรุปใหเขาใจงายก็คือการดํารงค
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบสรางภูมิคุมกันในตัว
ท่ีดี  ท้ังนี้ ตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความมีจิตสํานึกในคุณธรรม ความเพียร และมี
สติปญญา เพ่ือใหเกิดความสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางรวดเร็ว แนว
ทางการปฏิบัติเพ่ือนําหลักพุทธธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเพ่ือมุงเนนใหแตละบุคคลและ
ครอบครัวอยูรวมกันอยางมีความสุขท้ังรางกายและจิตใจ พ่ึงพาตนเองอยางเต็มความสามารถ ไมทํา
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อะไรเกินตัว ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน ใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือความม่ันคงใน
อนาคตและเปนท่ีพ่ึงผูอ่ืนไดในท่ีสุด  ตัวอยางเชน การประกอบอาชีพท่ีสุจริตเม่ือมีรายไดแลวตองรูจัก
จัดสรรรายรับ รายจาย ประหยัด แตไมใชตระหนี่ ตองลด ละ เลิก อบายมุข  สอนบุคคลในครอบครัว
ใหรูจักคุณคา รูจักอดออม รูจักใช รูจักแบงปน และรูจักรักษาสุขภาพ รวมถึงการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณี การอยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม  ท้ังผูท่ีมีอํานาจในการ
บริหาประเทศตองใหการศึกษาอยางท่ัวถึง โดยเริ่มวางรากฐานใหประชาชนสวนใหญอยูอยาง
พอมีพอกิน และพ่ึงตนเองได มีความรู มีคุณธรรมในการดําเนินชีวิต  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
กลุมชุมชน เพ่ือสืบทอดภูมิปญญา พัฒนาแนวความคิดของประชาชนตามแนวทางของความพอเพียง 
พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 
 
๖. ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยการบริหารงานตามพุทธจริยธรรมาภิบาลเพ่ือการชําระหนี้ของ
เกษตรกรไทย มีประเด็นท่ีสําคัญท่ีผูวิจัยนําเสนอเปนขอเสนอแนะ ดังนี ้
 ๖.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) รัฐควรเนนเรื่องการศึกษาแกเกษตรกรท่ียากจน ใหมีโอกาสศึกษาหาความรู มีการ
พัฒนาความคิดใหมีวิสัยทัศน 
 ๒) เรงรณรงคปลูกฝงใหเกิดเกษตรกรมืออาชีพในทุกพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
 ๓) รัฐบาลควรมีการสํารวจใหเห็นถึงปญหาท่ีแทจริงของการเปนหนี้ของเกษตรกรในแตพ้ืนท่ี 
 ๔)  วางนโยบายใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน มีการ
ประสานงานกันอยางจริงจัง 
 ๕)  สํารวจขอมูลทางการตลาด และสื่อสารใหเกษตรกรเขาใจ และคอยสนับสนุนทุกอยาง 
 ๖)  จัดสรรท่ีดิน และน้ําไมใหเปนปญหาในพ้ืนท่ีของตน 
 ๖.๒ ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปปฏิบัติ 
 ดาน ธ.ก.ส. 
 ๑)  จัดบุคลากรติดตามประเมินผลถึงการนําเงินไปใชของเกษตรกรแตละราย วายืมไปทํา
อะไร ไดผลเปนอยางไร 
 ๒)  สํารวจรายไดของเกษตรกรในพ้ืนท่ีของตน วามีรายไดตอครัวเรือน มีรายจายตอ
ครัวเรือน เทาใด ตองแกปญหาท่ีจุดไหน 
 ๓) กระตุนการใหโอกาสแกเกษตรกร ในการสรางรายได มีทางเลือกอยางเหมาะสม ยึด
หลักความพอเพียงควบคูไปดวย 
 ๔)  หาขอมูลขาวสารเก่ียวกับงานการเกษตรใหม ๆ เพ่ือใหความรูแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
เพ่ือจะไดมีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 ดานเกษตรกร 
 ๑)  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 
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 ๒)  ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม โดยการศึกษาจากสวนราชการตางๆ  
 ๓)  ไมกลัวท่ีจะแกปญหาหนี้ ตองมีสวนรวมในชุมชน 
 ๖.๓ ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
 ๑)  ศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารงานตามพุทธจริยธรรมาภิบาลเพ่ือการชําระ
หนี้ของเกษตรกรไทย ท้ังทางบวก และทางลบ เพ่ือปองกันการเกิดปญหาตางๆ ในการบริหาร 
 ๒)  ศึกษาเคร่ืองมือทางการบริหารสมัยใหม เ พ่ือนํามาใชสรางสมรรถนะในการ
บริหารงานเพ่ือการชําระหนี้ของเกษตรกรไทย เพ่ือบูรณาการศาสตรสมัยใหมใหทันสมัยตลอดเวลา 
 ๓)  ศึกษาแนวทางการใชหลักธรรมอ่ืน ในการบริหารงานเพ่ือการชําระหนี้ของเกษตรกร
ไทย ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการรักษาองคกรใหเขมแข็งสืบตอความรูทางพระพุทธศาสนา 
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บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคของการวิจัยมีดังนี้ คือ ๑) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ๒) เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานครและ ๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจ 
กรุงเทพมหานคร ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บขอมูลจากผูให
ขอมูลสําคัญ จํานวน ๒๕ รูป/คนดวยแบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีมีโครงสราง โดยวิธีการสัมภาษณตัวตอ
ตัว วิเคราะหขอมูลดวยการพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจาก
กลุมตัวอยาง ๔๐๐ คนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนบาน เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตบางซ่ือ เขตบางกะป 
เขตบางพลัด เขตภาษีเจริญ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก ความถ่ี  รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 ๑. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ดานการจัด
ระเบียบ จัดระเบียบตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ัวไป
ท่ีใชทางเทา ใหทุกคนปฏิบัติตามกฎ ลดปญหาทางออม ซ่ึงนโยบายของกรุงเทพมหานครมีความ
ชัดเจนในการใชพ้ืนท่ีสาธารณะ ดานการดูแลความปลอดภัย เปนการเสริมกําลังตํารวจโดยการออก
ตรวจพ้ืนท่ี การดูแลความปลอดภัยในลักษณะงานบริการ อํานวยความสะดวก ซ่ึงตองเสี่ยงภัยกับ
เหตุรายในการออกตรวจพ้ืนท่ีท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน ดานการดูแลดานการจราจร การ

                                                 
∗วิทยานิพนธหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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 อาจารย ดร., อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
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อํานวยความสะดวกดานการจราจร เจาหนาท่ีเทศกิจเปนผูชวยเจาพนักงานจราจร ไมไดเปนเจา
พนักงานจราจร เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติงานจะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ ท้ังนี้เพราะไมมี
กฎหมายรองรับในการปฏิบัติหนาท่ีและควรจัดหาเครื่องมือท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ดานการดูแล
การทองเท่ียว เพ่ือการอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวและเปนตัวแทนในการประชาสัมพันธ
ควบคูกับการดูแลความปลอดภัยและการจัดระเบียบ ไปพรอม ๆ กัน ดานภารกิจพิเศษอ่ืน ๆ  เปน
กําลังเสริมและชวยประสานงานกับเจาหนาท่ีของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน เจาหนาท่ีตํารวจ 
เจาหนาท่ีดับเพลิง หนวยกูชีพ การไฟฟา การประปา เปนตน  
 ๒. มีการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา การบูรณาการหลักศีลในการจัดระเบียบ รองลงมา
ไดแก การบูรณาการหลักขันติในการดูแลความปลอดภัย การบูรณาการหลักปยวาจาในการดูแลการ
ทองเท่ียว การบูรณาการหลักอัตถจริยาในการดูแลภารกิจพิเศษอ่ืน ๆ และนอยท่ีสุด คือ การบูรณา
การหลักเมตตาในการดูแลการจราจร ตามลําดับ 
 ๓. การนําเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร รูปแบบ “Big CAMP Model” ซ่ึงสอดคลองกับ
นโยบายรักกรุงเทพมหานครรวมสรางกรุงเทพมหานครใหเปนเมืองท่ีนาอยูและนาเยือน ดังนี้ ศีล B 
= Behavior หมายถึง การควบคุมพฤติกรรมท้ังทางกาย วาจา ใจ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเปนไป
ตามนโยบายการจัดระเบียบเมือง ใหทุกคนสามารถใชท่ีสาธารณะรวมกันอยางปลอดภัย โดยการ
ควบคุมภายในตนของเจาหนาท่ี (Internal) เชน การสงเสริมใหเจาหนาท่ีเทศกิจมีหลักสูตรการเขา
รวมการอบรมคุณธรรมรวมกับ มจร. และในการปฏิบัติตนกับบุคคลท่ัว ๆ ไป (General) ขันติ C = 
Control หมายถึง อดทนตอความยากลําบากในการออกปฏิบัติงาน อดทนตอความตรากตรําของ
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และอดกลั้นตอความไมเขาใจของผูคาและประชาชน เมตตา A = 
Action หมายถึง การกระทําท่ีแสดงออกถึงการใหความชวยเหลือ ปรารถนาดี เอ้ือเฟอ เก้ือกูล เชน 
การชวยจัดจราจรชวงเชา-เย็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชน ปยวาจา M = Morality 
หมายถึง การพูดจาสุภาพออนนอม จริงใจ แนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชน สรางมนุษยสัมพันธกับผูพบ
เห็นดวยความยิ้มแยม มีอัธยาศัยดี สามารถประชาสัมพันธแนะนําเสนทาง และสถานท่ีสําคัญตาง ๆ 
ใหกับนักทองเท่ียว และประชาชนผูสัญจรไปมา ใหความชวยเหลือนักทองเท่ียวดวยความเต็มใจ 
ประดุจญาติมิตร มีความรอบรูวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี  อัตถจริยา P = Public Mind หมายถึง จิตอาสา 
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ี ขวนขวายตองการชวยเหลือ โดยการจัดเวรออกตรวจเปน
ระยะอยางสมํ่าเสมอเพ่ือคอยสอดสองดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชน 

คําสําคัญ: รูปแบบ, การบูรณาการ, เจาหนาท่ีเทศกิจกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 
 Objectives of this research were, 1. To study the duty performance 
efficiency of Bangkok Assistant Law Enforcement Officers, 2. To study the mean of 
Buddhadhamma integration for duty efficiency development of Bangkok Assistant 
City Law Enforcement Officers and 3. To propose a model of Buddhadhamma 
integration for duty efficiency development of Bangkok Assistant City Law 
Enforcement Officers.  Methodology was the mixed method; The qualitative 
research collected data from 25 key informants, purposefully selected, with the 
structured in-depth-interview, by face-to-face-interviewing. Data were analyzed by 
descriptive interpretation. The quantitative research collected data from  samples 
who were registered residents of Rajadevi, Patumwan, Bangsue, Bangkapi, Bangplad 
and Pasicharoern Districts with questionnaires and analyzed data by descriptive 
statistics; frequency, percentile, mean and standard deviation. 
 Findings were as follows: 
 Duty performance efficiency of Bangkok City Law Enforcement Officers in 
the following aspects: Orderly management; providing conveniences for footpaths 
travelling, enforcing the laws to avoid indirect problems. Bangkok City has the clear 
policy of public places using. Security and Safety Management; supporting Police 
force by monitoring areas, security and safety services, conveniences facilitating and 
risk taking in public places surveillance day and night. Traffic Control Assistance; 
Assistant City Law Enforcement Officers are assistant to the traffic police officers. 
They are not traffic control officers. They have to be careful in this matter, Since 
there is no law supporting this duty. Anyhow, the Assistant City Law Enforcement 
Officers should have adequate necessary equipment for traffic control assistance. 
Tourism Services; providing conveniences and safety to tourists. At the same time, 
they act as the representatives of Bangkok City in public relations, safety and 
orderly services. Other Special Duties; The Assistant City Law Enforcement Officers, 
ACLEO, are supporting force to other units such as police, fire police, rescue 
officers, electricity officers and water supply officers, etc. 
 The Buddhadhamma integration with the duty Performance by overall was 
at high level; ranging from high to low average were that Sila, precept integration 
with orderly management, Khanti, patience, with safety services, Piyavacha, sweet 
words, with tourism service, Attichariya, helpfulness, with other special duties and 
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the least level of integration was Metta, loving kindness, with traffic control 
assistance. 
 The model of Buddhadhamma integration for duty performance efficiency 
of the Bangkok Assistant City Law Enforcement Officers can be coined as Big CAMP 
Model which coincided with Bangkok City policy to build Bangkok the livable and 
visitable city as: B =Behavior is  Sila, the control of physical, verbal and mindful 
behaviors for duty performance according to Bangkok policy to provide the 
opportunity for everybody to use the public places safely by internal control such 
as promoting personnel to participate in virtual training with Mahachulalongkorn 
University and by general control for good behavior with general people. C=Control 
is Khanti, patience, being patient in duty performance, being patient in an averse 
environment and being patient with street peddlers and general people. A=Action 
is Metta, loving kindness, the act of helping, well wishing such as helping easing out 
the morning and evening traffic with the public safety in mind. M= Morality is 
politely and sincerely speaking, speaking only beneficial words, creating good 
human relations with smiling, good manner, and public relations by showing 
directions to places for tourists and other travelers, helping tourists sincerely as if 
they were close relatives and knowing places. P=Public Mind is voluntary mind, 
being eager to perform duties, eager to help others by  regular public place 
surveillance for people safety.  

Keywords:  Model, Buddhadhamma integration, Bangkok Assistant City Law   
                Enforcement Officers, 
 
๑. บทนํา 
 การจัดต้ังเทศบาลนครกรุงเทพในป พ.ศ.๒๔๘๐ เรื่องการบังคับการใหเปนไปตาม
กฎหมายนั้น จะดําเนินการโดยเจาหนาท่ีของเทศบาลนครกรุงเทพ ซ่ึงเจาหนาท่ีของเทศบาลนครกรุงเทพ
บางสวนในขณะนั้นมีเคร่ืองแบบและมีปลอกแขนสีเขียวเปนสัญลักษณ แตเจาหนาท่ีของเทศบาลนคร
กรุงเทพเหลานี้ก็ไมมีอํานาจในการจับกุมผูท่ีฝาฝนกระทําความผิดหรือผูท่ีฝาฝนกฎหมายได จึงทําให
เทศบาลนครกรุงเทพตองขอความรวมมือจากกรมตํารวจในขณะน้ันใหทางกรมตํารวจชวยจัดสง
เจาหนาท่ีตํารวจมาชวยปฏิบัติงานของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่อยมาจนถึงป พ.ศ.๒๕๑๔ และตอมา
ในป พ.ศ.๒๕๑๕ กระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศกระทรวงมหาดไทยกําหนดใหกรุงเทพมหานคร
จัดต้ังตํารวจกรุงเทพมหานครข้ึน แตก็ยังไมถึงข้ันท่ีจะใหมีตํารวจของกรุงเทพมหานครท่ีเปนขาราชการ
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตอมาในป พ.ศ.๒๕๑๘ จึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
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ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๑๘ โดย มาตรา ๖๖ (๑) กําหนดใหกรุงเทพมหานคร มีอํานาจ
หนาท่ีดําเนินการในเรื่องการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนรวมท้ังการจัดใหมีตํารวจ
กรุงเทพมหานคร และการดูแลและบังคับการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมาย
อ่ืนท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร๑ 
 กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวอยางรวดเร็วของเมืองและประชากร สงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ 
ตามมา ดังเชนท่ีมหานครขนาดใหญท่ัวโลกตองเผชิญ ไมวาจะเปนปญหาจราจร ปญหาอาชญากรรม 
ปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม ฯลฯ รวมถึงปญหาดานความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
เมือง๒ ปญหาเหลานี้กรุงเทพมหานครมีกฎหมายและขอบัญญัติตาง ๆ ท่ีนํามาใชหลายฉบับโดยมี
เจาหนาท่ีเทศกิจเปนพนักงานเจาหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร มีหนาท่ีควบคุมดูแลและบังคับการให
เปนไปตามกฎหมาย ซ่ึงสภาพปจจุบันการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจกรุงเทพมหานคร ดานการ
จัดระเบียบ การดูแลความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกดานการจราจร การดูแลการทองเท่ียว 
และดานภารกิจพิเศษอ่ืน ๆ  ยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร และสามารถพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนไดอีก 
ท่ีกลาวเชนนี้เพราะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจกรุงเทพมหานครรวมถึงพฤติการณในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจกรุงเทพมหานครยังไมมีความเหมาะสม ยังมีปญหาเกิดข้ึนใหเห็นอยู
หลายประเด็น เชน ดานการจัดระเบียบท่ีขาดการใหบริการอยางเทาเทียมกัน เพราะยังมีการเลือก
ปฏิบัติอยูเปนตน สาเหตุสําคัญคือ เจาหนาท่ีเทศกิจกรุงเทพมหานครใชเพียงศาสตรสมัยใหมในการ
ปฏิบัติงานเทานั้น ขาดการนําเอาหลักพุทธธรรมตาง ๆ ท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
ไอนสไตนกลาววา “ศาสตรท้ังหลายมุงแสวงหาความจริง ไมไดแสวงหาความดี ศาสตรสมัยนี้สอนคนใหเปน
คนเกงโดยไมจําเปนตองเปนคนดี เพราะเขาถือวาไมใชหนาท่ีของศาสตรสมัยใหมท่ีจะสอนศีลธรรม ทุกวันนี้
บานเมืองจึงเต็มไปดวยคนเกงแตไมดี” 
 จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นวาการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเขากับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ธรรมะเปนเรื่องใกลตัวและมีสวนเก่ียวของกับ     
ทุกกิจกรรมของชีวิต ดังนั้นธรรมจึงไมใชเปนเรื่องไกลตัวแตอยางใด ผูวิจัยเห็นวาการแกปญหา
ดังกลาวตองนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการ “คําวา บูรณาการ (Integration) หมายถึง
การนําสิ่งท่ีแยกกันมารวมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจนเกิดองครวม (the whole) ถาศรัทธาใน
พระพุทธศาสนากับปญญาทางวิทยาศาสตรเปนไปในทางเดียวกัน คือสงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกันก็
จะกอใหเกิดองครวมท่ีสมบูรณ องครวมนี้แหละคือ บูรณาการ” ซ่ึง “ชารลส ดารวิน เจาของทฤษฎี
วิวัฒนาการไดกลาวไววา เผาพันธุท่ีอยูรอดไมใชเผาพันธุท่ีเขมแข็งท่ีสุดหรือฉลาดท่ีสุด แตเปน
เผาพันธุท่ีปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงไดดีท่ีสุด (The most adaptable to change)” 
 ดังนั้น ผูวิจัยสนใจการนําหลักธรรมซ่ึงเปนคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ท่ี
มีความเหมาะสมมาบูรณาการหรือประยุกตใชเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

                                                 
 ๑สํานักเทศกิจ, เทศกิจใกลชิดชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักเทศกิจ, ๒๕๕๖), หนา ๑๔.  
 ๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๕.   
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เทศกิจ กรุงเทพมหานคร ๕ ดาน ไดแก ๑) การจัดระเบียบ (Regulation) ๒) การดูแลความปลอดภัย 
(Safety Operations) ๓) การดูแลดานการจราจร (Traffic Management) ๔) การดูแลการทองเท่ียว (Taking 
Care of Tourism Affairs) และ ๕) ภารกิจพิเศษอ่ืน ๆ  (Other Special Missions) ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานครใหดียิ่งข้ึน 
 
๒. วัตถุประสงคการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร  
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร   
 ๒.๓ เพ่ือนําเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพ     
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการดําเนินการวิจัย
ดังนี้ 
 ๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา เก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
เทศกิจ กรุงเทพมหานคร ๕ ดาน ไดแก ๑) การจัดระเบียบ ๒) การดูแลความปลอดภัย ๓) การดูแลดานการจราจร  
๔) การดูแลการทองเท่ียว และ ๕) ภารกิจพิเศษอ่ืน ๆ และหลักธรรมเพ่ือบูรณาการ ไดแก ๑) หลักศีล ๒) หลัก
ขันติ ๓) หลักเมตตา ๔) หลักปยวาจา และ ๕) หลักอัตถจริยา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
เทศกิจ กรุงเทพมหานคร  
 ๓.๒ ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลสําคัญ 
 ประชากร ไดแก ประชาชนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ท้ัง ๖ เขต ท่ีเปนเขตกลุมตัวอยาง 
ประกอบดวย เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตบางซ่ือ เขตบางกะป เขตบางพลัด และเขตภาษีเจริญ รวม
จํานวนท้ังสิ้น ๖๓๓,๔๐๒ คน๓  
 ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) ไดแก ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ 
รวมท้ังหมด ๒๕ รูป/คน แบงออกเปน ๔ กลุม ดังนี้ ๑) ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานการบูรณา
หลักพุทธธรรม ๒) ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ๓) ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติงานเทศกิจ ๔) 
ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนตัวแทนภาคประชาชน  

                                                 
 ๓สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สถิติจํานวนประชากรและบาน 
ณ ฐานขอมูลปจจุบัน, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php 
[๗ เม.ย. ๒๕๕๗].   
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๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) ระหวางวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยไดทําการศึกษา
คนควาแนวคิด ทฤษฎี หลักพุทธธรรมจากเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาสรางเครื่องมือสัมภาษณและ
ทําการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ หลังจากนั้นนําผลท่ีไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพไปสนทนา
กลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) และนําผลท่ีไดไปทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสราง
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ตอไป 
 
๕. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูล เก่ียวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 ประชาชนมีความคิดเห็นวา เจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร มีการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย พบวา มีการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
มากท่ีสุด ไดแก การบูรณาการหลักศีลในการจัดระเบียบ รองลงมาไดแก การบูรณาการหลักขันติใน
การดูแลความปลอดภัย การบูรณาการหลักปยวาจาในการดูแลการทองเท่ียว การบูรณาการ
หลักอัตถจริยาในภารกิจพิเศษอ่ืนๆ และนอยท่ีสุด คือ การบูรณาการหลักเมตตาในการดูแล
การจราจร ตามลําดับ โดยมีระดับการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ในแตละประเด็นดังนี้ 
 การบูรณาการดวยหลักศีล ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการจัด
ระเบียบ พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นวาเจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร มีการบูรณาการหลัก
ศีลในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดไดแกขอท่ีวา “เจาหนาท่ีเทศกิจ จัดระเบียบการใชพ้ืนท่ี
สาธารณะตามกฎระเบียบของกรุงเทพมหานคร” รองลงมาไดแกขอท่ีวา “เจาหนาท่ีเทศกิจ ปฏิบัติ
หนาท่ีเม่ือเกิดเหตุ เชน ไฟไหม น้ําทวม หรือการเกิดอุบัติเหตุตามทองถนน โดยการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยทุกคนอยางเทาเทียมกัน” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแกขอท่ีวา 
“เจาหนาท่ีเทศกิจยึดถือกฎระเบียบเปนหลักในการจัดระเบียบ ไมมีอคติกับใคร ปฏิบัติดี ประพฤติ
ชอบ” ตามลําดับ 
 การบูรณาการดวยหลักขันติ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการดูแล
ความปลอดภัย พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นวา เจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร มีการบูรณา
การหลักขันติในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาโดยเรียง
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดไดแกขอท่ีวา “เจาหนาท่ีเทศกิจ อดทน
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ตอความยากลําบากในการอํานวยความสะดวกใหแกผูขับข่ียวดยานพาหนะและประชาชนท่ัวไปท่ี
ตองการขามถนน โดยเฉพาะบริเวณหนาสถานศึกษา สถานท่ีราชการ บริเวณสี่แยกท่ีมีการจราจร
พลุกพลาน” รองลงมาไดแกขอท่ีวา “เจาหนาท่ีเทศกิจปฏิบัติหนาท่ีจราจรดวยความขยันหม่ันเพียร 
เขมแข็ง และอดทน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดไดแกขอ
ท่ีวา “เจาหนาท่ีเทศกิจปฏิบัติหนาท่ีดวยความอดทนตรากตรํา ไมคํานึงถึงความรอน หนาว แดด ฝน 
ในการจัดจราจร เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางหรือขามถนนอยางปลอดภัย และลดปญหา
ในชั่วโมงเรงดวน” ตามลําดับ 
 การบูรณาการดวยหลักเมตตา ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการดูแล
การจราจร พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นวา เจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร มีการบูรณาการ
หลักเมตตาในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาโดยเรียงตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแกขอท่ีวา “เจาหนาท่ีเทศกิจปฏิบัติงาน
ดวยความปรารถนาดีในการอํานวยความสะดวก จัดการจราจรเพ่ือความความปลอดภัยและความ
เปนระเบียบเรียบรอยในชั่วโมงเรงดวน” รองลงมา ไดแกขอท่ีวา “เจาหนาท่ีเทศกิจมีความ
ระมัดระวังเห็นแกประโยชนของประชาชนในสังคม ในการอํานวยความสะดวกดานการจราจร” และ
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินตาง ๆ เจาหนาท่ีเทศกิจพรอมชวยเหลือ
ผูประสบภัยบนทองถนน ดวยความเห็นอกเห็นใจ” ตามลําดับ 
 การบูรณาการดวยหลักปยวาจาในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการ
ดูแลการทองเท่ียว พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นวา เจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร มีการบูร
ณาการหลักปยวาจาในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแกขอท่ีวา “เจาหนาท่ี
เทศกิจใชคําพูดท่ีแสดงถึงความจริงใจและหวงใยในการดูแลความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว”และ
รองลงมาไดแกขอท่ีวา “เจาหนาท่ีเทศกิจใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนแกนักทองเท่ียวเพ่ือความ
ปลอดภัยของนักทองเท่ียว” และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแกขอท่ีวา “เจาหนาท่ีเทศกิจใหคําแนะนํา 
ประชาสัมพันธท่ีถูกตองตามกฎระเบียบ เปนธรรมแกประชาชนท่ัวไปและนักทองเท่ียว” ตามลําดับ 
 การบูรณาการดวยหลักอัตถจริยา ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดาน
ภารกิจพิเศษอ่ืน ๆ ผูวิจัยไดนําหลักธรรมมาบูรณาการ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีเทศกิจ ครอบคลุมท้ังระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติ ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของ
ผูบริหารกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะมาตรการตาง ๆ ตามนโยบายมหานครแหงความปลอดภัยรวม
ไปถึงการดูแลใหความชวยเหลือในสถานการณฉุกเฉินตาง ๆ เชน การดูแลชวยเหลือผูประสบภัย 
เปนตน สํานักเทศกิจมุงม่ันต้ังใจและพยายามท่ีจะปฏิบัติภารกิจทุกดานอยางดีท่ีสุดแตภารกิจตาง ๆ 
ไมอาจทําใหสําเร็จไดโดยปราศจากความรวมมือรวมใจจากประชาชน สํานักเทศกิจจึงใหความสําคัญ
กับการสรางการมีสวนรวมของประชาชนโดยการเขาถึงพ้ืนที่และเขาถึงประชาชน ท้ังนี้เพ่ือรับฟง
ปญหา ดูแลใหความชวยเหลือ สรางความเขาใจตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมคิด
รวมทํา ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายรักกรุงเทพมหานครรวมสรางกรุงเทพมหานครสูการเปนมหานครท่ี
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พรอมสรรพทันสมัยตอบโจทยความตองการท่ีหลากหลายมีความสะดวก ปลอดภัย สะอาด สวยงาม 
เปนเมืองท่ีนาอยูและนาเยือนสมเปนมหานครแหงอาเซียนท่ีทุกคนไดรวมกันสรางอยางแทจริง 
สามารถสรุปตัวแบบ Big. CAMP. Model สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 
 ศีล B = Behavior หมายถึง การควบคุมพฤติกรรมท้ังทางกาย วาจา ใจ ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการจัดระเบียบเมือง ใหทุกคนสามารถใชท่ีสาธารณะรวมกันอยาง
ปลอดภัย โดยการควบคุมภายในตนของเจาหนาท่ี (Internal) เชน การสงเสริมใหเจาหนาท่ีเทศกิจมี
หลักสูตรการเขารวมการอบรมคุณธรรมรวมกับ มจร. และในการปฏิบัติตนกับบุคคลท่ัว ๆ ไป (General)  
 ขันติ C = Control หมายถึง อดทนตอความยากลําบากในการออกปฏิบัติงาน อดทน
ตอความตรากตรําของสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และอดกลั้นตอความไมเขาใจของผูคาและ
ประชาชน  
 เมตตา A = Action หมายถึง การกระทําท่ีแสดงออกถึงการใหความชวยเหลือ 
ปรารถนาดี เอ้ือเฟอ เก้ือกูล เชน การชวยจัดจราจรชวงเชา-เย็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ประชาชน  
 ปยวาจา M = Morality หมายถึง การพูดจาสุภาพออนนอม จริงใจ แนะนําสิ่งท่ีเปน
ประโยชน สรางมนุษยสัมพันธกับผูพบเห็นดวยความยิ้มแยม มีอัธยาศัยดี สามารถประชาสัมพันธแนะนํา
เสนทาง และสถานท่ีสําคัญตาง ๆ ใหกับนักทองเท่ียว และประชาชนผูสัญจรไปมา ใหความชวยเหลือ
นักทองเท่ียวดวยความเต็มใจ ประดุจญาติมิตร มีความรอบรูวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี 
 อัตถจริยา P = Public Mind หมายถึง จิตอาสา ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ี 
ขวนขวายตองการชวยเหลือ โดยการจัดเวรออกตรวจเปนระยะอยางสมํ่าเสมอเพ่ือคอยสอดสองดูแล
ความปลอดภัยใหแกประชาชน 
 
๖. อภิปรายผลการวิจัย 
 เจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก อภิปรายไดวา สํานักเทศกิจไดริเริ่มโครงการไวแลวและมีการตอยอดขยายผลอยาง
ตอเนื่อง ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการเพ่ือความพึงพอใจท่ีมากข้ึนของผูรับบริการ ตลอดจน
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดูแลเมืองรวมกัน ในการปฏิบัติหนาท่ี
ท้ัง ๕ ดานคือ ดานการจัดระเบียบ ดานการดูแลความปลอดภัย ดานการดูแลการจราจร ดานการ
ดูแลทองเท่ียว และภารกิจพิเศษอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย โดยเนนงานหรือโครงการท่ีเรงดวน ซ่ึงจะ
เห็นวาชวงป ๒๕๕๗ นั้นไดเกิดสถานการณทางการเมืองท่ีรอนระอุต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เปน
ตนมา สํานักเทศกิจจึงไดรับมอบหมายจากกรุงเทพมหานครใหเขามาดูแลความปลอดภัยแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ตลอดจนความสงบเรียบรอยอันเกิดจากสถานการณชุมนุมทาง
การเมือง ทําใหมีการระดมกําลังเจาหนาท่ีเขามาดูแลในดานนี้มากเปนพิเศษ โดยการดูแลรอบดาน
พรอมเคียงขางทุกสถานการณ พรอมบริการดวยหัวใจในภารกิจพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือดูแลชาว
กรุงเทพมหานครอยางรอบดานตามโอกาสสําคัญ ๆ เพ่ือสรางเมืองนาเยือนนาอยูสูมหานครชั้นนําใหมี
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ความสะอาด สวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอย ภายใตคุณคาและศักด์ิศรีของการเปนเมืองหลวง 
เมืองศูนยกลางความเจริญ และเมืองประวัติศาสตรท่ีเต็มไปดวยเอกลักษณและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม โฉมหนาของเมืองท่ีปรากฏแกสายตาของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในฐานะเจาของ
พ้ืนท่ีท่ีควรเปนภาพท่ีชวนมองในทุก ๆ วัน ขณะเดียวกันก็ควรเปนทัศนียภาพท่ีนาประทับใจสําหรับ
ผูท่ีไดมาสัมผัสเยี่ยมเยือนสมกับการเปนหนาเปนตาของประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน 
มีมาก ไดวิจัยเรื่อง “การจัดการท่ีมีประสิทธิผลของสหกรณการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย พบวา สภาพการจัดการของสหกรณมีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลางถึงระดับสูง๔  
 ๑) ดานการจัดระเบียบ พบวา เจาหนาท่ีเทศกิจกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา สํานักเทศกิจไดดําเนินการและประสานฝายเทศกิจแตละ
สํานักงานเขตในการออกตรวจตราดูแลและกวดขันผูคาอยางสมํ่าเสมอ มิใหทําการคารบกวนหรือ
กอใหเกิดเหตุอันตรายแกผูสัญจร รวมท้ังไดรณรงคสงเสริมความเขาใจแกผูคาเพ่ือประโยชนตอสังคม
โดยรวมเปนสําคัญ การจัดระเบียบเพ่ือดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ปลอดภัย ไมเกะกะ
กีดขวางการจราจรและไมกอใหเกิดอันตรายตอผูใชทางสาธารณะ ขณะเดียวกันก็ไมปดก้ันโอกาสใน
การประกอบอาชีพอยางสุจริตของคนกลุมหนึ่งท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ท่ีตองตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคท่ีเนนความสะดวกสบาย หาซ้ือสินคาไดในราคาถูก เปนสีสัน เปนเสนห เปน
เอกลักษณสําหรับบางพ้ืนท่ี เชน ยานเยาวราช บานหมอ คลองถม ซ่ึงเปนแหลงเศรษฐกิจท่ีกอใหเกิด
การหมุนเวียนรายไดท่ีสําคัญของเมือง ในขณะเดียวกันการจัดระเบียบหาบเร-แผงลอยจะคํานึงถึง
ประโยชนของทุกฝาย ท้ังผูคา ประชาชนท่ัวไป และนักทองเท่ียวท่ีสัญจรไปมา โดยการจัดหาพ้ืนท่ี
คาขายท่ีถูกตองตามกฎหมายแกผูคารายยอย ซ่ึงไมจํากัดเฉพาะสถานท่ีราชการ แตยังไดประสานขอ
ใชสถานท่ีของเอกชนเพ่ือใหผูคาไดเขาไปทําการคาเพ่ิมเติม นอกจากนั้นยังไดมีการจัดอบรมสัมมนา
แกผูคาเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูคากับเจาหนาท่ีเทศกิจในฐานะผูบังคับใชกฎหมาย 
ขณะเดียวกันก็ไดขอความรวมมือจากผูคาใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของการคาขายในจุดผอนผันใหมี
ความเปนระเบียบเรียบรอยเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีและเสริมสรางทัศนียภาพท่ีสวยงาม จุดผอนผัน
ก็จัดเจาหนาท่ีไปประชาสัมพันธเพ่ือขอความรวมมือจากผูคาใหชวยกันปฏิบัติตามกฎอยางเครงครัด 
เพ่ือไมใหผลกระทบตอประชาชนรวมถึงนักทองเท่ียวท่ัวไปท่ีตองการใชสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน 
ทางข้ึนลงสะพานลอย ทางข้ึนลงสถานีรถไฟฟา ทางมาลาย ปายรถโดยสารประจําทาง ตูโทรศัพท
สาธารณะ หรือผิวจราจร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นฤนันท สุริยมณ และคณะ ไดวิจัยเรื่อง 

                                                 
๔ฐิติรัตน มีมาก, “การจัดการท่ีมีประสิทธิผลของสหกรณการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ไทย”, ดุษฎีนิพนธบริหารธุรกิจ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๘). 
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๑๒๑ 

“คุณธรรมจริยธรรมท่ีมีผลตอการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล” ผลการศึกษาพบวา 
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกฎหมายอยางเครงครัดมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร๕ 
 ๒) ดานการดูแลความปลอดภัย พบวา เจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง อภิปรายไดวา สํานักเทศกิจใหความสําคัญกับการ
ตรวจตราเฝาระวังภัย ดูแล ปองกัน และบรรเทาทุกขเหตุรายอยางใกลชิด แตขณะเดียวกันปญหา
การบังคับใชกฎหมายนั้นเจาหนาท่ีเทศกิจไมสามารถใชไดเหมือนตํารวจ จึงเปนแคดูแลความ
ปลอดภัยในเบ้ืองตน เพ่ือเปนท่ีพ่ึงพาของประชาชน นักทองเท่ียวและผูมาเยือนใหไดรับความ
ปลอดภัยและความอุนใจในทุกท่ีตลอด ๒๔ ชั่วโมงและพรอมทําหนาท่ีเปนกําลังสําคัญในการ
สนับสนุนการทํางานจับกุม ปราบปรามของเจาหนาท่ีตํารวจ หรือเปนฝายสนับสนุนใหกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ อาทิ เจาหนาท่ีดับเพลิง อาสาสมัครกูภัย เพ่ือสะทอนพันธสัญญาในการสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนรวมกับหนวยงานอ่ืน มีการจัดสายตรวจเดินเทา สาย
ตรวจจักรยาน สายตรวจจักรยานยนต สายตรวจรถยนต สายตรวจปฏิบัติการทางน้ํา ซ่ึงสํานัก
เทศกิจไดใหทุกสํานักงานเขตจัดสงเจาหนาท่ีเทศกิจพรอมเรือตรวจการออกตรวจตราดูแลความ
เรียบรอยของบานเรือน อาคาร ชุมชน เม่ือพบอุบัติเหตุ อุบัติภัยก็จะวิทยุแจงเหตุดวนใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของเขามาชวยเหลือไดอยางทันทวงที หรือโครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ ซ่ึง
ประชาชนตองเดินทางยามคํ่าคืนเพ่ือไปทํางานหรือกลับเขาท่ีพักอาศัย แตขณะเดียวกันหลายพ้ืนท่ี
เปนจุดเสี่ยงภัยหรือมีไฟฟาแสงสวางไมเพียงพอ ไมมีรถประจําทาง รถสองแถว หรือรถมอเตอรไซค
รับจางไวคอยใหบริการ จึงอาจเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตรอก ซอย
เปลี่ยว ท่ีอันตราย สํานักเทศกิจจึงดําเนินการและประสานฝายเทศกิจของแตละสํานักงานเขตในการ
จัดรถกระบะมีหลังคาไวคอยใหบริการรับ-สง ประชาชนในพ้ืนท่ี ๕๐ เขต ต้ังแตเวลา ๒๑.๐๐-
๒๔.๐๐ น. โดยไมคิดคาใชจาย เพ่ืออํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในยามคํ่าคืนซ่ึง
โครงการนี้ประชาชนสวนใหญยังไมคอยทราบ สํานักงานเขตท้ัง ๕๐ เขตชวยกันสํารวจพ้ืนท่ีท่ีเปนจุด
เสี่ยง เชน ปายรถโดยสารประจําทาง ถนน หรือตรอกซอยเปลี่ยวท่ีไมมีรถบริการสาธารณะเขาถึง
หรือมีแนวโนมเสี่ยงอันตรายจากโจรผูราย เพ่ือกําหนดเปนพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงในการมอบหมายให
เจาหนาท่ีเทศกิจสายตรวจปฏิบัติการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน เปนการปองปราม ลดความสูญเสีย และเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะหนาในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินไดอยางทันทวงที นโยบายของกรุงเทพมหานครตองการใหบริการและเจาหนาท่ีมีปฏิสัมพันธ
กับประชาชนอยางใกลชิด ในการจัดชุดสายตรวจเพ่ือชุมชนเพ่ือนแทของประชาชน “เพ่ือดูแลความ
ปลอดภัยและเขารวมกับเจาหนาท่ีตํารวจในการสอดสองเฝาระวังและปราบปรามภัยตาง ๆ โดยจัด
ใหมีสายตรวจเทศกิจเดินเทา สายตรวจจักรยาน สายตรวจจักรยานยนต และสายตรวจรถยนต 

                                                 
๕นฤนันท สุริยมณ และคณะ, “คุณธรรมจริยธรรมท่ีมีผลตอการบริหารจัดการขององคการบริหาร

สวนตําบล”, รายงานวิจัย, (สงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 
องคการมหาชน, ๒๕๔๙), หนา ๖๓. 
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๑๒๒ 

ตรวจตราพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังชวงกลางวันและชวงกลางคืนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย เพ่ือดูแลรักษา
ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนกรุงเทพมหานครตามพ้ืนท่ี
รับผิดชอบท้ัง ๕๐ เขต  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ก่ิงดาว จินดาเทวิน ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษา
และพัฒนารูปแบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสําหรับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในจังหวัด
อุตรดิตถ” พบวา การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบดวย หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ๖ 
 ๓) ดานการจราจร พบวา เจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก อภิปรายไดวา เจาหนาท่ีเทศกิจสามารถทําหนาท่ีเปนผูนําโครงการ
เก่ียวกับการจราจรของเทศกิจ เชน โครงการอาสาจราจรและอาสาพานองขามถนน ท่ีทุกสํานักงาน
เขตไดจัดเจาหนาท่ีฝายเทศกิจเขาไปชวยตํารวจในการอํานวยความสะดวกใหแกผูขับข่ียวดยาน
พาหนะและประชาชนท่ัวไปท่ีตองขามถนนโดยเฉพาะบริเวณหนาสถานศึกษา สถานท่ีราชการ 
บริเวณสี่แยกท่ีมีการจราจรพลุกพลาน เพ่ือลดปญหาอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในชั่วโมงเรงดวน สําหรับ
นักเรียนระดับอนุบาลหรือระดับประถมศึกษาเจาหนาท่ีเทศกิจจะชวยเหลือโดยการจูงมือขามถนน 
ตลอดจนเขาไปอํานวยความสะดวกในการข้ึน-ลงรถโดยสารประจําทาง เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
ใหแกเด็กนักเรียนและผูปกครอง และสงเสริมการเดินทางท่ีสะดวกปลอดภัยตลอดจนการคลี่คลาย
ปญหาการจราจร ความคลองตัวและความปลอดภัยในการเดินทางเปนหัวใจสําคัญของ
กรุงเทพมหานครท่ีเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและเปนแหลงรวมกิจกรรมทุกดานของประเทศ 
ในทางตรงกันขามปญหาวิกฤตจราจรและอุบัติเหตุบนทองถนนทําใหเกิดความสูญเสียทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนบั่นทอนคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน สํานักเทศกิจ
พรอมเปนสวนหนึ่งในการดูแลบรรเทาปญหาจราจรติดขัดโดยเฉพาะในชั่งโมงเรงดวนท่ีมีการจราจร
แนนหนารวมถึงแกปญหาอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนบนทองถนนเพ่ือชวยเหลือประชาชนใหสามารถใชรถใช
ถนนไดอยางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ถึงท่ีหมายดวยความอุนใจ และอาสาชวยเหลือรถเสียบนทอง
ถนน ปญหารถเสีย อุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินบนทองถนน สํานักเทศกิจจึงไดมอบหมายใหฝายเทศกิจ
สํานักงานเขต ๕๐ เขต ประสานสถานีตํารวจนครบาลทองท่ีออกตรวจตราและชวยเหลือแกไขปญหา
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบนผิวการจราจรตลอดจนรวมกับหนวยปฏิบัติการใหการชวยเหลือ เพ่ือบรรเทา
ปญหาการจราจรท่ีติดขัดใหกลับคืนสูสภาวะปกติไดเร็วท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมโพชน 
กวักหิรัญ ไดวิจัยเรื่อง “บูรณาการ การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักสัปปุริส
ธรรม” พบวา การวางแผนงานท่ีดีมีระบบในการดําเนินงานตรงตามเปาหมายยิ่งข้ึน ลดภาวะการ

                                                 
๖ก่ิงดาว จินดาเทวิน, “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสําหรับองคการ

บริหารสวนตําบล อบต ในจังหวัดอุตรดิตถ”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, ๒๕๕๒). 
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๑๒๓ 

ดอยประสิทธิภาพการบริหาร ลดความเสียหาย การสิ้นเปลืองคาใชจายในการดําเนินงานทําใหการ
ดําเนินงานเกิดผลสําเร็จดีข้ึน๗ 
 ๔) ดานการดูแลการทองเท่ียว พบวา เจาหนาท่ีเทศกิจกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก เจาหนาท่ีเทศกิจสามารถดูแลความปลอดภัยและใหคําปรึกษา           
รวมสงเสริมการเปนเมืองทองเท่ียวและการเปนมหานครแหงอาเซียน สํานักเทศกิจมีการจัดอบรม
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามรวมถึงการใหความรูเก่ียวกับเสนทางการเดินทางและสถานท่ีทองเท่ียว     
ในพ้ืนท่ีใหแกเจาหนาท่ีโดยนํารองในเขตท่ีเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญ เชน เขตพระนคร เขตดุสิต เขตบาง
รัก เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ เปนตน สอดสองดูแลความปลอดภัยพรอมใหความชวยเหลือ
นักทองเท่ียวไดอยางรวดเร็วทันทวงที ตลอดจนคอยอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวท้ังการ
ใหบริการใหคําแนะนําเผยแพรประชาสัมพันธสถานท่ีทองเที่ยวหรือกิจกรรมพิเศษท่ีจัดข้ึนในโอกาส
ตาง ๆ เพ่ือขยายผลโครงการใหเกิดประโยชนมากข้ึน สํานักเทศกิจจึงมีแผนท่ีจะจัดซ้ือแท็บเล็ตหรือ
แอปพลิเคชัน ซ่ึงสามารถตรวจดูกลอง CCTV ไดทันทีเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน รวมท้ังมีแอปพลิเค
ชันสําหรับแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีทันสมัยและสรางความนาเชื่อถือแก
เจาหนาท่ีเทศกิจในสายตานักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ณรัฐ วัฒนพานิช ไดวิจัยเรื่อง“การปรับพฤติกรรมมนุษยตามหลักสัปปุริสธรรม ๗” พบวา 
จุดเริ่มตนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือ จะตองทําความเขาใจในหลักดังกลาวใหดีและมีความเขาใจ
ในลักษณะของมนุษยในองคกรศึกษาถึงระบบบริหาร การจัดรูปแบบขององคกร๘ 
 ๕) ดานภารกิจพิเศษอ่ืน ๆ เจาหนาท่ีเทศกิจกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก อภิปรายไดวา เจาหนาท่ีเทศกิจใหการดูแลประชาชน ใหความชวยเหลือ 
ในสถานการณฉุกเฉินตาง ๆ เชน การดูแลพ้ืนท่ีชุมนุม การชวยเหลือผูประสบภัยในเหตุอัคคีภัย 
อุทกภัย การชวยเหลือปฐมพยาบาลชวยชีวิต เปนตน ซ่ึงสํานักเทศกิจต้ังใจและพยายามท่ีจะปฏิบัติ
ภารกิจทุกภารกิจ ในแตละภารกิจก็ตองการความรวมมือจากประชาชนเชนกัน การไดรับความ
รวมมือเปนการแกปญหาไดระดับหนึ่ง สํานักเทศกิจจึงมีนโยบายในการสงเจาหนาท่ีโดยการเขาถึง
พ้ืนท่ีและเขาถึงประชาชนท้ังเพ่ือรับฟงปญหาคอยดูแลใหความชวยเหลือ สรางความเขาใจตลอดจน
เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมคิดรวมทํา ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายรักกรุงเทพมหานครรวม
สรางกรุงเทพมหานครสูการเปนมหานครท่ีทันสมัยและสามารถสนองความตองการของประชาชนได 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นาคม ธีรสุวรรณจักร ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดราชบุรี” 

                                                 
๗สมโพชน กวักหิรัญ, “บูรณาการการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักสัปปุริส

ธรรม”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฏีนิพนธ สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๘ณรัฐ วัฒนพานิช, “การปรับพฤติกรรมมนุษยตามหลักสัปปุริสธรรม ๗”, วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๑). 
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๑๒๔ 

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุมคา ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัด
ราชบุรีพบวา สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดานพบวามีการปฏิบัติ
อยูในระดับมากทุกดานตามลําดับ๙ 
 
๗. ขอเสนอแนะ 
 ๗.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการวิจัย เรื่อง “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจกรุงเทพมหานคร” ดังนั้น หนวยงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร จึง
กําหนดรูปแบบแนวทางในการปฏิบัติงานและสงเสริมเจาหนาท่ีเทศกิจ ดังนี้ สรางเครือขายของกลุม
ประชาชน ครอบครัว ชุมชน หรือองคกรตางๆ เพ่ือสรางความเขมแข็งทางสังคม และฟนฟู
วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ิน ท่ีสงเสริมการอยูรวมกันฉันพ่ีนองและเอ้ืออาทรชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน โดยไมมีการแบงแยก เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการทํางานของเจาหนาท่ี
เทศกิจ และประชาชนในฐานะเปนพลเมือง รวมกันสรางจิตอาสาชวยเพ่ือชวยเหลือสังคมมากข้ึน ท้ัง
การใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการอยูรวมกันในสังคม ตามตัวแบบ BigCAMP. 
Model “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีเทศกิจกรุงเทพมหานคร” ท่ีผูวิจัยไดนําหลักธรรมมาบูรณาการ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การปกิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจ ท้ังระดับนโยบายและการปฏิบัติ ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของ
ผูบริหารกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะมาตรการตาง ๆ ตามนโยบายมหานครแหงความปลอดภัยรวมไป
ถึงการดูแลใหความชวยเหลือในสถานการณฉุกเฉินตาง ๆ เชน การดูแล ชวยเหลือผูประสบภัย เปนตน 
สํานักเทศกิจจะมุงม่ันต้ังใจและพยายามท่ีจะปฏิบัติภารกิจทุกดานอยางดีท่ีสุดแตภารกิจตาง ๆ ไม
อาจทําใหสําเร็จไดโดยปราศจากความรวมมือรวมใจจากประชาชน สํานักเทศกิจจึงใหความสําคัญ
กับการสรางการมีสวนรวมของประชาชนโดยการเขาถึงพ้ืนที่และเขาถึงประชาชนท้ังเพ่ือรับฟง
ปญหาคอยดูแลใหความชวยเหลือสรางความเขาใจตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมคิด
รวมทํา ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายรักกรุงเทพมหานครรวมสรางกรุงเทพมหานครสูการเปนมหานคร        
ท่ีพรอมสรรพทันสมัยตอบโจทยความตองการท่ีหลากหลายมีความสะดวก ปลอดภัย สะอาดสวยงาม    
เปนเมืองท่ีนาอยูและนาเยือนสมเปนมหานครแหงอาเซียนท่ีทุกคนไดรวมกันสรางอยางแทจริง  
 

                                                 
๙นาคม ธีรสุวรรณจักร, “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีของ

องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๔). 
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 ๗.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงปฺฏิบัติงานดังนี้ 
 ดานจัดระเบียบ 
 -การประชาสัมพันธ รณรงค กฎระเบียบของกรุงเทพมหานคร ใหประชาชนรับรู เขาใจ   
ใหความรวมมือในการปฏิบัติ โครงการท่ีจะจัดระเบียบอยางตอเนื่อง 
 -การประพฤติตนของเจาหนาท่ีเทศกิจ เพ่ือเปนคนดี ทํางานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
ปฏิบัติตนตอประชาชนดวยความสุภาพ มีความตระหนักรูในบทบาทหนาท่ี ตามระเบียบแบบแผน 
นโยบายของกรุงเทพมหานคร   
 -การปฏิบัติ มีความเสมอภาคในการจัดระเบียบ และปฏิบัติตอผูคา ประชาชนท่ัวไป  
 ดานการดูแลความปลอดภัย 
 -สรางความขยัน การอบรมเพ่ิมความรู เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบตาง ๆ 
 -อดทนในการปฏิบัติหนาท่ีในการออกตรวจ ใหมีความตอเนื่อง การมีผลักเวรตรวจวันละ ๓ รอบ 
 -ทําความเขาใจ อบรม เขาคายคุณธรรม จริยธรรม ใหสามารถนําหลักขันติมาใชพัฒนา
เจาหนาท่ีเทศกิจ เพราะตองอดทนตอการท่ีถูกมองในแงราย ไมเขาใจการทํางาน เจาหนาท่ีเทศกิจ
ควรท่ีจะตองมีความอดทน อดกลั้นในเรื่องของการควบคุมตนเอง ไมใหโทสะเขาครอบงําได 
 ดานการจัดจราจร 
 -ใหการอบรมหรือการใหความรูกับเจาหนาท่ีเทศกิจ การอบรมกฎจราจร  
 -อบรมทักษะการสื่อสารใชคําพูดท่ีออนหวานสุภาพ จริงใจ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแยมในการ
ปฏิบัติงาน  
 -เสริมสรางทักษะในการจัดจราจร ตองระมัดระวังตลอดเวลาในเวลาปฏิบัติหนาท่ี 
การจราจร 
 ดานการทองเท่ียว 
 -มีกลยุทธ การกําหนดภารกิจ การพิจารณาจุดออนและจุดแข็งโอกาส ใหความรอบรู สามารถ
แนะนําเสนทางและสถานท่ีสําคัญ 
 -การพัฒนาบุคลิกภาพ พูดจาไพเราะ ยิ้มแยมดี ชวยเหลือนักทองเท่ียวดวยความเต็มใจ 
 -เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร ความพรอมในเรื่องภาษา วัฒนธรรม ความสามารถในการ
สื่อสาร ภาษาอังกฤษเชิงทองเท่ียว มีการอบรมแกเจาหนาท่ีเทศกิจอยางตอเนื่อง สรางความม่ันใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 ดานภารกิจพิเศษอ่ืน ๆ 
 -อบรมใหเจาหนาท่ี มีความรอบรู ความสามารถในการแกปญหารูปแบบตาง ๆ  
 -สงเสริมการมีจิตอาสาในการชวยเหลือ เสนอตัวตัวใช หาวิธีการใหบริการท่ีรวดเร็วใน
การชวยเหลือ 
 -สรางความพรอมในการชวยเหลือประชาชน ดานรางกาย ดานจิตใจ และดานอุปกรณ
เครื่องมือ 
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 ๗.๓ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 จากการวิจัย เรื่อง “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงวิชาการดังนี้ 
 -ควรวิจัยเก่ียวกับ “ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
เทศกิจกรุงเทพมหานคร” 
 -ควรวิจัยเก่ียวกับ “อิทธิพลสภาพแวดลอมในการมีสวนรวมของประชาชนในการบังคับใช
กฏหมายของเทศกิจกรุงเทพมหานคร” 
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การพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (กอสส.) 

The Development of the Administration Based on Good 
Governance of the Independent Commission on Environment 

and Health (ICEH) 
 

กฤษฎา   ใหวัฒนานุกูล∗ 
ปญญา คลายเดช∗∗ 

พิเชฐ ท่ังโต∗∗∗ 
บทคัดยอ 

 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค ๓ ประการไดแก ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารของ
องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะหทฤษฎีและหลักพุทธธรรมท่ี
เก่ียวของกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และ  
๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการอิสระดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการศึกษาเอกสาร  แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มีการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญจํานวน ๒๕ รูป/คน และการ
สนทนากลุมเฉพาะผูเชี่ยวชาญจํานวน ๑๖ รูป/คน ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 ๑. การบริหารขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ พบวา ปจจุบันนี้องคการ
อิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพไดทําหนาท่ีอยางมีอิสระเพียงเฉพาะในสวนของความคิดเห็นใน          
การพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทาง           
ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ดวยความเปนกลางทางวิชาการและความ
มีธรรมาภิบาล ไดรับความเชื่อถือจากชุมชนเปนท่ีอางอิงและยุติขอขัดแยง ของผูมีสวนไดสวนเสีย       
ในพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการท่ีอาจจะกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง แตมิได     
มีความเปนอิสระในการบริหารงานโดยเฉพาะทรัพยากรการบริหาร (4Ms) แตอยางใด เนื่องจากยัง   
ไมมีพระราชบัญญัติประกอบ 

                                           
∗วิทยานิพนธหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
∗∗อาจารย ดร., อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  
∗∗∗อาจารย ดร., อาจารยท่ีปรึกษารวม  
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 ๒. การบริหารขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพมีบทบาทท่ีสําคัญ                
ตอกระบวนการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน บนหลักธรรมาภิบาล ๖ 
ประการไดแก ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักความโปรงใส ๔) หลักการมีสวนรวม ๕) 
หลักความรับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุมคา โดยมีหลักธรรมปญญา ๓ ไดแก ๑) สุตมยปญญา 
คือการรับฟงขอมูล ๒) จินตามยปญญา คือการคิดวิเคราะหขอมูลท่ีไดมา และ ๓) ภาวนามยปญญา 
คือการสังเคราะหขอมูลสูการตัดสินใจ ทําใหมีกระบวนการในการทําหนาท่ีรับฟงความคิดเห็นจาก
ขอมูลตางๆไดเพ่ิมมากข้ึน บนพ้ืนฐานของความนาเชื่อถือ จากการไดมาของขอมูลเพ่ือนําไปใช
ประกอบการพิจารณาการใหความเห็นตอโครงการท่ีมีผลกระทบอยางรุนแรง สงผลใหไดรับความ
เชื่อถือจากภาคประชาชน ภาครัฐและผูประกอบการอุตสาหกรรม นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน มีความ
สมดุลของสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
 ๓. รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการอิสระดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพนั้น ควรมีการออกพระราชบัญญัติองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ               
ในการรับรองสถานภาพองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพเพ่ือการทําหนาท่ีให มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน เปนองคกรท่ีสามารถรองขอขอมูลและรวบรวบขอมูลท่ีถูกตองจากทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของได ตรวจสอบความจริงของขอมูลได มีอํานาจทางการปกครองในการตรวจสอบและถวงดุล 
เสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และลงโทษกับผูท่ีไมปฏิบัติตามกลไกทางการดําเนินการได โดย
คณะกรรมการ  มีความเปนอิสระในการทําหนาท่ีตอกระบวนการใหความเห็นโครงการท่ีมี
ผลกระทบอยางรุนแรงตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีระบบการตรวจสอบและถวงดุล
กันเองภายใน ท้ังยังสามารถใหสังคมทําการตรวจสอบและถอดถอนได มีคาตอบแทนและสวัสดิการ
ท่ีครอบคลุมการทํางาน ทําหนาท่ีบนพ้ืนฐานของหลักธรรมภิบาล ๖ ประการ โดยการใชหลักธรรม
ปญญา ๓ เปนเครื่องมือ ในการบรูณาการของการทําหนาท่ี สามารถท่ีจัดการบริหารทรัพยากรการ
บริหาร (4Ms) คือ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานการจัดการและดานวัสดุอุปกรณ ดวยความ
เปนอิสระ โดยคํานึงถึงประโยชนของสังคม ประเทศชาติรวมเปนใหญ ดวยความซ่ือสัตย มีศักด์ิศรี 
คํานึงถึงหลักของสิทธิมนุษยชน 
 ขอเสนอแนะคือ ควรผลักดันใหองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพใหไดรับ
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเชนเดิม เรงจัดนํารางพระราชบัญญัติองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน เขาสูกระบวนการออกเปนพระราชบัญญัติ จัดทําระเบียบท่ีใชในการบริหารใหสอดคลองกับ
บทบาท  อํานาจหนาท่ีท่ีไดถูกกําหนด บนหลักธรรมาภิบาล โดยดําเนินการคูขนาน เรงผลักดันให
ฝายบริหาร  นําองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพเขาเปนองคการมหาชนกอน เพ่ือความ
เปนอิสระ อยางแทจริงในการทํางานและบริหารจัดการ กอนท่ีกระบวนการจัดทําพระราชบัญญัติ
องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพจะแลวเสร็จ เพ่ือการพัฒนาการบริหารองคการอิสระดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสมบรูณในการทําหนาท่ี เกิดความ
ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศตอไป 
คําสําคัญ: การพัฒนาการบริหาร, ธรรมาภิบาล, สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
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ABSTRACT 
 The objectives of the research were 1. To study the administrative 
condition of the Independent Commission on Environment and Health, 2. To 
analyze theories and Buddhist moral codes about the administration based on 
good governance of the independent commission on environment and health and 
3. To present a format of administration development based on good governance 
of   the independent commission on environment and health.  
 The research methodology was the qualitative method, collecting data 
by studying documents, ideas, theories as well as related research, and from 25 key 
informants who were experts in the field by in-depth-interviewing and by focus 
group discussion with 16 participants who were experts and analyzing data by 
descriptive interpretation.   
 Findings  as follows:  
 1. The Independent Commission on Environment and Health performed 
duty independently only to give its opinions on considering projects or activities 
which probably effected the communities seriously in the aspects of both natural 
resources and health. Through its neutrality and academic matters and good 
governance, the Commission was reliable and was made references by the 
communities. It helped  end conflicts  among  stakeholders in the area which 
would be greatly effected by the projects. However the commission was not 
independent to manage administrative resources (4Ms) at all because there has not 
been an supporting Act or Accord. 
 2. The administration of the Commission played the key role on the 
processes of listening to opinions and participation of the people based on 6 
principles of good governance; rules of laws, ethics, transparency, participation, 
accountability and value for money based on three principles of intellectuals or 
Panna; 1) Sutamayapanna, listening to data, 2) Jintamayapanna, analyzing data and 
information that being received and 3) Pavanamayapanna, synthesizing data and 
information for decision making. This helped the Commission have more sources for 
data and information for scrutinizing projects that might have adverse effects on 
environment and health. This process gained the trust and confidence from people, 
government and industrial sectors that would eventually lead to sustainable 
development and the balance of the society, economy and environment. 
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 3. The format of administration development based on good governance 
of the Commission should be supported by the Act or Accord to support the 
Independent Commission on Environment and Health so that the Commission 
could work more efficiently in all aspects such as asking for and collecting data and 
information, checking information, checking and balancing, suggesting, following up, 
evaluating, punishing, giving opinions independently on the projects seriously 
effecting natural resources and environment, having the internal system of checking 
and balancing , allowing the society to investigate and discharge the commission, 
receiving remuneration and welfare, doing its duty based on six principles of good 
governance and three principles of intellectuals, and being able to independently 
manage the administrative resources (4Ms) by considering the benefits of the 
society, the country and human rights. 
 The suggestions are The Independent Commission on Environment and 
Health should be legislated in the constitution as it used to be. The current Act of 
the Independent Commission on Environment and Health should be legislated right 
away before the process of legislation of Public Organizations Act completed so 
that the Independence Commission of Environment and Health could be perform it 
roles and duties efficiently and effectively for further national sustainable 
development.   

Keywords: Development of the Administration, Good Governance, Independent  
                Commission on Environment and Health. 
 
๑. บทนํา 
 โดยท่ีรัฐบาลในอดีตนั้น ไดดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกใหเปนพ้ืนท่ี
พัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดท้ังในประเทศไทยและภูมิภาค   
มาต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙) ภายใตโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program) ดวย
แนวความคิดวาการพัฒนาดังกลาวจะนํามาซ่ึง “ความโชติชวงชัชวาล” และแมวาในระยะนั้น อาจได 
มีการวางแผนและการเตรียมการดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการและการวางผังเมืองเพ่ือรองรับ 
การพัฒนาดังกลาว แตระยะตอมาไดปรากฏปญหามลพิษ ปญหาสุขภาพ และปญหาทางสังคมใน
พ้ืนท่ีมาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง กระท่ังเปนสาเหตุใหชาวบานไดรวมตัวกันฟองคดีตอศาล
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๑๓๗ 

 
ปกครองจังหวัดระยอง เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยไดอาศัยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๖๗ ท่ีบัญญัติวา๑ 
 สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน ในการอนุรักษบํารุงรักษาและการได
ประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตนยอมไดรับความคุมครองตามความ
เหมาะสม๒ 
 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ัง
ทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดใหมีกระบวนการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอนรวมท้ังไดใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทน
องคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษา ดาน
สิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว
สิทธิของชุมชนท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืน
ของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัตินี้ยอมไดรับความคุมครองเพ่ือใหศาลมีคําสั่ง
ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติประกาศใหพ้ืนท่ีดังกลาวเปนเขตควบคุมมลพิษ และในวันท่ี ๓ 
มีนาคม ๒๕๕๒ ศาลปกครองจังหวัดระยองมีคําพิพากษาใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติประกาศ
ใหพ้ืนท่ีดังกลาวเปนเขตควบคุมมลพิษ๓ 
 ตอมา ในวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ สมาคมตอตานสภาวะโลกรอน สมัชชาองคกรเอกชน
ดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เครือขายประชาชนภาคตะวันออกกับ
ชาวบานมาบตาพุด จ. ระยอง รวม ๔๓ คน ไดยื่นฟองคดี ๘ หนวยงานภาครัฐตอศาลปกครองกลาง
เนื่องจากหนวยงานดังกลาวดําเนินการไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงระบุวา “การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสุขภาพ จะกระทําไมไดเวนแตจะ
ไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอนรวมท้ังไดใหองคการอิสระซ่ึง
ประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการ
                                           

๑สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ (แกไข
เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน), (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๐), หนา ๑๒. 

๒Ernest Dale, Management : Theory and Practictice, (New York : McGraw-Hill, 1993),  
p. 4. 

๓คณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง, ประมวลผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๔). 
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๑๓๘ 
 
การศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ  ใหความเห็นประกอบกอนมีการ
ดําเนินการดังกลาว” เนื่องจากหนวยงานท้ัง ๘ เก่ียวของกับการอนุมัติอนุญาตโครงการท่ีอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงฯ จํานวน ๗๖ โครงการในพ้ืนท่ีมาบตาพุดและพ้ืนท่ีใกลเคียงในจังหวัด
ระยองโดยท่ีเอกชนผูประกอบการของโครงการเหลานั้นไมไดจัดทําการศึกษาและประเมินผลกระทบฯ
และอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไว ในมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ   
 การดําเนินการขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ท้ังบทบาทหนาท่ีและขีด
ความสามารถไดดําเนินการภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานการให
ความเห็นขององคกรอิสระในโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
พ.ศ.๒๕๕๓ บนบริบทของบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พศ ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ 
วรรคสอง จนเม่ือเกิดมีการเขายึดอํานาจของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เม่ือวันท่ี ๒๒ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ทําใหกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไดออกหนังสือแจงใหสํานักงานองคกร
อิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ไดอางวาคณะรักษาความสงบแหงชาติไดประกาศยุติการใช
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ ชะลอการดําเนินกิจกรรม และโครงการตางๆ ออกไปกอนจนกวาจะมีความ
ชัดเจนทางกฎหมาย ตามหนังสือกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม๔ ดวนท่ีสุด  ท่ี ทส ๐๘๑๓/๕๒๔๑ 
ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗๕ และ หนังสือแจง ท่ี ทส ๐๘๐๑/๖๒๔๔ ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๕๗ มีผลเปนอุปสรรค๖ ในการไมอนุมัติการเบิกจายงบประมาณตางๆ ในการดําเนินการตอ
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การจัดประชุมการรับฟง  ความคิดเห็นทางเทคนิค
วิชาการ การจัดประชุมเวทีใหญเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน ภาครัฐและ
ผูประกอบการ รวมกันได ท้ังระงับการเบิกจายเงินคาตอบแทน๗ ใหแกบุคคลากรในองคการอิสระ
                                           

๔เริงชัย ตันสกุล, อางใน องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ, ความเห็นประกอบโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) สวนขยาย (คร้ังท่ี  ๔) , 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ, ๒๕๕๗), หนา ๒. 

๕องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ, ความเห็นประกอบโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 
โครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะเคร่ืองท่ี ๔- ๗ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ, ๒๕๕๗), หนา ๑-๒. 

๖พยอม รอตมงคลดี, อางใน องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ, ความเห็นประกอบโครงการ
หรือกิจกรรม ท่ีอาจกอให เกิดผลกระทบตอชุมชนอย าง รุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพสิ่ งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) สวนขยาย (คร้ังท่ี 
๔), (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ, ๒๕๕๗). 

๗สุรพล ดวงแข, อางใน องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ, ความเห็นประกอบโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ โครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะเคร่ืองท่ี ๔- ๗ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ, ๒๕๕๗), หนา ๒. 
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๑๓๙ 
 
ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ท้ังกรรมการ ผูชวยทางวิชาการของกรรมการองคการอิสระดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ และเจาหนาท่ีสํานักงาน จนทําใหองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ไมสามารถดําเนินกิจการตางๆได สงผลตอการดําเนินการพิจารณา ใหความเห็นประกอบโครงการท่ี
มีผลกระทบอยางรุนแรงท่ีเขาสูกระบวนการพิจารณา คือ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก(มาบตาพุด) สวนขยาย (ครั้งท่ี ๔) และ โครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะเครื่อง
ท่ี ๔- ๗ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และขอหารือไปยังหนวยงานตางๆถึงสภานะภาพ
ของการดํารงมีอยูขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยเปนประเด็นของสงสัยตอ
สถานะขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ในการตีความสถานะทางกฎหมายจากกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเพียงหนวยงานเดียว๘  
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจตอการศึกษาการพัฒนาการบริการตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เนื่องจากยังขาดความสมบูรณในการรับรอง
สถานะภาพทางกฎหมายขององคกรจนทําใหมีการใชอํานาจทางการปกครองของกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอมฝายเดียวโดยท่ีเปนหนวยงานราชการภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พุทธศักราช ๒๕๓๔ อันเปนกฎหมายท่ีวางหลักการบริหารราชการแผนดิน
โดยท่ัวไปดวย ซ่ึงกําหนดใหมีหนาท่ีสนับสนุนการทํางานขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวขางตน กอใหเกิดความสงสัยตอการมีธรรมาภิบาล
ของการบริหารองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ในการจัดการทรัพยากรการบริหาร (4Ms) 
โดยท่ีปจจุบันนี้ไดมีการยกรางพระราชบัญญัติองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ไวแลว แต
พบวายังไมมีการศึกษาวิจัยใดๆท่ีเก่ียวของกับบทบาทหนาท่ีและการบริหารองคการอิสระดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ อันจะเปนขอมูลท่ีสําคัญเพ่ือใชประกอบการดําเนินการจัดทําราง
พระราชบัญญัติองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รวมท้ังเปนขอมูลในการพัฒนาองคการ
อิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ในสวนตางๆ ของการดําเนินการ ดวยการเปนองคกรมีลักษณะ
เปนรูปแบบใหมของประเทศไทยซ่ึงยังไมเคยปรากฏมีมากอนในอดีตของการเปนองคกรอิสระท่ีจะ
ดําเนินการใหความเห็นทางวิชาการอันเก่ียวเนื่องกับโครงการตางๆ ท่ีมีผลกระทบอยางรุนแรงตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันจะสงผลใหเกิดความสมดุลของสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอมเกิดกระบวนการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 
 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
 ๒. เพ่ือศึกษาวิเคราะหทฤษฎีและหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับ การบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาลขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

                                           
๘Chapman, Supervisor Survival Kit, 2nded, (Califonai : Science Science Research 

Associates, 1988), p. 3. 
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๑๔๐ 
 
 ๓. เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการอิสระ
ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา  
 ๑) การศึกษาถึงสภาพ ปญหา และความตองการพัฒนาองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ โดยศึกษา ๒ ระดับ คือ 
 ระดับบุคคล ศึกษาตามกรอบความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของ  
คณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ดานความรู (Knowledge) ธรรมาภิบาล 
(Good Governance) และหลักพุทธธรรม 
 ระดับองคการ  ศึกษาตามกรอบทรัพยากรทางการบริหารหรือ 4Ms   ไดแก บุคลากร 
(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ (Material)  และการจัดการ (Management )   
๒) การบริหารจัดการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาลและหลักธรรม
คือ ปญญา ๓  
 ๓.๒ ขอบเขตดานประชากร 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตผูใหขอมูลสําคัญ ๒ กลุมไวดังนี้ 
 ๑) ผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยผูวิจัยคัดเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน ๒๕ รูป/คน 
 ๒) ผูใหขอมูลสําคัญดานการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดย
ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน ๑๖ รูป/คน 
 
๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยได กําหนดรูปแบบการศึกษาวิจัย เปนการวิจัยเชิ ง คุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช ๒ เทคนิค ไดแก 
 ๔.๑ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูท่ีเก่ียวของกับองคการอิสระ
ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบการสัมภาษณท่ีไมมีโครงสราง ดังนี้ 
  ๑) กําหนดแนวคําถามการวิจัยจากแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ หลักธรรมาภิ
บาล และหลักพุทธธรรมปญญาสามท่ีสอดคลองกับ วัตถุประสงค นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ และ        
กรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือใหเห็นถึงประเด็นคําถามการวิจัย 
  ๒) การกําหนดแหลงกลุมผูใหขอมูลหลักจากพ้ืนท่ีการวิจัยในสอดคลองกับวัตถุ 
ประสงค 
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  ๓) การกําหนดรูปแบบของโครงสรางแนวคําถามการวิจัยโดยการนําไปปรึกษา        
กับอาจารยท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิเพ่ือความชัดเจนตอแนวคําถามการวิจัยใหเหมาะสมกับ
ผูเชี่ยวชาญในองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพเพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
  ๔) การสัมภาษณเชิงลึกผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบในการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลัก
ชนิดสนทนาแบบเปนกันเองและผูวิจัยจะต้ังคําถามเพ่ิมเติมหากมีขอสงสัยในเรื่องหนึ่งเรื่องท่ีเก่ียวกับ
ประเด็นคําถามการวิจัยเพ่ือใหขอมูลอยางรอบดาน 
  ๕) การตรวจสอบขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกวามีความสมบูรณเพียงพอ            
ตอการนําไปวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพ่ือมาเปนแนวคําถามการวิจัยสําหรับการสนทนากลุม
ตอไป 
 ๔.๒ การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผูท่ีมีความรูเก่ียวกับ
องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ระบบการพัฒนาการบริหารงานและหลักธรรมมาภิบาล 
โดยผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบการสัมภาษณ ดังนี้ 
  ๑) การกําหนดรูปแบบคําถามการวิจัยจากขอมูลการสัมภาษณเจาะลึกเพ่ือนํามา    
เปนขอมูลเบื้องตนแกการจัดการสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ 
  ๒) การกําหนดกลุมผูใหขอมูลหลักโดยใชรูปแบบของตัวแทนจากภาคตาง ๆ จํานวน 
๑๖ รูป/คน เปนตัวแทน เพ่ือใหเห็นถึงความหลากหลายและประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมเติมจาก            
การสัมภาษณเชิงลึก 
  ๓) การกําหนดรูปแบบในการสนทนากลุมเฉพาะ โดยผูวิจัยไดกําหนดลักษณะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญท้ังหมด ๑๖ รูป/คน โดยผูเชี่ยวชาญท้ังหมดมีสิทธิจะ    
ต้ังกระทูตอประเด็นคําถามเพ่ิมเติม ซ่ึงหากผูวิจัยมีคําถามสงสัยหรือไมเขาใจเรื่องหนึ่งเรื่อง              
ก็จะสอบถามผูเขารวมสนทนากลุมเพ่ือความชัดเจนตอไป 
  ๔) การตรวจสอบขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ วามีความสมบูรณเพียงพอตอ   
การนําไปวิเคราะหและสังเคราะห และเปนไปตามหลักการวิเคราะหขอมูลโดยลักษณะยืนยัน 
ลักษณะปฏิเสธ ลักษณะยอมรับและปฏิเสธ และลักษณะหาขอสรุปรวมของขอมูลหรือไม๙ 
 
๕. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหและสังเคราะหการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการอิสระ
ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพโดยพบวา  
 หลักธรรมาภิบาลขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ประกอบดวย  
 ๑) หลักนิติธรรมตองมีการออกพระราชบัญญัติองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ กฎ หรือ ระเบียบ รองรับ เพ่ือกําหนดคุณสมบัติ ท่ีมา ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของ

                                           
๙กาสัก เตะขันหมาก, หลักการวิจัยทางสังคมศาสตร: Principle of Social Science, 

(กรุงเทพมหานคร : สุรีวิยาสาสน, ๒๕๕๓), หนา ๙๘. 
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๑๔๒ 
 
คณะกรรมการ ขอบเขตของอํานาจหนาท่ีขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพใหชัดเจน
โดยความมีอิสระในการทําหนาท่ีอยางแทจริงมีอํานาจในการบริหารจัดการงาน ดวยความเปนอิสระ 
ทําการออกคําสั่งและเสนอการลงโทษไดในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม มีความเปนกลาง มีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนทําหนาท่ีบนหลักการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ 
 ๒) หลักคุณธรรมขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ตองมีวิธีการไดมาเปน
กรรมการ เพ่ือทําหนาท่ีใหความเห็นตอโครงการท่ีมีผลกระทบอยางรุนแรงตอทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลมและสุขภาพ อยางวิธีการท่ีบริสุทธิ์ โดยท่ีกระบวนการในการทํางานตองมีความยุติธรรม
และเปนกลาง ไมเขาขางฝายใด ยึดหลักคุณธรรม ซ่ือสัตย ไรผลประโยชนทับซอนท้ังทางตรงและ
ทางออมในการตัดสินใจใหความเห็นการพิจารณาประกอบโครงการมีบรรทัดฐานตอสังคม ภายใต
ประมวลจริยธรรมองคกร ท้ังบุคลากรปฏิบัติงานภายใตหลักคุณธรรม ดวยการนําหลักธรรมปญญา๓ 
มาปรับใชในองคกร 
 ๓) หลักความโปรงใสขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพตองเปนองคกรท่ี
พรอมจะใหมีการตรวจสอบจากกลไก ตางๆ เปดเผยในทุกข้ันตอนการทํางาน ความเห็นของ
คณะกรรมการมีการเผยแพรตอสาธารณะอยางท่ัวถึง รวมท้ังการดําเนินการข้ันตอนตางๆของ
สํานักงาน เชน ทําเปนเอกสารสงใหผูนําชุมชนในพ้ืนท่ี  การจัดทํารายงานประจําป มีการจัดเวทีใน
การเผยแพรความเห็นของคณะกรรมการตอชุมชนและนําเสนอสูสาธารณะโดยวิธีสารสนเทศ 
 ๔) หลักการมีสวนรวมขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพตองมี กิจกรรมใน
ระดับพ้ืนท่ีท่ีจะจัดทําโครงการ หรือพ้ืนท่ีเสี่ยงในความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และสุขภาพเพ่ือความเขาถึงขอมูลในพ้ืนท่ี มีกระบวนการรับฟงและการมีสวนรวม ในการไดขอมูล
อยางท่ัวถึง โดยระยะเวลาการทํางานพิจารณาโครงการตางๆควรเพ่ิมข้ึนมากกวา ๖๐ วันและไมควร
ใหมีการพิจารณาโครงการมากกวา ๑ โครงการในชวงเวลาเดียวกัน ท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีการเขาถึงการมีสวน
รวมใหไดมาก โดยงาย ปราศจากการเลือกปฏิบัติอยูบนหลักของมนุษยธรรม 
 ๕) หลักความรับผิดชอบขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพตองมีความ
รับผิดชอบตอการทํางานในทุกสวนของแตละตําแหนง ตามบทบาทหนาท่ีท่ีถูกกําหนด โดยตอง
บูรณาการรวมกันเพ่ือใหมีศักยภาพสูง ในทุกข้ันตอน เม่ือไดใหการพิจารณาความเห็นตอโครงการ
แลวควรมีการติดตามดูวาโครงการท่ีผานการอนุมัติไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะไวในรายงานการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) และจัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสิ่งท่ี
คณะกรรมการมีมติใหความเห็นใหโครงการจัดทําแกไข เพ่ิมเติมข้ึนตามขอเสนอแนะไว 
 ๖) หลักความคุมคาองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพควรมีอิสระในการใช
ทรัพยากรการบริหารท้ังสี่ดาน (4Ms) เพ่ือสามารถกําหนดวิธีการใชงบประมาณ การบริหารจัดการ
ดานตางๆ ในการจัดทํากระบวนการพิจารณาการใหความเห็นอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา มีการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานท่ีทําเพ่ือทํางานไดเต็มกําลัง
ความสามารถ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
 หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
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เนื่องดวยองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพเปนองคกรท่ีตองมีองคความรูเปนหลักสําคัญ 
เปนองคกรทางวิชาการทางดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสุขภาพเปนการใชความรูใน
ศาสตรหลายดานมาประกอบกันท้ังสังคมศาสตร วิทยาศาสตร มีการใชขอมูลมากมายในการทํางาน 
เพ่ือการวิเคราะห สังเคราะหและตกผลึกขอมูลเพ่ือใหมีความเท่ียงตรง เปนกลาง เปนท่ีเชื่อถือได
ทางสังคมซ่ึงตองเปนการทํางานทางวิชาการเปนสําคัญ ผูวิจัยจึงใช หลักธรรมปญญา ๓ ในการวิจัย
คนหารูปแบบองคกรขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพไดดังนี้ 
 ๑) สุตมยปญญา องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพเปนองคกรอิสระท่ีให
ความเห็นประกอบโครงการบนหลักของขอมูล ขอเท็จจริง องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพจึงจะตองเปนองคกรท่ีรวบรวบขอมูลจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของอยางครบถวนและมาก
เพียงพอ จึงตองมีบุคลากรและหนวยงานท่ีสามารถรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ และองคการอิสระ
ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพจะตองมีอํานาจในการสามารถเขาถึงขอมูลท่ีเก่ียวของกับโครงการได
จากท้ังในสวนของภาครัฐและเอกชน องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพจะตองมีความอิสระ
เปนกลาง เปนท่ีนาไววางในในการใหขอมูลจากประชาชนและหนวยงานตางๆ ตลอดจนองคการ
อิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพจะตองใหความสําคัญกลับแหลงขอมูลทุกประเภทอยางเปนธรรม 
คณะกรรมการตองท่ีเปนผู ฟงมาก อานมาก ท่ีเรียกวา “พหูสูต” ยินดีรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
สิ่งใดท่ีตนยังไมรูหรือไมเชี่ยวชาญก็ตองขอความรูจากผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ บางครั้งการฟงและ
การอานก็อาจจะยังไมเพียงพอ คณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพจึงตองลง
พ้ืนท่ีรับฟงความคิดเห็น เสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนท่ีหรือออกไปดูใหเห็นจริง ในสถานท่ีจริง 
คณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพตองเปนผูแสวงหาความรูเพ่ิมเติมในเรื่องท่ี
ตนยังไมรูยังไมเขาใจเพ่ือสามารถใหความเห็นประกอบโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒) จินตามยปญญา องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพจะตองเปนหนวยงานท่ี
สามารถขัดกรองขอมูล ตรวจสอบความจริงของขอมูลท่ีไดมา องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพควรมีหนวยงานและบุคลากรท่ีสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีไดมา กอนท่ีคณะกรรมการองคการ
อิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพจะนําไปใชในการประกอบการใหความเห็นประกอบโครงการ 
คณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพนั้นตองยืนอยูบนหลักฐานขอมูลท่ีเปนจริง 
จึงมีความสําคัญอยางย่ิงท่ีคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพจะตอง
ดําเนินการตรวจสอบคัดกรองขอมูลใหขอมูลท่ีนํามาใชในการใหความเห็นประกอบโครงการน้ัน
จะตองมีหลักฐานทางวิชาการหรือหลักฐานในเชิงประจักษประกอบ คณะกรรมการองคการอิสระ
ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพจะตองเลือกใชขอมูลท่ีมีการพิสูจนขอเท็จจริงหรือขอมูลท่ีนาเชื่อถือได
ในการนําไปใชเสนอความเห็นประกอบโครงการของคณะการรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ เพ่ือความนาเชื่อถือในองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ตอประชาชนและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๓) ภาวนามยปญญา องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพจะตองมีความเปน
องคกรความรู เปนแหลงรวมความรูทางวิชาการดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
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๑๔๔ 
 
องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพตองเปนองคกรท่ีสามารถใหความรูในเรื่องสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพแกประชาชนหรือหนวยงานตางๆได ประชาชนสามารถนําความรูท่ี
ไ ด จ ากองค ก า ร อิส ระด านสิ่ ง แ วดล อมและสุ ขภ าพไป ใช ใ นการอนุ รั กษ สิ่ ง แ วดล อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และปกปอง ฟนฟูสิ่งแวดลอมจากการถูกทําลายจากกรณีตางๆได 
 การปฏิบัติงานขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพหลังจากท่ีไดมีการให
ความเห็นประกอบโครงการของคณะกรรมการขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพไปแลว 
องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพจะตองมีกระบวนการในการติดตามโครงการท่ีไดรับ
อนุมัติ/อนุญาต นั้น ไดทําตามเง่ือนไข ขอเสนอแนะท่ีคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพไดใหไวในรายงานความเห็นประกอบโครงการนั้นๆแลวหรือไม 
 
๖. อภิปรายผล 
 การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ ทําใหไดขอมูลท่ีสําคัญคือ ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการอิสระดาน
สิ่ งแวดลอมและสุขภาพ ท้ังดานรูปแบบขององคการอิสระดานสิ่ งแวดลอมและสุขภาพ 
คณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพรวมท้ังรูปแบบการปฏิบัติงานขององคการ
อิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเปนองคกรท่ีมีหลักธรรมาภิบาลท้ัง ๖ 
ดาน๑๐ ไดแก ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักความโปรงใส ๔) หลักความมีสวนรวม ๕) 
หลักความรับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุมคา ประกอบกันเปนองครวม เพ่ือใหเกิดเปนรูปแบบ
องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ในการทําหนาท่ีดวยความเปนอิสระท่ีแทจริง สามารถดูแล
ผลประโยชนของประชาชนทางดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสุขภาพไดอยางแทจริง มี
อํานาจทางการปกครองโดยพบวาหลักธรรมาภิบาลดานตางๆนั้นมีความเชื่อมโยงสัมพันธตอการ
ดําเนินการบริหารขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ในการดําเนินงานตอการใช
ทรัพยากรการบริหาร (4Ms) ดังนี้ 
 การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการอิสระดานส่ิงแวดลอม
และสุขภาพ 
 ๑) ดานหลักนิติธรรม 
 เนื่องจากยังไมมีพระราชบัญญัติมารองรับสถานะขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ เพ่ือเปนการสนับสนุนการทํางานขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
คณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพชุดปจจุบัน ยังคงมีสถานภาพเปน
คณะกรรมการชุดเฉพาะกาล จึงไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มท่ีเหมือนองคการอิสระอ่ืนๆตาม

                                           
๑๐สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี (Good 

Governance) รายงานประจําป ๒๕๔๑-๒๕๔๓, (กรุงเทพมหานคร  : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน, ๒๕๔๓), หนา ๒. 
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๑๔๕ 
 
รัฐธรรมนูญ ในการบริหารจัดการทรัพยากรการบริหาร (4Ms) เนื่องจากการดําเนินงานตางๆน้ัน 
ตองผานการไดรับอนุมัติจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมกอนสงผลใหขาดความเปนอิสระอยาง
แทจริงใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและเต็มประสิทธิภาพไมถูกแทรกแซงจากองคกรอ่ืนๆ  
 ฝายบริหารอํานาจรัฐและฝายนิติบัญญัติควรดําเนินการจัดใหมีกฎหมายเพ่ือจะได
กําหนด อํานาจหนาท่ี รูปแบบการปฏิบัติงาน พรอมรายละเอียดตางๆขององคกรใหชัดเจนและมี
การรองรับบทบาท อํานาจหนาท่ีไดตามตัวบทของกฎหมาย มีความเปนธรรมาภิบาล มีความเปน
อิสระท่ีแทจริง สามารถดูแลผลประโยชนของประชาชนไดอยางแทจริง มีอํานาจทางการปกครอง
จากนั้นองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพเองก็ตองมีกฎระเบียบการบริหารจัดการภายใน
องคกรท้ังดาน บุคลากร งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑอยางชัดเจน 
 ดังนั้น การกําหนดรูปแบบการบริหารองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพตาม
หลักธรรมภิบาลท่ีสําคัญในระยะแรกคือ ควรเรงใหมีการบัญญัติเปนกฎหมาย มารองรับองคการ
อิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  และพัฒนาไปเปนองคการมหาชนท่ีมีความอิสระทุกดาน ไมถูก
แทรกแซงจากหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนองคกรท่ีมีหลักนิติธรรมในการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ รัชยา ภักดีจิตต เรื่อง “องคการมหาชนของไทย : การศึกษากลไก และกระบวนการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล” ท่ีวา การศึกษาความยืดหยุนและความคลองตัว ความเปนอิสระ
ทางการบริหาร พบวา องคการมหาชนมีความยืดหยุนและ ความคลองตัวทางการบริหารในระดับ
หนึ่ง แตไมมีความเปนอิสระทางการบริหารอยางแทจริงตามปรัชญา และวัตถุประสงคในการจัดต้ัง
การบริหารงานไดรับการแทรกแซงทางการเมืองท้ังการกําหนดนโยบายการตัดสินใจทางการ
บริหาร๑๑ 
 ๒) ดานหลักคุณธรรม 
 องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพควรเปนองคกรท่ี สงเสริมใหบุคลากรและ
หนวยงานท้ังในสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีคุณธรรมในการดําเนินงานขององคกร เพ่ือ
ประโยชนสวนรวมของการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศควรเปนผูต้ังอยูในศีลธรรมอันดี มีความเปน
กลาง ซ่ือสัตย มีคุณธรรมมีภูมิปญญา ความรู ยึดหลักปญญา ๓ มีประมวลจริยธรรมขององคกร 
 ดังนั้น องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมละสุขภาพตองมีรูปแบบในการทํางานท่ีจัดใหมี
คุณธรรมสอดแทรกในทุกข้ันตอน สอดคลองกับผลการวิจัยของ จิดาภา  เรงมีศรีสุข เรื่อง “ยุทธศาสตร
การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคกลาง” ท่ีวา การกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคกลางมีสาระสําคัญ 
ประกอบดวย วิสัยทัศน คือ “จริยธรรมาภิบาลงานปกครองสวนทองถ่ิน  พัฒนางานคุณภาพ สราง
สังคมคุณธรรม” พันธกิจ คือ การเสริมหนุนกิจการขององคกรทุกมิติงานใหมีจริยธรรมาภิบาลสูงข้ึน

                                           
๑๑รัชยา ภักดีจิตต, “องคการมหาชนของไทย : การศึกษากลไกลและกระบวนการบริหารตามหลัก     

ธรรมาภิบาล”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๔๐). 
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๑๔๖ 
 
สรางเสริมความรูและทัศนคติท่ีดีของบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแล
พฤติกรรมการทํางานของบุคลากรใหมีธรรมาภิบาลและมุงเนนการสรางคานิยมและจิตสํานึกธรรมา   
ภิบาล (Good Governance Mind) ใหเกิดกับบุคลากรทุกคนในองคกร๑๒ 
 ๓) ดานความโปรงใส 
 องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพตองเปนองคกรท่ีสามารถสรางความม่ันใจ
ใหกับประชาชน ถึงความโปรงใสตรวจสอบไดทุกหนวยงานในสังกัดและบุคลากรทุกคน มีแนวทาง
การดําเนินการและแผนการท่ีชัดเจนประชาชนสามารถเขาถึงไดงายไมเลือกปฏิบัติมีมาตรการในการ
เปดเผย โดยมีสาระสําคัญของขอมูล ครบถวน เพียงพอ เชื่อถือไดและทันเวลา เสมอภาค     
 ดังนั้น องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพซ่ึงเปนองคกรท่ีจะตองทํางานรวมกับ         
ภาคประชาชน เพ่ือสรางความไววางใจและเชื่อใจของทุกภาคสวน ความโปรงใสในการทํางาน          
จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง สอดคลองกับผลการวิจับของ พิรัชย ศรีราม เรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนา
ธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” 
ท่ีวา หลักความโปรงใส ในดานการบริหาร การบริการ และการสนับสนุน บุคลากรเทศบาลความ
โปรงใส ผูบริหาร และบุคลากรเทศบาลตองมีความเปนธรรมาภิบาล มีความโปรงใสในการรวมมือ
การบริหารจัดการทุกกิจกรรมของประชาชน ใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดในการบริหาร 
การบริการ ตลอดจนการสนับสนุนบุคลากรเทศบาลตองยึดม่ันในหลักการ ยึดม่ันในหลักคุณธรรม 
และการเสียสละ เพ่ือการบริหารงานใหมีความโปรงใสและเกิดประสิทธิผล 
 ๔) ดานหลักการมีสวนรวม 
 องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพตองเปนองคกร ท่ีเปดโอกาสใหประชาชนและ
ทุกภาคสวนงานทุกฝายสามารถมีสวนรวมในการรับรู การนําเสนอความเห็น ความตองการ ใหขอมูล
และดานอ่ืนๆกับองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพอยางเปนธรรมอยางเทาเทียมและเสมอ
ภาค 
 ดังนั้น องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพนั้นเปนองคกรท่ีจะตองทํางานรวมกับ
ภาคประชาสังคม การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมมีความจําเปนอยางยิ่งในการใหความเห็น
ของคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ฉะนั้น รูปแบบการทํางานขององคการ
อิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพจึงตองเนนการมีสวนรวม ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
สุขุมาลย ประสมศักด์ิ เรื่อง “กลยุทธการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมตามหลัก
พุทธธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน” ท่ีวา การบูรณาการกล
ยุทธการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมกับแนวคิดทฤษฎีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม
ขององคการบริหารสวนจังหวัด พบวาองคการบริหารสวนจังหวัดจําเปนท่ีจะตองมีความรับผิดชอบ

                                           
๑๒จิดาภา  เรงมีศรีสุข, “ยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

ภาคกลาง”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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๑๔๗ 
 
โดยตรงและใหความสําคัญในฐานะท่ีมีบทบาทหลักในการจัดการสิ่งแวดลอมตามนโยบายของ
รัฐบาล และตามกฎหมายท่ีไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
นอกจากนี้ ควรใหองคกรสงฆ องคกรดานสตรี และประชาชนท่ัวไปไดเขามามีสวนรวมในการจัดการ
สิ่งแวดลอมดวย๑๓ 
 
 ๕) ดานหลักความรับผิดชอบ 
 องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพตองรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูเพ่ือประโยชนสวนรวมดวยความเปนอิสระในการดําเนินงานมีจรรยาบรรณ     
ลดความขัดแยง 
 ดังนั้น การทํางานขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพนั้น ตองมีความ
รับผิดชอบตอความเห็นตอโครงการ และ สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ ศิริรัตน คลังเย็น เรื่อง “การบริหารงานสูความเปนเลิศตามหลักพุทธธรรมา      
ภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ท่ีวา ความรับผิดชอบรวมกับระบบการบริหาร ความ
รับผิดชอบรวมกันระหวางประชาชนกับองคการบริหารสวนตําบล มีความสัมพันธกัน เพราะองคการ
บริหารสวนตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนจะตองดําเนินงานโดยรับผิดชอบตอหลัก
กฎหมาย และตอประชาชนในชุมชนทองถ่ิน 
 ๖) ดานหลักความคุมคา 
 องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพตองมีการบริหารจัดการ การใชงบประมาณ
วัสดุอุปกรณอยางคุมคาเพ่ือใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเอ้ืออํานวยตอการ
ทํางานมีแนวปฏิบัติ ท่ีชัดเจน นําขอมูลท่ีไดมาไปขยายผลตอยอด องคความรูและเผยแพร
ประชาสัมพันธ 
 ดังนั้น การทํางานขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพจะเกิดความคุมคาของ
การใชบุคลากร และทรัพยากรอยางท่ีสุด จึงมีความจําเปนตองมีการกําหนดหนาท่ีรับผิดชองของแต
ละบุคคลและหนวยงานใหไดอยางชัดเจนไมมีความซํ้าซอน สอดคลองกับงานวิจัยของ พิรัชย ศรีราม 
เรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนาธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยหลักพุทธธรรมในเขต
จังหวัดภาคกลางตอนบน” ท่ีวา การปฏิบัติหนาท่ีตามยุทธศาสตรการพัฒนา ในดานการบริหาร การ
บริการ และการสนับสนุน บุคลากรเทศบาลมีหนาทีตองปฏิบัติตามกรอบยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว 

                                           
๑๓สุขุมาลย ประสมศักดิ์, “กลยุทธการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธ

ธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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๑๔๘ 
 
ตามอํานาจหนาท่ีของฝายบริหารเทศบาลปฏิบัติตามนโยบายภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีมี
ธรรมาภิบาลการกําหนดเปาหมายและทิศทางขององคกรใหชัดเจน๑๔  
 
๗. ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีสามารถนําผลการวิจัยไปปรับใชในการพัฒนาการบริหารตามหลัก    
ธรรมาภิบาลขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพดังตอไปนี้ 
 
 ๗.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) ผลักดันใหองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ถูกบัญญัติกลับเขาไปไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
 ๒) เรงจัดนํารางพระราชบัญญัติองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม เพ่ือเขาสูกระบวนการ
ออกเปนพระราชบัญญัติ ตอไป 
 ๓) จัดทํากฎหมายและระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของกับองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ เชนกําหนดบทบาทอํานาจหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน จัดทําระเบียบท่ีใชในการบริหาร
จัดการภายในใหสอดคลองกับบทบาทอํานาจหนาท่ีท่ีไดถูกกําหนด บนหลักธรรมาภิบาล 
 ๔) เรงผลักดันใหองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพเปนองคการมหาชน เพ่ือ
ความเปนอิสระอยางแทจริง กอนท่ีกระบวนการจัดทําพระราชบัญญัติจะแลวเสร็จ เพ่ือการ
พัฒนาการบริหารใหบรรลุอยางรวดเร็ว  
 ๗.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑) กระบวนการทํางานตองดําเนินการอยางมีธรรมาภิบาลในทุกข้ันตอน ท้ังการบริหาร
จัดการภายใน และ การทําโครงการตางๆ 
 ๒) เรงประชาสัมพันธบทบาทหนาท่ีขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ให
เปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง และสรางความตระหนักในหนาท่ีรักษาสมดุลสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน
และผูประกอบการ  
 ๓) จัดทําโครงการเชิงรุก ในการสรางความสัมพันธและความเขาใจกับผูมีสวนไดสวน
เสียในพ้ืนท่ี ท่ีคาดวาจะเกิดโครงการท่ีมีผลการทบอยางรุนแรง กอนท่ีจะมีโครงการฯ เกิดข้ึนจริง 
 ๔) ขยายเครือขายเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังการศึกษา
ดานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในชุมชนและวิถีชุมชน (CHIA)  
 ๗.๓ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

                                           
๑๔พิรัชย ศรีราม, “ยุทธศาสตรการพัฒนาธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยหลักพุทธ

ธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).  
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๑๔๙ 
 
 จากการศึกษาวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูลท้ังหมด ทําใหผูวิจัยพบวา ยังมีหลาย
ประเด็นท่ีเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการอิสระดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ เนื่องจากองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพเปนองคกรท่ีพ่ึงเกิด
ข้ึนมาใหม ในระยะเวลาเพียงประมาณ ๔ ป ภายใตทรัพยากรการบริหารท่ีมีขอจํากัด แตมีพันธกิจท่ี
ตองทําหนาท่ีในการใหความเห็นพิจารณาโครงการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอยาง
รุนแรงซ่ึงเปนโครงการขนาดใหญ มีผลตอเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ในวงกวางระดับประเทศ
รวมถึงอาจเก่ียวเนื่องไปยังระบบของสังคมโลกดวย แตในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอจํากัดท่ีไมสามารถ
จะศึกษา   หาคําตอบไดในทุกมิติมุมมองอันหลากหลายประเด็น เพียงศึกษาในขอบเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาวิจัยท่ีกําหนดไวในงานวิจัยนี้เทานั้น ยังมีขอบเขตการศึกษาวิจัยในมิติอ่ืนๆอีกมาก และยังมีผูท่ี
สนใจเขาไปศึกษาองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพนั้น จํานวนนอยมาก ดังนั้น ถานักวิจัย
ทานใด มีความสนใจในประเด็นการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการอิสระ
ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ผูวิจัยจึงขอเสนอมุมมองในประเด็น ดังตอไปนี้  
 ๑) การใชหลักธรรมดานอ่ืนมาบูรณาการเพ่ือการพัฒนาการบริหารงานขององคการ
อิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๒) การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ สามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอการทํางานขององคการอิสระดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพกับชุมชนและภาคสวนอ่ืนๆไดอยางไรบาง 
 ๓) ความพึงพอใจของผู ท่ี มีสวนไดสวนเสียตอการพัฒนาการบริหารงานตาม            
หลักธรรมาภิบาลขององคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

 
 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ 
กาสัก เตะขันหมาก. หลักการวิจัยทางสังคมศาสตร : Principle of Social Science.  

กรุงเทพมหานคร :  สุรีวิยาสาสน, ๒๕๕๓. 
คณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง. ประมวลผลการดําเนินงานของ

คณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง. กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๔. 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ (แกไข
เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน). กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๐. 
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๑๕๐ 
 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี (Good 

Governance) รายงานประจําป ๒๕๔๑-๒๕๔๓. กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๓. 

องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ. ความเห็นประกอบโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจ
กอให เ กิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
(มาบตาพุด) สวนขยาย (ครั้งท่ี ๔). กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ, ๒๕๕๗. 

องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ. ความเห็นประกอบโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจ
กอให เ กิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะเครื่อง
ท่ี ๔- ๗ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
คณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ, ๒๕๕๗. 

 
 (๒) วิทยานิพนธ 
จิดาภา  เรงมีศรีสุข. “ยุทธศาสตรการพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

ภาคกลาง”. วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พิรัชย ศรีราม. “ยุทธศาสตรการพัฒนาธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยหลักพุทธ
ธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”. วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

รัชยา ภักดีจิตต. “องคการมหาชนของไทย : การศึกษากลไกลและกระบวนการบริหารตามหลัก   
ธรรมาภิบาล”. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๐. 

สุขุมาลย ประสมศักด์ิ รศ.. “กลยุทธการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมตามหลัก
พุทธธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน”. 
วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

๒. ภาษาอังกฤษ 
 (I) Book: 
Ernest Dale. Management : Theory and Practice. New York : McGraw-Hill, 1993. 
Chapman. Supervisor Survival Kit. 2nded. California : Science Research Associates, 

1988. 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า 

อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
Development of Biological Resource-Based Products  

at Khungbangkachao in Phrapadaeng District,  
Samut prakan Province, Thailand 

 
ศรีณัฐ  ไทรชมภู 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเสริมข้อมูลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ส ารวจ คัดเลือกผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ 
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก ๒) พัฒนาผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ในกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือก ๓) ประเมิน
มูลค่าของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาเอกสาร 
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชน องค์กรชุมชน เกษตรกร ๓๔ คน นักท่องเที่ยว ๔๐๐ คน 
แล้วสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิจัยพบว่า ๑ ) ผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการคัดเลือกจ านวน ๓  ผลิตภัณฑ์  ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า เรืออีแปะจ าลอง และกะละแม โดยใช้เกณฑ์  อัตลักษณ์วิถี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา มีส่วนประกอบเป็นทรัพยากรของท้องถิ่น และมีแนวคิดสู่ผลิตภัณฑ์ ใหม่     
๒) การจัดอบรม ให้ความรู้ โดยวิทยากรและปราชญ์ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายสามาร
ท าให้ผลิตภัณฑ์พัฒนาและได้รับการรับรองคุณภาพ ๓) การประเมินมูลค่าของผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ทั้ง ๓ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ผลิตภัณฑ์ มะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า เรือ
อีแปะจ าลองคุ้งบางกะเจ้า กะละแมคุ้งบางกะเจ้า  เมื่อมีการพัฒนาแล้วมีผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมข้ึนใน
อัตราร้อยละ ๕๑.๗๑, ๑๕๐.๐๐ และ ๗๓.๗๑ ตามล าดับ และมีคุณค่าจากการที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ สื่อถึงวิถีวัฒนธรรมไทย มีบรรจุภัณฑ์สวยงาม เหมาะเป็นของฝาก    
ค าส าคัญ:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์   ทรัพยากรชีวภาพ   คุ้งบางกะเจ้า 
 

ABTRACT 
 This was a qualitative research study supplemented by quantitative data 
about the development of biological resource-based products at Khung 

                                                           
 ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร        
E-mail: s.nath๒๔๙๙@gmail.com 
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๑๕๕ 
 

Bangkachao, in Phrapadaeng District, Samut Prakan Province, Thailand. The 
objectives of  the study  were 1 ) to survey and select products, and examine the 
quality and standards of these community products, 2 )  to recommend 
improvements  in production  processes and quality control of the selected 
products and 3 ) to determine the  valuation of the selected community products.  
Data were collected from related publications and in-depth interviews with 3 4 
entrepreneurs, community leaders, community organizations and farmers and 400 
consumers. Then, the data obtained were summarized and analyzed.  
 The findings of the study indicated that: 1 ) the three products  selected 
were Bangkachao Namdogmai mango, artificial Ipae boat and Caramel (kalamare) 
based on the criteria of identity, cultural ways, wisdoms, composition of local 
resources, and new product concept; 2 ) training by instructors and local scholars 
and participation of all relevant parties  enhanced product improvement and 
quality assurance processes ; and 3 ) regarding valuation of the community 
products, after their development, the  value of  the three products increased by 
52%, 150% and 74% respectively. The products became more valuable because 
they were of good quality, conveyed Thai culture and were contained in attractive 
packaging, making them suitable as souvenirs.  
Keywords: product development, biological resources, Khung Bangkachao 
 
๑. บทน า 
 ปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความส าคัญกับชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากที่เกิดจากภูมิปัญญา วัฒนธรรม รวมถึงการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ การปรับใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวให้เกิดประโยชน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงเป็น
ผลผลิตที่สร้างรายได้ เพ่ือให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่พัฒนากรเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ 
 “...ขอบใจมาก ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยท างานในหมู่บ้านชนบท และต้องประสบปัญหาต่างๆ 
มากมาย ขอให้ช่วยกันพัฒนาคนให้มีความฉลาด สามารถช่วยตนเองได้... การแนะน าส่งเสริมอาชีพ 
หรือให้ค าแนะน าเรื่องต่างๆ ต้องท าให้บ่อยๆ... ความมั่นคงของประชาชนในชนบทเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
สร้างชาติ และป้องกันประเทศเป็นอย่างดี...” และ 
 พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙  ดังนี้ 
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๑๕๖ 
 

 “...ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร
บุคคล ซึ่งเราสามารถน ามาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้
เป็นอย่างดี ข้อส าคัญ เราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาด... ระมัดระวังใช้ด้วยความ
ประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และ ความถูกต้องเหมาะสม 
โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว....” 
 พ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้าเป็นพ้ืนที่สีเขียวขนาดใหญ่แห่งเดียวมีเนื้อที่ประมาณ ๒๑.๑๐ ตาราง
กิโลเมตร โอบล้อมด้วยล าน้ าเจ้าพระยา ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่เป็นคุ้งน้ า ประกอบกับอยู่
ห่างจากอ่าวไทยเพียง ๒๐ กิโลเมตร ท าให้ได้รับอิทธิพลจากน้ าเค็ม พ้ืนที่จึงมีทั้งน้ าจืด น้ าเค็ม และ
น้ ากร่อย มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพสูงและมีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่ทั้งวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวมอญที่อพยพย้ายถิ่นมาตั้งถิ่น
ฐานในปี พ.ศ. ๒๓๕๘ ที่ยังด ารงรักษาอยู่ถึงปัจจุบัน จนได้รับการยกย่องจาก Time Magazine 
(Asia Version) ให้เป็น “Best Urban Oasis of Asia” ประจ าปี ๒๕๔๙ และยังเป็นปอดที่ผลิต
อากาศบริสุทธิ์ ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนที่หนาแน่นของกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย ถือว่า
เป็นทุนสังคมที่มีอยู่ตามธรรมชาติของคนในพื้นที่  
 ดังนั้น การพัฒนาชุมชนให้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเกิด
ความรัก หวงแหน บ ารุงรักษาทรัพยากรอันล้ าค่าที่มีอยู่เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชน
ของตนและมวลมหาประชาชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่จึงเป็นวิธีการ
หนึ่งที่ท าให้ทรัพยากรอันล้ าค่านี้ยังคงอยู่ และเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 
๒. วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 ๒.๑ คัดเลือกผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าที่ได้รับการคัดเลือก  
 ๒.๒ พัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ในกระบวนการผลิต และการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุ้งบางกะเจ้าที่ได้รับการคัดเลือก และ  
 ๒.๓ ประเมินมูลค่าของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าที่ได้รับการคัดเลือก   
 
๓. วิธีการวิจัย 
 ๑. ศึกษาบริบทของชุมชนและผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชุมชน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า ท าการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์ สื่อถึงวิถี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ส าหรับผลิตภัณฑ์ทางอาหาร มีการตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ 
และศึกษากระบวนการผลิต จ านวน ๓ ผลิตภัณฑ์ 
 ๑.๒ ศึกษา ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๑.๓ ลงพื้นที่ส ารวจ สัมภาษณ์ จัดเวทีประชุม และสอบถาม จาก 
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๑๕๗ 
 

 -ผู้น าชุมชนที่เป็นทางการ ได้แก่สมาชิกสภาจังหวัด เกษตรอ าเภอ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พัฒนากร ก านัน รวมจ านวน ๑๖ คน  
 -ผู้น าชุมชนที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เกษตรกรรายใหญ่ รวมจ านวน ๑๘ คน 
 -จัดเวทีประชุมกับ นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ พาณิชย์จังหวัด นักวิชาการ พัฒนากร 
สมาชิกผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุมชน รวมจ านวน ๕๑ คน  
 -กลุ่มผู้บริโภค จ านวน ๔๐๐ คน 
 ๒. การพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ในกระบวนการผลิต และการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุ้งบางกะเจ้าที่ได้รับการคัดเลือก โดย 
  ๒.๑ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อของผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้มี
ความสวยงาม เหมาะสม ตามแนวความคิดสร้างสรรค์ในการใช้สีที่ได้มาจากบทบัญญัติต่าง ๆ ที่มีมา
แต่โบราณ (Evans. ๑๙๙๑) 
  ๒.๒ จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุม
คุณภาพ เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุ้งบางกะเจ้า  
  ๒.๓ สอบถามผู้บริโภคจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐๐ คน เพ่ือให้ทราบ ๑) ปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่ คุ้งบางกะเจ้า 
๒) ความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๓) ความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
จากฐานทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า 
 ตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) ของ Kotler (2003) ที่ว่าส่วน
ประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ Product, Price, Place, and Promotion 
  ๒.๔ จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนมีแนวทางใน
การท า Business Matching รวมทั้งมีโอกาสน าเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และแสวงหาช่องทางใหม่ที่เหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ ผู้น า
ชุมชน องค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยพาณิชย์จังหวัด นักวิชาการ 
พัฒนากร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน ๕๑ คน 
 ๓. การประเมินมูลค่าของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าที่ได้รับการคัดเลือก  
ใช้วิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ และการประเมินคุณค่าทางวัฒนธรรม 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่เป็นผู้น าชุมชนที่เป็นทางการ ได้แก่ 
 สมาชิกสภาจังหวัด เกษตรอ าเภอ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนากร ก านัน ใน
พ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้าทั้ง ๖ ต าบล   
 ผู้น าชุมชนที่ ไม่เป็นทางการ ได้แก่ ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เกษตรกร  เกษตรกรในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้าทั้ง ๖ ต าบล และกลุ่มกลุ่มผู้บริโภค  
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๑๕๘ 

 
 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๔ คน ได้แก่ ๑) กลุ่มผู้น าเกษตรกร จ านวน ๑๖ คน       ๒) 
กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพการเกษตร จ านวน ๑๘ คน และผู้ที่เข้าร่วมกันจัดเวทีชุมชน ๖ ต าบล 
กลุ่มกลุ่มผู้บริโภค จ านวน ๔๐๐ คน  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ตรวจสอบ และรับรองข้อมูล ระดม
ความคิดเห็น อภิปราย และสรุปผลร่วมกับนักวิจัย 
 
๔. ผลการวิจัย 
 ผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ ในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ผลจากการส ารวจ คัดเลือกผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุ้งบางกะเจ้าที่ได้รับการคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
  ๑.๑ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน OTOP 
ปี ๒๕๕๕ และจากการลงพ้ืนที่ส ารวจ พบว่ามีผู้ประกอบการที่คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์พิจารณา
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา วิถีวัฒนธรรม ทรัพยากรของท้องถิ่น มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รวม
จ านวน ๔๒ ราย แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) ประเภทของใช้จ านวน ๘ ราย ๒) ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ จ านวน ๑๖ ราย ๓) ประเภทอาหาร จ านวน ๑๐ ราย ๔) ประเภทพืช จ านวน ๘ ราย   
  ๑.๒ การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ โดยน าแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ วันรัตน์ 
จันทกิจ และชุมชน มาพิจารณาประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นพ้ืนที่คุ้งบางกะ
เจ้า ผลการพิจารณาได้เกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ดังนี้ ๑) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงความเป็นอัต
ลักษณ์วิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ๒) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความโดดเด่นของ
พ้ืนที่ ๓) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของทรัพยากรท้องถิ่น  ๔) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดสู่
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือประโยชน์ทางการตลาด และน าเกณฑ์ทั้ง ๔ ข้อ มาจัดท าตารางวิเคราะห์ โดย
ประยุกต์ใช้ตารางการวิเคราะห์เลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ของ วันรัตน์ จันทกิจ ได้ผลิตภัณฑ์ จ านวน ๓ 
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า ผลิตภัณฑ์เรืออีแปะจ าลอง และผลิตภัณฑ์กะละแม 
มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์คือ 
   ๑.๒.๑ ผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า มีแหล่งผลิตอยู่ในพ้ืนที่สี
เขียวคุ้งบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง ที่อยู่ห่างจากปากอ่าวไทยเพียง ๒๐ กิโลเมตรท าให้น้ าเค็ม
ท่วมถึงบางช่วงเวลา จึงเป็นพ้ืนที่มี ๓ น้ า คือน้ าจืด น้ ากร่อย และน้ าเค็ม ประกอบกับลักษณะดิน
เป็นดินปากแม่น้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ อาชีพท าสวนผลไม้จึงเป็นวิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นภูมิ
ปัญญาที่สืบทอดต่อกันมา รวมถึงการค้นพบว่ามะม่วงน้ าดอกไม้นี้ เป็นพันธุ์พระประแดง/พันธุ์เขียว
นวล ซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของพ้ืนที่ มีรสชาติที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แตกต่างจากแหล่งผลิตอ่ืน ผู้วิจัย
จึงร่วมกับส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และชุมชน ด าเนินการ
พัฒนาและยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา และขึ้นทะเบียนส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “มะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า” แล้ว จึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถออกสู่ตลาดในระดับชาติและนานาชาติ  
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๑๕๙ 
 

   ๑ .๒ .๒  ผลิตภัณฑ์ เรืออีแปะจ าลองคุ้งบางกะเจ้า สามารถสื่อถึงวิถี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น เนื่องจากพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้ามีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านอ้อมคุ้งบางกะเจ้าทั้ง 
๖ ต าบล และในแต่ละต าบลมีล าคลองจ านวนหลายสายที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจร และขนส่งพืชพรรณ
จากสวนออกไปจ าหน่าย ชุมชนคุ้งบางกะเจ้ามีความสัมพันธ์กับสายน้ า มีความช านาญในการใช้เรือ
เป็นพาหนะ รวมทั้งการต่อเรือให้มีขนาดพอเหมาะแก่การใช้งาน เช่น เรืออีแปะ เรืออีแปะจ าลองจึง
เป็นตัวแทนของชุมชนที่สัมพันธ์กับสายน้ า เป็นภูมิปัญญาในการคิดค้น เป็นสิ่งประดิษฐ์ให้มีความ
สวยงาม กะทัดรัด โดยใช้วัสดุเหลือใช้ของท้องถิ่น สามารถเป็นของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่
ผู้บริโภคได้ 
   ๑ .๒ .๓  ผลิตภัณฑ์กะละแมคุ้งบางกะเจ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงวิถี
วัฒนธรรมทั้งของชาวไทยและชาวมอญในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า เป็นขนมพ้ืนบ้านโบราณที่อร่อย มี
รสชาติกลมกล่อม หารับประทานได้ยาก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าในช่วงเทศกาลส าคัญ เป็นเคล็ดทางภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษที่เชื่อมความสามัคคีในหมู่พ่ีน้องและเพ่ือนบ้านในการกวนกะละแม เพราะเป็น
กิจกรรมที่ต้องใช้แรงคนและใช้เวลากวนมากถึง ๘ ชั่วโมง ส่วนประกอบส่วนใหญ่มีอยู่ในท้องถิ่นท า
ให้ได้ของสดใหม่ สามารถผลิตสู่ตลาดภายนอกได้หากมีการพัฒนารสชาติ รูปแบบและบรรจุภัณฑ์ 
  ๑.๓ ผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุ้งบางกะเจ้าที่
ได้รับการคัดเลือก ๓ ผลิตภัณฑ์ พบว่า 
  ๑.๓.๑ ผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า มีคุณภาพความโดดเด่นและอัต
ลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และจากการประกวดมะม่วงน้ าดอกไม้สุก รางวัลที่ ๑ เป็นมะม่วงน้ าดอกไม้ที่มี
แหล่งผลิตจากพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เสมอ 
  ๑.๓.๒ ผลิตภัณฑ์เรืออีแปะจ าลองคุ้งบางกะเจ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทักษะการ
ประดิษฐ์ด้วยมือ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากความประณีต ความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือให้ได้มาตรฐานก่อนออกจ าหน่าย 
  ๑.๓.๓ ผลิตภัณฑ์กะละแมคุ้งบางกะเจ้า ได้มาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย” (Clean Food Good Taste) จากส านักสุขาภิบาล กรมอนามัย และได้ผ่านการตรวจ 
วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กะละแมคุ้งบางกะเจ้า จากห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้ว 
 ๒. การพัฒนาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ หรือองค์ความรู้ในกระบวนการผลิต และการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุ้งบางกะเจ้าที่คัดเลือก มีดังนี้ 
  ๒.๑ ผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า ได้พัฒนาโดยการจัดอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกรชาวสวนมะม่วง เรื่ององค์ความรู้ในการดูแลผลผลิตและการควบคุมคุณภาพของมะม่วง 
การป้องกันศัตรูพืช การใช้ถุงคาร์บอนห่อมะม่วงเพ่ือป้องกันศัตรูพืชและเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลผลิต 
การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนมะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มช่วยกันพัฒนา โดย
การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน ชุมชนท้องถิ่น เกษตรกร อ าเภอพระประแดง เกษตรจังหวัด เกษตร
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อ าเภอ หมอดิน ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร 
  ๒.๒ ผลิตภัณฑ์เรืออีแปะจ าลองคุ้งบางกะเจ้า มีการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณค่า
ทางด้านวิถีวัฒนธรรมของเรืออีแปะในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า การควบคุมคุณภาพการผลิตภัณฑ์จากการ
ไม่มีต้นแบบและพัฒนาโดยการสร้างต้นแบบเรือเพ่ือให้ได้มาตรฐานเดียวกัน การประดิษฐ์
องค์ประกอบในเรือได้แก่สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ภัณฑ์จิ๋วที่สื่อถึงวิถีวัฒนธรรมชาวสวนใส่เรือเพ่ิม 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าให้แก่ผลิต 
  ๒ .๓ ผลิตภัณฑ์กะละแมคุ้งบางกะเจ้า จัดให้มีการสาธิตและให้ความรู้ด้าน
กระบวนการผลิตแก่ชุมชน ปรับส่วนประสมของกะละแมเพ่ือให้มีรสชาติอร่อยขึ้น และรสชาติใหม่
โดยการโรยงาด า งาขาว และเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเพ่ือให้มีความหลากหลาย ปรับบรรจุภัณฑ์ให้
สามารถบริโภคหมดในแต่ละครั้งโดยบรรจุใส่ซอง 
  ๒.๔ ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ต่อการ
พัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์  
 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
อายุ ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับ
ราชการ และมีรายได้อยู่ระหว่าง ๑๕,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าชุมชนเพ่ือ
รับประทานเอง ในวงเงินการซื้อต่อครั้ง ๒๕๑-๕๐๐ บาท โดยรับข้อมูลและตัดสินใจด้วยตัวเอง 
 ผลการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า กะละแมมีบรรจุ
ภัณฑ์ที่สวยงาม มีรสชาติอร่อย เรืออีแปะมีรูปทรง ขนาดพอเหมาะและมีสีสันสวยงาม มีประวัติ
เรื่องราวที่น่าสนใจ มะม่วงน้ าดอกไม้มีบรรจุภัณฑ์สวยงาม มีความน่าเชื่อถือในคุณภาพการผลิต 
 ผลการศึกษาข้อมูลระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน
พบว่าด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับเห็นด้วยระดับมากที่สุด ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด
และช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับเห็นด้วยระดับมาก  
 ๓. การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าที่
ได้รับการคัดเลือก ดังนี้  
 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของผลิตภัณฑ์ก่อนการพัฒนา พบว่า ผลตอบแทน
สุทธิต่อปีของผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้าเท่ากับ ๒๐,๗๘๔ บาท ผลตอบแทนสุทธิต่อปี
ของเรืออีแปะคุ้งบางกะเจ้าเท่ากับ ๔,๐๐๐ บาท ผลตอบแทนสุทธิต่อปีของกะละแมคุ้งบางกะเจ้า
เท่ากับ ๙๕,๘๕๐ บาท 
 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของผลิตภัณฑ์หลังการพัฒนา พบว่า ผลตอบแทน
สุทธิต่อปีของผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้าเท่ากับ ๓๑,๕๓๑ บาท ผลตอบแทนสุทธิต่อปี
ของเรืออีแปะจ าลองคุ้งบางกะเจ้าเท่ากับ ๑๐,๐๐๐ บาท ผลตอบแทนสุทธิต่อปีของกะละแมคุ้งบาง
กะเจ้าเท่ากับ ๑๖๖,๕๐๐ บาท 
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๑๖๑ 
 

 สรุปว่า ผลิตภัณฑ์ทั้ง ๓ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ผลิตภัณฑ์ มะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า เรือ
อีแปะจ าลองคุ้งบางกะเจ้า กะละแมคุ้งบางกะเจ้า  เมื่อมีการพัฒนาแล้วมีผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมข้ึนใน
อัตราร้อยละ ๕๑.๗๑, ๑๕๐.๐๐ และ ๗๓.๗๑ ตามล าดับ 
 ส่วนคุณค่าของผลิตภัณฑ์ทั้ง ๓ ผลิตภัณฑ์ พบว่า ๑) มะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้าเป็น
มะม่วงที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อยแตกต่างจากแหล่งผลิตอ่ืน เมื่อเทียบกับราคาแล้วขายไม่แพง และ
จากการพัฒนาท าให้มะม่วงมีคุณภาพและมีมาตรฐานมากขึ้น ได้ยืนจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ประกอบกับการได้รับรางวัลประกวดความหวานอร่อยของมะม่วงน้ าดอกไม้ติดติดกัน จึง
สร้างชื่อเสียง สร้างรายได้ให้ชุมชน ๒) คุณค่าของผลิตภัณฑ์เรืออีแปะคุ้งบางกะเจ้า พบว่า มีมูลค่า
ด้านจิตใจที่สื่อถึงวิถีวัฒนธรรมไทย เมื่อมีการพัฒนาบอกเล่าเรื่องราวและการใช้วัสดุธรรมชาติจึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่า ๓) คุณค่าของผลิตภัณฑ์กะละแมคุ้งบางกะเจ้า พบว่า ผลิตภัณฑ์มีความอร่อย มี
คุณค่าด้านจิตใจสื่อวิถีวัฒนธรรมความสามัคคี มีบรรจุภัณฑ์สวยงามพกพาได้สะดวก เหมาะเป็นของ
ฝาก 
 
๕. อภิปรายผล 
 ผลจากศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ ในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 ๑. ประเด็นการส ารวจ คัดเลือกผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ในพ้ืนที่คุ้งกะเจ้า ผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์จากการที่ส ารวจและขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนมีจ านวนมากถึง ๔๒ รายการ 
ส่วนใหญ่เป็นผลอันเนื่องมาจากการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔ ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นสามารถสร้างงาน 
สร้างรายได้ จากภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น จากการศึกษาเพ่ือคัดเลือกผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือการพัฒนา โดยใช้เกณฑ์ อัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ความโดดเด่น มีส่วนประกอบของทรัพยากรท้องถิ่น และมีแนวคิดสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นหลักใน
พิจารณาดัดเลือก สอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์๑ ที่ว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
แสดงถึงข้อมูลอัตลักษณ์ไทยนั้น ประกอบด้วย วิถีชุมชนและสังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ ที่ว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรใช้เกณฑ์ แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ สื่ออัตลักษณ์เบื้องหลัง 
คุณค่าผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้บริโภค ได้เปรียบคู่แข่ง เป็นหลักการพิจารณาเพ่ือ
คัดเลือก จึงได้ผลิตภัณฑ์ของพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้าที่มีความโดดเด่น ๓ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
มะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า ผลิตภัณฑ์เรืออีแปะจ าลองคุ้งบางกะเจ้า และผลิตภัณฑ์กะละแมคุ้ง
บางกะเจ้า  
                                                           

๑ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, การคิดเชิงสร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย, ๒๕๕๓), หน้า 
๕๓. 
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๑๖๒ 
 

 ส่วนประเด็นการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุ้งบางกะเจ้าที่
ได้รับการคัดเลือก ได้มีการด าเนินการพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และ
สถานศึกษา สมาชิกกลุ่มต้องมีความรู้ เข้าใจและเห็นความส าคัญเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
เป็นหลัก และมีกระบวนการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่การพัฒนา โดยการมีส่วน ร่วมและ
ยอมรับของสมาชิกกลุ่ม ประกอบกับการด าเนินการเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะต้องมีความสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๒. ประเด็นการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ในกระบวนการผลิต และการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุ้งบางกะเจ้าที่คัดเลือก 
 การพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์โดยการจัดให้ผู้ประกอบการ ได้รับองค์ความรู้ใน
กระบวนการผลิต ได้แก่การจัดอบรม หรือมีการสอดแทรกข้อเสนอแนะในระหว่างร่วมกิจกรรม หรือ
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือกันในกลุ่ม สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
ได้มากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ธัญภรณ์ เกิดน้อย๒ และการพัฒนาท าให้เกิดการรวมตัวเป็น
กลุ่ม ทั้งจากองค์กรชุมชนและหน่วยงานภายนอก มีการระดมความคิดเพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
รวมทั้งปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นการพัฒนาเชิงบูรณาการสู่ชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญอนันต์  
พินัยทรัพย์๓  และการคัดเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นด้าน อัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่น มีส่วนประกอบของทรัพยากรท้องถิ่นที่มีคุณค่า และมีแนวคิดสู่
ผลิตภัณฑ์ใหม่ สอดคล้องกับแนวคิดของ เบญจวรรณ บวรกุลภา๔ ที่ว่านักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภคตัด
สินค้าซื้อผลิตภัณฑ์เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลยุทธ์การพัฒนาควรมีความแปลก
ใหม่ มีมาตรฐานโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของ บริษัท ชูโอ เซ็นโก 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)๕ ที่ว่าสิ่งที่ต้องเร่งรีบท าการพัฒนาคือ ให้มีความเป็นสากลทั้งรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 

                                                           
๒ ธัญภรณ์ เกิดน้อย และคณะ, “การส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการพัฒนาต ารับอาหารสุขภาพโดยใช้

ผลผลิตในท้องถิ่น”, รายงานการวิจัย, (เชยีงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๘), หน้า ๓๕. 
๓ บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และพลาพรรณ ค าพรรณ์, “ชุมชนเข้มแข็ง กระบวนการสร้างสรรค์คืนพลังสู่

ชุมชน หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 
๒๕๔๙), หน้า ๔๒. 

๔ เบญจวรรณ บวรกุลภา, “กลยุทธ์ตลาดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยในแหล่งท่องเที่ยวชาวฝั่งทะเลภาค
กลาง”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๒), หน้า ๒๖. 

๕ ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ ากัด (บริษัทมหาชน), “การประเมินโครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์” ในเขตภาคเหนือ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 
๒๕๔๖), หน้า ๗๒. 
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๑๖๓ 
 

 ๓. ประเด็นประเมินมูลค่าของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าที่ได้รับการ
คัดเลือก   
 ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าเมื่อผ่านการพัฒนาคุณภาพ และน าความโดดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์กับลักษณะเฉพาะของทุนทางวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และทรัพยากรท้องถิ่น มาเชื่อมโยง
สร้างความโดดเด่นให้กับผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ให้เด่นชัดมากขึ้น ท าให้มูลค่าของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความค านึงถึงความต้องการของตลาดในช่วงเวลานั้น และควรมองถึงอนาคต
ประกอบกันเป็นระยะ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมอยู่ในตลาดอย่างยั่งยืน  และการพัฒนาควรเน้น
ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งหมายถึงการออกแบบ เปลี่ยนรูปลักษณ์ เพ่ิมทางเลือก ซึ่งทั้ง
มวลต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วย และแนวคิดของ ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว๖ ที่ว่า การพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จะประสบความส าเร็จไม่ได้ถ้าปราศจากการพัฒนาทุนวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรม
เป็นสินทรัพย์ที่มีการฝังตัวและให้คุณค่าทางวัฒนธรรม ธุรกิจสามารถน าทุนวัฒนธรรม เช่น เรื่องราว 
(Story) เนื้อหา (Content) ของวัฒนธรรมมาสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของตนโดยผ่านการ
ใช้ทุนวัฒนธรรมสร้างความแตกต่าง หรือจุดขายให้กับสินค้าและสามารถน าไปเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ได้ด้วย 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ผลจากการวิจัย การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากร
ชีวภาพ ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. เพ่ิมจ านวนสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ท้ัง ๓ ผลิตภัณฑ์ แต่ละผลิตภัณฑ์ร่วมกันพัฒนาองค์
ความรู้ในการผลิต เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือให้สามารถเพ่ิม
จ านวนผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นเพ่ือรองรับความต้องการของตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับชาติ
และนานาชาติต่อไป 
 ๒. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้าพระประแดง ควรด าเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมจัดท า (ร่าง) ระเบียบการให้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบาง
กะเจ้า เนื่องจากต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของข้อก าหนดของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 ๓. จัดให้มีที่ตั้งส านักงานวิสาหกิจชุมชนมะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า เพ่ือให้บริการแก่
เกษตรกรในพ้ืนที่ทั้งด้านองค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร การตรวจสอบและให้ตราสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์มะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้าเพ่ือรับรองตามมาตรฐาน ตัวกลางประสานระหว่าง
ผู้ผลิตกับผู้บริโภค 

                                                           
๖ ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว, “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและโอกาสทางธุรกิจ”, รายงานการวิจัย, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๔), หน้า ๓๘. 
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๑๖๔ 
 

 ๔. ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้ต่อเนื่อง ให้ชุมชน องค์กรท้องถิ่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักท่องเที่ยวรับรู้ข้อมูล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์และสื่อสารวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 ๕. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ควรได้รับการพัฒนาต่อยอดต่อไปช่วงเวลาหนึ่ ง จนกว่า
ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สามารถดูแลและช่วยตนเองได้ก่อน เพ่ือความยั่งยืนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาท้องถิ่น  
 ๖. ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้ 
  ๖.๑ ด้านผลิตภัณฑ์ ควรก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการผลิต 
ต้องมีรสชาติ และประโยชน์ทางโภชนาการ 
  ๖.๒ ด้านราคา ควรก าหนดกลยุทธ์ให้ราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพ และ
มีมาตรฐาน และหากมีการให้ข้อมูลว่าเป็นสินค้าเพ่ือชุมชน และเพ่ือสิ่งแวดล้อม จะสามารถสร้าง
ความเต็มใจจ่ายเพ่ิมได้ 
  ๖.๓ ด้านการส่งเสริมการตลาด  ควรก าหนดกลยุทธ์ผ่านการแนะน าและให้ข้อมูล
โดยผู้ขาย เพ่ือให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน การโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 
โบรชัวร์ วารสาร  และสื่ออ่ืนๆ และควรมีการรับประกันสินค้า 
  ๖.๔ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรก าหนดกลยุทธ์ มีบริการส่งสินค้ามีหน้าร้าน
แสดง เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถสัมผัส และทดลองสินค้าได้ 
 ในภาพรวมของการบริหารจัดการส่วนประสมการตลาด ควรให้ความส าคัญกับผู้บริโภคที่
มีรายได้อยู่ระหว่าง ๑๕,๐๐๑–๓๐,๐๐๐ บาท ในกลุ่มอาชีพรับราชการ การศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในช่วงอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี เป็นหลัก ซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่เหมาะสมกับการ
ด าเนินการกลยุทธ์ทางการตลาดมากที่สุด 
 ๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการด าเนินการเพ่ิมช่องทางทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการพัฒนา และมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ เพ่ือให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรลุตาม
เป้าหมาย รวมทั้งค านึงถึงความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา    ทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วย 
 ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการบูรณาการ เพ่ือก าหนดนโยบายและมาตรการการ
สนับสนุน ส่งเสริมการผลิตและการตลาดให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 ๓. จัดให้มีศูนย์บริการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจที่เข้าไป
ในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า หรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของพ้ืนที่ จัดบริการอบรม ส่งเสริมการผลิต
ที่ได้มาตรฐานเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
 ๔. จัดให้มีการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ โดยปรับหรือเปลี่ยนให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย 
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมรูปลักษณ์ที่ใหม่มีความเหมาะสมกับสภาพของสังคมและตลาด 
 การวิจัยครั้งนี้มีประโยชน์และได้ผลเป็นรูปธรรม แก่สังคมและประชาชนในพ้ืนที่คือท าให้
ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตของชุมชนใน
ระดับชาติและนานาชาติ ได้รู้จักพ้ืนที่และคุณค่าวิธีวัฒนธรรมไทย  
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Central Government Intervention to Local Government Organizations: 
The case study of Parknum Samutprakarn and Kalasin Municipalities 
การแทรกแซงของรัฐบาลกลางต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาล

เมืองปากน ้าสมุทรปราการ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
 

Major Chalermpol Saributra 

ABSTRACT 
 This study has the following four objectives 1. To examine the nature of 
intervention in local administrative organizations through public policy,2. To 
determine the implications of central government intervention with regards to 
contents and execution of the local administrative development plans, 3. To 
investigate the patterns of local administrative adaptation in response to central 
government intervention; and 4. To study local administrative organizations’ 
problems and obstacles, and identify recommendations that may be useful to 
management of municipalities’ affairs. The time frame of this research is from the 
fiscal year 2011 – 2013. The researcher focuses on two forms of qualitative 
research: 1) documentary research such as theoretical concepts, legal framework, 
and academic documents in foreign countries and Thailand and 2) in-depth 
interviews of elected administrators such as mayors, chief government officials and 
municipal assembly members, including the president of the municipal assembly. 
The researcher’s findings lead to the following response to the four objectives. 
        Regarding the first objective, the research reveals that the public policy 
during Prime Minister Yingluck Shinawatra’s premiership is consistent with the 
directive principles of fundamental state policies in accordance to the Constitution 
of the Kingdom of Thailand. Despite the fact that such public policy is beneficial to 
the state, official mandates issued by the Ministry of Interior and the Department of 
Local Administration to local government organizations can be considered a 
drawback and regarded as intervention on the administrative rights of local 
government organizations. Such practice contradicts the principle of local 

                                                           

  A  student of doctoral program in public administration ( public policy) school of 
public administration, NIDA. 
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governance, which states “local administrative organizations should have the liberty 
to manage its own region in accordance to the law,” and goes against various legal 
documents such as the State Administration Act, B.E. 2534, the Municipality Act, B.E. 
2496, and the Determining Plans and Process of Decentralization to Local 
Government Organization Act, B.E. 2542. These public policies allow the central 
government to excessively control and oversee local government organizations and 
limit local government organizations’ abilities to earn revenues on their own. 
        As for the second objective, the research discovers that (1) impacts on 
budget: both municipalities were slightly affected, because only one percent or two 
million Baht of the two hundred million Baht annual budget were used to satisfy 
government intervention; (2) fiscal impacts: The two municipalities were greatly 
affected because the central government retains its authority on revenue collection 
and distributes such earnings to local administrations in the form of subsidy and 
revenue share from government agencies, totaling approximately 80 percent of the 
annual revenue. The remaining 20 percent comes from local administrators’ own 
effort; (3) impacts on the execution of municipal development plan: both 
municipalities were greatly affected by official mandates issued by the Ministry of 
Interior and the Department of Local Administration, which provide a directive for 
local administrative organizations to carry out public policy projects. In addition, the 
research suggests that Park Num Samut Prakarn Municipality has been influenced by 
informal political intervention. For instance, central government politicians 
commanded the municipality to enlist community members to participate in 
political events from time to time. Such informal intervention puts the municipality 
in an uncomfortable position, because the activities are not included in the 
municipal development plan. 
 Concerning the third objective, the research indicates that there are two 
scenarios the municipalities used to adapt to government intervention. In the first 
scenario, both municipalities are able to make proper adjustments in accordance to 
public policies set forth by the government without obstructing such policies. In the 
second scenario, municipalities are not able to properly adjust their perspective 
and mentality to government intervention because such intervention lowers the 
municipal expense budget by the amount that could have been spent on 
additional public service. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยรวม ๔ ประการ คือ (๑) เพ่ือศึกษาการแทรกแซง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านแนวนโยบายของรัฐ (๒) เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อเนื้อหาสาระและ
การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการแทรกแซงของรัฐบาล (๓) 
เพ่ือศึกษาลักษณะแนวทางการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการแทรกแซงของรัฐบาล 
และ (๔) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็น
ประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาล ในด้านระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจั ยเชิง
คุณภาพ จากการวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบ (Findings) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
สรุปได้ดังนี้ 
 ๑) นโยบายรัฐบาล (สมัยที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี) นับเป็น
นโยบายที่สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ทุ กประการ และเป็ นน โยบายที่ ดี  แต่ การที่ มี หนั งสื อสั่ งการของ
กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสั่งการลงไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น นับเป็นข้อเสีย นับเป็นการแทรกแซงก้าวล่วงอ านาจอิสระในการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขัดหลักแนวคิดทฤษฎีที่ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจอิสระใน
การบริหารงานที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนดไว้ และยังมีกฎหมายที่ส าคัญหลายฉบับ 
ได้แก่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พ.ร.บ.การ
กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการควบคุมก ากับดูแลท้องถิ่นมาก
จนเกินไป และกระจายอ านาจในด้านการจัดหารายได้ด้วยตนเอง ที่ยังอยู่ในระดับน้อยมาก 
 ๒) ผลกระทบด้านงบประมาณ ทั้ง ๒ เทศบาลดังกล่าว ได้รับผลกระทบน้อย เพียงร้อย
ละ๑ หรือวงเงินงบประมาณ ๒ ล้านบาท ของงบประมาณประจ าปี ๒๐๐ ล้านบาท (๒) ผลกระทบ
ด้านการคลัง ทั้ง ๒ เทศบาลดังกล่าวได้รับผลกระทบมาก เพราะรัฐบาลรวมศูนย์อ านาจในการจัดหา
รายได้ไว้เป็นส่วนใหญ่ แล้วจัดสรรรายได้ให้แก่ท้องถิ่นในรูปแบบของเงินอุดหนุนและเงินรายได้ที่
หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ แล้วแบ่งให้ท้องถิ่น รวมทั้งสิ้นประมาณ ร้อยละ ๘๐ และให้ท้องถิ่นจัดเก็บ
เองเพียงร้อยละ ๒๐ ของเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณทั้งสิ้น (๓) ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้ ง ๒ เทศบาลดังกล่าวได้รับผลกระทบมาก โดยหนั งสือสั่ งการของ
กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งการให้ท้องถิ่นปฏิบัติงานตาม
โครงการที่ระบุไว้ในหนังสือส่ังการตามแนวนโยบายของรัฐ นอกจากนี้ ยังพบว่า เทศบาลเมือง
ปากน้ าสมุทรปราการได้รับผลกระทบจากการแทรกแซงทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการด้วย เช่น 
นักการเมืองระดับชาติสั่งให้จัดราษฎรไปร่วมชุมนุมหรือร่วมท ากิจกรรมทางการเมืองอยู่บ่อยครั้ง ท า
ให้เทศบาลอึดอัด เพราะเป็นกิจกรรมที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล 
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 ๓) การปรับตัวของเทศบาลมี ๒ ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่ ๑ การปรับตัวได้ดีในการ
ปฏิบัติงานของทั้ง ๒ เทศบาล เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ไม่ให้มีการขัดนโยบายของรัฐ
เกิดขึ้น ส่วนในลักษณะที่ ๒ การปรับตัวไม่ได้ดีในด้านความรู้สึกหรือด้านทัศนคติเนื่องจากการ
แทรกแซงของรัฐบาลท าให้งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลลดลง เพราะถูกเบียดบังไป แทนที่จะได้
น าเงินรายได้ดังกล่าวไปจัดท าบริการสาธารณะได้มากยิ่งขึ้น 
 ส าหรับข้อเสนอแนะ ประการแรก ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ (๑) รัฐบาลควร ยกเลิก
การแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของหนังสือสั่งการหรือด้วยวาจา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สั่งการลงไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรปล่อยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจอิสระในการพิจารณาสั่งการ
การปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของรัฐที่เห็นว่ามีความเหมาะสมแก่ท้องถิ่น (๒) ควรปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นมีอ านาจในการจัดหารรายได้เพ่ิม
สูงขึ้น เพ่ือท้องถิ่นจะน าเงินรายได้ไปจัดบริหารสาธารณะได้มากยิ่งขึ้น ประการที่สอง ข้อเสนอแนะ
เชิงวิชาการ ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และการศึกษาอบรมให้ความรู้ในเรื่องส าคัญ ได้แก่ 
(๑) แนวคิดทฤษฎีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒) ขอบเขตของการ
แทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) ฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) และฝ่าย
ตุลาการ (๓) แนวนโยบายของรัฐ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น บุคคลเป้าหมาย ได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐได้อย่างถูกต้อง 
 
ค้าส้าคัญ :  การแทรกแซงของรัฐบาล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เทศบาลเมือง 
 
1. Background and Importance of the Problems 

In B.E. 2542(1999), the legislative body passed a law to decentralize 
executive power and give local government organizations power to govern. Through 
Section 16 of Determining Plans and Process of Decentralization to Local 
Government Organization Act, B.E. 2542 (1999), the Committee on Decentralization 
to Local Government Organization, to be chaired by the Prime Minister, was 
established with 16 different roles and power. Most important are its power to (1) 
establish decentralization plan to empower local governments and action plans to 
be approved by the Cabinet and National Assembly and (2) determine duties 
shared between central government and various local governmentsin provision of 
public service system. According to Section 16, with regards to provision of public 
services, the law specifies that “The City of Pattaya and Sub-district Administrative 
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Organization shall have power to systematize the public services for the benefit of 
local communities as follows: (1) establish local self-development plan … (31) other 
activities for the benefit of local communities announced by the Committee”. 

In conjunction to this, the Ministry of Interior passed a regulation called 
Regulation on Establishment of Development Plan for Local Government 
Organization, B.E. 2548 (2005), which empowered local municipalities to create their 
own development plans, but these plans and their respective implementation 
procedures must comply with the guidelines set by the ministry under its 
Regulation on Creation and Cooperation of Local Government Organization, B.E. 
2546 (2003).  The regulation specifies three types of development plan for local 
government organizations. The first type is strategic development plan. It is a long 
term development plan, involving local government’s plan to improve social and 
economic conditions through strategic planning and development in local 
government organization. Ultimately, strategic development plan aims to show 
vision, duty, and goal for future development, in line with Thailand’s National 
Economic and Social Development Plan, provincial development plan, and district 
development plan. The second type of local government development plan is 
called three-year development plan. It is a “rolling plan”, which involves 
implementation and evaluation process on a yearly basis. This three-year plan 
leads to process for creating annual budget for local government organizations, and 
municipalities use these development plans to come up with their annual budget, 
expenditure, and supplementary budget. Essentially, local governments would 
bring up the three-year plan to plan the budget needed; the process involves 
careful planning as well as participants from local citizens. Lastly, the third type of 
development plan is action plan, which is the actual activity of the local 
government organizations. It involves details on future development projects and 
projects that have been implemented in each region during a fiscal year. This way 
the public would know the types of projects that have taken place. 

Government policies can be found in many areas including: 1) the 
Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550, 2) government’s stated policies, 
3) the Eleventh National Economic and Social Development Plan B.E. 2555 – 2559 
(2012 – 2016), and 4) Determining Plans and Process of Decentralization to Local 
Government Organization Act, B.E. 2542. Besides these four areas, there may be 
other laws and regulations, which specified government policies as well. Ultimately, 
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these lead to channels for intervention of government policies on local 
government organizations. The legislative body may intervene through passing of 
laws/acts that may neutralize effective of local government organization. Examples 
of these includethe Decentralization Act, B.E. 2542, the Municipality Act, Budget 
Procedures Act, and various regulations on regional finance. In addition, the 
executive branch may intervene onlocal government organization through its usual 
course of managing the state affairs under the rules and regulations enacted by the 
legislative body. Its influence can be felt though its management of central 
administration as well as regional offices. Lastly, the judicial branch may intervene 
through enforcement of laws and regulations pertaining to local government 
organizations, such as the Act on the Determination of Powers and Duties among 
Courts, B.E. 2539 (1996). Given these three channels, however, it is more likely that 
intervention on local government organizations comes from the executive branch, 
namely through government’s implementation of policies. These may include 
through implementation of 1) policies on drug prevention and suppression, 2)  
policies on supporting Royal Development Projects or projects following Sufficient 
Economy philosophy, 3) populist policies including welfares for the elderly, 4) 
projects to preserve important national institutions, 5) policies to prevent and 
reduce traffic accidents during holidays, 6) policies supportingcommunity welfare 
funds, 7) policies promoting Thailand’s Local Cooperative to Protect Green Area, 8) 
policies for city planning, etc. These various policies create both positive and 
negative impacts, and essentially affect the governance of municipalities, which in 
turn directly influence the implementation of municipal development plans.On the 
same note, Ministry of Interior’s Regulation on Establishment of Development Plan 
for Local Government Organization, B.E. 2548 directs that local government 
organizations set their fiscal and supplementary budget based on the expense 
needed to carry out their respectivethree-year plan and must lay out plans for 
reforms to achieve their goals. These actions have led to lack of independent 
governance among local government organizations and affected the spending of 
regional budget, which is already limited. All in all, however, government 
intervention may have both positive and negative spillover to various regions and 
the country as a whole.  

The current problem of government intervention on development planning 
of local government organizations inspires the researcher to research local 
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government organizations at municipal level, a level represented by large 
organizations with various responsibilities. Specifically, the researcher aims to 
uncover whether interventionis committed through government policies by the 
actors within the executive branch, including the government and the central and 
local agencies, and possibly within the legislative branch through enactment of 
legislations. 
 
2. Research Objectives 

There are four important research objectives as follows: 
1) To study intervention on local government organizations through public 

policy  
2) To studythe impacts of intervention on the contents of development 

plans and on plan’s implementation 
3) To investigate the patterns of local government adaptation in response 

to central government intervention through public policy 
4) To study local government organizations’ problems and obstacles, and  

identify recommendations that may be useful to management of municipal affairs 
 

3. Research Methodology 
The research is conducted based on the theoretical frameworks of 

centralization of power, decentralization of power, local governance, New Public 
Management approach, and by examining case studies of interventions on local 
government organizations in England, Japan, South Africa and France, as well as 
related researches. 
 This research prioritizes the qualitative method. Important sources include: 

1) Document research, which can be categorized into two types. (1) Primary 
sources, such as conceptual and theoretical writings on the decentralization of 
power to local government organizations based on domestic and foreign 
experience; documents, memorandums and conference minutes, such as annual 
municipal budget bill on expense for the fiscal years of 2011 to 2013, municipal 
development plan and execution plan for the fiscal year of 2011 to 2013; 
announcements or mandates from the Ministry of Interior; memos and executive 
order from Provincial Office for Local Administration (Group of Local Promotion and 
Development); and executive mandates from the Department of Local 
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Administration of the Ministry of Interior. (2) Secondary sources, such as news, 
interviews, analyses, and documents from academic seminars as well as other 
related research documents. 

2) In-depth interviews from key informants, such as mayors, presidents of 
the municipality assembly, municipal clerks, deputy municipal clerks, directors of 
the finance division, and directors of research and policy planning division. The 
units of analysis in this research include: 

(1) Park Num Samut Prakarn Municipality, which is located in Bang Mueang 
Sub-district, Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province. It is approximately 
three kilometers away from the Samut Prakarn District Office. Park Num Municipality 
has recently been elevated from Bang Mueang Sub-district organization to the Park 
Num Samut Prakarn Municipality. The researcher believes that Park Num Samut 
Prakarn Municipality would represent city municipalities, town municipalities, and 
sub-district municipalities near Bangkok’s perimeter. 

Key informants include the Mayor of Park Num Samut Prakarn Municipality 
(Mr. Siri Chanhuab), the Municipal Clerk of Park Num Samut Prakarn Municipality 
(Mr. Pakapong Pojchalongsil), the Director of the Finance Division (Mrs. Wasinee 
Meknitikul), and the Director of Research and Policy Planning Division (Mrs. Wansa 
Jane-ariwongse).  

(2) Kalasin Municipality, which was established by the Royal Decree of 
Kalasin Municipality, Maha Sarakham Province, B. E. 2480 (1937) on the March 14, 
1937 to be called “Kalasin Municipality, Maha Sarakham Province.” Previously 4.04 
square kilometers, the municipality had requested to expand to 16.96 square 
kilometers in 1981, which was granted by a royal decree on September 27, 1982. 
Currently, the Kalasin Municipality can be separated into three districts with 18 
municipal assembly members. The researcher views that the Kalasin Municipality 
would represent city municipalities, town municipalities, and sub-district 
municipalities in up-country regions. 

The important informants include the Mayor of Kalasin Municipality (Mr. 
Jaruwat Boonperm), President of Municipal Assembly (Mr. Kosit Theerakul), 
Municipal Clerk of Kalasin Municipality (Mr. Chalong Karnlert), Acting Municipal Clerk 
of Kalasin Municipality/Deputy Municipal Clerk (Mrs. Ubonrat Pieakjumpa), Director 
of Finance Division (Mrs. Ubonrat Pieakjumpa), Director of Research and Planning 
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Division (Mr. Apiwat Pakitung), and the Head of Planning and Budgeting Department 
(Master Sergeant First Class Somchai Somanusnanon). 

The researcher spent 24 months from October 2012 to September 2014 to 
acquire qualitative research materials through interviews, document research, and 
related researches. In terms of research methodology for the in-depth interviews, 
the researcher utilizes open-ended questions. 
4. Research Conclusion 

The outcome of the research can be separated into three main points in 
accordance to the following research objectives: 1) to examine the nature of 
intervention on local government organization through public policy; 2) to study 
the impacts of intervention on the contents of development plans and plan’s 
implementation; and 3) to investigate the patterns of local government adaptation 
in response to central government intervention. 

4.1 Intervention on Local Government Organization through Public Policy 
The study on the procedure and process of interventions on local 

government organization through public policy reveals important implications 
regarding the procedure and process of interventions, which can be summarized as 
follows: 

Intervention on local government organization in Thailand can be classified 
into three types: (1) legislative intervention; (2) administrative intervention; and (3) 
judicial intervention. 

In the case of legislative intervention, legislators issue laws such as 
constitutional laws and related acts. For instance, the Municipal Act, B. E. 2496 is an 
important legal document which clearly establishes the appropriate process and 
procedure for intervention on local government organization in the form of 
municipality, by giving authority to provincial governors to oversee city municipality 
and town municipality as well as empowering the chief district officer to oversee 
sub-district municipality.  

The Regulation on Receiving, Disbursing, Depositing, Maintaining, and 
Auditing of Funds for Local Government Organization, B.E. 2541, issued by the 
Ministry of Interior, establishes the appropriate process and procedure for 
intervention on local government organizations by delegating authority to the 
Permanent Secretary of the Ministry of Interior, provincial governors, chief district 
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officers, and deputy district officers as the head of sub-district. The regulation gives 
the power to interpret and to resolve issues to the permanent secretary of the 
Ministry of Interior; the power to conduct regional inspection to provincial 
governors, chief district officers, and deputy district officers and auditor general; and 
the power to approve annual budget expense of local government organizations to 
provincial governors and chief district officers. 

The official mandates of the Ministry of Interior is considered a form of 
intervention on local government organizations through public policy, in which case 
the Ministry of Interior implements public policy under the direction of the Prime 
Minister. The Minister of Interior or the Permanent Secretary of the Ministry of 
Interior or the Director-General of the Department of Local Administration will issue 
the official mandate from to regional administrative organizations, through 
provincial governors. Then, provincial governors would issue an order by referencing 
the official mandate of the Ministry of Interior to be issued to local government 
organizations. 

From 2011 to 2013 there have been multiple official mandates from the 
Ministry of Interior. This indicates that the procedure and process of intervention on 
local government organization through public policy, by the Ministry of Interior, 
plays an important role in regulating and overseeing every form of local 
government organizations. The Ministry of Interior implements public policy by 
issuing official mandates which can be regarded as a form of intervention on local 
government organization through public policy, among many other forms of 
interventions. The researcher would like to present the analysis of such 
intervention in the form of official mandates.  

The outcome of this research indicates that the municipality often receives 
mandates from the Ministry of Interior to operate in accordance to government’s 
policies even though such policies are not included in municipal development 
plan, which should have originated from the needs of local citizens. The researcher 
discovers that local government organizations often receive order to operate in 
accordance to policies, which are mandated in a top-down manner. Examples 
include setting budget for: (1) policies on supporting Royal Development Projects; 
(2) policies on drug prevention and suppression; (3) projects to preserve important 
national institutions; (4) policies promoting Thailand’s Local Cooperative to Protect 
Green Area; (5) policies for city planning; (6) policies to prevent and reduce traffic 
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accidents during holidays; (7) policies supporting community welfare funds; and (8) 
policies on supporting projects following Sufficient Economy philosophy. All of 
these suggest misappropriation of resources and create a direct impact on 
implementation of municipal development plan.  

4.2 Impacts of Government Intervention on the Contents of Local 
Government Organizations’ Development Plans and Plan’s Implementation  

Interventions on the contents of development plans and plan’s 
implementation in Kalasin Municipality and Park Num Samut Prakarn Municipality 
have important implications. 
 In the case of strategic planning for the three-year development plan of 
Kalasin Municipality, the municipality attempts to develop strategies that are in line 
with public policy, provincial development plan, local development plan, and 
community development plan in the following ways: 

1) Attempts to adjust municipal development plan to be consistent 
with government policies and provincial development plan, which are abstract in 
nature and are implemented annually. These policies include: (1) policies on 
supporting Royal Development Projects; (2) policies on drug prevention and 
suppression; (3) projects to preserve important national institutions; (4) policies 
promoting Thailand’s Local Cooperative to Protect Green Area; (5) policies for city 
planning; (6) policies to prevent and reduce traffic accidents during holidays; (7) 
policies supporting community welfare funds; and (8) policies on supporting 
projects following Sufficient Economy philosophy. 

2) In the case that projects are mandated by the central government 
and are inconsistent with the municipal development plan, the municipality would 
approve funding from the reserve funds in cases of emergency, such as the project 
to address natural disasters like flood and drought and the project to create 
conscience on the institution of monarchy. This is a necessary step to solve urgent 
issues; these reserve funds is set at approximately 1 million Baht annually. 

3) The project to address problem of illicit drugs is part of the public 
policy and tremendously impacts the execution of municipal development plan, 
because it is the most challenging project, given the difficulty of the issue. The 
municipality must consistently comply with such policies on an annual basis, 
because it affects the performance and evaluation of the municipality contest.  
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4) The most drastic government policy to affect the municipality is the 
policy to increase college graduate salary to 15,000 Baht and vocational degree 
holder salary to 9,000 Baht without funding from the state, so the municipality has 
a burden to back pay from the beginning of the fiscal year onwards. 

5) Another factor that affects the contents and execution of municipal 
development plan is the revenue share from government agencies or government 
subsidies to the municipality. When the central government is unable to obtain 
sufficient revenue due to problems of national economy such as the floods in 2011 
and 2012, the financial aid to the municipality will be delayed. However, while 
there is adverse impact on plan’s implementation, the municipality would make 
sure that public infrastructure projects would continue. These include building of 
roads, bridges, drainage, water supply, and electricity, and projects to fund cultural 
festivities like the Loy Kratong Festival, Buddhist Lent, and Song Kran Festival. Such 
projects cannot easily be dismissed because they directly impact the voting results 
of local administrators, elected by the residence. Thus, local leaders pay much 
attention to these types of projects in order to be reelected.  

4.3 Patterns of Local Government Organization Adaptation in Response to 
Central Government Intervention 
 After examining patterns of adaptation of the municipality to central 
government intervention from interviews of local administrators and municipal 
assembly leaders of Kalasin Municipality, it is evident that the Kalasin Municipality 
has the following methods of adapting to government interventions: 1) adjustment 
of budget due to budget limitations and the lack of central government funding for 
increasing the salary of those with a Bachelor’s degree to receive 15,000 Baht 
monthly salary and vocational degree holder salary to receive 9,000 Baht, done 
through cutting the budget and changing the status of some employees to 
contractor status; 2) policy alignment with government policy by arranging and 
including such policy in advance in the three-year municipal development plan and 
annual municipal budget expense because such projects have to be carried out 
annually, such as the Royal Development Projects and projects to address illicit 
drug; and 3) Municipal adjustment by taking government policy, provincial policy, 
and municipal policy into consideration in order to make a coherent policy to be 
written into the three-year municipal development plan and annual municipal 
budget expense. While most projects are abstract in nature, public infrastructure 
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projects such as roads, bridges, drainage, water supply, and electricity are concrete 
projects based on public demand and are not subjected to government 
intervention. 
 On the other hand, the Park Num Samut Prakarn Municipality adapts to 
central government intervention in the case of annual mandatory projects such as 
projects to honor and celebrate the His Majesty the King’s birthday and illicit drugs 
prevention projects. The municipality makes adjustment without waiting for official 
mandates by specifying such projects in the municipality development project and 
annual municipal budget expense in advance. 
 Despite the fact that the principle of decentralization of power to local 
authorities gives autonomy to local government organizations, the law regulates 
that the provincial and district administrators maintain authority over local 
administrative organizations within the region. Each year, the central government 
orders local administrators to proceed with projects which are not written in the 
plan. Such orders depend on the political climate and local administrative 
organizations must abide by such orders. For instance, central government 
politicians orders the municipality to enlist citizens to participate in campaign 
events, in which case the municipality has to pay for all the expenses while the 
province would exempt some financial regulations to permit the utilization of 
reserve funding as a special case. The municipality must adapt by responding to the 
central of government, otherwise it will face adverse consequences in various 
forms. 
 
5. Discussions 

This research is conducted with the three following objectives: (1) to study 
the nature of intervention on local government organization through public policy; 
(2) to study the impacts of intervention on the contents of development plan and 
on plan’s implementation; (3) to investigate the patterns of local government 
adaptation in response to central government intervention. In the following section, 
the researcher would like to discuss the findings of a case study on Kalasin 
Municipality and Park Num Samut Prakarn Municipality. 

From exploring this topic, the researcher is able to distinguish patterns of 
interventions on local government organizations through public policy into four 
forms: (1) legislative intervention; (2) administrative intervention; (3) management 
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intervention; and (4) fiscal intervention. The researcher would elaborate on these 
four types of interventions below. 

First, legislative intervention refers to the procedure by which the 
government transforms important laws into government policies and utilizes such 
policies to amend laws and regulations in order to justify government policies and 
provide necessary legal backings for implementations. Thus, the researcher 
perceives that intervention on local government organizations through public policy 
can be considered as a form of legislative intervention. 

Second,administrative intervention takes place when the law allows 
administrative authority to central and regional government agencies such as the 
Ministry of Interior, the Department of Local Administration, province and district 
administrations. It appears that there are multiple legal documents granting such 
powers such as State Administration Act, B.E. 2534, and Municipality Act, B.E. 2496. 
The State Administration Act prescribes that “provincial governors and chief district 
officers have the responsibility to oversee the administration of local government in 
accordance to the law.” This can be regarded as administrative intervention on 
local government organization through public policy. As such, administrative 
intervention measures are utilized in order to bring policies to fruition. 

Third, management intervention occurs when the central government 
orders central and regional government agencies to intervene in the management 
of local government organization in order to guarantee the compliance of 
government policies, resulting in local government organization lacking the freedom 
to manage its own affairs. Such practice contradicts the principle of local 
governance. The research reveals that central government agencies implement 
public policies through passing of official mandates issued by the Ministry of Interior 
and the Department of Local Administration to provincial governors and chief 
district officers, respectively. These official mandates are passed on to local 
administrative organizations in order to include government policies into the three-
year development plan and annual municipal budget expense. Once the municipal 
assembly approves the budget proposal and presents involved authorities to 
provincial governors and chief district officers in each case, the budget proposal 
becomes effective. 

The research findings suggest that there is high degree of management 
intervention through use of official mandates by central and regional government. 
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Thus, management intervention should not occur and should remain under the 
discretion of government policies, which grant autonomy to local administrations, in 
accordance to the principle of local governance that “local government 
organizations should have the liberty to manage its own region.”  

Fourth, fiscal intervention defines an instance in which the government 
issues fiscal policies by relying on current regulations or amending regulations in 
order to cater to government fiscal policies. The level of fiscal intervention on local 
government organization through public policy appears to be extensive. This can be 
observed in the following examples: (1) Project to provide financial aid to the 
municipality, and (2) the revenue share from government agencies or government 
subsidies to the municipality. Since local administrative organizations receive 
approximately 80 percent of its annual budget from the central government 
financial aid and earning shares from central and regional government agencies, the 
remaining 20 percent of the annual budget comes from local government earnings. 

The researcher views that the central government should restructure its 
fiscal policies at the local level by adjusting certain regulations to increase the 
capacity of local government organizations to be able to collect higher revenues on 
their own, while the government only provides financial aid in the form of subsidy.  

Regarding the second objective, the research outcomes suggest that the 
four forms of government intervention on local government organizations through 
public policy do not significantly impact the contents of the municipal 
development plan, as the municipality uses only one percent of its budget to 
satisfy such intervention. However, such forms of intervention drastically affect the 
implementation of municipal development plan due to the impacts of fiscal and 
management interventions. It can be considered that these interventions affect not 
only local perception but also local mentality that government intervention 
through public policy sharply contradicts the principle of local governance which 
states, “local administrative organizations should have the liberty to manage its 
own region.”1 

Regarding the third objective, in terms of local adaptations to government 
intervention through public policy, local government organizations are able to 

                                                           
1Personal interview  Boonperm Jaruwat, Mayor of Kalasin Munici pality, 5 March 2013   

and 8 May 2014. 
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make adjustments given that the administrative intervention is sanctioned by the 
regulation which grants provincial governors and chief district officers the power to 
command and oversee local administration. Local administrative organizations must 
effectively adjust to central government intervention; otherwise they risk being 
accused of defying public policies. Such actions may bring adverse consequences to 
the local organizations.2 

In the perspective of the researcher, the outcomes of this study correlate 
with other academic findings. These findings are discussed below: 

1. The findings from Thanet Charoenmuang (2001, pp. 122-126) which 
concluded that “there is too much intervention on municipalities by the central 
administration, especially through the legislative angle. This results in municipalities 
having limited scope of authority but too many responsibilities, without adequate 
funding. Generally, central government intervenes through three policy channels: 
on administration, on finance, and on management. And, it is from such 
intervention that leads to the problem of ambiguous relationship between state 
and local governments, resulting in operational gaps.”3 

2. The outcomes of the study titled, “The Relationship between the State 
and Local Government Organization: Case Study on the Control through Use of 
Official Mandate on Local Sub-district Administration in Mae Onn Area, Chiang Mai,” 
indicated that the Department of Local Administration of the Ministry of Interior is a 
central government apparatus that issues official mandates to sub-district 
administrative organizations through the provincial governor and the chief district 
officer who pass such official mandates to the province and the district, and 
subsequently, to be directed to the sub-district administrative organization. This 
practice poses an obstacle to the management of sub-district administrative 
organizations and contradicts the principle of decentralization of power to local 
authority.4 
                                                           

2 Personal interview,  Chanhuab Siri, Mayor of Park Num Samut Prakarn Municipality, 22 
April 2014. 

3Charoenmuang, T, Karn Pok Klong Suan Tong Tin Kub Karn Boriharn Jud Karn Tong 
Tin: Eek Mi Ti Khong Ar Ra Ya Tum Lok [Local Administration and Management : Another 
Dimension of World Civilization],  2nd ed, (Bangkok : Kobfai Publishing Project, 2010). 

4Gavijong, A, “Kwarn sum phan ra whang rat kub ong korn pok klong suan tong tin: ko 
ra ni suek sa karn kuab kum duay vi tee sung karn phan nung sue ratchakarn soo ong karn bo ri 
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3. The research of the National Institute of Development Administration 
(2003), titled “Jurisdiction and Relationship among Local Government Organizations, 
Central Government, Regional Administration, and Interrelations among Local 
Government Organizations,” intended to clarify the jurisdiction of central, regional, 
and local government organizations to avoid overlaps and provide direction for 
future responsibility transfers. The study concluded that “relationship among 
central government, regional administrative organizations, and local administrative 
organization should be restructured to enhance integration and efficiency at the 
central, provincial, and local levels. Most importantly, local administrative 
organizations are national entities that cannot be separated from the state and still 
rely on the state’s budget. Hence, local administrative organizations must fulfill 
their responsibilities to the central government by carrying out the mandatory tasks 
of local administrative organizations. The state is obliged to oversee local 
administrative organization in accordance with the Constitution.” Although this 
study does not explicitly mention intervention on local government organizations, 
the researcher believes such intervention to be present. The degree of intervention 
depends on the distribution of responsibilities and whether or not the relationship 
among central, regional, and local administrative organizations permits such 
opportunity for intervention.5 

 
6. Recommendations 
 From conducting this research, the researcher is able to compile 
recommendations as follows. 

1) Laws pertaining to local government organizations should be amended to 
exclude phrases or clauses that contradict the Constitution, which is the highest law 

                                                                                                                                                                   
harn suan tum bon nai ampur mae oon chungwad chiang mai” , Thesis, ( Faculty of Social 
Science : Chiang Mai University, 2012). 

5National Institute of  Development Administration, “ Rai ngarn vi jai ruaung korb ked 
um naj nar ti lae kwarm sum phan ra whang ong korn pok klong suan tong tin kub ratcha karn 
bor ri harn suan klang lae suan pumi park lae ra whang ong korn pok klong suan tong tin duay 
kun aeng ta lord chon roob bab lae ka nard ti mor som kong ong korn pok klong suan tong tin 
nai pra tet thai lem”  , Research Report, ( Bangkok : National Institute of Development 
Administration, 2003). 
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of the nation. For instance, the Constitution uses the phrase “regulate and 
supervise local administrative organizations” (Section 282 of the Constitution of the 
Kingdom of Thailand, B.E. 2550). However, multiple acts still use the phrase 
“control and supervise local administration” (Section 57(7) and Section 65(4) in the 
State Administration Organization Act, B.E. 2534). Hence, the phrase “control and 
supervise” should be replaced with “regulate and supervise.” Moreover, other laws 
that contradict the principle of decentralization of power and local governance 
should be amended accordingly. 

2) The central government should minimize intervention on local 
administrative organizations, especially intervention through official mandates that 
calls for cooperation on policies or projects that are not part of local government’s 
responsibilities in accordance to the law. Such intervention may contradict the 
intent of local governance which allows the local citizens to take part in 
administration as a juristic person within the local administration instead of the 
regional administration. 

3) For projects or policies that the government deems to be appropriate or 
require cooperation from local government organizations due to their close ties 
with the community, the central government should allocate sufficient financial aid 
to local government organizations to execute such projects, instead of assigning 
such projects without providing an adequate budget. 

4) The central government budget allocation to local administrative 
organizations should reach at least 35 percent in accordance to the law, in order to 
provide sufficient funds to local administrations to proceed with the municipal 
development plan. Moreover, the law should enable local government 
organizations to participate in a larger scope of tax collection in order to fund 
projects under the municipal development plan. 
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การพัฒนาการประชาสัมพันธเพ่ือการทองเที่ยวจังหวัดปทมุธานี 
Public Relations Development for Tourism  

In Pathumthani Province 
นพรัตน  พิเภก∗ 

 
บทคัดยอ 

 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจทรัพยากรการทองเท่ียวโดยท่ัวไปของจังหวัด
ปทุมธานี, ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการประชาสัมพันธการทองเท่ียวและแนวทางการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียวจังหวัดปทุมธานี   รวบรวมขอมูลดวยแบบสํารวจทรัพยากรการ
ทองเท่ียว แบบสอบถาม แบบสัมภาษณและการสนทนากลุม กลุมตัวอยาง ไดแกนักทองเท่ียวชาว
ไทยและชาวตางประเทศ และผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการประชาสัมพันธการทองเท่ียวจังหวัด
ปทุมธานีท้ังภาครัฐและเอกชน  ผลการวิจัยพบวา ๑) แหลงทองเท่ียวทางศิลปะวิทยาการ (แหลง
ทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรู) และแหลงทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ  เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีทรัพยากร
การทองเท่ียวท่ีโดดเดน มีผูนิยมทองเท่ียวมากท่ีสุด มีความพรอมใหบริการการทองเท่ียว และมีการ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวอยางดี ๒) นักทองเท่ียวพึงพอใจตอการประชาสัมพันธการทองเท่ียว
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง [ชาวไทย ( X = ๓.๑๙)  ชาวตางประเทศ ( X = ๒.๗๖)]  ๓) ปจจัยท่ี
มีผลตอการดําเนินงานประชาสัมพันธการทองเท่ียว คือ การประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน 
การวางแผนการประชาสัมพันธแบบองครวม งบประมาณ และความรวมมือจากชุมชนซ่ึงเปน
เจาของพ้ืนท่ี  ๔) ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธการทองเท่ียว ไดแก การสราง
เครือขายการประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียวแบบบูรณาการ  การพัฒนาแหลงทองเท่ียวและ
สงเสริมกิจกรรมการทองเ ท่ียว  รวมถึงการจัดทําแผนการทองเ ท่ียวและการดําเนินการ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวโดยสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
คําสําคัญ: การประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียว,  การพัฒนาการประชาสัมพันธ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to investigate Pathumtani province’s 
general tourism resources, to study factors affecting tourism public relation, and to 
guide tourism public relation development.  The research collected data from 
tourism resources’ survey, questionnaire, interview, and group discussion.  The 
representative samples are Thai and foreign tourists, and public and private 

                                           
 ∗ผูชวยศาสตราจารย, อาจารยประจําสาขามนุษยศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 
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operation personnel relating to Pathumtani’s public relation. The research found 
that 1) art tourism attractions (tourism attractions for learning) and recreational 
tourism attractions are tourism attractions with distinctive tourism resources, most 
popular for tourism, most prepared for tourism service, and good tourism public 
relation.  2) Tourists’ overall satisfaction in tourism public relation is at the average 
level [Thais ( X = 3.19) foreigners ( X = 2.76)].  3) Factors affecting tourism public 
relation are a coordination among organizations, an overall public relation planning, 
a budget, and a lack of cooperation from local community in tourism areas.  4) 
Suggestion in guiding tourism public relation development are tourism public 
relation’s network integration, development of tourism attractions and support for 
tourism activities, creation for tourism plan, and managing of tourism public relation 
in which all relating parties taking part. 
Keyword:  tourism public relation, public relation development. 
 
 
๑. บทนํา 
 ปทุมธานีเปนหนึ่งในจังหวัดปริมณฑล  ท่ีมีความโดดเดนในดานการเปนเมืองศูนยกลาง
ทางการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  เห็นไดจากปทุมธานีมีมหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยและ
สถานศึกษาตางๆ อยูเปนจํานวนมาก  มีทรัพยากรในดานการทองเท่ียวหลากหลายโดยเฉพาะแหลง
ทองเท่ียวทางศิลปวิทยาการ  ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีเก่ียวกับการศึกษาเรียนรู เชน องคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.), หออัครศิลปน พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
เปนตน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีโดดเดน เชน เท่ียวชมพิพิธภัณฑบัว และเลนเครื่อง
เลนตางๆ ท่ีสวนสนุกดรีมเวิลด  เปนตน และดวยทําเลท่ีต้ังท่ีอยูใกลกรุงเทพมหานคร  จังหวัด
ปทุมธานีจึงเปนอีกหนึ่งเมืองทองเท่ียวทางเลือกของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติจาก
สถิติท่ีสํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ภาคกลางเขต ๖๑ พบวา ต้ังแตเดือนมกราคมถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จังหวัดปทุมธานีมีรายไดจากการทองเท่ียว ๘๐๐.๔  ลานบาท  จึงเห็น
ไดวาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจังหวัดปทุมธานี  เปนอุตสาหกรรมท่ีสรางรายไดใหกับประเทศ
เชนเดียวกับจังหวัดอ่ืนๆของไทย   
 อยางไรก็ตาม  อุตสาหกรรมการทองเท่ียวจะประสบความสําเร็จตองอาศัยปจจัยหลาย
ดาน  ซ่ึงการประชาสัมพันธเปนปจจัยสําคัญหนึ่งท่ีหนวยงานภาครัฐและเอกชนตางก็นํามาใชในการ

                                           
 ๑ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย.  (ม.ป.ป),  สถิตินักทองเท่ียว, (ออนไลน),  แหลงท่ีมา:
http://www2.tat. or.th/stat/download/tst/702/Report_Phathumthani2007.doc. (๒๑ กันยายน 
๒๕๕๗). 
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บริหารจัดการดานการทองเท่ียวและการสงเสริมสนับสนุนการทองเท่ียว  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาใน
เรื่องของปจจัยท่ีมีผลตอการประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียว  และเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียว จังหวัดปทุมธานี 
 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือสํารวจทรัพยากรการทองเท่ียวโดยท่ัวไปของจังหวัดปทุมธานี 
 ๒. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานประชาสัมพันธการทองเท่ียวและแนวทางการ
พัฒนาการประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียวจังหวัดปทุมธานี 
 
๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ๑. ประชากรประเภทนักทองเท่ียว  ไดแก  นักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
ท่ีมาเยือนแหลงทองเท่ียวท่ีเปนท่ีนิยมในจังหวัดปทุมธานี  ๖ อันดับแรก ในป พ.ศ. ๒๕๕๓  ไดแก  
สวนสนุกดรีมเวิลด,  องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร (อพวช.),  ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา 
รังสิต,  วัดหงสปทุมาวาส,  วัดเจดียหอยและหออัครศิลปน  มีจํานวนนักทองเท่ียวรวมท้ังสิ้น 
๔,๗๓๔,๐๘๔ คน  นํามากําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane ท่ี ๙๕% ได
จํานวนกลุมตัวอยาง ๔๐๐ คน  เม่ือพิจารณาจําแนกกลุมตัวอยางชาวไทยและชาวตางประเทศ  
พบวาแหลงทองเท่ียวไมมีการเก็บสถิติจํานวนนักทองเท่ียวจําแนกเปนชาวไทยหรือชาวตางประเทศ  
จึงใชวิธีการสอบถามจากผูปฏิบัติงานในแหลงทองเท่ียว หรือจากประชาสัมพันธของแหลงทองเท่ียว  
ซ่ึงประมาณการนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมาเยือนแหลงทองเท่ียวในจังหวัดปทุมธานีประมาณ 
๑๕ % ของนักทองเท่ียวท้ังหมด  จึงนํามาจําแนกไดจํานวนกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวชาวไทย      
(๘๕ %) จํานวน ๓๔๐ คน  และกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ (๑๕ %) จํานวน ๖๐  คน  
 ๒. ประชากรประเภทผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการประชาสัมพันธการทองเท่ียว  จังหวัด
ปทุมธานี  ซ่ึงมาจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
จํานวน ๓๐ คน ดังนี้ 
 ๒.๑  หนวยงานภาครัฐ เลือกกลุมตัวอยางจากเจาหนาท่ีประชาสัมพันธจังหวัด
ปทุมธานี,  ประชาสัมพันธจากสํานักงานการทองเท่ียว กีฬาและนันทนาการ  จังหวัดปทุมธานีและ
เจาหนาท่ีประชาสัมพันธจากแหลงทองเท่ียวตาง ๆ   
 ๒.๒ หนวยงานภาคเอกชน เลือกกลุมตัวอยางจากสื่อมวลชนทองถ่ินจังหวัดปทุมธานี ท้ัง
จากผูจัดรายการวิทยุชุมชน  ผูสื่อขาวหนังสือพิมพประจําจังหวัดปทุมธานี จาก ตัวแทนจากบริษัท
นําเท่ียว จังหวัดปทุมธานี  รวมถึงผูนําทองถ่ินในจังหวัดปทุมธานี  เปนตน  
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ๑.  การสํารวจพ้ืนท่ีและตรวจสอบทรัพยากรการทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียว จังหวัด
ปทุมธานี  เปนการสํารวจขอมูลเบื้องตนในเรื่องความพรอมของแหลงทองเท่ียวในการใหบริการการ
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๑๘๗ 
 
ทองเท่ียว โดยพิจารณาจากแหลงทองเท่ียวนั้นมีสิ่งดึงดูดใจการทองเท่ียว สิ่งอํานวยความ
สะดวกสบายและความสามารถในการเขาถึง เก็บขอมูลบันทึกในแบบสํารวจทรัพยากรการทองเท่ียว 
 ๒. การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานประชาสัมพันธการทองเท่ียว ดังนี้ 
  ๒.๑  สํารวจความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธการทองเท่ียว  เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม  ดวยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญจากนักทองเท่ียวชาวไทยจํานวน ๓๔๐ คน
และชาวตางประเทศ จํานวน ๖๐  คน ท่ีมาเยือนแหลงทองเท่ียวท่ีเปนท่ีนิยมในจังหวัดปทุมธานี  
และใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจากการสุมตัวอยางแบบบังเอิญจากนักทองเท่ียวชาวไทย ๔๕ 
คน และนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ๑๕ คน  
  ๒.๒ ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานประชาสัมพันธการทองเท่ียว  ดวยการ
สัมภาษณผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการประชาสัมพันธการทองเท่ียวจํานวน ๒๐ คน ซ่ึงปฎิบัติงาน
ในแหลงทองเท่ียวตางๆ จํานวน ๒๐ แหง  โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง   
 ๓. แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียวจังหวัดปทุมธานี  เปนการ
รวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ  ใชวิธีการจัดสนทนากลุมจากกลุมตัวอยางท่ีเลือกแบบเจาะจงจาก
ประชากรประเภทผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการประชาสัมพันธการทองเท่ียว  จังหวัดปทุมธานี  
จํานวน ๔๐ คน  ซ่ึงมาจากหนวยงานท้ังภาครัฐ ไดแก เจาหนาท่ีประชาสัมพันธจังหวัดปทุมธานี,  
ประชาสัมพันธจากสํานักงานการทองเท่ียว กีฬาและนันทนาการ  จังหวัดปทุมธานีและเจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธจากแหลงทองเท่ียวตาง ๆ  และจากหนวยงานเอกชน ไดแก  สื่อมวลชนทองถ่ิน
จังหวัดปทุมธานี ท้ังจากผูจัดรายการวิทยุชุมชน  ผูสื่อขาวหนังสือพิมพประจําจังหวัดปทุมธานี เปน
ตน  จากตัวแทนจากบริษัทนําเท่ียว จังหวัดปทุมธานี  รวมถึงตัวแทนชุมชน หรือ ผูนําทองถ่ินใน
จังหวัดปทุมธานี  เปนตน  
 การวิเคราะหขอมูล 
 ๑. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยหาคารอย
ละ คาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)  
 ๒. ขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุมและการสัมภาษณ รวมถึงแบบสํารวจทรัพยากรการ
ทองเท่ียว  นํามาวิเคราะหเนื้อหา จัดลําดับความสําคัญของขอมูล  และสรุปผลการวิจัยเปนความ
เรียง 
 
๔. ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี ๑ ทรัพยากรการทองเท่ียว  จังหวัดปทุมธานี 
 จากการสํารวจทรัพยากรการทองเท่ียว ซ่ึงเปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเท่ียว  และสิ่งอํานวย
ความสะดวกสบาย  รวมถึงความสามารถในการเขาถึง  สรุปไดดังนี้ 
 ๑. แหลงทองเท่ียวทางศิลปวิทยาการ (แหลงทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรู)  เปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีโดดเดนของจังหวัดปทุมธานี นักทองเท่ียวใหความสนใจและมาเยือนมากท่ีสุด อาทิ 
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร (อพวช), ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษารังสิต, หออัครศิลปน  
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๑๘๘ 
 
พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  เปนตน ทรัพยากรการทองเท่ียวโดดเดน  มีความพรอม
ใหบริการการทองเท่ียว มีการประชาสัมพันธการทองเท่ียวอยางดี  อาทิ  มีเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ  
มีสื่อประชาสัมพันธ ณ แหลงทองเท่ียวนั้นๆ โดยตรง  มีการบริหารและจัดการการทองเท่ียวท่ีดี  
โดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรมทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวของตน และประชาสัมพันธกิจกรรม
ผานสื่อตาง ๆ เชน สื่อมวลชน ปายโฆษณาริมถนน และสงแผนพับไปยังสถานศึกษาซ่ึงเปน
นักทองเท่ียวกลุมเปาหมายไดรับทราบการจัดกิจกรรม   
 ๒. แหลงทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการสวนใหญเปนแหลงทองเท่ียวของเอกชนท่ีนักทองเท่ียว
นิยม  ไมวาจะเปนตลาดไท  สวนสนุกดรีมเวิลด เปนตน มีความพรอมใหบริการการทองเท่ียว  มีการ
บริหารและจัดการการทองเท่ียวท่ีดี   
 ๓. แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร   วัดในจังหวัดปทุมธานีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ
ท่ีนักทองเท่ียวนิยมมาเยือน ทรัพยากรทองเท่ียวท่ีเปนจุดดึงดูดใจนักทองเท่ียว คือ  การทําบุญไหว
พระรวมกับการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ  ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีทําดวยตนเอง  เชน การทําบุญไหวพระพรอม
กับการใหทาน  เชน  การใหอาหารปลาท่ีวัดหงสปทุมาวาส (อุทยานมัจฉา หรือวังปลา) หรือการ
ทําบุญไหวพระพรอมกับทานอาหารท่ีแหลงอาหารท่ีมีชื่อเสียงใกล ๆวัด เชน วัดศาลเจาและตลาดวัด
มะขาม  หรือ ทําบุญไหวพระพรอมกับชมโบราณสถานและโบราณวัตถุ  เชน วัดเจดียหอย  เปนตน  
เปนแหลงทองเท่ียวท่ีไมมีการบริหารและจัดการการทองเท่ียว เชน ไมมีปายบอกทาง แผนพับ หรือ 
แผนปายใหขอมูลแหลงทองเท่ียวภายในวัด  ท้ังนี้อาจเนื่องจากวัดไมเนนการทองเท่ียวแตเนนคุณคา
ทางจิตใจท่ีตองการความสงบและเพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมของสงฆ   
 ๔. แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  เดิมเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องการดูนกและ
เรียนรูเก่ียวกับนกปากหางซ่ึงเปนสัตวปาสงวน  แตปจจุบันไมมีนกมาอาศัยแลว เหลือแตบึงน้ํา 
บริเวณเดินชมนกและหอดูนกใหเท่ียวชมได จึงมีนักทองเที่ยวนอย เชน วัดไผลอม  วัดลํามหาเมฆ  
เปนตน  การเขาถึงแหลงทองเท่ียวไมคอยสะดวกและไมมีการประชาสัมพันธการทองเท่ียว  ไมมีสื่อ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียว  เชน ปายบอกทางทองเท่ียว แผนพับ  แตยังคงมีเจาหนาท่ีจากกอง
อนุรักษสัตวปา กรมปาไมเปนผูดูแลบริเวณชมนก  เปนตน   
 ๕. แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  เนื่องจากชุมชนด้ังเดิมเปนชาวมอญ  จึงมีเทศกาล งาน
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนชาวมอญ เปนจุดดึงดูดใจนักทองเท่ียว เชน  
การตักบาตรน้ําผึ้ง การแขงขันเรือยาว การตักบาตรพระรอย เปนตน แมจะมีนักทองเท่ียวจํานวน
หนึ่ง แตยังไมโดดเดนมากพอท่ีจะดึงดูดใจการทองเท่ียวเหมือนกับชุมชนมอญในจังหวัดอ่ืน ๆ   
นอกจากนี้  แหลงทองเท่ียวบางแหงมีกิจกรรม หรือสิ่งดึงดูดใจนักทองเท่ียวนอย ทําใหปจจุบัน
กิจกรรมการทองเท่ียวนั้นตองยกเลิกไป เชน ตลาดน้ําคลองสาม เปนตน  สําหรับกิจกรรมลองเรือ
แมน้ําเจาพระยา  เปนกิจกรรมการทองเท่ียวทางน้ําเพ่ือดูวิถีชีวิตของชาวมอญบริเวณริมแมน้ํา
เจาพระยาพรอมกับการแวะชมวัดเกาแกริมแมน้ําหลายแหง เชน วัดจันทนกะพอ วัดสองพ่ีนอง วัด
ศาลาแดง และวัดไผลอม  สวนใหญนักทองเท่ียวตองวาจางเรือโดยสารเพ่ือทองเท่ียวกันเอง  ไมมี
การบริหารและจัดการการทองเท่ียว  ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน   
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๑๘๙ 
 
 ๖. แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร  มีการปลูกขาวแบบลมตอซัง และสวนกลวยไม  โดยเปน
กิจกรรมเพ่ือเผยแพรความรูแกผูสนใจ  สวนใหญเปนการศึกษาดูงานเฉพาะกลุมคนผานทาง
สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี หรือ สํานักงานเกษตรอําเภอลาดหลุมแกว 
 ๗. แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ  กิจกรรมการทองเท่ียวชมวิถีชีวิตชุมชนและศึกษาธรรมชาติ
บานคลองพระอุดม ดําเนินงานโดยชุมชน และไดรับการรับรองและข้ึนทะเบียนเปนสินคา ๑ ตําบล 
๑ ผลิตภัณฑ ของอําเภอลาดหลุมแกว แตมีนักทองเท่ียวนอย  ในการทองเท่ียวตองติดตอลวงหนา
กับชุมชนโดยตรงและจัดใหบริการทองเท่ียวเปนหมูคณะ  
 สภาพและปญหาของแหลงทองเท่ียวในจังหวัดปทุมธานี   
 จากการสัมภาษณนักทองเท่ียวและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียว  สรุปไดดังนี้ 
 ๑. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกตอการทองเท่ียว   
  ๑.๑  ระบบสาธารณูปโภคมีไมเพียงพอและไมไดมาตรฐาน  รานอาหารมีไมเพียง
พอท่ีจะรองรับหากนักทองเท่ียวมาเปนจํานวนมาก  ราคาท่ีพักและอาหารไมไดมาตรฐาน หองนํ้าไม
เพียงพอ  ไมสะอาด  เปนตน 
  ๑.๒ ขาดความสะดวกดานการคมนาคมในการเขาถึงแหลงทองเท่ียว  เนื่องจากระบบ
การขนสงนักทองเท่ียวสูแหลงทองเท่ียวขาดการบริหารจัดการ  พบวา  ถนนชํารุด รถโดยสารมีนอย 
แหลงทองเท่ียวบางแหงตอรถหลายครั้ง บางแหลงทองเท่ียวไมมีรถประจําทางเขาถึง  ทําให
นักทองเท่ียวสวนใหญตองนํารถยนตมายังแหลงทองเท่ียวดวยตนเอง   
  ๑.๓ ปายบอกทางแหลงทองเท่ียวนอย ไมชัดเจน และไมตอเนื่อง พบวาบางแหงปาย
บอกทางเล็กเกินไป  บางแหงไมมีปายบอกทาง  บางแหงมีปายบอกทางแตติดปายหางจากแหลง
ทองเท่ียวมากเกินไป รวมท้ังไมมีแผนท่ีการเดินทางและพิกัด GPS   
 ๒. ดานแหลงทองเท่ียว 
  ๒.๑  ความสับสนในชื่อแหลงทองเท่ียว   เนื่องจากเปนแหลงทองเท่ียวประเภท
เดียวกัน  ชื่อคลาย ๆ กัน  ทําใหนักทองเท่ียวเขาใจสับสนจึงไปเยือนแหลงทองเท่ียวไมตรงกับความ
ตองการ ตองเสียเวลาเดินทางใหม เชน ความสับสนระหวางศูนยวิทยาศาสตรรังสิต สวทช.          
ม.ธรรมศาสตร และพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร (อพวช) เปนตน   
  ๒.๒  แหลงทองเท่ียวบางแหง  เม่ือไปเยี่ยมชมไมพบขอมูลอธิบายเก่ียวกับแหลง
ทองเท่ียวแหงนั้น  เชน ไมมีแผนพับ  ไมมีแผนปายใหขอมูลการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว  ไมมีจุด
บริการสอบถามขอมูลการทองเท่ียว   
  ๒.๓  แหลงทองเท่ียวบางแหงไมพรอมใหบริการ  ขาดการดูแลและจัดการ ขาดการ
บํารุงรักษา   
  ๒.๔  ชุมชนซ่ึงเปนเจาของพ้ืนท่ีท่ีมีแหลงทองเท่ียว ขาดความรวมมือ ขาดการ
สนับสนุนในการดูแล รักษาและพัฒนาแหลงทองเท่ียว อีกท้ังแหลงทองเท่ียวบางแหงยังมีการถือ
ครองกรรมสิทธิ์ในแหลงทองเท่ียว  มีผลใหขาดความยั่งยืนของแหลงทองเท่ียว   
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ตอนท่ี ๒  ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอการประชาสัมพันธการทองเท่ียว จังหวัด 
 ปทุมธานี   

ตารางท่ี ๑.  ขอมูลท่ัวไปของการมาเยือนแหลงทองเท่ียวจังหวัดปทุมธานี 
ประเด็นคําถาม นักทองเท่ียวชาวไทย นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 

คําตอบ รอยละ คําตอบ รอยละ 
๑. แหลงทองเท่ียวท่ีนิยมมา
ทองเท่ียว 

แหลงทองเท่ียวทางศิลปะ
วิทยาการ(แหลงเรียนรู) 

๔๐.๖ แหลงทองเท่ียวเพ่ือ
นันทนาการ 

๓๓.๓ 

๒. เดินทางมาทองเท่ียวโดย รถสวนตัว ๔๑.๒ บริษัทนําเท่ียว ๗๐.๐ 
๓. วัตถุประสงคใน 
การทองเท่ียว 

ทัศนศึกษา ๕๑.๒ ทัศนศึกษา ๔๑.๗ 

๔. สื่อประชาสัมพันธท่ีใช 
คนหาขอมูลการทองเท่ียว 

อินเตอรเน็ต ๕๖.๘ อินเตอรเน็ต ๖๑.๗ 

๕.การคนหาขอมูล 
การทองเท่ียว 

ขอมูลมีนอย  ไมเพียงพอ
กับความตองการ 

๔๕.๖ ขอมูลมีนอย ไมเพียงพอ
กับความตองการ 

๓๓.๓ 

 
 ๑. ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย ตอการประชาสัมพันธการทองเท่ียวโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง ( X = ๓.๑๙)  ใหเหตุผลวา 
  ๑.๑ การประชาสัมพันธไมท่ัวถึง  ไมคอยมีการประชาสัมพันธการทองเท่ียวในวง
กวาง โดยเฉพาะทางสื่อมวลชน  เชน ทางโทรทัศน  หนังสือพิมพ (ยกเวนแหลงทองเท่ียวของเอกชน 
เชน สวนสนุกดรีมเวิลด ศูนยการคาฟวเจอรพารค เปนตน)  ทําใหการทองเท่ียวในจังหวัดปทุมธานี
ยังไมเปนท่ีรูจักของประชาชนท่ัวไป 
  ๑.๒ การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว หรือกิจกรรมการทองเท่ียวนอยเกินไป  
ทําใหนักทองเท่ียวไมทราบชวงเวลาท่ีมีเทศกาล งานประเพณี จึงไมไดเดินทางมาทองเท่ียวใน
ชวงเวลานั้น 
  ๑.๓ ขอมูลการประชาสัมพันธไมเปนปจจุบัน  เนื่องจากแหลงทองเท่ียวบางแหงไม
มีกิจกรรม หรือ ไมมีทรัพยากรเพ่ือการทองเท่ียวแลว  แตยังมีการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวนั้น
อยู นักทองเท่ียวจึงยังคงไปเยือนแหลงทองเท่ียวแลวตองพบกับความผิดหวัง 
  ๑.๔ สื่อประชาสัมพันธการทองเท่ียวมีนอย ไมเพียงพอตอความตองการ 
  ๑.๕ ขอมูลการทองเท่ียวท่ีคนหาจากสื่ออินเตอรเน็ตมีไมมากนัก ขอมูลสวนใหญ
ซํ้าๆ กัน  ขอมูลบางอยางไมชัดเจน  ขอมูลแหลงทองเท่ียวไมเปนปจจุบัน 
  ๑.๖ สิ่งประทับใจในการมาทองเท่ียวจังหวัดปทุมธานี   
  ๑) รถไมติด  เดินทางสะดวก  ใกลกรุงเทพฯ 
  ๒) อาหารไมแพง 
  ๓) ความเปนธรรมชาติ  และวิถีชีวิตท่ียังคงความเปนธรรมชาติ 
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  ๔) ความสงบ และนาอยู  อากาศดี 
  ๕) แหลงทองเท่ียวดานวิทยาศาสตตรนาสนใจและมีมาก 
 ๒. ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศตอสื่อประชาสัมพันธการทองเท่ียวอยู
ในระดับปานกลาง ( X = ๒.๗๖)  ใหเหตุผลวา 
  ๒.๑ ไมทราบจะหา หรือ ขอสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อสิ่งพิมพไดจากท่ีใด   
  ๒.๒ สื่อประชาสัมพันธการทองเท่ียวท่ีเปนภาษาอังกฤษมีนอยมาก  แมวาจะเปน
สื่อบนอินเตอรเน็ต  และไมเพียงพอตอความตองการ   
  ๒.๓ ขอมูลการทองเท่ียวจากสื่ออินเตอรเน็ต  ไมตรงกับความตองการ    
  ๒.๔ นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมากับบริษัทนําเท่ียว สวนใหญไมไดคนหา
ขอมูลการทองเท่ียวจากสื่อประชาสัมพันธการทองเท่ียว   
 ๓. ความตองการขอมูลการทองเท่ียวจากการประชาสัมพันธการทองเท่ียว  พบวา
นักทองเท่ียวตองการขอมูลการทองเท่ียวโดยรวมอยูในระดับมาก (ชาวไทย X = ๔.๑๔ และชาว
ตางประเทศ X = ๓.๗๘)    นักทองเท่ียวชาวไทยตองการขอมูลมากท่ีสุดในเรื่องเสนทางและแผนท่ี
การเดินทาง ( X = ๔.๒๗)   รองลงมาตองการปฏิทิน / กิจกรรมการทองเท่ียว ( X = ๔.๒๖)   
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศตองการขอมูลมากท่ีสุดในเรื่องประวัติและความรูเก่ียวกับสถานท่ี
ทองเท่ียว ( X = ๔.๐๐)   รองลงมาตองการเสนทางและแผนท่ีการเดินทาง ( X = ๓.๙๗)    
 ๔. ขอเสนอแนะของนักทองเท่ียวตอการประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
  ๔.๑ ควรปรับปรุงขอมูลการทองเท่ียวใหเปนปจจุบัน  ถูกตองและตรงกับความเปน
จริง   
  ๔.๒ ควรนําขอดีของการทองเท่ียวจังหวัดปทุมธานีมาประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
คือ รถไมติด ใกลกรุงเทพฯ สงบและนาอยู อากาศดี วิถีชีวิตท่ียังคงความเปนธรรมชาติ   
  ๔.๓ ควรเนนการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวท่ีเปนจุดเดนและเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีดี ไดแก แหลงทองเท่ียวทางศิลปะวิทยาการ  ท่ีมีอยูมาก นาสนใจ  สถานท่ีกวางขวาง  
และเปนแหลงทองเท่ียวท่ีดี  และแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ไดแก วัดท่ีมีการสอนการปฏิบัติ
ธรรม  ซ่ึงชาวพุทธ เยาวชนและเด็กควรไดเรียนรู เชน วัดปญญานันทาราม  วัดพระธรรมกาย  เปน
ตน 
  ๔.๔ ควรประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเท่ียว  วัน เวลาท่ีจัดกิจกรรม ลวงหนา
นาน ๆ  ในสถานท่ีท่ีคนเห็นไดจํานวนมาก  เชน  ในสื่ออินเตอรเน็ต  ปายประชาสัมพันธหนา
หางสรรพสินคาและริมถนนกอนเขาไปยังแหลงทองเท่ียวนั้น พรอมกับแนะนํากิจกรรมอ่ืน ๆ ไปดวย  
อาทิ  ประชาสัมพันธกิจกรรมเท่ียวชมงานเทศกาล  งานประเพณีของชาวมอญ เชน เปงสงกรานต 
ตักบาตรพระรอย พรอมกับแนะนํารานอาหารท่ีอรอยใกลแหลงทองเท่ียว หรือ ชมของฝาก ของท่ี
ระลึกซ่ึงเปนผลิตภัณฑชุมชน เปนตน 
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ตอนท่ี ๓  ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
 ลักษณะการจัดทําและการประชาสัมพันธการทองเท่ียว  จังหวัดปทุมธานี 
 ๑. การประชาสัมพันธการทองเท่ียวโดยเจาของแหลงทองเท่ียว   พบวาแตละแหลง
ทองเท่ียวจัดทําสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวของตนเอง เปนลักษณะตางคนตางทํา  และ
ดําเนินการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวของตนเองโดยตรง   โดยมีจุดมุงหมายใหนักทองเท่ียวท่ีมา
ทองเท่ียว ไดทราบกิจกรรมหรือสิ่งท่ีนาสนใจในแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ  ดังนี้ 
 ๑.๑ แหลงทองเท่ียวทางศิลปะวิทยาการ   มีการประชาสัมพันธการทองเท่ียวอยางดี  สื่อ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวประเภทสื่อสิ่งพิมพท่ีสําคัญคือ แผนพับแจกใหกับนักทองเท่ียวท่ีสนใจ 
ณ แหลงทองเท่ียวนั้นๆ โดยตรง  และมีบุคลากรของแหลงทองเ ท่ียวนั้น เชน เจาหนา ท่ี
ประชาสัมพันธซ่ึงเปนสื่อบุคคลท่ีสําคัญทําหนาท่ีในการนําชมแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ ไดเปนอยางดี  
ทําใหนักทองเท่ียวไดความรู  และประทับใจ  นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธเชิงรุก  โดยวิธีการ
ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวผานทางเครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  เชน 
Facebook  เปนตน  รวมถึงการประชาสัมพันธผานทางเวปไซตท่ีเปนของหนวยงาน หรือของแหลง
ทองเท่ียวนั้น ๆ  หากเปนชวงเวลาท่ีแหลงทองเท่ียวจะจัดกิจกรรมในวาระพิเศษ เชน  วัน
วิทยาศาสตร  วันเฉลิมพระชนมพรรษา เปนตน ก็จะจัดสงขอมูลการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธไปยัง
กลุมเปาหมายโดยตรง เชน  สถานศึกษาตาง ๆ ซ่ึงสถานศึกษาจะนํานักเรียน นักศึกษามาทัศนศึกษา  
แหลงทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูบางแหง  โดยเฉพาะองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช)  
ท่ีมีสื่อประชาสัมพันธหลากหลายท้ังสื่อสิ่งพิมพ  ไดแก แผนพับ วารสาร  ปฏิทินพกพา  สื่อมวลชน
อ่ืน ๆ เชนสื่อโทรทัศนดวยการเปนเจาของรายการวิทยาศาสตร  และสื่อวิทยุกระจายเสียงท่ี อพวช. 
ผลิตเองและสื่อวิทยุอ่ืน ๆ ท่ีเผยแพรขาว อพวช.  รวมถึงทาง วิทยุกระจายเสียง FM ๙๗ Mhz, AM
๘๑๙ Mhz    
 ๑.๒ แหลงทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ  สวนใหญเปนแหลงทองเท่ียวของเอกชน สามารถ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ สื่อโฆษณาไดในสื่อมวลชนท่ีหลากหลายกวา  และยังประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวในสื่อมวลชนท่ีมีคาใชจายสูงได เชน ทางสื่อโทรทัศน  เปนตน  ซ่ึงสามารถดึงดูดใจ
นักทองเท่ียวไดเปนอยางดี 
 ๑.๓ แหลงทองเท่ียวอ่ืน ๆ เชน แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร  แหลงทองเท่ียวเชิง
นิเวศ  แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  สวนใหญไมมีสื่อประชาสัมพันธของตน   นักทองเท่ียวมาเท่ียว
แหลงทองเท่ียวเหลานี้จากการคนหาขอมูลจากอินเตอรเน็ตและจากการบอกเลาแบบปากตอปาก    
 ๒. การประชาสัมพันธโดยสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา  จังหวัดปทุมธานี   เปนการ
ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจโดยภาพรวมผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ  เชน แผนพับ  
หนังสือนําเท่ียว  ซีดี-รอม  และการประชาสัมพันธบนสื่ออิเลกทรอนิกส  และมีจุดประชาสัมพันธ

02_No.4-3  (1-330) �������.indd   179 6/2/2559   17:19:03
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๑๙๓ 
 
การทองเท่ียวท่ีศาลากลางจังหวัดหลังเกา และหลังใหม และท่ีตลาดน้ํารังสิต  รวมถึงมีตูอัจฉริยะ๒

วางในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญตาง ๆ   
 ๓. การประชาสัมพันธการทองเ ท่ียวโดยบริ ษัทนําเ ท่ียวตาง ๆ   สวนใหญจะ
ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวตาง ๆ บนสื่ออิเลกทรอนิกส   
 ๔. การประชาสัมพันธการทองเท่ียวโดยสื่อมวลชนทางวิทยุกระจายเสียง  โดยเฉพาะวิทยุ
ชุมชน จะทําหนาท่ีเปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูลการทองเท่ียวในรายการตาง ๆ  หรือ ใหขอมูล
กิจกรรมการทองเท่ียวแทรกในรายการตาง ๆ  ซ่ึงนักจัดรายการวิทยุฯ  สวนใหญจะแนะนําแหลง
ทองเท่ียวตางๆ แกผูฟง  ดวยวิธีการคนหาขอมูลการทองเท่ียวดวยตัวเอง เชน  ขอมูลจะนํามาจาก
เว็บไซต  หรือ แผนพับท่ีไดจากการไปรับดวยตนเองท่ีแหลงทองเท่ียวนั้น  นอกจากนี้  แหลง
ทองเท่ียวบางแหง เชน หออัครศิลปน  มีความรวมมือกับวิทยุชุมชน FM ๑๐๐.๘๕ Mhz เปน
สื่อกลางในการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 
 ๕. การประชาสัมพันธการทองเท่ียวโดยสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดปทุมธานี จะ
ประชาสัมพันธผานทางสื่อโทรทัศนในรายการท่ีไมมีคาใชจาย  และใชเว็บไซตของจังหวัดฯ เปนสื่อ
ประชาสัมพันธ  รวมถึงการจัดสงขาวสารประชาสัมพันธไปยังสื่อมวลชนอ่ืน ๆ ใหชวยประชาสัมพันธ
ตอไป  นอกจากนี้ มีปายคัตเอาทประชาสัมพันธการทองเท่ียวจัดวางไวตามถนนตาง ๆ ในตําแหนงท่ี
ประชาชนสัญจรไปมาไดเห็น  เชน  ตรงขามศูนยการคาฟวเจอรพารค  โดยให อบต. เปนผูดูแล  
 สภาพและปญหาของการดําเนินงานประชาสัมพันธการทองเท่ียว   
 การสัมภาษณผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการประชาสัมพันธการทองเท่ียว จังหวัด
ปทุมธานีจากแหลงทองเท่ียว จํานวน ๒๐ แหง สรุปผลไดดังตอไปนี้ 
 ๑. ลักษณะการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ขาดการประสานงาน  ขาดความรวมมือ
ในดานการบริหารจัดการ การกําหนดนโยบายและการดําเนินงานจากองคกรตาง ๆ  เปนไปใน
ลักษณะตางคนตางทํา  ไมไดบูรณาการรวมกัน  ซ่ึงแตละหนวยงานก็มีแผนงาน  โครงการท่ีแตกตาง  
ไมสอดคลองกัน  โดยท่ีหนวยงานหลัก เชน สํา นักงานการทองเ ท่ียวของจังหวัด  หรือ 
ประชาสัมพันธจังหวัดไมไดสนับสนุน หรือมีสวนรวมเทาท่ีควร  อาจเน่ืองมาจากขอจํากัดดาน
บุคลากรและงบประมาณ  ซ่ึงหากมีการประสานงาน  กําหนดกิจกรรมในเวลาท่ีสอดคลองกันของ
แหลงทองเท่ียว  โดยเฉพาะแหลงทองเท่ียวทางศิลปวิทยาการ (แหลงทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรู)   ก็
จะทําใหนักทองเท่ียว  โดยเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีมาจากตางจังหวัดสามารถวางแผนการเดินทาง
ทองเท่ียวไดดียิ่งข้ึน  เชน  องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร (อพวช), ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา
รังสิต, หออัครศิลปนและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติฯ ฯลฯ  เปนแหลง
ทองเท่ียวซ่ึงไมไกลกันนัก(คลองหาและคลอกหก)  หากจัดกิจกรรมการทองเท่ียวในวัน เวลาใกล ๆ 

                                           
 ๒ ตูอัจฉริยะ  เปนตูอิเลคทรอนิกสท่ีมีคอมพิวเตอรแบบอินดัสเตียล (Industrial Kiosk Enclosure)   
ใชเพ่ือคนหาขอมูลการทองเท่ียว และสอบถามเสนทางฯ ไปยังแหลงทองเท่ียว 
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181วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
๑๙๔ 

 
กัน  ทําใหสถานศึกษาตาง ๆ ไดวางแผนการทองเ ท่ียวและพานักเรียน นักศึกษาซ่ึงเปน
กลุมเปาหมายหลักมาเยี่ยมชมไดอยางสะดวก 
 ๒. ขาดการวางแผนการประชาสัมพันธการทองเท่ียวแบบองครวมท้ังจังหวัด ทําใหการ
ทองเท่ียวของจังหวัดขาดเอกภาพ  ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน   
 ๓. ขาดงบประมาณสนับสนุนการประชาสัมพันธ ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว  ทําใหไมสามารถแกไข หรือดําเนินการไดตามท่ีนักทองเท่ียวตองการ 
 ๔. ชุมชนซ่ึงเปนเจาของพ้ืนท่ีท่ีมีแหลงทองเท่ียวยังไมตระหนักถึงถึงคุณคาของทรัพยากร
ในพ้ืนท่ีท่ีตนมีอยู  ขาดความรวมมือ ขาดการสนับสนุนในการดูแล รักษาและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
มีผลใหขาดความยั่งยืนของแหลงทองเท่ียว   
 ๕. การจัดทําและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธการทองเท่ียว   เปนไปในลักษณะตางคนตาง
ทํา  ตางคนตางเผยแพร  ขาดความรวมมือในการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธและการนําเสนอขอมูล
การทองเท่ียว 
 ๖. การประชาสัมพันธการทองเท่ียวมีนอย  และขาดประสิทธิภาพ  ขาดความเชื่อมโยง
การประชาสัมพันธการทองเท่ียวในมิติท่ีหลากหลาย   ขาดการประชาสัมพันธการทองเท่ียวในระดับ
นานาชาติ  
 ๗. ทรัพยากรการทองเท่ียวยังไมเดนพอ  และสภาพแหลงทองเท่ียวยังไมพรอม เม่ือ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียว  จึงไมสามารถดึงดูดใจนักทองเท่ียวเทาท่ีควร๓   
 
ตอนท่ี ๔  ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียวจังหวัด
 ปทุมธานี 
 การระดมความคิดจากการสนทนากลุมจากผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการประชาสัมพันธ
การทองเท่ียว จังหวัดปทุมธานี  สรุปผลไดดังตอไปนี้ 
 ๑. สรางเครือขายการประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียวแบบบูรณาการ  โดยจัดต้ัง
หนวยงานหลักเปนศูนยกลางของเครือขาย  โดยทํางานรวมกันแบบบูรณาการระหวางหนวยงาน ท้ัง
จากแหลงทองเท่ียว สภาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวจังหวัดปทุมธานี,  สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดปทุมธานี,  สื่อมวลชนทองถ่ิน ชุมชนในแหลงทองเท่ียวนั้น ๆ  และสํานักงานการทองเท่ียว
และกีฬา จังหวัดปทุมธานี เปนตน  ใหหนวยงานหลักนี้ทําหนาท่ี 
 ๑.๑ เปนศูนยกลางของขอมูลการทองเท่ียวและขอมูลแหลงทองเท่ียว  โดยทําหนาท่ี
จัดเก็บขอมูลการทองเท่ียว  ใหบริการขอมูลการทองเท่ียว  รับทราบปญหาและแลกเปลี่ยนขอมูล

                                           
 ๓ พรทิพย กิจเจริญไพศาล, “การศึกษาทรัพยากรทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพ่ือ 
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี”, ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผน 
และการจัดการการทองเท่ียวเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม, (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓).   
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๑๙๕ 
 
การทองเท่ียวตาง ๆ ท้ังในเรื่องของแหลงทองเท่ียว  สิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเท่ียว  รวมถึง
การปรับปรุงขอมูลการทองเท่ียวของจังหวัดฯ ใหทันสมัย เปนปจจุบันอยูเสมอ   เพ่ือการติดตอขอ
ขอมูล และเผยแพรเอกสารประชาสัมพันธการทองเท่ียว ซ่ึงจะทําใหขอมูลนาเชื่อถือและเปนปจจุบัน  
การเชื่อมโยงขอมูลก็จะเปนไปในแนวทางเดียวกันในทุกภาคสวน    
 ๑.๒ เปนศูนยกลางในการบริหารจัดการดานการประชาสัมพันธการทองเท่ียว โดยการ
วางแผนการประชาสัมพันธรวมกัน เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว
โดยรวม 
 ๑.๓ จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเครือขายการทองเท่ียวของจังหวัด เพ่ือทําหนาท่ี
ประสานงานและผลักดันใหเกิดความรวมมือของทุกภาคสวนท้ังการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ใหความรวมมือในการวางแผนกลยุทธดานการทองเท่ียว จัดทํายุทธศาสตรการทองเท่ียว  จัดทํา
แผนแมบทการทองเท่ียวของจังหวัดปทุมธานี  แผนงานการทองเท่ียวประจําปของจังหวัดฯ  เพ่ือให
แตละแหลงทองเท่ียวดําเนินการพัฒนาแหลงทองเท่ียว หรือ ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวไปใน
แนวทางเดียวกัน เกิดความรวมมือ  และความเปนหนึ่งเดียวกัน    
 ท้ังนี้  หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการประชาสัมพันธการทองเที่ยว จังหวัดปทุมธานีทุกภาค
สวน ควรดําเนินการอยางจริงจัง  อยางตอเนื่อง  และเปนรูปธรรม 
 ๒. พัฒนาแหลงทองเท่ียวและสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวใหเหมาะสม โดย 
 ๒.๑ พัฒนาคุณภาพการใหบริการ ท้ังในเรื่องของบุคลากร และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ เพ่ือใหมีความพรอมท่ีจะเปนสถานท่ีท่ีนาเท่ียว  รวมถึงปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใหมีความ
พรอมท่ีจะเปนสถานท่ีท่ีนาเท่ียว  ไมวาจะเปนการซอมแซมโบสถ  วิหารสิ่งอํานวยความสะดวก เชน  
หองน้ํา  ถนน ปายบอกทาง  ท่ีจอดรถ  เปนตน 
 ๒.๒ นําจุดเดนท่ีมีอยูมาสรางมูลคาในการทองเท่ียว ในรูปแบบของกิจกรรมการทองเท่ียว 
โดยจัดกิจกรรมการทองเท่ียวแบบไป – กลับ (ไมตองคางแรม)  และ กิจกรรมการทองเท่ียวแบบคาง
คืนอยางนอย ๑ คืนสําหรับคนตางจังหวัด   อาทิ 
  ๑)  กิจกรรมการทองเท่ียวแบบปทุมฯ ด้ังเดิม และปทุมฯ ใหม  การทองเท่ียวแบบ
ปทุมฯ ด้ังเดิม (หรือ เวนิชตะวันตก)  เนนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเพณี  ภาษามอญ  
กิจกรรม  วิถีชีวิต อาหารพ้ืนบาน  ท่ีเปนเอกลักษณแบบโบราณของชาวมอญ และการทองเท่ียว
ปทุมฯ ใหม (หรือ เวนิชตะวันออก)  เนนการทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวทางศิลปวิทยาการท้ังดาน
วิทยาศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  เปนตน  
  ๒)  กิจกรรมการทองเท่ียวแบบ ๑ ชุมชน ๑ การทองเท่ียว  เชน ทองเท่ียวสามโคก
ศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเปนอยู และผลิตภัณฑของชุมชนมอญ หรือ ทองเท่ียวหนองเสือ 
ดวยแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร หรือ  นําหลายชุมชน  หลายแหลงเท่ียวและนํามารวมกันจัดทําเปน
กิจกรรมการทองเท่ียว  
 ๓. การจัดทําแผนและดําเนินการประชาสัมพันธการทองเท่ียว โดยสงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน  ดังนี้ 
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๑๙๖ 
 
 ๓.๑ จัดทําแผนการทองเท่ียว โดยเปนแผนปฏิบัติการรวมกันของทุกภาคสวน  ท้ังภาครัฐ  
เอกชน  และเครือขายชุมชนทองถ่ิน  เปนแผนประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียวเชิงรุก เพ่ือสราง
แรงจูงใจในการทองเท่ียว และใหทุกภาคสวนนําไปปฏิบัติและประชาสัมพันธในทิศทางเดียวกัน    
 ๓.๒ จัดทําปฏิทินการทองเท่ียวจังหวัดปทุมธานีเผยแพรแกนักทองเท่ียว รวมถึงรวมมือ
ทําปฏิทินการทองเท่ียวรวมกับจังหวัดตางๆ ท่ีตองเดินทางผานจังหวัดปทุมธานี   
 ๓.๓ เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธการทองเท่ียว ดังนี้ 
  ๑) ประชาสัมพันธการทองเท่ียวในสื่อท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน เชน โทรทัศน  
อินเตอรเน็ต  และตามจุดท่ีประชาชนเห็นไดชัดเจน เชน  ปายขนาดใหญ  แผนปลิว เปนตน หรือรถ
ประกาศเชิญชวน  และควรประชาสัมพันธลวงหนานาน ๆ  
  ๒) ปรับปรุงปายบอกทางแหลงทองเท่ียวใหชัดเจน   
  ๓) มีจุดประชาสัมพันธการทองเท่ียว ท่ีเปนสถานท่ีท่ีเปนศูนยรวมเอกสาร  ขอมูล
การทองเท่ียว  ท่ีนักทองเท่ียวเขาถึงไดงาย สามารถรับเอกสาร  ขอมูลการทองเท่ียว  ไดอยาง
สะดวก  อาจเปนพ้ืนท่ี ต้ังจุดประชาสัมพันธในสถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวเห็นไดชัดเจน  เชน 
หางสรรพสินคา มีเจาหนาท่ีประจํา เพ่ือใหบริการติดตอสอบถามและเผยแพรขอมูลการทองเท่ียว  
รวมท้ังมีสื่อประชาสัมพันธการทองเท่ียวแจกใหกับผูสนใจ พรอมกับมีเบอรโทรศัพท ชื่อเวปไซตของ
สํานักงานประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียว หรือ อาจฝากสื่อประชาสัมพันธแนะนําการทองเท่ียว
ของจังหวัดปทุมธานีไวในแหลงทองเท่ียวตาง ๆ  หรือ  วางไว ณ ศูนยการคา  หรือ หางสรรพสินคา 
เปนตน  
  ๔) ประชาสัมพันธกิจกรรมการทองเท่ียว หรือ งานประเพณีจังหวัดปทุมฯ ท่ี
ตองการทําการประชาสัมพันธ  ลงในแผนประชาสัมพันธการทองเท่ียวประจําปของการทองเท่ียว
แหงประเทศไทย  
  ๕)  ประชาสัมพันธท่ีต้ังของสํานักงานประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียวใหเปนท่ี
รูจัก  อาจเปนเบอรโทรศัพท / ท่ีอยูของสํานักงาน / ชื่อเว็ปไซต และประชาสัมพันธในสถานท่ีท่ีเห็น
ไดชัดเจนเพ่ือนักทองเท่ียวท่ีตองการขอมูลสามารถติดตอไดสะดวก   
 ๓.๔ ปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียวจังหวัดปทุมธานี  
 ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการประชาสัมพันธการทองเท่ียว จังหวัดปทุมธานีสวนใหญ
เห็นวาควรนําสื่อประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียวมาใชในการประชาสัมพันธ เรียงตามลําดับความ
คิดเห็นจากมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด  ดังนี้  
  ๑) สื่อวิทยุโทรทัศน   โดยเนนขอมูลการทองเท่ียวดวยจุดเดน จุดขายของจังหวัด 
ไมวาจะเปนสถานท่ีทองเท่ียว อาหาร  สินคา  ฯลฯ 
  ๒) อินเตอรเน็ต โดยขอมูลการทองเท่ียวตองทันสมัย   
  ๓) เอกสารการทองเท่ียว แผนพับ ขอมูลการทองเท่ียวตองมากพอท่ีจะดึงดูดใจให
อยากไปเท่ียวสถานท่ีนั้น ๆ 
  ๔) แผนท่ีทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวตองชัดเจนสําหรับการเดินทาง 
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๑๙๗ 
 
  ๕) วิทยุชุมชน ขอมูลการทองเท่ียวฉับไว มีมากเพียงพอ   
 ๓.๕ ขอมูลการทองเท่ียวท่ีควรนําเสนอในสื่อประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียว  เรียง
ตามลําดับความคิดเห็นจากมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุดตามลําดับ  ไดแก สถานท่ีทองเท่ียว การเดินทาง  
จุดเดนของแตละสถานท่ี  แหลงอาหาร   
 
 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ: 
กุลวดี ละมายจีน.  หนวยท่ี ๑ องคประกอบของการทองเท่ียวในเอกสารประกอบการสอนรายวิชา

วัฒนธรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ๙๐๓๒๑๐๔.  ๑-๔๓.  อุบลราชธานี: สาขาวิชา
อุตสาหกรรมทองเท่ียว  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๒.   

 (๒) วิทยานิพนธ/รายงานการวิจัย: 
พรทิพย กิจเจริญไพศาล.  “การศึกษาทรัพยากรทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพ่ือ

สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี”. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
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http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/samutprakan/benjamas
_u/ html.  (๒๑ กันยายน ๒๕๕๗) 
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LIP Model: กระบวนการนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
LIP Model: Learning Innovation Process for Sustainable 

Development 
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ฐิติมดี อาพัทธนานนท∗∗   

มารุต ดําชะอม∗∗∗  
เอกรินทร สังขทอง∗∗∗∗ 

บทคัดยอ 
LIP Model คือรูปแบบของกระบวนการนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของ

ปราชญชาวบานภาคใต  ซ่ึงประกอบไปดวย ๓ กระบวนการสําคัญ คือ กระบวนการสรางนวัตกรรม
(Innovation Creation)กระบวนการนํานวัตกรรมไปใช(Innovation Utilization) และ
กระบวนการเผยแพรนวัตกรรม(Innovation Diffusion) โดยมีข้ันตอนตามลําดับดังนี้ ยอนแลกําพืด 
ชอบสืบสรรหา เปลี่ยนใหมใหแปลกกวา ต้ังทาเตรียมลองใช ลองแลวลองเลา ทําเฒาทําใหม ให
สมดุลเอาไว และรวมใจใชรวมกัน เปดสังคมการเรียนรู สมรมอยูแบบรูหวัน แตกหนอทําตอกัน และ
ถูกผิดมันเชนนั้นเอง  ภายใตปจจัยการมีตนแบบผูนําดี มีวิสัยทัศนรวม สวมใสนวัตกรรม ทําเปน
พลวัต จัดการครบวงจร สอนกันฉันทกัลยาณมิตร ใกลชิดแหลงเรียนรู วิชาการคูภูมิปญญา  
 
พ่ึงพาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และสังคมยอมรับไดเปนปจจัยหลักท่ีสงผลใหกระบวนการนวัตกรรม
การเรียนรูประสบความสําเร็จไปสูความยั่งยืน 
 
คําสําคัญ : LIP Model  กระบวนการนวัตกรรมการเรียนรู ปราชญชาวบาน  การพัฒนาท่ียั่งยืน  
 
 
 

                                                           

 ∗หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผูนําและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อีเมล : thanee.chu@hotmail.com 
 ∗∗ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ∗∗∗ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ∗∗∗∗ท่ี ป รึ ก ษ า วิ ท ย า นิ พ น ธ ร ว ม  ภ า ค วิ ช า บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02_No.4-3  (1-330) �������.indd   185 6/2/2559   17:19:04



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘186

๒๓๘ 
 

ABSTRACT 
 The LIP Model consists of three major consecutive process steps: 
Innovation Creation, Innovation Utilization, and Innovation Diffusion. These three 
steps are primary factors to transfer the local knowledge and wisdom of  the wise 
folk south scholars. The process is as follows: review the source of information, 
discover  new knowledge, to make a difference, to plan the procedures, to try out 
actively, to be responsive to the development, to find out the balance point, to be 
supportive sufficiently, to create the knowledge-based society, apply for living, 
share extend to others, and check out and screen information. The factors that 
affected the success of the learning innovation process for sustainable 
development consisted of : leadership prototypes, creating a shared vision, 
innovation adoption, the dynamic approach, cyclical management, friendly 
communication, a close to sources of knowledge as well as local wisdom, both 
academic wisdom, to rely on appropriate technology, and to be socially 
acceptable. 
 
Keyword: LIP Model,  Learning Innovation Process,  Local Scholar,  Sustainable  
             Development 
 
๑. บทนํา 
 การศึกษาถือเปนกระบวนการท่ีทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม  
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีสันติสุข  และสามารถเก้ือหนุนการพัฒนาประเทศไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานของประเทศ  หากแตการศึกษาซ่ึงถือวาเปน
เครื่องมือสําคัญในการสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชนไดถูกปรับเปลี่ยนไปจากเดิมท่ีการศึกษามี
ลักษณะเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือชีวิตแบบบูรณาการและเปนองครวม  อยูภายใตสภาพการณ
และเง่ือนไขของการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  มีการสั่งสมและพัฒนาเปนองคความรูและภูมิ
ปญญาของชุมชน  ท่ีเอ้ือใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนท่ีพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน๑ กลายเปน
การศึกษาท่ีมีความหมายเพียงการเรียนรูเพ่ือสรางคนเขาสูวงจรของระบบอุตสาหกรรม โดยมี
ประกาศนียบัตรรับรองเพ่ือสมัครงานแลกกับคาจาง  มุงหางานทําเปนมนุษยเงินเดือน    คนจํานวน
มากในสังคมจึงขาดความสามารถในการเชื่อมโยงความคิดอยางเปนระบบ ขาดทักษะในการ

                                                           
๑ อมรวิชญ นาครทรรพ และคณะ, การศึกษาในวิถีชุมชน : การสังเคราะหประสบการณในชุด

โครงการวิจัยดานการศึกษากับชุมชน,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๑), หนา 
๒๔. 
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๒๓๙ 
 

แกปญหาชีวิตและขาดความสามารถ ในการสรางสรรคความรูใหมท่ีเอ้ือตอการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน๒ 
 ปราชญชาวบานมีอยูท่ัวประเทศ ทุกภาค และทุกชุมชนองคความรูของปราชญชาวบาน
เกิดจากการ ตกผลึกทางความคิดและประสบการณจากการปฏิบัติ  ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีแยบคาย
และเหนือชั้นกวาทําใหความรูท่ีเกิดข้ึนนั้นมีลักษณะเปนจริงในทางปฏิบัติ  มีประโยชนและสามารถ
นําไปประยุกตใชในการจัดการกับชีวิตไดอยางแทจริง ในภาคใตมีปราชญชาวบานจํานวนมากท่ีเห็น
ความสําคัญของการพัฒนา  โดยการคิดคนภูมิปญญาของตนข้ึน  เพ่ือชวยใหตนและชุมชนมีความ
เขมแข็ง ความรูท่ีปราชญชาวบานกลั่นกรองออกมานั้นเปนความรูนอกตําราท่ีเชื่อมโยงสัมพันธกับ
บริบทของภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรม ภูมิสังคม และทุนทางสังคมของชุมชน๕ 
 ปราชญชาวบานนําความรูท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนโดยเฉพาะในดานการ
เรียนรู  ปราชญชาวบานอาศัยการแสวงหาความรูและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายเปน
จุดเริ่มตนของการสรางนวัตกรรมผานกระบวนการจัดการความรู องคความรูท่ีเกิดข้ึนจึงท้ังกวางและ
เปนท่ียอมรับของสังคมเพราะไดถูกกลั่นกรอง  ขัดเกลา  และลองผิดลองถูกมาชวงเวลาหนึ่ง  
กระบวนการนวัตกรรมการเรียนรูของปราชญชาวบานชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 
ทําใหเกิดความรูใหม และพัฒนาเปนนวัตกรรมในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการความรูใน
ยุคปจจุบันท่ีตองต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความจริง  ซ่ึงเปนความรูท่ีมีการสั่งสมประยุกตใชในลักษณะ
ของเทคนิค  เครื่องมือ และวิธีการท่ีสอดคลองกับระบบคิด ภูมิปญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ท้ังนี้ความรูและนวัตกรรมท่ีปราชญสรางข้ึนจะกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนท่ีมีบริบทแตกตางกันได
อยางท่ัวถึง กระบวนการดังกลาวถือเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท่ีกอใหเกิดความ
ยั่งยืนตอไป 
 
๒. LIP Model: รูปแบบความนาจะเปนสูความยั่งยืน 

LIP Model หรือรูปแบบกระบวนการนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนสรางข้ึน
จากการสังเคราะหผานแนวคิดระบบหวงโซความรู๖(Knowledge Chain System) ซ่ึงเนนศึกษา ๓ 
กระบวนการสําคัญเปนแนวทางหลักในการสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรม อันประกอบดวย 
กระบวนการสรางและไดมาซ่ึงความรู(Knowledge  Creation and Acquisition)  กระบวนการ
เผยแพรความรู(Knowledge Diffusion) และกระบวนการนําความรูไปใชประโยชน(Knowledge 
Utilization)เปนแนวทางในการศึกษากระบวนการนวัตกรรมการเรียนรู ควบคูกับการศึกษาปจจัยท่ี
เก่ียวของกับความสําเร็จของนวัตกรรมการเรียนรู เพ่ือเปน   พ้ืนฐานขอมูลท่ีสําคัญในการนําไปใช
เพ่ือพัฒนารูปแบบกระบวนการนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของปราชญชาวบาน
ภาคใต  ดังภาพประกอบ 

                                                           
๒ วิชัย  ตันศิริ,  โฉมหนาการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาใน พ.ร.บ.

การศึกษา,  พิมพคร้ังท่ี ๔,  (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๗๖. 
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๒๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี ๑ LIP Model : รูปแบบกระบวนการนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 
กลาวคือ LIP Modelเปนรูปแบบกระบวนการนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

ของปราชญชาวบานภาคใตท่ีประกอบไปดวยกระบวนการสําคัญ  ๓ ข้ันตอนตามลําดับคือ 
กระบวนการสรางนวัตกรรม(Innovation Creation) ซ่ึงประกอบไปดวยข้ันตอนยอนแลกําพืด
(Reviewing the Sources) ชอบสืบสรรหา (Finding out Knowledge) เปลี่ยนใหมใหแปลกกวา
(Making a Difference)  และต้ังทาเตรียมลองใช(Planning a Procedure) สวนกระบวนการถัดมา
คือการนํานวัตกรรมไปใช(Innovation Utilization)ประกอบไปดวยข้ันตอนลองแลวลองเลา(Try-
out Actively) ทําเฒาทําใหม(Respond to Development) ใหสมดุลเอาไว(Set up the 
Balance) และรวมใจใชรวมกัน(Support Sufficiently) สวนกระบวนการสุดทายคือกระบวนการ
เผยแพรนวัตกรรม(Innovation Diffusion) ประกอบไปดวยขั้นตอนเปดสังคมการเรียนรู(Create 
Knowledge-based Society) สมรมอยูแบบรูหวัน(Apply for Living)  แตกหนอทําตอกัน(Share 
and Extend Results)และถูกผิดมันเชนนั้นเอง(Check out and Screen) กระบวนการดังกลาว
เปรียบเหมือนฟนเฟองท่ีคอยขับเคลื่อนชุมชนไปสูความยั่งยืน โดยมีปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จซ่ึง
ประกอบดวยการมีตนแบบผูนําดี(Leadership Prototypes)    มีวิสัยทัศนรวม(Creating Shared 
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Vision) สวมใสนวัตกรรม(Innovation Adoption) ทําเปนพลวัต(Dynamic Approach) จัดการ
ครบวงจร(Cyclical Management) สอนกันฉันทกัลยาณมิตร(Friendly Communication) 
ใกลชิดแหลงเรียนรู(Close to Sources of Knowledge and Wisdom) วิชาการคูภูมิปญญา
(Both Academic and Wisdom) พ่ึงพาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม(Relying on Appropriate 
Technologies) และสังคมยอมรับได(Socially Acceptable) ซ่ึงปจจัยดังกลาวเปรียบเสมือน
กระแสลมท่ีคอยพัดสนับสนุนใหวงลอแหงกระบวนการนวัตกรรมการเรียนรูของปราชญชาวบานท่ีมี
อยูขับเคลื่อนตอไปไมหยุดนิ่ง  
 
๓. กระบวนการสําคัญ ๓ ข้ันตอนของ LIP Model 

กระบวนการนวัตกรรมการเรียนรูของปราชญชาวบาน : LIP Modelเปนกระบวนการ
สรางสรรคทางความคิดและวิธีการเรียนรูท่ีมีพัฒนาการและการประยุกตใชอยางเปนข้ันตอน เปน
การจัดการความรูเพ่ือสรางชุดความรูใหม และเปนไปเพ่ือความเปลี่ยนแปลงดวยความเขาใจอยาง
แทจริง กลาวคือเปนการเปลี่ยนแปลงจากความไมรูไปสูการรูอยางเขาใจ  และสามารถขจัดปญหาท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตแนวคิด วิธีการ และเครื่องมือใหมท่ีไดจากการสรางสรรค 
พัฒนา และตอยอดองคความรูของตน กระบวนการสําคัญ ๓ ข้ันตอนของLIP Model สามารถ
อธิบายไดตามลําดับดังนี้ 
  ๑. กระบวนการสรางนวัตกรรม(Innovation Creation) ไดแกข้ันตอน 

  ๑.๑  ยอนแลกําพืด(Reviewing the Sources) เพ่ือทบทวนวิถีการดํารงชีวิต 
ภูมิปญญาของบรรพบุรุษ ความรู ความสามารถท่ีปราชญมี ปจจัยเก้ือหนุน รวมท้ังอุปสรรคตอการ
สรางและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูของปราชญชาวบานตามสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
ความเปนไปไดในปจจุบัน และความนาจะเปนในอนาคต   

  ๑.๒ ชอบสืบสรรหา(Finding out Knowledge)  ปราชญชาวบานตองปฏิบัติ
ตนเปนผูแสวงรู แสวงหาโอกาสท่ีจะเรียนรูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงความสามารถ พรอมท้ังพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยูเสมอ มีการคนควา พัฒนาองคความรูใหทันสมัย สามารถประยุกตใชไดกับ
สภาพการณทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

  ๑.๓ เปล่ียนใหมใหแปลกกวา(Making a Difference) การสรางนวัตกรรมของ
ปราชญชาวบานเปนการตอยอดภูมิปญญา การดัดแปลงประยุกตองคความรูเกิดข้ึนจากการมองเห็น
คุณคาของสิ่งใกลตัว ปราชญชาวบานจึงอาศัยความแตกตางเปนทุนสําหรับใชในการจัดการกับ
ปจจุบันและอนาคต เพ่ือกอใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด  

  ๑.๔  ตั้งทาเตรียมลองใช(Planning a Procedure) การจัดการความรูเปน
หลักการพ้ืนฐานสําคัญท่ีปราชญชาวบานใชเปนแนวทางในการสรางนวัตกรรมการเรียนรู ปราชญ
ชาวบานมีการวางแผนจัดระบบความคิด จัดระบบการทํางานอยางเปนข้ันตอนจากประสบการณท่ี
ไดตกผลึก ปราชญชาวบานมีการวางแผนเพ่ือกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตอการ
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๒๔๒ 
 

ดํารงชีวิต มีการแสวงหาความรูท่ีตองการ มีการปรับปรุง ดัดแปลง สรางความรูและประยุกตใชให
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และบันทึกองคความรูไวใชประโยชนตอไป 
  ๒. กระบวนการใชนวัตกรรม(Innovation Utilization)  ไดแกข้ันตอน 
   ๒.๑  ลองแลวลองเลา(Try-out Actively) เปนข้ันตอนท่ีปราชญไดลองลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยผานการไตรตรองนวัตกรรมการเรียนรูมาแลวจึงตัดสินใจท่ีจะทดลองปฏิบัติ ถาการ
ทดลองของปราชญไดผลเปนท่ีนาพอใจก็จะสรางการยอมรับนวัตกรรม และขยายการปฏิบัติออกไป
อยางตอเนื่องจนกระท่ังนวัตกรรมนั้นกลายเปนวิธีการท่ีชุมชนยึดถือปฏิบัติตอไป 

  ๒.๒ ทําเฒาทําใหม(Respond to Development)  จากความอยากรูอยาก
เห็น จากความซน จากการเปรียบเทียบ จากการดัดแปลง สงผลใหเกิดการเรียนรูและความเขาใจ  
เกิดการประดิษฐคิดคน              ปรับประยุกตใชนวัตกรรมเพ่ือนําไปสูวิถีทางท่ีดีกวา นวัตกรรม
การเรียนรูท่ีปราชญชาวบานนําไปใชจึงเปนเรื่องพัฒนาการท่ีปราชญไดเรียนรูจากประสบการณ
ภายใตสภาพแวดลอมท่ีอาศัยอยู และสามารถพัฒนาตอไปเรื่อยๆ สงผลใหเกิดการเรียนรูท่ีจะ
แกปญหา และจัดการองคความรูอยางชาญฉลาด เพ่ือใหดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
     ๒.๓ ใหสมดุลเอาไว(Set up the Balance)  ระหวางวิชาการ ภูมิปญญา และ
เทคโนโลยี ปจจัยสําคัญ ๓ ประการขางตนตองบูรณาการเขาดวยกันอยางสมดุล ภายใตการคํานึงถึง
หลักการถายทอดองคความรู หลักการจัดการความรู ทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม การ
ประยุกตใชภูมิปญญาในการถายทอด และการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
    ๒.๔ รวมใจใชรวมกัน(Support Sufficiently)  อาศัยความรวมมือท่ีตอบสนอง
แนวคิดท่ีวาทุนทางปญญา สําคัญกวา      ทุนทางวัตถุ  ดังนั้นปราชญชาวบาน  ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และผูมีสวนได   สวนเสียในกระบวนการนวัตกรรมการเรียนรู จะเกิดการเรียนรูรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพหากไดรับ      ความรวมมือจากทุกภาคสวนในการสนับสนุน จนเกิดความรูสึก
ในลักษณะท่ีวาตนเองเปนเจาของเปน      สวนหนึ่งของชุมชน  

๓. กระบวนการเผยแพรนวัตกรรม(Innovation Diffusion) ไดแกข้ันตอน 
   ๓.๑ เปดสังคมการเรียนรู(Create Knowledge-based Society) หลักการ
สําคัญในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนของปราชญชาวบานคือ การสรางเครือขายการเรียนรูใน
ชุมชน องคความรูท่ีเกิดข้ึน การนําองคความรูไปใชประโยชน และการเผยแพรองคความรูตางๆ จึง
เกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธรวมกันของเครือขายการเรียนรูในชุมชน  
   ๓.๒ สมรมอยูแบบรูหวัน(Apply for Living) การดํารงชีวิตอยูภายใตวิถีชีวิต
ทองถ่ินเปนการยืนยันความเปนตัวตนของชุมชน การใชประโยชนจากนวัตกรรมการเรียนรูของ
ปราชญชาวบานจึงเปนเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของตนเองและสะทอนถึงพลังของชุมชนวาสามารถ
ดํารงอยูไดภายใตวิถีคิด และการจัดการท่ีนําเอาองคความรู กับ   ภูมิปญญาชาวบานเขามา
ประยุกตใชในกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย จนสามารถแกปญหาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเปนคน
คิดใหมและทันสมัยอยูตลอดเวลา 
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๒๔๓ 
 

    ๓.๓  แตกหนอทําตอกัน(Share and Extend Results)  บทบาทสําคัญอีก
ประการหนึ่งของปราชญคือ การถายทอดองคความรูและการศึกษาใหแกชุมชน  ซ่ึงถือเปนการอุทิศ
แรงกาย  แรงใจ และสติปญญาเพ่ือประโยชนแกผูอ่ืน ภายใตแนวคิดหลักท่ีวาหากเราคนพบวิธีการ
ประยุกตใชองคความรูเพ่ือ     การจัดการท่ีเปนเลิศแลวไมนําความรูเหลานั้นมาถายทอดก็เปลา
ประโยชน ดังนั้นการใหการศึกษาและ       การถายทอดความรู ถายทอดประสบการณผาน
นวัตกรรมท่ีสรางข้ึนจึงเปนความรับผิดชอบโดยตรงของปราชญชาวบาน  
      ๓.๔ ถูกผิดมันเชนนั้นเอง(Check out and Screen) กระบวนการกลั่นกรอง
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมท่ีใชของปราชญชาวบานเปนไปตามสภาพจริงท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทดลองปฏิบัติ เรียกไดวาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือการประเมินตนเอง สรางความเขาใจและรูเทา
ทันกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ภายใตบรรยากาศของการสะทอนคิดประสบการณและบทเรียน
ของกันและกัน อันนําไปสูการใชนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิถีปฏิบัติ จนเกิดเปน
ชุมชนแหงการเรียนรูท่ีมีความสามารถกําหนดตนเอง  มีการเรียนรูและพัฒนาอยูตลอดเวลา 
 
๔. ปจจัยจําเปนที่สงผลให LIP Model ประสบความสําเร็จ 
 ปจจัยท่ีสงผลใหกระบวนการนวัตกรรมการเรียนรูของปราชญชาวบานภาคใต สามารถดํารง
อยู ไดเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนกระบวนการท่ีไมหยุดนิ่ง ประกอบไปดวย 

 ๑. การมีตนแบบผูนําดี(Leadership Prototypes) ปราชญชาวบานเปนผูนําทาง
ความคิด และวิถีปฏิบัติตามแนวทางของการพ่ึงพาตนเอง เนนการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี เปนผู
ท่ีสื่อสารอยางสรางสรรคดวยเหตุดวยผล ปราชญชาวบานจึงเปนผูจุดประกายทางความคิด สราง
ความคาดหวังใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม ทุมเทอุทิศตนเพ่ือชุมชน    มีความทันสมัย  ทางความคิด 
และมีความสามารถในการกระตุนจูงใจใหเกิดกระบวนการเรียนรู 
  ๒. มีวิสัยทัศนรวม(Creating Shared Vision) มุมมองอนาคตท่ีคาดหวังไวรวมกันของ
ชุมชนเปนวิสัยทัศนท่ีสมาชิกทุกคนในชุมชนพรอมท่ีจะปฏิบัติและสนับสนุนใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ลักษณะของวิสัยทัศนรวมท่ีมีความทาทายและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
สงผลใหเกิดการเรียนรูและปฏิบัติไดจริง 
  ๓. สวมใสนวัตกรรม(Innovation Adoption)  หากชุมชนมีการประยุกตใชนวัตกรรมท่ี
สรางข้ึนเพ่ือถายทอดภูมิปญญาของปราชญแลว จะเปนการชวยสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูท่ี
สรางสรรคอยางตอเนื่อง กลายเปนวิถีชีวิต  กลายเปนพลังรวมกันในการสรางชุมชนแหงการเรียนรูท่ี
คนตระหนักถึงความรวมมือรวมใจกัน  
  ๔. ทําเปนพลวัต(Dynamic Approach) การถายทอดความรูซ่ึงกันและกันภายในชุมชน
ควบคูไปกับการแลกเปลี่ยนความรูจากภายนอกนําไปสูการพัฒนาและสรางฐานองคความรูท่ีเขมแข็ง 
เพ่ือใหทันตอ       การเปลี่ยนแปลงท่ีมีข้ึนอยูตลอดเวลา ดังนั้นการสรางสรรคและปรับปรุงภูมิ
ปญญาใหเขากับบริบทของชุมชนท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจนวิถีแหงการ
ดําเนินชีวิตจึงควรเปนความรูท่ีไมหยุดนิ่ง 
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๕. จัดการครบวงจร(Cyclical Management) ปราชญชาวบานควรอาศัยความรู
ความสามารถดาน  การจัดการความรูเพ่ือจัดการกับกระบวนการเรียนรูในชุมชน โดยการสราง
ความรูอยางเหมาะสม มีการจัดความรูใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถเรียนรูรวมกันได  มีการประเมินผล
การปฏิบัติ  มีการจัดเก็บองคความรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือนําความรูไปประยุกตใชจนทําให
เกิดการถายโอนความรูหรือปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมความรูจากเดิม และมีการแพรกระจายไหลเวียนไป
ท้ังชุมชน  

๖. สอนกันฉันทกัลยาณมิตร(Friendly Communication) บรรยากาศการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันดวยความปรารถนาดีตอกันของคนในชุมชนและเครือขายตางชุมชน ภายใตแนวคิด
ความเทาเทียมกันวาทุกคนสามารถเรียนรูรวมกันได เปนบรรยากาศท่ีมุงสรางมิตรท่ีดีตอการดําเนิน
ชีวิตรวมกันอันนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนอยางเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน 

๗. ใกลชิดแหลงเรียนรู (Close to Sources of Knowledge and Wisdom) การ
แสวงหาความรูดวยตนเองภายใตกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตเปนสิ่งจําเปนในยุคสังคมแหงการ
เรียนเรียนรู การพาตัวเองเขาใกลแหลงเรียนรูท่ีมีอยูท่ัวไปในชุมชน และการใหความสําคัญกับองค
ความรูท่ีเปนภูมิปญญาซ่ึงไดรับการถายทอดมาจากผูรูหรือปราชญชาวบานเปนการเพ่ิมชองทางให
เกิดความคิดสรางสรรคในการเรียนรูท่ีแตกตางไปจากการเรียนรูในหองเรียน  

๘. วิชาการคูภูมิปญญา(Both Academic and Wisdom)  กระบวนการนวัตกรรมการ
เรียนรูในชุมชนท่ีมีรากฐานมาจากการประยุกตใชความรูถ่ินอันเปนภูมิปญญาเขากับความรูทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการจัดการ รวมท้ังศาสตรดานอ่ืนๆ จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
ประยุกตใชองคความรูอันเปนสมบัติล้ําคาของชาติในการพัฒนาสังคม  

๙. พ่ึงพาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม(Relying on Appropriate Technologies)  
กระบวนการนวัตกรรมการเรียนรูจะขับเคลื่อนไปไดตองอาศัยการใชความรูหรือเทคโนโลยีท่ีมีอยู
อยางชาญฉลาด เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสามารถสรางข้ึนเองไดจากการตอยอดความรูหรือเทคโนโลยี
ท่ีมีอยูในทองถ่ิน ซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีเหมาะตอบริบทของสังคม วัฒนธรรม และขีดความสามารถของ
ชุมชน  

๑๐. สังคมยอมรับได (Socially Acceptable) การยอมรับความรูใหม การเปลี่ยนแปลง
วิธีคิด วิธีปฏิบัติไปจากเดิมไมใชกระบวนการท่ีงายดาย  ปจจัยท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งคือตองกระตุนให
เกิดการยอมรับจากสังคม โดยการทําใหเห็นจริง เชื่อถือได รวมถึงการตระหนักถึงเครือขาย
ความสัมพันธจากการเรียนรูรวมกันในสังคมเปนเรื่องสําคัญสําหรับการสรางนวัตกรรม การนํา
นวัตกรรมไปใช และการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการเรียนรูอันเปนทุนทางปญญาท่ีสําคัญของชุมชน 
 
๕. LIP Model: นวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กระบวนการนวัตกรรมการเรียนรู:LIP Modelตอบสนองตอแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของชุมชน  รวมท้ัง
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พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ในประเด็นของการจัด
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน       การเนนใหชุมชนและทุกภาคสวนของสังคมมีมีสวนรวมในการ
ใหการศึกษาแกชุมชนภายใตภาคีเครือขายการเรียนรู  สงเสริมการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีมี
อยูในชุมชนเพ่ือเอ้ือประโยชนตอการจัดการศึกษา แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนในบริบทของปราชญชาวบานอันมีพ้ืนฐานแนวคิดมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีให
ความสําคัญกับการพัฒนาท่ีมีดุลยภาพ ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม การพัฒนาท้ัง ๓ 
มิติจะตองเก้ือกูลและไมเกิดความขัดแยงซ่ึงกันและกัน ควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพคนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน ภายใตหลักการสงเสริมการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ทองถ่ินท่ีดําเนินวิถีชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางเก้ือกูล สามารถปรับตัวรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
บนฐานของสังคมแหงความรู 

กระบวนการนวัตกรรมการเรียนรูของปราชญชาวบานอาศัยการจัดการความรู เปน
กระบวนการหลักในการนําความรูท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน  ผานกระบวนการ
สราง  รวบรวม แลกเปลี่ยน และใชความรู๓ สอดคลองกับหลักการของNonaka  and  Takeuchi๔

ท่ีเรียกวา SECI  model  เปนกระบวนการถายโอนความรูจากความรูท่ีฝงลึกอยูในตัวคน (Tacit 
knowledge) ไปสูความรูท่ีชัดแจง (Explicit knowledge) โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีนําไปสู
การขัดเกลาทางสังคม (Socialization)  การสกัดความรูออกจากตัวคน (Externalization)  การ
ผนวกความรู (Combination) และการผนึกความรูในตน (Internalization) เพ่ือชวยใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ทําใหเกิดความรูใหม และพัฒนาเปนนวัตกรรมในดานตางๆ 
กระบวนการนวัตกรรมการเรียนรูของปราชญชาวบานจึงเปนรูปแบบของแนวคิด  วิธีการ เครื่องมือ 
และ     การจัดการใหมท่ีปราชญใชในการสะทอนกลยุทธการพัฒนาตนเองและชุมชนตามความ
สนใจและความถนัดผานกระบวนการตกผลึกทางความคิด เปนองคความรูท่ีสามารถนํามาใชในการ
พัฒนาตนเองและชุมนไดอยางยั่งยืน 

กระบวนการดังกลาวตอบสนองตอเปาหมายหลักของการจัดการศึกษาจึงมุงเนนการสราง
คนใหเปนผูท่ีมีชีวิตท่ีดีงาม  โดยการสรางกระบวนการเรียนรูใหคนมีความรูความชํานาญในวิชาชีพ
ตางๆอยางสรางสรรคและเก้ือกูลแกสังคม คนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันและกันใน
แนวราบอยางกวางขวาง  ทําใหเกิดการเพ่ิมพูนความรู  ความสามารถ  ทักษะ  ท้ังในดานการคิด  
การปฏิบัติ  สติปญญา  จริยธรรม  มีการสั่งสมและพัฒนาเปนองคความรูและภูมิปญญาของชุมชน  
ท่ีเอ้ือใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนท่ีพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน จนสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีคุณภาพ๙ กระบวนการนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของปราชญชาวบานภาคใต
หรือ LIP Model จึงมีความสําคัญในการนําไปใชเพ่ือการดําเนินชีวิตและบําเพ็ญกิจกรรมแกสังคม  
                                                           

๓ วิจารณ พานิช, การจัดการความรูฉบับนักปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : ตถาตา, ๒๕๔๙), หนา ๖๒. 
๔ Nonaka, I. and  Takeuchi, H. The Knowledge-creating Company : How Japanese 

Companies Create the Dynamics of Innovation,  (New York : Oxford University Press, 1995),   
p. 56. 
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๒๔๖ 
 

และเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนาศักยภาพของตนในดานตางๆท้ังดานรางกาย  อารมณ  
สังคม และสติปญญาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  สามารถปรับตัวใหสอดคลองกับวิถีชีวิตท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วของกระแสโลกในรูปแบบของโลกไรพรหมแดน(Borderless World)          
โลกาภิวัตน(Globalization) และความเปนสากล(Internationalization) อยางมีความสุข 

 
๖. สรุป 

รูปแบบกระบวนการนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนเปนวิถีแหงการเรียนรูและ              
การประยุกตใชองคความรูท่ีสอดคลองกับบริบทสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสภาพแวดลอม
ทางสังคม เปนการนําเอาอรรถประโยชนท้ังทางตรงและทางออมท่ีมีอยูในกระบวนการเรียนรูของ
ปราชญชาวบานมาใชใหเกิดประโยชนกับชุมชน กระบวนการดังกลาวสามารถสรางสรรคการเรียนรู
ของคนในชุมชนใหเกิดการ   คิดได ทํารู อยูเปน เห็นจริงทุกสิ่งอัน โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธกัน
ระหวางระบบคิด วิธีการ และการจัดการความรูเขากับภูมิปญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การ
นําเอาสิ่งใหมท่ีอยูในรูปแบบของความคิดหรือการกระทํา รวมท้ังสิ่งประดิษฐเขามาใชในการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนางานและพัฒนาชีวิตจะสงผลใหเกิดการตอยอดองคความรู เกิดองคความรู
ใหมท่ีเปนแนวปฏิบัติเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับตนเองและชุมชนในวิถีแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
ตอไป   
 
 
 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
 (๑)หนังสือ : 
กีรติ ยศยิ่งยง. องคกรแหงนวัตกรรม : แนวคิดและกระบวนการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒.   
ภาณุวัฒน  ภักดีวงศ. ภูมิปญญาไทยกับการพัฒนาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒.   
วิจารณ พานิช. การจัดการความรูฉบับนักปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : ตถาตา, ๒๕๔๙.   
วิชัย  ตันศิริ.  โฉมหนาการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาใน พ.ร.บ. 

การศึกษา.  พิมพครั้งท่ี ๔.  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.   
เสรี พงศพิศ.   ปฏิรูปสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : พลังปญญา, ๒๕๕๓. 
อมรวิชญ นาครทรรพ และคณะ.  การศึกษาในวิถีชุมชน : การสังเคราะหประสบการณในชุด

โครงการวิจัยดานการศึกษากับชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, ๒๕๕๑.   
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อุทัย  ดุลยเกษม  และอรศรี  งามวิทยานนท.  ระบบการศึกษากับชุมชน : กรอบแนวคิดและ
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย.  กรุงเทพมหานคร : แปลนปริ้นต้ิง, ๒๕๔๐.   

 
(๒)วิทยานิพนธ/รายงานวิจัย 

พจนี  เทียมศักด์ิ. “ปฏิสัมพันธของการเรียนรูในชุมชนและโรงเรียน”, วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎี
บัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๓.   

ธวัชชัย เพ็งพินิจ. “คุณลักษณะของปราชญชาวบานดานเกษตรกรรมแผนใหมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” ,   รายงานวิจัย  กรุงเทพมหานคร : คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,  ๒๕๕๐.   

 
๒. ภาษาอังกฤษ 
 (I) Book :  
Nonaka, I. and  Takeuchi, H.  The Knowledge-creating Company : How Japanese 

Companies Create the Dynamics of Innovation.  New York : Oxford 
University Press, 1995.   
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ปจจัยที่สงผลตอประสิทธผิลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Factors affecting the effectiveness of the operation of the Academic 
Staff Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

 
พระครูสังฆรักษบุญชัย  อาทิตยตั้ง∗ 

ภักดี  โพธิ์สิงห∗∗ 
สัญญา  เคณาภูมิ∗∗∗ 

สุทธิพันธ  อรัญญวาส∗∗∗∗ 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเพ่ือ
สรางรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยวิธีดําเนินการวิจัย ไดศึกษาเฉพาะปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน ๙ ปจจัย ตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย คํานวณกลุมตัวอยาง โดยการเทียบเกณฑตามตารางของ เครซ่ีและมอรแกน
(Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยางเทากับ ๓๑๗ รูป/คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันและการวิเคราะหเสนทางความถดถอยเชิงพหุ
หลังจากดําเนินการวิเคราะหขอมูลแลวก็สรุปและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค
การวิจัยท่ีกําหนดไว 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                                                           

 ∗วิทยานิพนธรัฐประศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
 ∗∗ผูชวยศาสตราจารย ดร., ท่ีปรึกษาหลัก 
 ∗∗∗ผูชวยศาสตราจารย ดร., ท่ีปรกึษารวม 
 ∗∗∗∗อาจารย ดร., ท่ีปรึกษารวม 
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๑๙๙ 

 
โดยรวมท้ัง ๙ ดานโดยรวมอยูในระดับมาก สัมประสิทธิ์การถดถอยขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถามกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยรวมท้ัง ๙ ดาน และ
สัมประสิทธิ์การถดถอยขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมท้ัง ๔ ดาน พบวา ขอมูลดานสังกัด และดานสถานภาพ มีนัยสําคัญทางสถิติกับปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สวนขอมูลดานเพศ ดานอายุ ดานวุฒิการศึกษา ดาน
ตําแหนงปจจุบัน และดานประสบการณในการทํางาน ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนความสัมพันธ
ระหวางปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรปจจัยท่ี
สงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยรวมท้ัง ๔ ดาน พบวา ปจจัยการรับรูบทบาท ปจจัยความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานเงินเดือนและสวัสดิการ ปจจัยดานความม่ันคงในการทํางาน มี
นัยสําคัญทางสถิติตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สวนปจจัยขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ปจจัยการทํางานเปนทีม ปจจัยดานความเชื่อม่ันในตนเองปจจัยดานบรรยากาศองคกร และปจจัย
ดานความคาดหวังในอาชีพไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 
คําสําคัญ: ปจจัย, ประสิทธิผล 
 

ABSTRACT 
 Research Factors affecting the effectiveness of the operation of the 
Academic Staff Mahachulalongkornrajavidyalaya University. The objectives were to 
study the performance of the Academic Staff Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University. And to study the development model of efficiency in the operations of 
the Academic Staff Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Research 
Methodology The study of factors that influence the effectiveness of the operation 
of the Academic Staff Mahachulalongkornrajavidyalaya University, the Royal College 
of 9 factors, and the mission of the university. The sample calculation by the 
criteria in the square of Krejcie and Morgan (Krejcie and organ),  samples used in 
the study  were  317. Statistics used in this study were frequency, percentage, 
average. Standard Deviation, Correlation, coefficient of Pearson. and multiple 
regression analysis, path. After analyzing the data, it’s a presentation and 
analysis. According to the research data set. 
 Factors affecting the effectiveness of the operation of the Academic 
Staff University of Mahachulalongkornrajavidyalaya were found that most of the 
comments on the factors that influence the effectiveness of the operation of the 
Academic Staff Mahachulalongkornrajavidyalaya University, including 9 in the overall 
level. The regression coefficient data for respondents. Factors that influence the 
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effectiveness of the overall performance of the 9 functions and the regression 
coefficient data for respondents who effectiveness in the operation, including 4 that 
the data belong. And the status there are significant factors that influence the 
effectiveness of the operation. For information on sex, age, and senior 
education. The current location and experience No statistically significant the 
relationship between the factors affecting the effectiveness of the operation. The 
regression coefficient of variable factors that affect the effectiveness of the overall 
performance of the 4 revealed that the role perception. Satisfaction factor in 
performance. Factors salary and welfare Factor of stability in the work. A statistically 
significant Operational Effectiveness The morale factor in performance. Factors 
teamwork Factors confidence in themselves to environmental factors and 
organizational factors. Priorities in career No statistically significant factors that 
influence the effectiveness of the operation. 
Keywords: Factors, Effectiveness 
 
๑. บทนํา 

สถาบันอุดมศึกษาเปนองคการทางวิชาการท่ีสําคัญยิ่งในการผลิตและพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีคุณคาตอสังคมและประเทศชาติ ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ตามมาตรา ๒๘ท่ีใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยไดกําหนดวา “การ
จัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาเปนการศึกษาท่ีมีความมุงหมายเฉพาะท่ีจะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ
ชั้นสูง และการคนควาวิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม”๑ จากการเปลี่ยนบริบท
โครงสรางของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบใหมในปจจุบัน โดยมีความมุงหมายท่ีจะจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุขและมีศักยภาพ
พรอมท่ีจะแขงขันและใหความรวมมืออยางสรางสรรคบนเวทีโลก ซ่ึงมุงท่ีประสิทธิผลเปนสําคัญ๒ 
นับต้ังแตการจัดศึกษา เนื้อหาสาระของหลักสูตรการเรียนการสอน ระบบการประเมินผลผูเรียน 
ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โครงสรางการบริหารหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของดานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงสิ่งเหลานี้

                                                           
๑กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๖), หนา 
๙. 

๒ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, การเขาสูผูบริหารมืออาชีพ, เอกสาร
ประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๕), หนา ๑. 
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๒๐๑ 

 
มุงไปท่ีเปาหมายเดียวกัน คือคุณภาพผูเรียนหรือคุณภาพการศึกษานั่นเอง๓โดยเฉพาะคุณภาพของ
ครูซึ่งเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ียิ่งใหญในความสําเร็จหรือลมเหลวในการศึกษาของผูเรียน๔ 

ปจจัยโครงสรางองคการจัดวาเปนกรอบท่ีองคกรกําหนดไวเพ่ือควบคุมความประพฤติ
ของบุคลากรซ่ึงจะมีการกําหนดกฎระเบียบขอบังคับเพ่ือใหบุคลากรในองคกรนั้นๆปฏิบัติตามเพ่ือให
องคกรบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวซึ่งจะมีผลตอพฤติกรรมในการทํางานของบุคลากรและนอกจากนี้
ยังพบวาบรรยากาศองคกรท่ีเนนการใชอํานาจจะมีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานมีข้ันตอน
การทํางานท่ีชัดเจนจึงเปนผลใหบรรยากาศองคกรท่ีเนนการใชอํานาจมีความสัมพันธตอพฤติกรรม
ของพนักงาน๕การรับรูของบุคลากรในดานความผูกพันตอองคกรอยูในระดับสูงยอมแสดงถึงการท่ี
บุคลากรมีความจงรักภักดีตอองคกรสูงซ่ึงไปในทิศทางเดียวกัน๖ตัวแปรท่ีสําคัญในการศึกษาองคกร
คือลักษณะบรรยากาศองคกรเพราะถาหากไมพิจารณาถึงสภาพแวดลอมในองคกรซ่ึงมีสวนในการ
กําหนดทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานของคนในองคกรแลวก็จะไมสามารถวิเคราะหพฤติกรรม
การทํางานของคนประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรไดอยางถูกตอง๗ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนสิ่งท่ีควรใหความสําคัญเพราะเปนการประเมิน
ประสิทธิผลการทํางานของบุคลากรซ่ึงบงบอกถึงมาตรฐานงานและความมีประสิทธิภาพขององคกร
และเพ่ือสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนตอไป๘มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เปนเครื่องแสดงถึงระดับของผลงานท่ีตองการเพ่ือเปนหลักประกันวาองคกรจะบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไวการประเมินผลการทํางานมีสวนสัมพันธอยางใกลชิดกับมาตรฐานการปฏิบัติงานจึงตองมี
การกําหนดเกณฑหรือมาตรฐานบางอยางข้ึนเพ่ือนําผลงานของแตละบุคคลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานนี้ ซ่ึงจะทําใหผูประเมินทราบวาบุคคลใดบางท่ีมีผลงานสูงหรือตํ่ากวาหรือพอดีกับ
มาตรฐานท่ีต้ังไวฉะนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงจําเปนตองใชเครื่องมือหลายอยางในการ
                                                           

๓สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,รายงานการสังเคราะหสภาวการณและปจจัยท่ีสงผลตอ
คุณภาพการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๐), หนา คํานํา. 

๔Audreyอางใน อําพร  อัศวโรจนกุลชัยล, “ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน”, ดุษฎีนิพนธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓). 

๕วชิราณี  เหลืองไพโรจน, “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอวัฒนธรรมองคการของบริษัทกฟผจํากัด 
(มหาชน)”, สารนิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, ๒๕๔๙). 

๖Stringer, R,Leadership and Organizational Climate, [Upper Saddle River, NJ: 
Prentice Hall, 2002], p. 67. 

๗Steers, & Porter อางใน นงเยาว แกวมรกต, “ผลของการรับรูบรรยากาศองคการท่ีมีตอความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๒). 

๘Szilagyi& Wallace, Szilagyi; & Wallace, Organizational Behavior and 
Performance, 5thed, [Glenview: Scott Foresman and Company, 1990] p. 23. 
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๒๐๒ 

 
ดําเนินการเพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนท่ีเชื่อถือไดและสามารถนําผลการประเมินน้ันไป
ใชประโยชนตามท่ีไดตั้งเปาหมายไวจริง๙ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน มีผลการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ (ขอมูล ๒๑ มิ.ย. ๕๕ – ๓๑ พ.ค. ๕๖) เก่ียวกับ
องคประกอบท่ี ๒ การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑๓ การพัฒนาคณาจารย ดังนี้คือ ระบบการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนพบหลักฐานสนับสนุนดําเนินการเพียง ๓ ขอ ท้ังนี้สืบ
เนื่องมาจากแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารยปงบประมาณ๒๕๕๕ มีโครงการในแผนซ่ึงอธิบาย
ไว๒ท่ีมีความคลาดเคลื่อนและผูรับผิดชอบไมสามารถอธิบายไดวาดําเนินการตามแผนใด/โครงการ
ใดยังไมมีระบบการติดตามการนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใช และยังไมมีการ
ประเมินผลความสําเร็จของแผน๑๐ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๖ พบวา ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ควรไดรับการปรับปรุง๑๑ 

จากปญหาและความสําคัญของปญหาท่ีไดกลาวมาแลวในขางตน และเพ่ือประสิทธิผล
ตามวิสัยทัศนขององคการ ผูวิจัยในฐานะเปนบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึง
สนใจศึกษาปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท้ังนี้ขอสนเทศท่ีไดสามารถนํามาใชประกอบการกําหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในอนาคตในการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาใหเปนมืออาชีพ ไดมาตรฐาน และเปนวิชาชีพท่ียอมรับของสังคมสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเปนอยางดี 

 
๒. วัตถุประสงคการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

๑. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

                                                           
๙สิริรัตน  สวยสม, “ตัวแปรท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการกีฬาแหง

ประเทศไทยกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา”, สารนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา,
(กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๖). 

๑๐คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สวน
งานวิทยาเขตขอนแกน, รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕, ขอนแกน : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, ๒๕๕๖, (อัดสําเนา) 

๑๑มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (อัดสําเนา) 
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๒๐๓ 

 
๒. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. เพ่ือสรางรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
๓. วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเฉพาะปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุงศึกษาไปท่ีปจจัย
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จํานวน  ๙ ปจจัย คือ ๑) การรับรูบทบาท ๒) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ๓) ขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน ๔) การทํางานเปนทีม ๕) เงินเดือน และสวัสดิการ ๖) ความเชื่อม่ันใน
ตนเอง ๗) บรรยากาศขององคการ ๘) ความม่ันคงในการทํางาน ๙) ความคาดหวังในอาชีพ และ
ศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จํานวน ๔ ดาน คือ ๑) การจัดการเรียนการสอน ๒) การวิจัย  ๓) การบริการวิชาการ     
๔) ดานทํานุบํารุง ศิลปะ และวัฒนธรรม คํานวณกลุมตัวอยาง โดยการเทียบเกณฑตามตารางของ 
เครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยางเทากับ ๓๑๗ รูป/คน เลือกกลุมตัวอยาง
โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratify random sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีผานการพิจารณา และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของอาจารยท่ีปรึกษา และใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ คน นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปใชเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว โดยการเก็บขอมูลโดยไดรับแบบสอบถามคืน
ดวยตนเอง และบางสวนสงคืนกลับผูวิจัยทางไปรษณีย  ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณกลับคืน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ การวิเคราะหขอมูล 
และประมวลผล ดําเนินการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับลักษณะของกลุมตัวอยางนํามาวิเคราะห
ขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละวิเคราะหสถิติพ้ืนฐานของปจจัยท่ีศึกษานํามา
วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรสังเกตไดท้ังหมดโดยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) การทดสอบสมสุติฐานในการวิจัย ใชการ
วิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) โดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) หลังจากนั้นสรุป และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผล
การปฏิบั ติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตาม
วัตถุประสงคการวิจัยท่ีกําหนดไว 
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๔. ผลการวิจัย 

๑. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางขอมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรของ
กลุมตัวอยาง ไดแก  สังกัดวิทยาเขต เพศ สถานภาพ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน และ
ประสบการณในการทํางาน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญสังกัดวิทยาเขตขอนแกน คิดเปนรอยละ
๒๐.๕๐รองลงมาคือวิทยาเขตสุรินทร คิดเปนรอยละ ๑๔.๕๐ และนอยท่ีสุดคือวิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆสคิดเปนรอยละ ๔.๑๐ สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ ๘๒.๓๓ รองลงมาคือเพศหญิง 
คิดเปนรอยละ ๑๗.๖๗ สวนใหญเปนบรรพชิต คิดเปนรอยละ ๕๓.๖๓ รองลงมาคือคฤหัสถ คิดเปน
รอยละ ๔๖.๓๗สวนใหญมีอายุ ๓๑-๔๐ ป คิดเปนรอยละ๔๐.๐๖ รองลงมาคือ ๔๑-๕๐ป คิดเปน
รอยละ ๒๕.๕๕ และนอยท่ีสุด คือ ๒๑-๓๐ ป คิดเปนรอยละ ๑๐.๔๑ สวนใหญมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท คิดเปนรอยละ ๔๗.๓๒ รองลงมาคือปริญญาเอก คิดเปนรอยละ ๓๐.๙๑ และนอยท่ีสุด 
คือ ปริญญาตรีคิดเปนรอยละ ๒๑.๗๗ สวนใหญมีตําแหนงเปนอาจารย คิดเปนรอยละ ๕๔.๕๗
รองลงมาคือผูชวยศาสตราจารย (ผศ.) คิดเปนรอยละ ๓๒.๑๗ และนอยท่ีสุด คือ ศาสตราจารย คิด
เปนรอยละ ๑.๒๖ สวนใหญมีประสบการณในการทํางาน ๑-๔ ป คิดเปนรอยละ๓๒.๓๙รองลงมาคือ
๑๑-๑๕ ป คิดเปนรอยละ ๓๑.๒๓ และนอยท่ีสุด คือ ๑๖ ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๑๗.๙๘ 
ตามลําดับ 

๒.ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

๑) กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมท้ัง ๔ ดาน อยูในระดับ 
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๕๖ (S.D. = ๑.๒๘) เม่ือเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยพบวาดานท่ีมี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือการจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๒ (S.D = ๑.๒๙) รองลงมาคือ
ดานการวิจัย มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๕๙ (S.D. = ๑.๒๘) และนอยท่ีสุดคือ ดานการบริหารวิชาการ มี
คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๔๓ (S.D. = ๑.๒๘)๒) กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดานการจัดการเรียน
การสอน  โดยรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๒ (S.D. = ๑.๒๙)๓) กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ดานการวิจัย โดยรวมอยูในระดับ มากมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๕๙ (S.D. = ๑.๒๘)   
๔) กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดานการบริการวิชาการ โดยรวมอยูในระดับ ปานกลางมี
คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๔๓ (S.D. = ๑.๒๘) ๕) กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  โดยรวมอยูในระดับ มากมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๕๘ (S.D. = ๑.๒๘)  

02_No.4-3  (1-330) �������.indd   203 6/2/2559   17:19:06



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘204

๒๐๕ 

 
๓. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 ๑) กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมท้ัง ๙ ดาน
โดยรวมอยูในระดับ มากมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๕ (S.D. = ๑.๒๕ ) เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานรองลงมาคือดานการรับรู
บทบาทมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๓ (S.D. = ๑.๒๖) และนอยท่ีสุดคือ ดานบรรยากาศขององคการ มี
คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๕๑ (S.D. = ๑.๒๗)๒) กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู
บทบาทโดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๓ (S.D. = ๑.๒๖) ๓) กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับ มากมีคาเฉลี่ยเทากับ
๓.๖๔ (S.D. = ๑.๒๖)๔) กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับ มากมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๕ (S.D. = ๑.๒๕) ๕) กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางานเปนทีม โดยรวมอยูในระดับ มากมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๘ 
(S.D. = ๑.๒๕) ๖) กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานเงินเดือนและสวัสดิการ 
โดยรวมอยูในระดับ มากมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๔ (S.D. = ๑.๒๖) ๗) กลุมตัวอยางสวนใหญมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับความเชื่อม่ันในตนเอง โดยรวมอยูในระดับ มากมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๖ (S.D. = 
๑.๒๗) ๘) กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศขององคการ โดยรวมอยูในระดับ 
มากมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๕๑ (S.D. = ๑.๒๗)๙) กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับความ
ม่ันคงในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับ มากมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๕๖ (S.D. = ๑.๒๘) ๑๐) กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังในอาชีพ โดยรวมอยูในระดับ มากมีคาเฉลี่ย
เทากับ ๓.๖๖ (S.D. = ๑.๒๕)  

๔. โมเดลพหุระดับของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบ และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 ๔.๑) สัมประสิทธิ์การถดถอยขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามกับปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยรวมท้ัง ๙ ดาน พบวา ขอมูลดานสังกัด และดานสถานภาพ มีนัยสําคัญทางสถิติกับปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สวนขอมูลดานเพศ ดานอายุดานวุฒิการศึกษาดาน
ตําแหนงปจจุบัน และดานประสบการณในการทํางาน ไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

๔.๒) ความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามท่ีสงผลตอประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดวยวิธีการ
วิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยรวมท้ัง ๔ ดาน พบวา 
สังกัดวิทยาเขต และสถานภาพ มีนัยสําคัญทางสถิติตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สวนเพศอายุ 
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วุฒิการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน และประสบการณในการทํางาน ไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

๔.๓) ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยรวมท้ัง ๔ ดาน พบวา ปจจัยการรับรูบทบาท ปจจัยความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานเงินเดือนและสวัสดิการ ปจจัยดานความม่ันคงในการทํางาน มี
นัยสําคัญทางสถิติ ตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สวนปจจัยขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ปจจัยการทํางานเปนทีม ปจจัยดานความเชื่อม่ันในตนเองปจจัยดานบรรยากาศองคกรปจจัยดาน
ความคาดหวังในอาชีพไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

 
๕. สรุปผล 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โดยรวมท้ัง ๙ ดานโดยรวมอยูในระดับ มากระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมท้ัง ๔ 
ดาน อยูในระดับ มาก 

โมเดลพหุระดับของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบ และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สรุป
ผลการวิจัยไดดังนี้คือ ๑) สัมประสิทธิ์การถดถอยขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกับปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยโดยรวมท้ัง ๙ ดาน พบวา ขอมูลดานสังกัด และดานสถานภาพ มีนัยสําคัญทางสถิติกับ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สวนขอมูลดานเพศ ดานอายุดานวุฒิการศึกษา
ดานตําแหนงปจจุบัน และดานประสบการณในการทํางาน ไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ๒) สัมประสิทธิ์การถดถอยขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยรวมท้ัง ๔ ดาน พบวา สังกัดวิทยาเขต 
และสถานภาพ มีนัยสําคัญทางสถิติตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สวนเพศอายุ วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงปจจุบัน และประสบการณในการทํางาน ไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน๓) ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรปจจัยท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยรวมท้ัง ๔ ดาน พบวา ปจจัยการรับรูบทบาท ปจจัยความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานเงินเดือนและสวัสดิการ ปจจัยดานความม่ันคงในการทํางาน มี
นัยสําคัญทางสถิติ ตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สวนปจจัยขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
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๒๐๗ 

 
ปจจัยการทํางานเปนทีม ปจจัยดานความเชื่อม่ันในตนเองปจจัยดานบรรยากาศองคกร และปจจัย
ดานความคาดหวังในอาชีพไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 
๖. อภิปรายผล 

ผลการการวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้ 

(๑) ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยรวมท้ัง ๔ ดาน อยูในระดับ มากเม่ือเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยพบวาดานท่ีมี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา มหาวิทยาลัยจัดระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร คือ มี
คูมือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย คูมือปฏิบัติงานการบูรณาการพันธกิจ ทุก
หลักสูตรมีรายวิชาศึกษาอิสระเพ่ือใหนิสิตศึกษาคนควา และนําความรูไปประยุกตใชโดยความ
เห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา  

(๒) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมท้ัง ๙ ดานโดยรวมอยูในระดับ มาก เม่ือพิจารณาในแตละ
ดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือดานการ
รับรูบทบาทและนอยท่ีสุดคือ ดานบรรยากาศขององคการ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา สิ่งสําคัญท่ีมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลขององคกร ๔ ประการคือ ๑)ลักษณะขององคกร ซ่ึงมีตัวชี้อยู ๒ ประการ คือ 
โครงสรางขององคกรพิจารณาไดจากการกระจายอํานาจ การแบงงานตามความชํานาญพิเศษ ความ
เปนทางการ ชวงการบังคับบัญชา ขนาดขององคกร ขนาดของหนวยงาน และเทคโนโลยีขององคกร
พิจารณาไดจากการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ และความรู ๒)ลักษณะของสภาพแวดลอม ซ่ึงพิจารณา
จากสิ่งแวดลอม ๒ ดาน คือ สิ่งแวดลอมภายนอกซ่ึงมีตัวแปรบงชี้คือ ความสลับซับซอน ความม่ันคง 
และความไมแนนอน กับสิ่งแวดลอมในหรือบรรยากาศขององคกรซ่ึงมีตัวบงชี้คือ แนวโนมของ
ความสําเร็จ ความเอาใจใสตอพนักงานแนวทางการใหรางวัลและการลงโทษ ความม่ันคง ความเสี่ยง 
ความเปดเผย และความปกปด ๓) ลักษณะของพนักงาน พิจารณาจากความผูกพันตอองคกร และ
การปฏิบัติงานโดยตัวบงชี้ของความผูกพันตอองคกร พิจารณาจากความสนใจการดํารงรักษาไว และ
ความผูกมัดใจ สําหรับตัวบงชี้ของการปฏิบั ติงานคือ การจูงใจ เปาหมาย ความตองการ 
ความสามารถในการทํางาน และความชัดเจนของบทบาทของพนักงาน และ ๔)นโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ พิจารณาจากตัวบงชี้ คือ การวางเปาหมายท่ีแนนอน การจัดหาและการใชทรัพยากร 
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๒๐๘ 

 
การสรางสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน กระบวนการติดตอสื่อสาร ภาวะผูนําและการตัดสินใจ 
การปรับตัวขององคกร และการริเริ่มสิ่งใหม 

 

๗. ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ยังพบวา มีประเด็นท่ีสามารถ
ศึกษาเพ่ิมเติมไดอีก ดังนั้นจึงขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 
 ๑. ศึกษาการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒. ศึกษาวัฒนธรรมองคกรท่ีมีผลตอการบริหารจัดการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
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นงเยาว แกวมรกต. “ผลของการรับรูบรรยากาศองคการท่ีมีตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการสังเคราะหสภาวการณและปจจัยท่ีสงผลตอ

คุณภาพการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๐. 
อําพร  อัศวโรจนกุลชัย. ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
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ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

Leadership Factors Affecting the Effectiveness of Dean’s Work  
in North-Eastern Rajabhat Universities 

 
 ศักดิ์เดช  สังคพัฒน์ 

 วิทยา  เจริญศิริ  
 ทรงศักดิ์  จีระสมบัติ 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พัฒนาและตรวจสอบ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการยืนยัน 
(ประเมิน) รูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แบบสอบถามที่ได้รับคืนจากคณาจารย์คณะวิชาต่าง ๆ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๔๓๕ ชุด  การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้น าที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี โดยวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Casual 
Correlation) และส าหรับการยืนยัน (ประเมิน) รูปแบบเครื่องมือที่ใช้ คือ การจัดสนทนากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่าตัวแปรสาเหตุ 
ทุกตัวมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีในระดับปานกลาง การวิเคราะห์ปัจจัย
ภาวะผู้ น าที่ ส่ งผลต่ อประสิทธิผลการปฏิ บั ติ งานของคณบดี  โดยวิ เคราะห์ ความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุ พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อน าผลที่ได้ข้างต้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ ๒๔ 
คน ยืนยัน (ประเมิน) รูปแบบ ปรากฏว่ารูปแบบที่พบมีความเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ป ระ เมิ น  ๔  ด้ าน  ได้ แ ก่  ก าร ใช้ ป ระ โย ช น์  ค ว าม เป็ น ไป ได้  ค ว าม เห ม าะส ม  แ ล ะ 
ความถูกต้อง 

                                                        
วิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม E-mail Sakdat.s@hotmail.con   
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก   
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
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ค าส าคัญ:  ปัจจัยภาวะผู้น า,  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the relationship of the 
leadership factors affecting the effectiveness of Dean’s work in the North-Eastern 
Rajabhat Universities, develop and test the structural relationship model of 
leadership factors affecting the effectiveness of Dean’s work and examine the 
relationship of leadership factors affecting the Dean’s work effectiveness by model 
confirmation (evaluation) of experts.   
 The instruments used in this research were questionnaires. Questionnaires 
were collected from 435 lecturers from various faculties in the North-Eastern 
Rajabhat Universities.  The analysis of leadership factors affecting Dean’s work 
effectiveness by the method of casual correlation.  The instruments used for 
evaluating model was the expert focus group discussion. 
 The findings indicated that the analysis of the leadership factors affecting 
Dean’s work effectiveness by using the Pearson’s correlation found that every 
casual variation was correlated to the effectiveness of Dean’s work at the moderate 
level.  The correspondence analysis of the leadership factors affecting the 
effectiveness of Dean’s work by the method of casual correlation indicated that it 
corresponded to the empirical data. 
 The research results were proposed in the focus groups of 24 experts.  
Details were discussed in the focus groups.  The expert confirmation indicated that 
this model is appropriate according to the evaluation standards in 4 aspects of 
utility, feasibility, propriety and accuracy. 
Keywords: Leadership Factors, Effectiveness of Dean’s Work. 
 
๑.  บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  รัฐมุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาเป็นนิติบุคคลเพ่ือให้ด าเนินกิจการโดยอิสระและมุ่งสู่ความเป็นแหล่งวิชาการ เป็นที่พ่ึงของ
ประชาชน  บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล จึงได้มี 
การตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และมาตรา ๓๖ ที่บัญญัติให้คณะ 
หรือวิทยาลัยมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน  มาตรา ๔๓ บัญญัติให้มีการสรรหา
บุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณบดี และภารกิจที่ส าคัญในคณะวิชาคือ การจัดการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณบดีเป็นผู้น าที่ส าคัญ     
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ในคณะคณบดีต้องเป็นผู้ที่รู้จักคณะวิชาของตนเองดี  รู้ยุทธศาสตร์ที่จะน าไปสู่เป้าหมาย และพร้อมที่
จะท างานอย่างทุ่มเทกับคณาจารย์ในคณะเพ่ือสร้างความเห็นพ้อง (Consent) ในการน าคณะวิชา
ไปสู่เป้าหมาย โดยอาศัยการท างานแบบเพ่ือนร่วมงาน (Colleagues) มากกว่าการใช้อ านาจ๑  คณบดี
เป็นผู้ที่จะต้องน าหลักการและนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีบทบาทส าคัญที่ต้องท าความเข้าใจเรื่อง
ต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดแก่ผู้ร่วมงาน ชักจูง โน้มน้าวบุคลากรในคณะเพ่ีอให้การด าเนินงานของคณะสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณบดีต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในคณะวิชา ทั้งในด้านการบริหาร
หลักสูตร และท าการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ การที่จะให้บรรลุภารกิจทั้ง ๔ ด้านสู่ความส าเร็จ
ได้นั้น คณบดีควรจะมี “ภาวะผู้น า”๒  ภาวะผู้น าเป็นความสามารถในการมีอิทธิพลต่อกลุ่มเพ่ือให้การ
ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายและส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ทั้งนี้ โดยจะน าความมีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๑๒ แห่ง ไปเป็นแนวทางในการสรรหา แต่งตั้งและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของคณบดีต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามสภาพการปฏิบัติจริง 
 
๓.  ขอบเขตการวิจัย  
 ๑. ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
  ๑.๑  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ ๑ และ ๒ คือ คณาจารย์ 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๒ แห่ง  จ านวน ๔,๗๒๖ คน 
  ๑.๒  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ ๓ คือ อาจารย์ในสถาบัน 
ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เคยเป็นผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และอายุ
ราชการ ๑๐ ปีขึ้นไป  และอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐอ่ืน ๆ  

                                                        
 ๑  อมรวิชช์  นาครทรรพ, อุดมศึกษาไทยในรอบศตวรรษ: จากโอกาสและความหลังในอดีตสู่วิกฤต
คุณ ค่ าป ริญ ญ าใน ยุ ค อุ ด ม ศึ กษ าป ระช านิ ย ม , (ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร : ส านั ก งาน ค ณ ะกรรม การ 
การอุดมศึกษา, ๒๕๕๖), หน้า ๓๒๕-๓๔๓. 
 ๒ วรเดช  จันทรศร,  ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ , (พิมพ์ครั้งที่ ๖, กรุงเทพมหานคร: 
สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๓๖. 
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 ๒. กลุ่มตัวอย่าง   
  ๒.๑  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ ๑ และ ๒ คือ คณาจารย์จากคณะ
ต่าง ๆ ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๔๓๕ คน 
  ๒.๒  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ ๓ คือ เคยเป็นผู้บริหาร/อาจารย์และ
วุฒิ การศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ มีอายุ ราชการ ๑๐ ปีขึ้น ไป ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๒๓ คน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐอ่ืน ๑ คน รวม  
๒๔ คน 
 ๓.  ตัวแปรที่ศึกษา 
  ๓.๑ ตัวแปรสาเหตุ เป็นตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยภาวะผู้น าที่ ส่งผลต่อประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของคณบดี ประกอบด้วย 
   ๓.๑.๑  ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด้วยตัวแปรแฝง ๒ ตัว คือ ตัวแปรแฝง 
ด้านภูมิหลังคณบดี และตัวแปรแฝงด้านสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง  
   ๓.๑.๒  ตัวแปรแฝงภายใน  ประกอบด้วยตัวแปรแฝง ๒ ตัว คือ ตัวแปรแฝงด้าน
คุณลักษณะของคณบดี และตัวแปรแฝงด้านพฤติกรรมผู้น าของคณบดี  
  ๓.๒ ตัวแปรผล เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี  
 
๔.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงสหสัมพันธ์วิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ ๑  การศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตอนที่ ๒  พัฒนาและตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตอนที่ ๓  การศึกษาความสัมพันธ์ (รูปแบบ) ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของคณบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามสภาพการปฏิบัติจริง  
 วิธีด าเนินการวิจัยแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ การศึกษาความสัมพันธ์และพัฒนาตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์ 
เชิงเส้นของปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๑. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ๑.๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วุฒิการศึกษา
สูงสุด ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์การบริหาร เป็นข้อความแบบเลือกตอบและ
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี ได้แก่  
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๒๑๔ 
 

ภูมิหลังของคณบดี สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง คุณลักษณะของคณบดี พฤติกรรมผู้น าของคณบดี และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ 
ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 ๒. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๒.๑ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)   
  ๒.๒ ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุตามทฤษฎี
กับข้อมูลเชิงประจักษ์จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ LISREL  
ตอนที่ ๓  ความสัมพันธ์ (รูปแบบ) ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ของคณบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามสภาพการปฏิบัติจริง 
 ๑. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คณะผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๒๔ คน  
 ๒. ผู้วิจัยน ารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุที่เกิดจากการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะ
ผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ภาพที่ ๑) ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือให้คณะผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๒๔ คน  ยืนยันรูปแบบ  
การยืนยัน (การประเมิน) เป็นรูปของการสนทนากลุ่ม  
 
๕.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าเสนอการสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อ ๑  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาวะผู้น ากับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ 
แบบเพียร์สัน พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีในระดับ
ปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .๐๑  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒  พัฒนาและตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๑. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบความตรงของรูปแบบ พบว่า 
ตัวแปรทุกตัวมีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับยอมรับได้ 
 ๒. ผลการวิ เคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัยภาวะผู้ น าที่ ส่ งผลต่อประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของคณบดี  
  ในการศึกษานี้ ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  ระหว่างตัวแปรสาเหตุ คือ 
ปัจจัยต่าง ๆ กับตัวแปรผล คือ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ เทคนิคการวิ เคราะห์  SEM พบว่า แบบจ าลองประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของคณบดีไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์   
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๒๑๕ 
 

  ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับรูปแบบ (Modification indices) โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี  
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งผลการค านวณจากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า โมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ดังภาพ
ที่ ๑ 
 

 
 
Chi-Square = ๗๔.๕๖, df = ๘๒, p= ๐.๗๐๗๘, RMSEA = ๐.๐๐๐๐GFI = ๐.๙๘, AGFI = ๐.๙๖ 
ภาพที่ ๑  ผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(หลังปรับโมเดล) 

  เมื่อพิจารณาภาพที่  ๑ จะพบว่าการส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E๓) พบว่า ตัวแปร
ดังกล่าวได้รับอิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรมผู้น าของคณบดี โดยมีขนาดอิทธิพล เท่ากับ ๐.๘๑  
ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ส่วนตัวแปรอ่ืน ๆ ได้ส่งผลทางอ้อมต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของคณบดี (E๓) 
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๒๑๖ 
 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ (รูปแบบ) ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามสภาพ
การปฏิบัติจริง ยืนยัน (ประเมิน) รูปแบบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ   
 คณะผู้ เชี่ยวชาญยืนยัน (ประเมิน) รูปแบบในภาพที่  ๑ แล้วตัดสิน (Judgement) ว่า
เหมาะสม พบว่ารูปแบบนี้มีความสอดคล้องกับดัชนี คือ ๒  = ๗๔.๕๖  df = ๘๒  p = ๐.๗๐๗๘  
RMSEA = ๐.๐๐๐๐ GFI = ๐.๙๘ และ AGFI = ๐.๙๖  พฤติกรรมผู้น าของคณบดีส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี  โดยมีค่า อิทธิพลเท่ากับ ๐.๘๑ การยืนยัน (ประเมิน) 
รูปแบบภาพที ่ ๑ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบนี้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๔ ด้าน คือ การใช้
ประโยชน์ได้ (Utility) ความเป็นไปได้ (Feasibility) ความเหมาะสม (Propriety)  และความถูกต้อง 
(Accuracy)๓๓   
 
๖.  ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ข้อ ๑  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า 
ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีในระดับปานกลาง  และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .๐๑  
 ข้อที่ ๒   
 ๑)  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบความตรงของรูปแบบ พบว่า 
ตัวแปรทุกตัวมีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ในระดับยอมรับได้   
 ๒)  โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบ 
ความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ค่า Chi-Square  = ๗๔.๕๖  df = ๘๒   
p = ๐.๗๐๗๘  GFI = ๐.๙๘ และ AGFI = ๐.๙๖  ซึ่งค่าสถิตินี้สอดคล้องกับดัชนีความกลมกลืน   
 ๓)  โมเดลที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า  ๓.๑) ปัจจัยภาวะผู้น า 
ด้านภูมิหลังคณบดีส่งผลทางอ้อมต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี  ๓.๒) ปัจจัยภาวะผู้น าด้าน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องส่งผลทางอ้อมต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี ๓.๓) คุณลักษณะ
ของคณบดีส่งผลทางอ้อมต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี  และ  ๓.๔) พฤติกรรมผู้น าของ
คณบดีส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานคณบดี 
 ข้อที่ ๓  รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น (ภาพที่ ๑) มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
มีความสอดคล้องกับดัชนี คือ ๒  = ๗๔.๕๖ df = ๘๒ p = ๐.๗๐๗๘ RMSEA = ๐.๐๐๐๐ GFI = 
๐.๙๘ และ AGFI = ๐.๙๖  และคณะผู้เชี่ยวชาญได้ยืนยัน (ประเมิน) รูปแบบโดยตัดสินว่าเหมาะสม    

                                                        
 ๓ ศิริชัย  กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
๒๕๕๔), หน้า ๑๗๘-๑๘๐. 
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๗.  อภิปรายผล 
 การวิจัยปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ปัจจัยภาวะผู้น ามีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของคณบดีเป็นอย่างมาก ความส าเร็จ
ของคณะวิชาขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าของคณบดี เนื่องจากคณบดีมีบทบาทในการจัดการบริหารคณะ
ต า ม บ ริ บ ท ข อ งค ณ ะ  ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า  ปั จ จั ย ภ า ว ะ ผู้ น า ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
การปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับมากที่สุดถึง
มาก สอดคล้องกับการศึกษาของ สุวัฒนา  ตุ้งสวัสดิ์ ๔ ที่ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยภาวะ
ผู้ น าที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อป ระสิ ท ธิ ผ ล การป ฏิ บั ติ งาน ขอ ง คณ บ ดี มห าวิท ย าลั ย เท ค โน โลยี 
ราชมงคล และสอดคล้องกับการศึกษาชอง จรุณี  เก้าเอ้ียน๕ ที่ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงเส้นขององค์ประกอบภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริหารของคณบดีในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พบว่าองค์ประกอบภาวะผู้น าส่งผลต่อพฤติกรรมการบริหารของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อยู่ในระดับมาก การบริหารงานของคณบดีซึ่งเป็นผู้บริหารงานระดับกลาง (Middle Management)  
คณบดีจ าเป็นจะต้องมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวส่งเสริมให้คณบดีมีภาวะผู้น า  
 ๒. พัฒนาและตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย
พบว่า  
  ๒.๑ ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี คือ
พฤติกรรมผู้น าของคณบดี พฤติกรรมผู้น าเป็นความประพฤติหรือสิ่งที่ผู้น าแสดงออกถึงศักยภาพของ
ผู้น าที่มีอยู่ในตัวตนผู้น าที่ท าให้เกิดเป็นผลงานเชิงประจักษ์หรือเกิดประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ เกียรติก าจร  กุศล๖ พบว่าภาวะผู้น าจะส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริหารของ

                                                        
 ๔ สุวัฒนา  ตุ้งสวัสดิ์ , “ปัจจัยภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาภาวะผู้น าทางการบริหารศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา), ๒๕๕๖. 
 ๕ จรุณี  เก้าเอี้ยน,  “รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นขององค์ประกอบภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อพฤติ
กรรมการบริหารงานของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), ๒๕๕๓. 
 ๖ เกียรติก าจร  กุศล, “รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะ
ผู้น าของคณบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขา
การอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร), ๒๕๔๓. 
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๒๑๘ 

 

คณบดี ซึ่ง Bass & Stogdill๗ ได้เสนอคุณลักษณะของผู้น าที่ประสบความส าเร็จว่าผู้น าแบบมีส่วน
ร่ วมจะมุ่ งสนั บ สนุ น  แนะน า  พั ฒ นาทั กษะการปฏิ บั ติ แ ละการใช้ ท รัพ ยากรร่ วมกั น  
ให้โอกาสในการตัดสินใจ ให้เกียรติและสร้างความผูกพัน ส่วนพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้น  
ผู้น าควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้๘ ๑) รอบรู้กว้างไกล ๒) เปิดใจกว้าง ๓) สร้างความร่วมมือ และ ๔) 
ยึดถือผลส าเร็จ ทั้ง ๔ แนวทางนี้เป็นการแนะน าพฤติกรรมที่ผู้น าต้องแสดงออก เพ่ือน าองค์การไปสู่
การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประสิทธิผล 
  ๒.๒ ปัจจัยภาวะผู้ น าที่ ส่ งผลทางอ้อมต่อประสิทธิผลการปฏิบัติ งานของคณบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการวิจัยครั้งนี้พบว่าภูมิหลังคณดีส่งผลทางอ้อม
ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี  โดยส่งผ่านคุณลักษณะของคณบดีและพฤติกรรมผู้น าของ
คณบดี สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องจะส่งผลทางอ้อมต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผ่าน
พฤติกรรมผู้น าของคณบดี แสดงว่าการบริหารงานของคณบดีต้องอาศัยภูมิหลังของคณบดีเพ่ือให้การ
บริหารบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการและประสบการณ์การบริหาร 
สอดคล้องกับการวิจัยของ เกียรติก าจร  กุศล๙ ที่พบว่าคณบดีที่มีภาวะผู้น าควรมีความพร้อมในด้าน
ภูมิหลัง และสอดคล้องกับ อนุชา ถอนพ่วง๑๐ พบว่าในส่วนของการบริหารส านักงานคณะ คณบดีต้อง
มีภาวะผู้น าและอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมในทุกด้านก็จะส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
คณบดี 
  ๒.๓ ปัจจัยภาวะผู้น าด้านคุณลักษณะของคณบดีส่งผลทางอ้อมต่อประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของคณบดี โดยส่งผ่านพฤติกรรมผู้น าของคณบดี  ชี้ให้เห็นว่าคุณลักษณะด้าน
สติปัญญา ด้านความสามารถเชิงทักษะ ด้านบุคลิกภาพและด้านจริยธรรม ตัวแปรดังกล่าวนี้จะเป็น
ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้น าของคณบดี เพราะคุณลักษณะนี้เป็นลักษณะที่มีอยู่ในตัวของคณบดี 
แสดงให้เห็นถึงสติปัญญา ลักษณะประจ าทางด้านร่างกายและการแสดงออกของคณบดี นอกจากนี้ 
Yukl๑๑ ได้น าเสนอคุณลักษณะผู้น าที่ท าให้ผู้น ามีประสิทธิผล ได้แก่ บุคลิกภาพ (Personality) 

                                                        
 ๗ Bass & Stogdill, Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research.  (Rev. 
ed., New York: The Free Press, 1981), pp. 24-25. 
 ๘ สัมมา  รธนิธย์, ภาวะผู้น าของผู้บริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ข้าวฟ่าง, ๒๕๕๖), หน้า ๔๖-๔๙. 
 ๙ เกียรติก าจร  กุศล, “รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะ
ผู้น าของคณบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย”. 
 ๑๐อนุชา  ถอนพ่วง, “การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วิทยานิพนธ์การศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร), ๒๕๕๐. 
 ๑๑ Yukl, G., Leadership in Organizations, (4 thed., New Jersey: Prentice–Hall, 2 0 0 2 ) , 
pp.103-120. 
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๒๑๙ 
 

แรงจูงใจ (Motives) และด้านความสามารถ (Ability) และแนวคิดของ Hoy และ Miskel๑๒ ที่กล่าวว่า
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้การบริหารของผู้บริหารประสบผลส าเร็จ 
การที่ผู้บริหารได้รับการยอมรับจากบุคคลในองค์การ โดยบุคลากรมีความศรัทธาและเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติตามนั้น ผู้บริหารต้องมีความรู้ความช านาญ สามารถชี้น าบุคลากรในคณะได้ เช่นเดียวกันกับ
ความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับปัจจัยภาวะผู้น า
ด้านคุณลักษณะของคณบดีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีในระดับมาก สอดคล้อง
กับ สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์๑๓ ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบว่าความคิดเห็นต่อปัจจัยภาวะผู ้น าที ่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน และคณบดีจะบริหาร
จัดการภายในคณะวิชาได้ดี คณบดีต้องมีคุณภาพของภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผล  (Qualities of 
Effective Leadership) ดังที่ วิโรจน์  สารรัตนะ๑๔ กล่าวไว้ว่าผู้น าควรจะมี ๑) การน าโดยมีคุณธรรม 
๒) ความเชื่อม่ันในตนเอง ๓) การเป็นผู้เรียนรู้ และ ๔) การน าทางและสนับสนุน  
 ๓. การศึกษาความสัมพันธ์ (รูปแบบ) ปัจจัยภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติ 
งานของคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามสภาพการปฏิบัติจริง  
  ผลการยืนยันรูปแบบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๒๔ คน ยืนยัน (ประเมิน) รูปแบบที่ได้ซึ่ง
เกิดจาก SEM มีความเชื่อมโยงของตัวแปรทั้ง ๕ ตัวแปร หลังจากการวิเคราะห์ด้วย SEM 
ผู้ เชี่ยวชาญยืนยัน (ประเมิน) รูปแบบนี้ ว่าเหมาะสม สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
ทั้ง ๔ ด้าน ตามแนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี๑๕ คือ มีประโยชน์ มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม 
และมีความถูกต้อง   
 
๘.  ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะ ๓ ประการ คือ 
 ๑. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
  ๑.๑ รูปแบบที่ได้รับการยืนยัน (ประเมิน) และตัดสินว่าเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๔ ด้าน ซึ่งจะพบว่า “พฤติกรรมผู้น าของคณบดี” ส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผล

                                                        
 ๑๒ Hoy, W. K., and Miskel, C.,  Educational Administration: Theory, Research, and 
Practice, (3rded., New York: Random House, 2001), pp.402-403. 
 ๑๓ สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ , “ปัจจัยภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”. 
 ๑๔ วิโรจน์  สารรัตนะ, กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ทิพยวิสุทธ์, ๒๕๕๖), หน้า 
๗๓-๗๔. 
 ๑๕ ศิริชัย  กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน, หน้า ๑๗๘-๑๘๐. 
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๒๒๐ 
 

การปฏิบัติงานของคณบดีเพียงปัจจัยเดียว ส่วนปัจจัยภาวะผู้น าด้านอ่ืน ๆ ส่งผลทางอ้อมต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี   
  ๑.๒ รูปแบบที่คณะผู้เชี่ยวชาญได้ยืนยัน (ประเมิน) และตัดสินว่าเหมาะสมแสดงให้เห็น
ว่าพฤติกรรมผู้น าของคณบดีเป็นสิ่งที่ส าคัญล าดับต้น พฤติกรรมผู้น าของคณบดีที่ส าคัญ เช่น 
พฤติกรรมการเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การแบ่งหรือการกระจายอ านาจให้ทุกคนได้
ปฏิบัติงานร่วมกัน ทุกคนต้องร่วมมือในการท างาน ซึ่งเป็นสาระหลัก (Essentials) ที่จะขาดไม่ได้ ใน
ยุคการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑  พฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้น าควรมีความกล้าหาญที่จะน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ทุกรูปแบบ และพฤติกรรมผู้น าแบบสร้าง
ความสัมพันธ์ต้องมีการสร้างทัศนคติเชิงบวก๑๖  พฤติกรรมเหล่านี้จะให้ผลลัพธ์ที่จะตามมาคือการ
เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณบดี 
  ๑.๓ หลักสูตรสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรควรมี
ประสบการณ์ เป็นหัวหน้าภาคหรือรองคณบดี ทั้ งนี้ เพ่ือให้ผู้ที่จะท าหน้าที่คณบดีมีทักษะ 
ในการวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหา กล้าที่จะตัดสินใจ  
 ๒. การวิจัยครั้งต่อไป 
  ๒.๑ ควรวิจัยรูปแบบพฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership Behavior 
Model) ของผู้บริหารระดับกลางในสถาบันอุดมศึกษา 
  ๒.๒ รูปแบบกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น า (Developmental Strategy of Leadership 
Model) 
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รูปแบบเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดขอนแกน 
Pattern of Community Economy in KhonKaen Province 

 

บดี ปุษยายนันท∗ 
เศกสรรค ยงวณิชย∗∗ 
ประสิทธิ์ คุณุรัตน∗∗∗ 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของวิถีเศรษฐกิจชุมชน
ภายใตระบบทุนนิยมท่ีจังหวัดขอนแกนโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนการศึกษา การเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามระดับครัวเรือนทุกชุมชนจํานวนท้ังหมด ๔๖๑ ครัวเรือนและใชวิธีสัมภาษณเชิงลึกจาก
ผูท่ีเก่ียวของ ๑๐๗ รายผลการศึกษาพบวา ชวงเริ่มแรกของเศรษฐกิจชุมชนอยูในรูปแบบเกษตรยัง
ชีพท่ีปลูกขาว ฝายและปอเปนหลักควบคูไปกับการทํางานรับจางท่ัวไป จนกระท่ังไดมีรถไถนาและ
การใชสารเคมีเขามาชวยผลิตจึงสงผลใหวิถีการเกษตรเปลี่ยนไปเปนการเกษตรเพ่ือการคา           
ในขณะเดียวกันการพัฒนาเสนทางคมนาคมเปนถนนลาดยางก็สงผลใหเกิดการเชื่อมตอระหวาง
ชุมชนมากข้ึนจึงสงผลตอแรงงานบางสวนของชุมชนไดเดินทางออกไปทํางานยังตางถ่ินแบบเต็มเวลา 
ผลการศึกษาพบวาการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระดับการศึกษาของคนรุนใหมไดสงผลตอวิถี
เศรษฐกิจชุมชนใหเขาสูการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรมากข้ึนดังเห็นไดจากคนรุนใหมท่ีไป
ทํางานเปนลูกจางตามบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมท้ังในขอนแกน กรุงเทพฯและชลบุรีท้ังนี้อาจ
กลาวไดวาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดขอนแกนเปนการปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับบริบทดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของทุนนิยมของแตละ
ชวงเวลาและยังแสดงวาทรัพยากรภายนอกมีความสําคัญตอการการปรับเปลี่ยนวิถีเศรษฐกิจชุมชน
ดังกลาว 
 
คําสําคัญ:จังหวัดขอนแกน, ทุนนิยม, รูปแบบเศรษฐกิจชุมชน, เศรษฐกิจชุมชน 
 

ABSTRACT 
The objectives of this study were to analyze the changes of community economy 

livelihood under the process of capitalism. The study employed the concept of 
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๒๒๓ 
 

community economy. In-depth interviews were applied through guided questions, 
including 107 key informants and 461 household representatives. The study was found 
that the first of community economy pattern was agriculture for their sustenance which 
based on rice cotton and hemp. Although they were used technology in their farms as 
chemical and walking tractor that   changed in the community economy pattern to 
become the mode of commercial agriculture. At the same period by improving the 
transportation system to become pave road that made more communities linked and 
led some communities’ labors  become full time migration to work outside their 
communities. Moreover by communities infrastructure improvement and level of 
education for new generation was higher, these conditions  caused  changes in the 
community economy pattern by becoming more non-agricultural occupation. These 
conditions also changed new generation to choose  their occupation to become 
employees in some companies or industrial factories in Khon Kaen, Bangkok and 
Chonburi provinces. It may be  said that changes in community economy pattern in Khon 
Kaen province had been adapted to suit the context of economy and society that were 
influenced by capitalism at the different periods and also indicated that external 
resources are important factors  for the said community economic adaptation.  
Keywords: Capitalism; Community economy; Khon Kaen Province; 
               Pattern of Community Economy, 
 
๑.บทนํา 
  โลกาภิวัตนกอใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลแหงการพัฒนาท่ีผาน
มามีเปาหมายมุงเนนในดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ อันเห็นไดจากระยะเวลากวา ๕๐ ปท่ีประเทศได
ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซ่ึงกอใหเกิดการพัฒนาทางดานวัตถุนิยมท่ี
เพ่ิมข้ึน๑ขณะเดียวกันหากพิจารณาสภาพทางสังคมจะพบวากระบวนการพัฒนาท่ีผานไดสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในประเทศ๒รวมถึงการสรางความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดลอม ดวยผลแหงความเจริญท่ีรับมาในดานวัตถุนิยมอันปราศจากการกลั่นกรองหรือการ
เลือกใชท่ีเหมาะสม ประกอบกับกระบวนการพัฒนาท่ีชุมชนท่ีมิไดมีสวนรวมหรือพรอมท่ีจะรับ
ปญหาดังกลาว จึงกอใหเกิดการนําแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนมาเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา ดวย
เหตุท่ีเศรษฐกิจชุมชนเปนระบบของความสัมพันธของทรัพยากรดานตางๆ ในระดับฐานรากและหา

                                                           
 ๑  ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ, การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, (เชียงใหม: คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒), หนา ๗๐-๘๓. 
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๒๒๔ 

 

กวาสามารถดําเนินการไดสําเร็จก็จะสามารถนําไปตอยอดในดานการพัฒนาระดับฐานรากของ
ประเทศได๓ 

 เชนเดียวกับจังหวัดขอนแกนท่ีจัดเปนศูนยกลางความเจริญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยอมมิอาจหลีกเลี่ยงผลจากกระบวนการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน แมกระบวนการพัฒนาจะกอใหเกิดความ
เจริญในดานตางๆ เชน การคมนาคม ไฟฟา ประปา การสรางอาชีพ ฯลฯ รวมไปถึงนโยบายเปลี่ยน
สนามรบเปนสนามการคา โครงการสรางเสนทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-
West Economic Corridor)แตเม่ือพิจารณาดานพ้ืนท่ีในจังหวัดขอนแกนแลวจะพบวามีความ
แตกตางกันโดยพ้ืนท่ีบางสวนเปนจะพ้ืนท่ีเมือง บางสวนเปนพ้ืนท่ีก่ึงเมืองและรวมถึงพ้ืนท่ีชนบท
ลักษณะของพ้ืนท่ีดังกลาวยอมท่ีจะสงผลตอวิถีเศรษฐกิจชุมชนท่ีตางกัน บทความนี้จึงมุงแสดงให
เห็นถึงรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดขอนแกนท่ีเปลี่ยนแปลงภายใตกระบวนการของระบบทุน
นิยมนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 
๒. วัตถุประสงคการวิจัย 
 วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดขอนแกน
ภายใตกระบวนการของระบบทุนนิยม 
๓.ขอบเขตในการศึกษา 
 เปนการศึกษาการปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดขอนแกนท่ีมีภูมินิเวศของ
พ้ืนท่ีตางกัน ๔ แหง โดยมีพ้ืนท่ีศึกษาคือ ๑) พ้ืนท่ีใกลเมืองและมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีดีไดแก
หมูบานหนองเม็ก หมูท่ี ๓ อําเภอบานแฮด ๒) พ้ืนท่ีใกลเมืองแตมีขอจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติ
คือ หมูบานหินต้ัง หมูท่ี ๗ อําเภอบานฝาง๓) พ้ืนท่ีไกลเมืองท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีดี ไดแก 
หมูบานกุดแคน หมูท่ี ๕ อําเภอภูเวียงและ ๔) พ้ืนท่ีไกลเมืองแตมีขอจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติ 
คือ หมูบานโปงแหง หมูท่ี ๕ อําเภอชุมแพ 
 

๔.แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา 

 การศึกษานี้ไดนําแนวคิดในดานเศรษฐกิจชุมชนซ่ึงเปนทางเลือกของการพัฒนาท่ีมอง
ยอนกลับถึงการพัฒนาโดยเริ่มจากฐานลางของประเทศคือชุมชน โดยเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
ชุมชน เพ่ือใหชุมชนสามารถเลี้ยงตนเองได จากการอาศัยทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนนั้นเปนตัวหลักใน
การพัฒนาดานศักยภาพของชุมชน ท้ังนี้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีข้ึน อีกท้ังยัง
เปนการพัฒนาแบบองครวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมในชุมชน 
 

                                                           
๓วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร,แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนขอเสนอทางทฤษฎีในบริบทตางสังคม, (กรุงเทพฯ: 

สรางสรรค, ๒๕๕๐), หนา ๖๓-๗๑. 
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๒๒๕ 
 

๕.ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวของชุมชนทในพ้ืนท่ีศึกษา มีการรวมรวม
ขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับคนในชุมชนจํานวน ๑๐๗ รายและใชแบบสอบถามในการเก็บ
ขอมูลจากครัวเรือนท่ีมีอยูในชุมชนท้ังหมด ๔๖๑ ครัวเรือน แลวนํามาวิเคราะห สังเคราะหหา
รูปแบบเศรษฐกิจชุมชน 
 
๖.ผลการศึกษา 
 ๖.๑ บริบทของชุมชน 
 จากการศึกษาพบวาชุมชนท่ีเปนตัวแทนของจังหวัดขอนแกนท้ัง ๔ แหงมีพ้ืนท่ีแตกตางกัน
โดยท่ีบานหนองเม็ก หมูท่ี ๓ เปนชุมชนใกลเมือง มีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนดินรวนปนทรายและมีอางเก็บ
ขนาดใหญคืออางน้ําหวยเตย เพ่ือใชในการเพาะปลูกพืชในชวงฤดูแลง ขณะท่ีบานหินต้ัง หมูท่ี ๗แม
จะอยูใกลกับตัวเมืองอําเภอขอนแกนกลับมีขอจํากัดคือความแหงแลงอีกท้ังพ้ืนท่ีสวนใหญจะเปนดิน
ทรายผสมหิน ในขณะท่ีอีก๒หมูบานท่ีเหลือจะเปนชุมชนไกลเมืองขอนแกนคือบานกุดแคน หมูท่ี ๕
ท่ีมีความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติ โดยพ้ืนท่ีสวนใหญจะเปนดินเหนียวปนทรายซ่ึงมี
ความเหมาะสมในการเพาะปลูกและอยูติดกับเข่ือนอุบลรัตน สวนบานโปงแหง หมูท่ี ๕ ท่ีเปนพ้ืนท่ี
สูง มีความแหงแลงและประกอบกับลักษณะของพ้ืนท่ีเปนดินทราย 

จากขอไดเปรียบและขอจํากัดของพ้ืนจึงไดสงผลตอรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนของแตละชุมชน
ท่ีแตกตางกันเม่ือพิจารณาภาพรวมของชุมชนท้ัง ๔ แหงกลับพบวาชุมชนโดยสวนใหญยังคงมีวิถีการ
ผลิตในภาคเกษตรเปนหลัก โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ ๕๙.๙๙ รวมถึงชุมชนยังคงมีความเชื่อท่ีไมได
เปลี่ยนแปลงไปจากอัตลักษณของชุมชนอีสานเดิมคือ การยึดม่ันในวิถีของฮีต ๑๒ และคลอง ๑๔ ผล
การศึกษาพบตอไปอีกวาชุมชนสวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย ๓-๔ คน ในขณะท่ีแรงงานหลัก
ของครัวเรือนมีเฉลี่ยอยูท่ี ๒-๓ คนและมากกวารอยละ ๘๐.๐๐ จะเปนบิดา มารดาหรือบางครั้ง
อาจจะเปนบุตรธิดารวมดวย เม่ือพิจารณาถึงการใชท่ีดินของชุมชนท้ัง๔สามารถแสดงรายละเอียดได
ดังตารางท่ี ๑ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๑ การใชท่ีดินของบานหนองเม็ก บานหินต้ัง บานกุดแคนและบานโปงแหง (รอยละ) 

การใชท่ีดินของชมุชน บานหนองเม็ก บานหินต้ัง บานกุดแคน บานโปงแหง คาเฉลี่ย 
การใชท่ีดิน 

ท่ีอยูอาศัย ๒.๓๐ ๑.๘๒ ๔.๐๐ ๒.๐๔ ๒.๕๔ 
ปาชุมชนหรือท่ีรกราง ๑๔.๑๒ ๑๑.๓๘ ๔๕.๔๐ ๑๐.๔๕ ๒๐.๓๐ 
อางเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร ๓.๘๐ ๑.๘๒ ๒.๗๙ ๒.๐๓ ๒.๖๑ 
การทํานา ๒๕.๓๙ ๑๗.๕๖ ๓๒.๐๖ ๓๓.๑๘ ๒๖.๙๙ 
การทําสวนผัก/สวนผลไม ๔.๖๒ ๙.๗๒ ๖.๕๗ ๑.๑๑ ๕.๔๙ 
ไรออย ๔๓.๔๔ ๓๖.๙๘ ๖.๓๗ ๔๙.๕๓ ๓๔.๐๒ 
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๒๒๖ 
 

ไรมันสําปะหลัง ๐.๐๐ ๑๒.๕๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๑๒ 
สวนยางพารา ๐.๐๐ ๑.๓๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๓๕ 
พ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ ๖.๓๔ ๗.๕๕ ๒.๘๒ ๑.๖๕ ๔.๕๘ 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงใหเห็นวา การใชประโยชนในท่ีดินสวนใหญของชุมชน จะใชในภาค
การเกษตรโดยใชพ้ืนท่ีเฉลี่ยท่ีรอยละ ๗๔.๕๕ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด รองลงไปจะเปนพ้ืนท่ีปาชุมชนหรือท่ี
รกรางวางเปลา ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ ๒๐.๓๐ ในขณะท่ีพ้ืนท่ีในการอยูอาศัยของครัวเรือนใช
พ้ืนท่ีเฉลี่ยเพียงแครอยละ ๒.๕๔ เทานั้นและเม่ือพิจารณาถึงท่ีดินท่ีถูกใชสําหรับภาคการเกษตรแลว
นั้นพบวาพ้ืนท่ีโดยสวนใหญจะใชสําหรับการปลูกออย โดยเฉลี่ยท่ีรอยละ ๓๔.๐๒ ในขณะท่ีชุมชน
ยังคงมีการใชพ้ืนท่ีในการปลูกขาวเฉลี่ยท่ีรอยละ ๒๖.๙๙ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นวาชุมชนยังคงมี
การสงวนพ้ืนท่ีไวสําหรับการผลิตอาหารสําหรับครัวเรือนในชุมชน ในขณะเดียวกันยังพบตอไปอีกวา
ชุมชนไดมีการใชแรงงานจากภายนอกชุมชนมาชวยในการผลิตถึงรอยละ ๕๖.๑๑ โดยเฉพาะชวงตน
เดือนมีนาคม ถึง กลางเดือนมิถุนายน จะเปนการใชแรงงานเพ่ือปลูกขาวและปลูกออย สวนเดือน
พฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคมจะท่ีใชแรงงานในการเก็บเก่ียวผลผลิตขาวและออย รวมถึงการ
เพาะปลูกและการเก็บเก่ียวผลผลิตชนิดอ่ืนๆ เชน แตงโมและมะเขือเทศ ปรากฎการท่ีเกิดข้ึนเปนผล
สืบเนื่องมาจากการโยกยายแรงงานไปสูนอกภาคเกษตรและรวมถึงการยายถ่ินฐานท่ีกอใหเกิดการ
ขาดแคลนแรงงานของชุมชน 
 

ตารางท่ี ๒ เศรษฐกิจของครัวเรือนในชุมชนบานหนองเม็ก บานหินต้ัง บานกุดแคนและบานโปงแหง 
เศรษฐกิจครัวเรือน 

แตละชุมชน บานหนองเม็ก บานหินตั้ง บานกุดแคน บานโปงแหง คาเฉล่ีย 

รายรับเฉล่ียตอเดือน (บาท) ๓๖,๒๓๒.๔๙ ๑๔,๘๙๓.๓๘ ๑๕,๕๘๖.๗๗ ๒๓,๙๐๗.๕๒ ๒๒,๖๕๕.๐๔ 
รายจายเฉล่ียตอเดือน(บาท) ๒๐,๘๖๒.๙๕ ๘,๗๔๙.๕๔ ๑๐,๕๑๕.๒๒ ๑๕,๘๕๕.๘๖ ๑๓,๙๙๕.๘๙ 
ครัวเรือนที่เปนหน้ีสิน(รอยละ) ๗๔.๗๔ ๗๒.๓๑ ๘๑.๒๕ ๖๙.๙๒ ๗๔.๕๖ 
จํานวนหน้ีสินเฉล่ีย 
(บาท/ครัวเรือน) ๘๓,๖๗๓.๖๐ ๖๙,๓๓๑.๖๐ ๒๐,๓๖๗.๐๔ ๑๑๐,๔๒๘.๕๓ ๗๐,๙๕๐.๑๙ 

 
จากตารางท่ี ๒ เม่ือพิจารณาถึงรายไดและรายจายโดยเฉลี่ยตอเดือนของชุมชนท้ัง ๔ แหง 

พบวา ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงถึง ๒๒,๖๕๕.๐๔ บาทแตในขณะเดียวกันก็มีรายจายโดย
เฉลี่ยตอเดือนท่ี ๑๓,๙๙๕.๘๙ บาทดังแสดงไวในตารางท่ี ๒ขณะเดียวกันพบวาโดยเฉลี่ยครัวเรือนใน
ชุมชนจํานวนรอยละ ๙๖.๗๗ มีความสามารถในการออมทรัพยแตครัวเรือนในชุมชนโดยเฉลี่ยรอย
ละ ๗๔.๕๖ ก็มีภาระหนี้สินและมีจํานวนหนี้สินเฉลี่ยอยูท่ี ๗๐,๙๕๐.๑๙ บาท/ครัวเรือน ท้ังนี้จาก
ขอมูลเชิงลึกพบวาภาระหนี้สินของครัวเรือนมีลักษณะเปนวัฎจักรระหวางหนี้นอกระบบและหนี้ใน
ระบบ โดยมีการยืมเงินในระบบไปชําระหนี้นอกระบบและยืมเงินนอกระบบมาใชจาย จากปรากฎ
การดังกลาวเปนสิ่งท่ีแสดงถึงความลมเหลวในการจัดการดานการเงินของครัวเรือนและเปนสิ่งท่ี
ชุมชนสมควรตองพิจารณาแกไขปญหาท่ีเปนอยู 
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๒๒๗ 
 

 ๖.๒ การปรับเปล่ียนรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีจังหวัดขอนแกน 
 เม่ือพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดขอนแกนท้ัง ๔ แหง 
สามารถจําแนกวิถีเศรษฐกิจชุมชนของแตละชุมชนไดดังนี้ 
 ๖.๒.๑ รูปแบบเศรษฐกิจชุมชนบานหนองเม็กหมูท่ี ๓เปนชุมชนท่ีอยูใกลตัวเมืองขอนแกน
ประกอบกับการท่ีเปนชุมชนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีคอนขางดี โดยขอไดเปรียบท่ีมีอยูไดสงผลให
เกิดวิถีเศรษฐกิจชุมชนคือ ๑) รูปแบบเกษตรยังชีพและการรับจางท่ัวไป (พ.ศ.๒๔๓๗-๒๕๒๐) โดย
วิถีดังกลาวเปนวิถีเริ่มแรกของชุมชนดวยเหตุท่ีวาเปนชวงของการกอต้ังชุมชน ชุมชนจะปลูกขาว 
ฝายและปอประกอบกับเครื่องมือในภาคเกษตรยังคงเปนแบบพ้ืนๆ เชน จอบ เสียมและดวยวิถี
ชุมชนท่ีเปนการผลิตเพ่ือบริโภค จึงสงผลใหขาวกลายเปนพืชเศรษฐกิจตัวหลักของชุมชน จากการท่ี
ชุมชนอยูหางตัวเมืองขอนแกนเพียง ๑๙ กิโลเมตร ประกอบกับมีท่ีต้ังของชุมชนอยูติดกับถนน
มิตรภาพรวมถึงการสรางรางรถไฟผานชุมชนไปยังตัวเมืองขอนแกนในชวงป พ.ศ. ๒๔๗๕๔ และ
นอกจากนี้ยังมีโรงงานปูนซีเมนตท่ีต้ังอยูในเขตอําเภอบานแฮดชวงป พ.ศ. ๒๕๑๓ จากปรากฎการ
ดังกลาวไดสงผลใหคนในชุมชนมีโอกาสท่ีจะเลือกทํางานนอกภาคเกษตรดวยเชนกันซ่ึงเปนท่ีมาของ
วิถีเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบดังกลาว๒)รูปแบบเกษตรยังชีพและการทํางานตางถ่ินแบบเต็มเวลา 
(พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๒) เปนผลมาจากอุทกภัยในเขตอําเภอบานแฮดท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอ
ผลผลิตขาว ฝายและปอจึงสงผลใหแรงงานบางสวนของชุมชนเดินทางออกไปทํางานท่ีกรุงเทพฯโดย
ไปเปนคนขับรถบรรทุกหรือกรรมกรกอสรางซ่ึงถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของการยายถ่ินและการ
โยกยายแรงงานไปสูการทํางานนอกภาคเกษตรแบบเต็มเวลาของคนในชุมชน ๓)รูปแบบเกษตรเพ่ือ
การคาและการทํางานตางถ่ิน (พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๔๑) โดยเปนผลมาจากเกษตรกรในชุมชนท่ีเริ่มมีการ
ใชสารเคมี เชน ปุยและยาฆาแมลงในการเพาะปลูก รวมถึงการใชรถไถนาปรากฎการณดังกลาวได
สงผลตอวิถีการผลิตในเชิงพาณิชยท่ีมุงเนนในการเพ่ิมผลผลิต ทําใหมีผลผลิตมากและสงผลตอ
รายไดจากการขายผลผลิตเหลานั้นมากข้ึนตามไปดวย ขณะเดียวกันผลจากการมีโรงเรียนในชุมชนก็
ยิ่งสงผลใหผูปกครองนั้น มีเวลาทํางานมากข้ึนโดยท่ีไมตองเปนหวงวาจะไมมีใครคอยดูแลบุตร ธิดา
ของตนนอกจากนี้เม่ือพิจารณาถึงการไปทํางานตางประเทศพบวานับแตปพ.ศ. ๒๕๓๑ ท่ีไดมีคนใน
ชุมชนเดินทางไปทํางานกอสรางท่ีประเทศสิงคโปรและสามารถยกระดับเศรษฐกิจของครัวเรือนใหดี
ข้ึน จึงสงผลใหมีแรงงานในชุมชนไดเดินทางติดตามไปทํางานยังตางประเทศเชน ประเทศไตหวัน นับ
แตบัดนั้นเปนตนมาเม่ือคนในชุมชนตองทํางานมากข้ึนจึงไดสงผลตอวิถีการหาอาหารตามหัวไรปลาย
นาท่ีลดลงโดยเปลี่ยนเปนการซ้ืออาหารจากรถเรขายสินคาแทนนั้นถือเปนการชักนําสูการเริ่มตน
ของภาวะพ่ึงพานอกชุมชนนอกจากนี้ยังสงผลตอการมีสวนรวมในดานกิจกรรมของชุมชน ดวยเหตุท่ี
จะตองใชเวลาไปกับการทํางานเพ่ือแสวงหารายไดใหเพียงพอในแตละวัน ๔)รูปแบบการทํางานตาง
ถ่ินแบบเต็มเวลาและวิถีเกษตรเพ่ือการคา (พ.ศ.๒๕๔๒-ปจจุบัน) เปนผลจากระดับการศึกษาของ

                                                           
 ๔สุวิทย ธรีศาศวัต, เศรษฐกิจอีสานหลังมีทางรถไฟ (พ.ศ.๒๔๔๓-๒๔๘๘), (ขอนแกน: คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน,๒๕๕๑), หนา ๔๐. 
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๒๒๘ 
 

แรงงานรุนใหมท่ีสูงข้ึน ประกอบกับการชุมชนมีตัวอยางของบุคคลท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูง โดย
บุคคลท่ีเปนตัวอยางสามารถพัฒนาชีวิตความเปนอยูจากการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรโดยใช
ความรูความสามารถจากท่ีรับการศึกษามา จึงกอใหเกิดการเลียนแบบของครัวเรือนอ่ืนๆท่ีตองการ
ยกระดับฐานะของครัวเรือนตนใหดีข้ึนตามไปดวย นอกจากนี้ดวยภาระหนี้สินท่ีเกิดจากความ
ลมเหลวในการเกษตรเพ่ือการคาประกอบกับความจําเปนในการแสวงหารายไดเพ่ือเลี้ยงชีพจึงสงผล
ใหเกิดการโยกยายแรงงานไปสูนอกภาคเกษตรมากข้ึนและการเดินทางออกไปทํางานตางถ่ินของคน
รุนใหม สวนวีถีการเกษตรในรูปแบบเกษตรพันธะสัญญาจะยังไมไดเขามาสูชุมชนอยางเต็มรูปแบบ
แตการท่ีชุมชนไดปลูกออยและตองจําหนายใหแกพอคาคนกลางเพ่ือนําสงโรงงานน้ําตาลเทานั้น ก็
เปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นวา วิถีเกษตรพันธะสัญญาไดสงอิทธิพลเขามาในชุมชนอยางไมสามารถเลี่ยงได 
 ๖.๒.๒ รูปแบบเศรษฐกิจชุมชนบานหินตั้ง หมูท่ี ๗ ท่ีอยูหางจากตัวเมืองขอนแกน ๓๓ 
กิโลเมตร แตมีปญหาของพ้ืนท่ีคือความแหงแลง ประกอบกับพ้ืนท่ีสวนใหญจะเปนดินทรายผสมกับ
หินท่ีพบท่ัวไปในชุมชน จากบริบทของชุมชนดังกลาวไดสงผลตอวิถีเศรษฐกิจของชุมชนดังนี้        
๑) รูปแบบเกษตรยังชีพ (พ.ศ.๒๔๙๒-๒๕๑๑) เปนวิถีเริ่มแรกของชุมชนในชวงมีการจับจองท่ีดินเพ่ือ
สรางชุมชน ถึงแมชุมชนจะไมหางจากตัวเมืองขอนแกนมากนักแตก็เปนชุมชนท่ีไมติดกับถนนใหญจึง
เปนอุปสรรคตอการเดินทางของคนในชุมชนในชวงเวลาดังกลาว ชุมชนไดปลูกขาวเพ่ือบริโภคและ
ปลูกปอเพ่ือจําหนาย โดยใชเครื่องมือการเกษตรพ้ืนบาน คือ จอบและเสียม รวมถึงการใชแรงงานใน
ชุมชนเทานั้น จึงสงผลใหรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนจึงอยูในภาคเกษตรเทาน้ัน ๒) รูปแบบเกษตรเพ่ือ
การคาและการทํางานนอกภาคเกษตร (พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๒๗) เปนผลจากการใชสารเคมีในการ
เพาะปลูกโดยสงผลตอวิถีการเกษตรท่ีเปลี่ยนจากการบริโภคไปเปนเพ่ือการคา ประกอบกับความ
จําเปนของครัวเรือนท่ีตองหารายไดเพ่ิมข้ึนตามวิถีทุนนิยม เห็นไดจากการปลูกพืชเศรษฐกิจตาม
ความตองการของตลาด เชน มันสําปะหลังและดวยวิถีชีวิตดังกลาวยังสงผลใหคนในชุมชน
จําเปนตองทํางานหนักข้ึนและหันมาพ่ึงพา ซ้ือสินคาบริโภคประเภทตางๆจากแมคาหาบเรและรถเร
ขายสินคาในท่ีสุด ประกอบกับการพัฒนาเสนทางคมนาคมเปนถนนลูกรังซ่ึงเปนผลจากนโยบายเงิน
ผัน ในป พ.ศ. ๒๕๑๘ สมัยของ มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย ก็ยิ่งสงผลใหมีรถเรขายสินคาเขามาสูชุมชน
มากข้ึน ดวยปรากฎการณดังกลาวไดสงผลตอวิธีการแสวงหารายท่ีไมอาจจะอยูไดดวยภาคเกษตร
เพียงอยางเดียว โดยจะเห็นวาการแสวงหารายไดของครัวเรือนในชุมชนจําเปนตองมากจากการ
ทํางานนอกภาคการเกษตรดวยเชนกัน๓) รูปแบบเกษตรพันธะสัญญาและการทํางานตางถ่ินแบบ
เต็มเวลา (พ.ศ.๒๕๒๘-ปจจุบัน) เปนผลจากการสงเสริมการปลูกมะเขือเทศ ยาสูบ แคนตาลูปและ
แตงโมจากบริษัทสากลเมล็ดพันธุ จํากัด ในป พ.ศ. ๒๕๒๘นอกจากนี้ยังมีบริษัทการเกษตรอ่ืนๆ เชน 
บริษัท มอนซานโต จํากัดและการสงเสริมการปลูกออยของโรงงานน้ําตาลมิตรภูเวียง ก็ยิ่งสงผลให
การเกษตรพันธะสัญญาไดเขามามีอิทธิพลตอชุมชนมากข้ึน อันเห็นไดจากครัวเรือนท่ีมีการประกอบ
อาชีพเกษตรกวารอยละ ๙๐.๐๐ ท่ีทําการเกษตรภายใตระบบเกษตรพันธะสัญญา ขณะเดียวกันจาก
การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานในชุมชน เชน การคมนาคม ระบบไฟฟา รวมถึงระดับการศึกษา
ของคนรุนใหมท่ีสูงข้ึน ไดสงผลใหมีการโยกยายแรงงานไปสูการทํางานนอกภาคเกษตร ในชวงป 
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๒๒๙ 
 

พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนตนมา มีคนไปทํางานตางถ่ินท่ีกรุงเทพ พัทยา ชลบุรีและระยองมากข้ึน รวมท้ัง 
การทํางานตางประเทศท่ีซาอุดิอาระเบีย ไตหวัน ลิเบียและสิงคโปรคนรุนใหมของชุมชนเหลานี้ตาง
ไดละท้ิงการทํางานในภาคเกษตรดังท่ีครัวเรือนของตนเคยปฏิบัติมานับแตอดีต ดวยเหตุผลท่ี
ตองการยกระดับฐานะความเปนอยูของครัวเรือนตนใหดีข้ึน 
 ๖.๒.๓ รูปแบบเศรษฐกิจชุมชนบานกุดแคน หมูท่ี๕ เปนชุมชนหางตัวเมืองขอนแกน๘๓
กิโลเมตรและมีพ้ืนท่ีติดกับเข่ือนอุบลรัตนพ้ืนท่ีสวนใหญเปนดินเหนียวผสมกับดินทรายดวยบริบท
ดังกลาวจึงไดสงผลตอการกําหนดวิถีทางเศรษฐกิจของชุมชนดังนี้ ๑) รูปแบบเกษตรยังชีพ (พ.ศ.
๒๔๖๕-๒๕๐๖) โดยชวงเวลาดังกลาวชุมชนไดมีวิถีการเพาะปลูกเพ่ือการบริโภคและหากเหลือถึงจะ
จําหนาย โดยมีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญคือ ขาว จนกระท่ังป พ.ศ. ๒๔๘๕ ฝายไดเริ่มมีอิทธิพลตอการ
สรางรายไดของครัวเรือนเพราะเริ่มมีการขายฝายใหแกพอคาท่ีเขามารับซ้ือในชุมชน ในชวงเวลา
ดังกลาว ฝายเปนสินคาท่ีสําคัญของชุมชนท่ีผลิตข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดภายนอก
๒) รูปแบบการประมงจับสัตวน้ํา (พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๑) เปนผลจากการอพยพยายถ่ินฐานของชุมชน
เนื่องจากพ้ืนท่ีของชุมชนเดิมไดถูกสรางเปนเข่ือนอุบลรัตน สงผลใหตองยายถ่ินฐานมาอาศัยอยูตาม
บริเวณสันเข่ือนและดวยขอจํากัดดานแรงงานท่ีจะใชในการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีใหเปนท่ีใชประโยชน 
จึงทําใหชุมชนตองอาศัยทรัพยากรในชุมชนเปนตัวสรางรายได ซ่ึงก็คือการจับสัตวน้ําในเข่ือนอุบล
รัตนเพ่ือนําไปซ้ือขาวเพ่ือบริโภคซ่ึงเปนการปรับตัวของชุมชนใหสอดคลองสภาพทางกายภาพท่ี
เปลี่ยนแปลงไป๓) รูปแบบการประมงจับสัตวน้ํา การเกษตรเพ่ือการคาและการทํางานนอกภาค
เกษตร (พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๒๒) เปนชวงเวลาท่ี ชาวบานกุดแคนไดยายกลับไปต้ังถ่ินฐานท่ีเคยอาศัยอยู
เดิมและมีการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการเกษตรและท่ีอยูอาศัย นอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนาระบบคลอง
สงน้ําในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๓(พ.ศ.
๒๕๑๕-๒๕๒๐) ท่ีมีการพัฒนาระบบชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือสนับสนุนการผลิต
ในภาคเกษตรท่ีมุงเนนการคามากข้ึนเชน การปลูกปอ ยูคาลิปตัสในขณะเดียวกันชุมชนก็ยังมิไดละ
ท้ิงการประมงจับสัตวน้ําแตกลับมีจํานวนผูจับสัตวน้ําเพ่ิมมากข้ึน และไดสงผลตอปริมาณสัตวน้ําท่ี
เคยจับไดในแตละวันลดลง ดังนั้นเพ่ือใหสามารถจับสัตวน้ําไดในปริมาณใกลเคียงกับอดีตคือ ๓๕-
๔๐ กิโลกรัมตอวัน จึงไดเพ่ิมตาขายท่ีมีความยาวขนาด ๒๕-๓๐ ชองแทนตาขายขนาดเดิมท่ีมีความ
ยาวเพียง๒๐ชอง สําหรับการทํางานตางถ่ินพบวา นับแต ป พ.ศ. ๒๕๒๐ เปนตนมา ไดมีแรงงาน
บางสวนเดินทางไปทํางานท่ีประเทศซาอุดิอาระเบีย รวมถึงการรับจางทํางานท้ังในและนอกชุมชน 
๔) รูปแบบเกษตรพันธะสัญญา การประมงจับสัตวนํ้าและการทํางานตางถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๘) 
เปนผลมาจากการเร่ิมใชเคร่ืองจักรและสารเคมีในภาคเกษตร ตลอดจน การเขามาของบริษัทศรี
เชียงใหม โฟสเซนตฟูดส จํากัดท่ีเขามาสงเสริมการปลูกมะเขือเทศโรงงาน ในชวงป พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึง
สงผลใหระบบเกษตรพันธะสัญญาไดเขามามีอิทธิพลตอชุมชน แตเนื่องดวยเง่ือนไขระหวางบริษัทกับ
เกษตรกรท่ีไมสามารถตกลงกันไดในเร่ืองเงินคาชดเชยจากภาวะน้ําทวมจึงสงผลใหรูปแบบเกษตร
พันธะสัญญาไดยุติลงในป พ.ศ. ๒๕๓๘ อยางไรก็ตาม ผลจากการเปลี่ยนแปลงท่ีไดเกิดข้ึน ไดสงผล
ตอวิถีการทํางานของคนในชุมชนท่ีตองทํางานหนักมากข้ึนและนําไปสูการลดลงของการมีสวนรวม

02_No.4-3  (1-330) �������.indd   228 6/2/2559   17:19:10



229วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

๒๓๐ 
 

ในกิจกรรมของชุมชน อีกท้ังรวมถึงการสูญหายของภูมิปญญาทองถ่ินใชในการประกอบอาชีพเชน 
การจักสาน ทอผาและรวมถึงการหายไปของความเชื่อในชุมชนเชน การบูชาผีบาน ผีเรือน แต
ขณะท่ีวิถีชุมชนดานการประมงจับสัตวน้ําก็มีการพัฒนาเครื่องมือในการจับเชน การใชเรือหางยาว
และการใชตาขายท่ีมีความยาวมากข้ึนเปน ๔๐-๕๐ ชอง นอกจากนี้ยังพบตอไปอีกวาไดมีแรงงานใน
ชุมชนเดินทางไปทํางานตางถ่ินเปนแมบาน เปนพนักงานตามรานอาหาร แรงงานกอสรางและ
แรงงานเย็บผาในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีกรุงเทพฯ มากข้ึน ๕) รูปแบบเกษตรเพ่ือการคา การประมง
จับสัตวน้ําและการทํางานตางถ่ินแบบเต็มเวลา (พ.ศ.๒๕๓๘-ปจจุบัน) เปนผลมาจากความลมเหลว
ของภาคเกษตรพันธะสัญญาในป พ.ศ. ๒๕๒๘ ไดสงผลใหรูปแบบการเกษตรกลับไปสูวิถีเกษตรเพ่ือ
การคาดังเดิม โดยเห็นไดจากปจจุบันชุมชนยังคงมีการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีตรงกับความความตองการ
ของตลาดเชน ขาวและยูคาลิปตัสขณะเดียวกันวิถีการประมงจับสัตวน้ําก็ไดมีการใชตาขายท่ีมีความ
ยาวถึง ๑๐๐ ชองมาชวยในการจับและนอกจากนี้ผลจากการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานในชุมชน
ไมวาจะเปนถนนลาดยาง รวมถึงระดับการศึกษาของคนรุนใหมท่ีสูงข้ึนไดสงผลตอการละท้ิงวิถี
การเกษตรและนําไปสูวิถีนอกภาคเกษตรมากข้ึนคนรุนใหมของชุมชนจะนิยมไปทํางานท่ีชลบุรี 
ระยองและตรังเพ่ือเปนแรงงานกอสรางหรือพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอีกท้ังยังทํางานตามบริษัท
ในกรุงเทพฯหรือในตัวเมืองขอนแกน นอกจากนี้ยังรวมถึงการไปทํางานท่ีประเทศไตหวันโดยเปน
คนงานในโรงงานเครื่องใชไฟฟา โรงหลอมเหล็กและการกอสราง เปนตน 
 ๖.๒.๔ รูปแบบเศรษฐกิจชุมชนบานโปงแหง หมูท่ี ๕ เปนชุมชนท่ีอยูหางจากเมือง
ขอนแกน ๙๐ กิโลเมตรและไมอยูติดกับถนนสายหลัก มีภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีสูงและแหงแลง สภาพ
ของชุมชนดังกลาวไดกอใหเกิดรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนดังนี้ ๑) รูปแบบเกษตรยังชีพและการทํางาน
นอกภาคเกษตร (พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๕๑๙) ซ่ึงเปนวิถีเริ่มแรกของชุมชนท่ีชุมชนปลูกขาว ปอและมัน
สําปะหลังไวสําหรับบริโภคและจําหนาย แตดวยขอจํากัดของพ้ืนท่ีท่ีแหงแลงจึงสงผลใหครัวเรือนมิ
อาจพ่ึงพาการเกษตรเพ่ือสรางรายไดแตเพียงอยางเดียว ดังนั้นครัวเรือนจําเปนท่ีจะตองแสวงหา
รายไดดวยวิถีทางอ่ืนมาชวยประกอบกันเชน การรับจางทั่วไป รับจางสรางบานและเผาถานขาย 
๒) รูปแบบเกษตรเพ่ือการคาและการทํางานตางถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๔๙) วิถีการเกษตรดังกลาว
เปนผลจากการใชรถไถและสารเคมีมาชวยเพ่ิมผลผลิตในภาคการเกษตรท่ีทําใหเกิดรูปแบบการผลิต
เพ่ือการคาขณะเดียวกันก็ยังเปนเหตุของการละท้ิงการหาอาหารจากหัวไรปลายนามาเปนการซ้ือ
เพ่ือการบริโภคแทนนับแตป พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับชวงเวลาดังกลาวไดมีแรงงานในชุมชน
เดินทางไปทํางานตางถ่ิน เชน ไปเปนแรงงานกอสรางท่ีกรุงเทพฯและชลบุรีรวมถึงการไปทํางานท่ี
ประเทศไตหวันและในป พ.ศ. ๒๕๓๕ คนในชุมชนไดเริ่มขายท่ีดินของตนเพ่ือเปนทุนในการอพยพ
ยายไปอาศัยอยูท่ีหมูบานอ่ืนเพราะความแหงแลงของพ้ืนท่ีและความยากจน ชาวบานจึงจําเปนตอง
ด้ินรนเพ่ือความอยูรอด ปรากฏการดังกลาวเปนสิ่งยืนยันไดวาชุมชนไมอาจใชเพียงแคทรัพยากรท่ีมี
อยูมาเปนหลักประกันถึงความอยูรอดแตจําเปนตองอาศัยทรัพยากรภายนอกชุมชนมาชวยในการ
เสริมสรางหลักประกันตอความอยูรอดดวยเชนกัน 
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๓) รูปแบบการทํางานตางถ่ินแบบเต็มเวลาและเกษตรพันธะสัญญา (พ.ศ. ๒๕๕๐-ปจจุบัน)
จากการศึกษาพบวา ในปจจุบัน ชุมชนไดเขาสูรูปแบบเกษตรพันธะสัญญาของบริษัท นํ้าตาลมิตรภู
เวียง จํากัด และบริษัท น้ําตาลมิตรภูเขียว จํากัด บริษัทท้ัง ๒ เขามาสงเสริมการปลูกออยและ
ดําเนินงานตามเง่ือนไขการเพาะปลูกตามท่ีไดตกลงกับบริษัท ขณะเดียวกัน ก็มีการพัฒนาเสนทาง
คมนาคม ระบบไฟฟา ระบบประปาหมูบานและระดับการศึกษาของคนรุนใหมท่ีสูงข้ึน แตเนื่องจาก
องคประกอบและขอจํากัดของพ้ืนท่ีคือความแหงแลงตางก็เปนสิ่งผลักดันใหเกิดการละท้ิงการเกษตร
มากข้ึน จะเห็นไดวาการทํางานตางถ่ินแบบเต็มเวลาไดกลับกลายเปนวิถีหลักของทุกครัวเรือนใน
ชุมชนอีกท้ังยังเปนหลักประกันในการรอดควบคูไปกับการเกษตรพันธะสัญญาท่ีไดตกมาเปนวิถีรอง
ของชุมชนในปจจุบัน 

 
๗. อภิปราย และสรุปผลการศึกษา 
 ๗.๑ อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวาชุมชนในจังหวัดขอนแกนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน
เพ่ือใหสามารถดํารงอยูไดในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังนี้ผลท่ีเกิดข้ึนในแตละ
องคประกอบของเศรษฐกิจชุมชนสามารถอธิบายไดในแตละดานดังนี้ ๑) ดานการผลิตพบวา วิถี
ชุมชนจากเดิมท่ีผลิตเพ่ือการบริโภคไดถูกปรับเปลี่ยนใหเปนการผลิตเพ่ือการคามากข้ึน โดยจะเนน
ถึงความตองการของตลาดเปนสําคัญ แตชุมชนก็ยังคงมีพ้ืนท่ีสําหรับการผลิตอาหาร โดยเฉพาะ การ
ปลูกขาวท่ีถือวาเปนหลักประกันดานความม่ังคงทางอาหารของชุมชนท่ียังอยู ณ ปจจุบัน ๒) ดาน
การบริโภคพบวาปจจุบันชุมชนไดตกอยูในสภาวะของการพ่ึงพาทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึนดวย
เหตุท่ีวาครัวเรือนจําเปนท่ีจะตองใชเวลาท่ีมีอยูในแตละวันทํางานเพ่ือแสวงหารายไดใหเพียงพอกับ
ความตองการของครัวเรือนเปนสําคัญ ดังนั้น วิถีการซ้ือเพ่ือบริโภคจึงเปนวิธีการแกไขปญหาของ
ครัวเรือนตามกระแสทุนนิยม ณ ปจจุบัน ๓) ดานการคาพบวาปจจุบันไดมีพอคาคนกลางเขามารับ
ซ้ือผลผลิตถึงในชุมชน จากวิถีการผลิตท่ีเปลี่ยนไปเปนรูปแบบเกษตรพันธะสัญญา ทําใหคนในชุมชน
ไมจําเปนท่ีจะตองนําผลผลิตออกไปขายดวยตนเองอีกตอไป ๔) ดานสังคมและวัฒนธรรมพบวา 
ปจจุบัน ชาวบานมีสวนรวมกับกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในชุมชนไดลดลงอยางมาก รวมถึงการหายไปของ
ความเชื่อในชุมชน เชน วิธีการรักษาความเจ็บปวย ท่ีเรียกวาฟอนผีฟา หรือแมแตการสูญหายไปของ
วิถีการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการประกอบอาชีพ เชน การทอผาและจักสาน แตอยางไรก็ตาม 
ความสัมพันธของคนในระดับครัวเรือนยังมิใหขาดหายไป ๕) ดานการรวมกลุม พบวาปจจุบันชุมชน
มีการรวมกลุมมากข้ึนซ่ึงอาจจะเปนผลมาจากนโยบายภาครัฐ ผลการศึกษาพบวาการดําเนินงานของ
กลุมอาชีพในชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายภาครัฐเหลานี้ เชน กลุมเกษตรอินทรีย กลุมผูเลี้ยงปลาดุก 
ฯลฯ ลวนแลวแตมีผลการดําเนินการท่ีไมโดดเดนมากนักบางกลุมก็ไดหยุดดําเนินการเนื่องจากขาด
งบประมาณท่ีจะมาสนับสนุนและประกอบกับกลุมดังกลาวไมเกิดข้ึนจากความตองการของคนใน
ชุมชน เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมท่ีเกิดข้ึนจากความตองการของคนในชุมชนเชน กลุมณาปนกิจ กลุม
เหลานี้กลับมีความย่ังยืนมากกวาเพราะเปนกลุมท่ีเกิดจากความตองการของคนในชุมชนท่ีจะ
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เลือกใชพลังท่ีมีอยูในชุมชนมายกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน๕ และ ๖) ดานทรัพยากรธรรมชาติพบวา 
นับแตรูปแบบการเกษตรเพ่ือการคาเขามามีอิทธิพลในชุมชนไดสงผลตอความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะเปนปาไมท่ีลดลงจากการปรับเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูก รวมถึงการใช
สารเคมีในการเพาะปลูกท่ีสงผลตอคุณภาพของดินแมปจจุบันชุมชนจะมีความตระหนักถึงผลกระทบ
ในดานทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนเชนการมีโครงการปลูกปา การต้ังกลุมผลิตปุยอินทรียแตความเปนจริง
แลวนั้นชุมชนยังคงใหความสําคัญในการแสวงหารายไดมากกวาจะใหความสําคัญกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับความเชื่อในระบบทุนนิยมท่ีวาเงินจะนํามาซ่ึงความผาสุขในชีวิต จึง
สงผลใหปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนจึงไมไดรับการดูแลเทาท่ีควร 

จากปรากฎการณดังกลาวจึงเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นวา รูปแบบเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัด
ขอนแกน จึงเปนเพียงแคการปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงตามสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคมและเพ่ือยืดหยัดตอความอยูรอดภายใตระบบทุนนิยม ชุมชนจําเปนท่ีจะตองอิง
อาศัยทรัพยากรจากภายนอกชุมชนเขามาชวยในการปรับเปลี่ยนวิถีควบคูไปกับการใชทรัพยากร
ภายในชุมชนของตน โดยท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงไดตามกระแสของทุนนิยมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 
 ๗.๒ สรุปผลการศึกษา 
 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดขอนแกน เปนผลมาจากกระบวนการ
ของระบบทุนนิยมโดยเห็นไดจากการท่ีชุมชนเปลี่ยนวิถีการผลิตเพ่ือการบริโภคมาเปนวิถีการผลิต
เพ่ือการคา แตดวยเหตุผลดานเศรษฐกิจท่ีไมอาจจะยืนหยัดไดจากภาคเกษตรแตเพียงอยางเดียว จึง
สงผลใหชุมชนตองมีการแสวงหารายไดท่ีมาจากวิถีนอกภาคเกษตรเขามารวมดวยไมวาจะเปนการ
ออกไปทํางานตางถ่ิน ความเจริญของระบบโครงสรางพ้ืนฐานในชุมชนและระดับการศึกษาของคน
รุนใหมรวมถึงภาระหนี้สินท่ีเกิดจากความลมเหลวในภาคการเกษตรตางก็เปนตัวชักนําใหวิถีการ
ทํางานนอกภาคเกษตรไดเขามามีอิทธิพลตอรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนมากข้ึน ดังท่ีเห็นไดจากการละ
ท้ิงการทํางานในภาคเกษตรของคนรุนใหมและหันไปทํางานนอกภาคเกษตรมากข้ึน ไมวาจะเปนการ
ไปทํางานตางถ่ิน การไปทํางานตางประเทศท้ังนี้ก็เพ่ือหารายไดท่ีมากข้ึนกวาวิถีเกษตรแบบท่ีเคย
ยึดถือและปฎิบัติในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดขอนแกน
เปนการปรับตัวเพ่ือความเหมาะสมกับการเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนภายใตระบบทุนนิยมและแสดงใหเห็นวา
ทรัพยากรจากภายนอกชุมชนมีความจําเปนตอการปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีตองอยู
ภายใตกระแสของระบบทุนนิยม โดยท่ีชุมชนก็ไมอาจท่ีจะปฏิเสธปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนได 
 
 
 
 

                                                           
 ๕ Mason, D. R., & Beard, V. A., “Community-Based Planning and Poverty Alleviationin  
Oaxaca, Mexico”, Journal of Planning Education and Research,Vol 27 No.3, 2008:245–260. 
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๘. กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยนี้ ไดรับทุนสนันสนุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และ
ไดรับการอนุเคราะหขอมูลจากประชาชนหมูบานหนองเม็ก หมูท่ี ๓ หมูบานหินต้ัง หมูท่ี ๗ หมูบาน
กุดแคน หมูท่ี ๕ และหมูบานโปงแหง หมูท่ี ๕ ผูทําวิจัยจึงขอขอบพระคุณในความกรุณามา ณ ท่ีนี้ 
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รูปแบบการมีสวนรวมการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

Model of Participation of Reading Habits Activity Supporting 
For Primary School 

นวพร  กอบวิทยากุล∗ 
สุพรรณี  สมานญาติ∗∗ 

นภัทร  แกวนาค∗∗∗ 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธีมีวัตถุประสงคดังนี้ ๑) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวของในการสรางรูปแบบการมีสวนรวมการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ๒) สรางและนํารูปแบบการมีสวนรวมการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานไป
ทดลองใช ๓) ประเมินผลการทดลองใชรูปแบบการมีสวนรวมการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อาน ผูวิจัยเจาะจงเลือกผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพและสัมภาษณเชิงลึก ผูบริหาร ๑๔ 
คน ครู ๒๐ คนและ ผูปกครอง ๒๐ คนสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยเก็บขอมูลจากผูบริหาร ๑๔ 
คน ครู ๒๐ คน ผูปกครอง ๗๖ คน และนักเรียนชั้นประถมปท่ี ๓  โรงเรียนสากลศึกษา ๔๐ คน 
และโรงเรียนมารียวิทยา ๓๖ คนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแกแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบสอบถาม
แบบวัดนิสัยรักการอาน แบบวัดความพึงพอใจและแผนการจัดการเรียนรูสงเสริมนิสัยรักการอาน
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 ๑. ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของในการสรางรูปแบบการมีสวนรวมการจัดกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานไดแก ๑) ดานผูมีสวนรวมประกอบดวยผูบริหารครู ผูปกครองและนักเรียน ๒) ดาน
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานประกอบดวยกิจกรรมเราโสตประสาทกิจกรรมเราจักษุประสาท 
กิจกรรมเราโสตประสาทและจักษุประสาทและกิจกรรมท่ีนักเรียนมีสวนรวม ๓) ดานการสราง
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีโรงเรียนและท่ีบาน ๒.การสรางและนํารูปแบบการมีสวนรวมการจัด
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานไปทดลองใช พบวา ๑)การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 
ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู ๕ แผน ไดแก บิงโกคณิตศาสตร การอานสลากกินแบงรัฐบาล 
การใชปทานุกรม การอานนิทานภาษาอังกฤษ และชนิดของคํานาม ๒) รูปแบบการมีสวนรวมการ
จัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานมี ๔ รูปแบบ ไดแก แบบ A ผูบริหารกับครู แบบ B ครูกับ

                                                           
∗วิทยานิพนธหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

E-mail.Kobvitthayakul@gmail.com 
∗∗อาจารย ดร., ท่ีปรึกษาหลัก 
∗∗∗นาวาอากาศเอก ดร., ท่ีปรึกษารวม 
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นักเรียน แบบ C นักเรียนกับผูปกครอง แบบ D ผูบริหารกับผูปกครอง ผูบริหาร ครูและผูปกครองมี
สวนรวมในการออกแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน ผูบริหารและครู มีสวนรวมในการสราง
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีโรงเรียน ผูปกครองมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ี
บาน ๓) ผลการทดลองพบวานักเรียนของท้ังสองโรงเรียนมีระดับนิสัยรักการอานโดยรวมเพ่ิมข้ึนจาก
ระดับปานกลางเปนระดับมาก ๓. การประเมินความพึงพอใจในการทดลองใชรูปแบบพบวาผูบริหาร
มีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานระดับมากท่ีสุด ครู นักเรียนและผูปกครองมี
ความพึงพอใจระดับมาก ผูวิจัยพบวามีปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อานของนักเรียน ไดแกการใชสื่อการสอนและการสรางแรงจูงใจ 

คําสําคัญ :  รูปแบบการมีสวนรวม, กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this mixed-methods research aimed to 1) study the basic 
information related to the participation model of reading habits activity of 
elementary students 2) create and implement the participation model of reading 
habits activity and 3) evaluate the implementation of the model. Key informants 
were 14 school administrators, 20 teachers and 20 parents. Participants were 14 
school administrators, 20 teachers, 76 parents and 76 elementary students 
fromSakolSuksa School andMaryWittayaSchool.Two experimental groups 
were3rdgrade students of both schools.Instruments of this studywerein-depth 
interviews, questionnaires,questionnaires on reading habit,satisfaction questionnaires 
and reading habit activity plans.To analyze data usingthemean, standard deviation, 
percentage and content analysis. 
 The research results were as follow : 
 1.The participation model of reading habits activity of elementary students 
consisted of (a) the participants were school administrators, teachers,students and 
parents. (b) reading habits activities of elementary students were the auditory 
stimulation activities, the optic nerve stimulation activities, the auditory and optic 
nerve stimulation activities and student  participation activities (c) creating a school 
climate and school’s physical environment and also at home. 
 2. The participation model of reading habits activities were 4 types, Type 
A: school administrators and teachers, Type B: teachers and students, Type C : 
students and parents and Type D: school administrators and parents. The school 
administrators, teachersand parents participated in the design of the activities.The 
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school administrators and teachersparticipated in creating theschool climate and 
school’s physical environment. The parentsparticipated in creating the climate and 
physical environment at home. The reading habit activity plans were Math Bingo 
Game, Government 
Lottery,UsingaThaiDictionary,Folklore.Reading.in.EnglishandLearntheDifferentKinds of 
Nouns inThai.The students who participated in the activities had overall increase 
their average.  
 3.The school administrators had the highest satisfaction for the reading 
habit activities. Teachers, students and parents of both school had overall 
satisfactionat the high level.Key success on the reading habits wereinstructional 
media and motivation. 
Keywords:  participation model, reading habits activity, primary school 
 
๑. บทนํา 
 การอานหนังสือมีความจําเปนในการดํารงชีวิต ตองอานเปน คิดเปน วิเคราะหเปน เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคม การอานเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ปจจุบันการอานหนังสือของ
คนไทยเปนกิจกรรมท่ีไมแพรหลาย เนื่องจากการขาดแคลนหนังสือท่ีดี การขาดแคลนแหลงหนังสือ 
ท่ีสําคัญการดึงความสนใจและการแยงเวลาของสื่ออ่ืนๆเชนโทรทัศน อินเตอรเน็ต เปนตน รวมท้ัง
ขาดการชักจูง และขาดการกระตุนใหเห็นความสําคัญของการอาน รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใหแกเยาวชนไดกําหนดนโยบายดานการอานการเรียนรู
ของกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแตปพุทธศักราช ๒๕๔๖ และใหเปนปแหงการสงเสริมการอานการ
เรียนรูใหโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ ศึกษาและชุมชน ไดรวมกันสงเสริมสนับสนุนและจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน มีการเดินหนาผลักดันใหคนไทยอาน
หนังสือมาอยางตอเนื่อง  กระทรวง ศึกษาธิการ ไดประกาศใหการศึกษาเปนวาระแหงชาติ และ
กําหนดใหป ๒๕๕๖เปนปแหง “การรวมพลัง ยกระดับคุณภาพการศึกษา”โดยมีนโยบายเรงดวนท่ี
จะลดปญหาการอานไมออกเขียนไมไดของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมีเปาหมายใหนักเรียน
ระดับชั้นประถม ศึกษาปท่ี ๑ - ๓  ทุกคนตองอานออกเขียนได รอยละ ๑๐๐ 
 จากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA (Programme for International 
Student Assessment) ไดประเมินผลทักษะความสามารถดานการอาน ผลการทดสอบป ๒๐๑๒ 
นักเรียนไทยไดคะแนนเฉลี่ยดานการอาน ๔๔๑ คะแนน มีนักเรียนท่ีมีทักษะการอานตํ่ากวา
ระดับพ้ืนฐานประมาณ ๑ ใน ๓ และตํ่ากวาคาเฉลี่ยของประทศในกลุม OECD (Organization for 
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Economic Cooperation and Development)เกือบหนึ่งระดับ๑และป ๒๕๕๖ 
กระทรวงศึกษาธิการไดสํารวจความสามารถการอานออกเสียงและความเขาใจการอานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ และประถมศึกษาปท่ี ๖ ท่ัวประเทศพบวามีนักเรียนท่ีอานไมได ๔๕,๙๒๙ 
คน นักเรียนท่ีอานไดและเขาใจบางเร่ืองอยูในระดับควรปรับปรุง ๓๖๕,๔๒๐ คน รวมแลวมีเด็กท่ี
อานหนังสือไมแตกฉาน ๑ ใน ๔ ของจํานวนท่ีสํารวจ๒ นอกจากนี้ผลการสํารวจความคิดเห็นของเด็ก
กรุงเทพและปริมณฑลพบวาเด็กชอบอานหนังสือท่ีไมใชหนังสือเรียนรอยละ ๗๒.๘๐ ชอบอาน
หนังสือการตูนมากท่ีสุด และมีบุคคลตนแบบการอานคือพอแม๓ เม่ือพิจารณาผลการสอบNT ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ ป ๒๕๕๔ ระดับประเทศ พบวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในวิชา
ภาษาไทยรอยละ ๕๔.๗๗๔ และการสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ.๒๕๕๑ พบวา
ประชากรอายุ ๖ ปข้ึนไป ท่ีไมไดอานหนังสือรอยละ ๓๓.๗ พบวาไมอานหนังสือเพราะดูโทรทัศน 
รอยละ ๕๐ และไมมีเวลาอานหนังสือ รอยละ ๒๘.๔ ไมสนใจและไมชอบอานหนังสือรอยละ ๒๔.๑ 
และประเด็นสุดทาย รอยละ ๑๔.๒ อานหนังสือไมออก๕ ซ่ึงแสดงใหเห็นวานิสัยรัก 
 การอานของคนไทยยังอยูในระดับตํ่าและตองปรับปรุงแกไข ปจจัยท่ีสงเสริมการอานท่ี
สําคัญคือ สภาพแวดลอม กาญจนา  ทันอินทรอาจ๖  และ Johnsson-Smaragdi and Jonsson๗ 
สนับสนุนวาสภาพแวดลอมทางครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอาน ความสามารถในการ
อาน ทัศนคติตอการอาน และความสนใจในการอานสิ่งแวดลอมทางบานสงผลตอความสนใจในการ
อานของเด็ก ผูปกครองท่ีอานหนังสือใหบุตรฟงในวัยกอนเรียน จะสามารถกระตุนพัฒนาการทาง
ภาษาของเด็กและทําใหเด็กเกิดความสนใจในดานภาษา ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของความสนใจในการอาน 
                                                           
 ๑สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , ผลการประเมิน PISA ๒๐๑๒ , 
(กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ, ๒๕๕๗), หนา ๔๓. 
 ๒สํานักงานสถิติแหงชาติ, การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ.๒๕๕๖, กรุงเทพฯ๒๕๕๗.  
 ๓สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส), ผลสํารวจความคิดเห็นของเด็กเขตกรุงเทพ
และปริมณฑลท่ีมีอายุระหวาง ๖-๑๓ ป ระหวางวันท่ี ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ [ออนไลน] แหลงท่ีมา: 
http://www.thaihealth.or.th/Content/23666 [๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗] 
 ๔สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรีเขต ๒, รายงานการวิเคราะหผลการทดสอบและประเมิน
คุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๕๔, (เอกสารกลุมนิเทศฯ ท่ี ๑/๒๕๕๕,นนทบุรี, ๒๕๕๕) 
 ๕สํานักงานสถิติแหงชาติ, การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ.๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ, ๒๕๕๒), หนา ๗๖. 
 ๖กาญจนา  ทันอินทรอาจ, “อิทธิพลคุณลักษณะสวนบุคคลท่ีมีตอนิสัยการอานของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม”,(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม), ๒๕๕๐. 
 ๗Johnsson-Smaragdi,U., and Jonsson, A Book Reading in Leisure Time: Long Term 
Changes in  Young Peoples'book Reading Habits. Scandinavian Journal of Educational 
Research50:519-540, 2006 
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๒๓๘ 

 

ในขณะเดียวกันการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนมีสวนในการพัฒนาเจตคติในทางบวก ครูกระตุน
นักเรียนในดานการเรียนรูการอานไดโดยการสรางบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีทาทาย อบอุน เปนกันเอง 
ใกลชิดและอีกปจจัยท่ีมีความสําคัญคือบทบาทของผูปกครองท่ีตองมีสวนในการสรางเจตคติของ
บุตรหลานตนเองผูปกครองควรเปนแบบอยางในการอานสําหรับเด็ก ผูปกครองควรยกยองชมเชย
พฤติกรรมการอานท่ีดีและมีการเสริมแรง มีการสงเสริมการสรางเจตคติทางบวกตอการอานโดยการ
จัดหาสิ่งพิมพตางๆ ใหเด็กไดอานตามความชอบ ควรอานหนังสือรวมกับเด็กพูดคุยเก่ียวกับหนังสือ
และพาเด็กไปหองสมุด 
 ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการอานและมีความสนใจจะศึกษาหาแนวทางการสราง
นิสัยรักการอานซ่ึงควรจะเริ่มต้ังแตระดับประถมศึกษา  จึงไดศึกษารูปแบบการมีสวนรวมการจัด
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เพ่ือเปนแนวทางใหผูเก่ียวของ
ไดมีสวนรวมในการสงเสริมนิสัยรักการอานใหผูเรียน  และมุงหวังใหนักเรียนเกิดนิสัยรักการอาน
อยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม 
 
๒. วัตถุประสงค 
 ๑) เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของในการสรางรูปแบบการมีสวนรวมการจัดกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 ๒) เพ่ือสรางและนํารูปแบบการมีสวนรวมจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานไปใช 
 ๓) เพ่ือประเมินผลการทดลองใชรูปแบบการมีสวนรวมการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอาน 
 
๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี(Mixed-Methods Research)มีราย ละเอียด 
ดังนี้  
 ๑) ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร ไดแก โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นนทบุรี จํานวน ๕๐ โรงกลุมตัวอยาง ไดแก  โรงเรียนสากล
ศึกษา และโรงเรียนมารียวิทยา บางบัวทอง ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยเลือกโรงเรียน
ท่ีมีการสอนภาษาไทยแตกตางกัน คือ การสอนอานภาษาไทยแบบแจกลูกและการสอนอาน
ภาษาไทยประสมคํา 
 ๒) ผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพและสัมภาษณเชิงลึก ไดแก ผูบริหาร ๑๔ คน 
ครู ๒๐ คนและ ผูปกครอง ๒๐ คน  
 ๓) ผูตอบแบบสอบถามและแบบประเมินความพึงพอใจไดแก ผูบริหาร ๑๔ คน ครู ๒๐ 
คนและ ผูปกครอง ๗๖ คน 
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘238
๒๓๙ 

 

 ๔) ผูวิจัยเจาะจงเลือกนักเรียนชั้นประถมปท่ี ๓ ของโรงเรียนสากลศึกษา ๔๐ คน และ
โรงเรียนมารียวิทยา ๓๖ คน ทําการทลองใชแผนการจัดการเรียนรู ๕ แผน 
 ๕) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพคือแบบสัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interview)  
และเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณไดแก แบบสอบถาม แบบวัดนิสัยรักการอาน  แบบประเมินความ
พึงพอใจ และแผนการจัดการเรียนรู 
 
๔. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ๑. ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของในการสรางรูปแบบการมีสวน
รวมการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานระดับประถมศึกษา และนํามาขอมูลมาวิเคราะห และ
สังเคราะห เพ่ือสรางแบบสัมภาษณ 
 ๒. ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร ๑๔ คน ครู ๒๐ คนและผูปกครอง ๒๐ คน
และนํามาขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะหและสรางแบบสอบถาม  
 ๓. รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการมีสวนรวมการจัดกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอาน และนํามาวิเคราะห 
 ๔. วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม สรุปเปนรูปแบบ
การมีสวนรวมการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานระดับประถมศึกษา 
 ๕.สรางและนํารูปแบบการมีสวนรวมการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานไปทดลองใช
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ จํานวน ๗๖ คน  
 ๖.ประเมินผลการทดลองใชรูปแบบการมีสวนรวมการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
และประเมินระดับความพึงพอใจของผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครอง 
 
๕. การวิเคราะหขอมูล 
 ๑. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยใช เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ: 
QDAT(Qualitative Data Analysis Technic) ของนภัทร  แกวนาค๘ 
 ๒. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
๖. ผลการวิจัย 
 ๑. ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของในการสรางรูปแบบการมีสวนรวมการจัดกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานของนักเรียนระดับประถมศึกษาไดแก ๑) ดานผูมีสวนรวมประกอบ ดวยผูบริหารครู

                                                           
 ๘นภัทร  แกวนาค, เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีนิพนธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
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๒๔๐ 

 

นักเรียนและผูปกครอง โดยผูบริหารมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อาน การกําหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารกิจการนักเรียน
และการบริหารอาคารสถานท่ี ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน ผูบริหารและ
ครูมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีโรงเรียน ผูปกครองมีสวนรวมในการสราง
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีบานเพ่ือกระตุนความสนใจของนักเรียน ๒) กิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอาน ไดแก กิจกรรมเราโสตประสาท กิจกรรมเราจักษุประสาท กิจกรรมเราโสตประสาทและ
จักษุประสาท และกิจกรรมท่ีนักเรียนมีสวนรวม ๓) ดานการสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพท่ีโรงเรียน ในหองสมุดมีบรรยากาศดี ตกแตงสวยงาม อากาศเย็นสบายและครูบรรณารักษ
เอาใจใสและเต็มใจชวยเหลือนักเรียน ในหองเรียนมีมุมหนังสือท่ีจัดไวใหทุกคนหยิบอานไดสะดวก  
และดานการสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีบาน ผูปกครองปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ี
ดีในการอานหนังสือ จัดสภาพแวดลอมท่ีบานท่ีสะดวกสบาย เพ่ือสงเสริมนิสัยรักการอาน มีกิจกรรม
ท่ีทํารวมกัน เชนการอธิบายใหเห็นประโยชนของการอานหนังสือ  จัดหาหนังสือท่ีนาสนใจมาใหอาน 
ชวยเก็บรักษาหนังสือใหอยูในสภาพดีหยิบอานไดสะดวก 
 ๒. สรางและนํารูปแบบการมีสวนรวมการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานไปใชพบวา 
๑) การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู ๕ แผน ไดแก บิง
โกคณิตศาสตร การอานสลากกินแบงรัฐบาล การใชปทานุกรม การอานนิทานภาษาอังกฤษ และ
ชนิดของคํานาม ๒) รูปแบบการมีสวนรวมจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน มี ๔ แบบ คือแบบ A 
ผูบริหารกับครู แบบ B ครูกับนักเรียน แบบ C นักเรียนกับผูปกครอง แบบ D ผูปกครองกับผูบริหาร 
และผูวิจัยพบวานักเรียนมีระดับนิสัยรักการอานเพ่ิมข้ึน นักเรียนโรงเรียนสากลศึกษา มีคาเฉลี่ย X ̅=
๓.๑๗ เพ่ิมเปนX ̅ = ๓.๗๒และนักเรียนโรงเรียนมารียวิทยา มีคาเฉลี่ย X ̅=๓.๒๘ เพ่ิมเปน X ̅=๓.๘๒ 
 ๓. การประเมินผลการทดลองใชรูปแบบการมีสวนรวมการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานผูวิจัยพบวาผูบริหารมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานระดับมาก
ท่ีสุด มีคาเฉลี่ย X ̅ =๔.๕๗ ครู นักเรียนและผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานระดับมากมีคาเฉลี่ย X ̅ =๔.๒๕, ๔.๒๘ และ ๓.๘๖ ตามลําดับ ผูวิจัยพบวา ปจจัย
แหงความสําเร็จในการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน  ไดแกการใชสื่อการสอน
และการสรางแรงจูงใจ 
 
๗. อภิปรายผล 
 รูปแบบการมีสวนรวมการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา แบงเปน ๕ ปจจัย ไดแก ๑) ปจจัยดานผูบริหาร ๒) ปจจัยดานครู ๓) ปจจัยดาน
นักเรียน ๔) ปจจัยดานผูปกครอง ๕) ปจจัยแหงความสําเร็จ ซ่ึงจะอภิปรายผลดังนี้ 
 ๑) ปจจัยดานผูบริหารดานนโยบายพบวา ผูบริหารไดกําหนนโยบายการสงเสริมนิสัยรัก
การอานเปนนโยบายสําคัญ เพราะการอานเปนแสวงหาความรูท่ีสะดวกท่ีสุด นําไปสูการพัฒนาคน
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘240
๒๔๑ 

 

อยางยั่งยืน สอดคลองกับ อัจฉรา  ประดิษฐ ๙กลาววาการบริหารโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ
ดานการอานนั้น ผูบริหารตองมีนโยบายท่ีชัดเจนนําไปสูการปฏิบัติ มีความเปนมิตร เปนนักคิดและมี
วิสัยทัศนกวางไกล ใจกวางในการทํางานและเปนนักอานโดยนิสัย  ดานการบริหารงานบุคคลพบวา
ผูบริหารมีบทบาทในการสรางความเขาใจใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการอาน สงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน สอดคลอง
กับ สุนทรา  โตบัว๑๐ กลาววาปจจัยความสําเร็จของการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 
ประกอบ ดวยปจจัยหลักท่ีสําคัญคือการใหความสําคัญและความรวมมือจากบุคลากรภายใน
โรงเรียนคือผูบริหาร ครูและนักเรียน ครูเอาใจใสติดตามการอานของนักเรียน ดานการบริหารงบ 
ประมาณพบวาผูบริหารจัดสรรงบประมาณใหหองสมุดอยางเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือจัดซ้ือ
หนังสือใหมีความหลากหลาย และตองการใหนักเรียนมีโอกาสเลือกหนังสือตามความชอบ เลือกได
อยางอิสระ ถาโรงเรียนมีงบประมาณจํากัด โรงเรียนอาจซ้ือหนังสือมือสองท่ีมีภาพดี เนื้อหานาสนใจ
หรือการทําสําเนาหนังสือเพ่ือเพ่ิมหนังสือใหมใหมีหลากหลายมากข้ึน หรือขอรับการสนับสนุนจาก
ชุมชน หนวยราชการและเอกชนในรูปของวัสดุอุปกรณและหนังสือ การบริหารอาคารสถานท่ีพบวา
ผูบริหารไดกําหนดใหมีการปรับภูมิทัศนในหองเรียนและนอกหองเรียน ซ่ึงสอดคลองกับKnight๑๑ ท่ี
กลาววา การจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนและสถานศึกษาใหเอ้ือตอการเรียนรู มีการตกแตง
หองเรียน ใหมีบรรยากาศดึงดูดความสนใจ ทาทายใหผูเรียนอยากมีสวนรวม สรางแรงจูงใจให
ผูเรียนเกิดนิสัยรักการอานดานการบริหารกิจการนักเรียนพบวาผูบริหารใหความสําคัญและเอาใจใส
ในทุกกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน เพราะการอานเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและสราง
พ้ืนฐานสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต จึงหาวิธีการท่ีทําใหนักเรียนเกิดความสนใจเห็นความสําคัญและ
ความจําเปนของการอาน สอดคลองกับแมนมาส  ชวลิต๑๒ และอรศรี  งามวิทยาพงศ ๑๓ วากิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานตองมีลักษณะสําคัญ มีความหลากหลายเราใจทําใหเกิดความอยากอาน
หนังสือและจูงใจใหเกิดความพยายามท่ีจะอานหนังสือใหแตกฉานอีกท้ังกระตุนแนะนําใหอยากรู
อยากเห็น เปดความคิดใหกวาง  
                                                           
 ๙อัจฉรา ประดิษฐ, ชวนเด็กไทยใหเปนนักอาน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักอุทยานการเรียนรู, ๒๕๕๐), 
หนา ๖๕. 
 ๑๐สุนทรา  โตบัว, “การประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐”, 
รายงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,๒๕๕๑), หนา ๙๘. 
 ๑๑Knight,G ,”Understanding the Learning Environment,” in Apply Psychology in the 
Classroom. Edited by Leadbetter, J. and others.(London:DavidFluton,1999),pp.15-24. 
 ๑๒แมนมาส ชวลิต, กิจกรรมสงเสริมการอาน, พิมพคร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุรุสภา 
ลาดพราว, ๒๕๔๖), หนา ๗๖. 
 ๑๓อรศรี  งามวิทยาพงศ, “ปจจัยท่ีเอ้ือและเปนอุปสรรคตอการสรางเสริมวัฒนธรรมการอาน”,รายงาน
การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเม็ดทราย, ๒๕๕๔), หนา ๕๒. 
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241วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
๒๔๒ 

 

 ๒) ปจจัยดานครู พบวาครูจัดกิจกรรมท่ีเนนการเราประสาทสัมผัสของผูเรียน ไดแก 
กิจกรรมเราโสตประสาท กิจกรรมเราจักษุประสาท กิจกรรมเราโสตประสาทและจักษุประสาท 
กิจกรรมท่ีผูเรียนมีสวนรวม รวมท้ังสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีโรงเรียนทําใหผูเรียนมีนิสัยรัก
การอานเพ่ิมข้ึนและสงเสริมใหผูเรียนพัฒนานิสัยรักการอานโดยท่ีครูคํานึงถึงวัยของนักเรียนและ
ลักษณะของกิจกรรมใหมีความเหมาะสมท้ังดานเนื้อหาและบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆได มีความหลาย
หลาย นาสนใจและจูงใจนักเรียน เชื่อมโยงธรรมชาติของนักเรียน ครูตองคอยกระตุนใหนักเรียนอาน
หนังสือ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่องเอาใจใสติดตามการอานอยางใกลชิด ซ่ึงเปนการสรางบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรูท่ีดี จะชวยใหการเรียนรูดําเนินไปอยางมีชีวิตชีวาและราบรื่น 
 ๓) ปจจัยดานผูปกครอง ผูวิจัยพบวาผูปกครองมีบทบาท๓ ดาน ดังนี้ ๑. ดานการให
ความรูผูปกครองอธิบายใหเห็นประโยชนของการอานหนังสือ  ชักชวนใหอานหนังสือเปนประจํา 
แนะนําวิธีดูแลเก็บรักษาหนังสือ ชวยจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาความสามารถของเด็ก สอดคลอง
กับศศิธร อินตุน๑๔ ท่ีกลาววาผูปกครองตองตระหนักถึงความสําคัญของการอานและสงเสริมใหเด็ก
อานท่ีบานในชีวิตประจําวัน ต้ังแตเด็กอยูในวัยอนุบาล ครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน
การอานของเด็กเปนตัวกําหนดแบบแผนพฤติกรรมและนิสัยของเด็ก ๒. ดานการสนับสนุนพบวา
ผูปกครองใหเวลาในการทํากิจกรรมสงเสริมการอานมาก จัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการอาน กลาว
วาบทบาทการมีสวนรวมของผูปกครองคือชวยจัดสภาพแวดลอมท่ีบานใหเหมาะสม อานหนังสือให
ฟงในวัยกอนเรียน วางแผนใหเด็กอานหนังสือทุกวัน ๓. ดานการกํากับติดตาม ผูวิจัยพบวาการมี
สวนรวมของผูปกครอง การใหความรวมมือกับโรงเรียนในการดูแลใหนักเรียนอานหนังสือท่ีบาน 
อธิบายใหเห็นประโยชนของการอาน ทําตัวเปนแบบอยางในการอานท่ีดี จัดมุมอานและจัด
สภาพแวดลอมท่ีบาน เพ่ือจะปลูกฝงนิสัยรักการอานอยางยั่งยืน  
 ๔. ปจจัยดานนักเรียน ผูวิจัยพบวาพฤติกรรมนิสัยรักการอานของนักเรียนไดแก การเขา
หองสมุดเปนประจําแสวงหาความรูดวยตนเอง อานหนังสือทุกประเภทและทุกเวลาท่ีวาง มีทักษะ
การพูดท่ีคลองแคลวข้ึนเขารวมกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานอยางสมํ่าเสมอ มีทัศนคติท่ีดีตอการ
อานท่ีกลาววา คุณลักษณะสําคัญของนักเรียนท่ีมีนิสัยรักการอาน คือเปนเด็กฉลาด รอบรูอาน
หนังสืออยางสมํ่าเสมอ มีอิสระในการเลือกหนังสืออานเลนเพ่ิมข้ึน ตระหนักถึงคุณคาของการอาน
จะมีความรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลินและอานหนังสือไดคลองข้ึน เร็วข้ึน เขารวมกิจกรรมอยาง
สมํ่าเสมอ รับผิดชอบในการอานท่ีครูมอบหมาย รูจักใชหองสมุดคนควาและบันทึกการอาน  
 ๕. ปจจัยแหงความสําเร็จ ผูวิจัยพบวา ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานของนักเรียนระดับประถมศึกษาไดแก ๑) การใชสื่อการสอนพบวาการเลือกใชสื่อให
เหมาะสมกับวัยและมีจํานวนเพียงพอ มีความทันสมัย จะชวยใหนักเรียนสนใจกิจกรรมมากข้ึน 

                                                           
 ๑๔ศศิธร  อินตุน, “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 
๒”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน,มหาวิทยาลัย เชียงใหม), ๒๕๕๐.    
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘242
๒๔๓ 

 

สอดคลองกับฉวีวรรณ  คูหาภินันทน๑๕วาการเลือกสื่อการอานตองใหเหมาะกับเพศวัยความสามารถ
ในการอาน ความตองการของผูอานตองทันสมัยทันเหตุการณ  โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการอาน
ควบคูกัน ๒) แรงจูงใจ ผูวิจัย พบวาการเสริมแรงจูงใจเชนการชมเชยดวยวาจา ทาทาง การใหรางวัล 
การเปนท่ียอมรับ การแขงขัน การทาทาย เม่ือไดรับแรงจูงใจ  จะชวยกระตุนใหนักเรียนอยากอาน
หนังสือ อยากเขารวมกิจกรรมมากข้ึน ซ่ึงเปนผลดีกับนักเรียนเอง  
 
๗. ขอเสนอแนะ 
 ๑. ผูบริหารทุกระดับ ควรกําหนดใหการสงเสริมนิสัยรักการอานเปนนโยบายตอเนื่อง 
 ๒. ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร โดยเฉพาะครูบรรณารักษ 
ใหมีนิสัยรักการอานเพ่ือสรางแรงจูงใจใหนักเรียนเขามาใชหองสมุดเพ่ิมข้ึน  
 ๓. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษารูปแบบการมีสวนรวมการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 
 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ 
ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน. การอานและการสงเสริมการอาน. กรุงเทพมหานคร: บูรพสาสน, ๒๕๔๒. 
นภัทร   แก วนาค .  เอกสารประกอบการสอนวิชาการ วิจั ย เ ชิ งคุณภาพ หลักสูตรรั ฐ

ประศาสนศาสตรดุษฎีนิพนธ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
แมนมาส ชวลิต. กิจกรรมสงเสริมการอาน. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, ๒๕๔๖. 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี . ผลการประเมิน PISA ๒๐๑๒ .

กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ, ๒๕๕๗. 
สํานักงานสถิติแหงชาติ. การสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ.๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร :

สํานักงานสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ, ๒๕๕๒. 
(๒) วารสาร 

สุมาลี  สังขศรี. “การประเมินผลการนํานโยบายการสงเสริมนิสัยรักการอานสูการปฏิบัติระดับ
ประถมศึกษาท้ังในโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน”. วารสาร มฉก.วิชาการ. ปท่ี ๑๖ 
ฉบับท่ี ๓๒  (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๖). 

 

                                                           
 ๑๕ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน, การอานและการสงเสริมการอาน, (กรุงเทพมหานคร: บูรพสาสน, ๒๕๔๒), 
หนา ๒๓. 
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(๓) วิทยานิพนธ 
กาญจนา  ทันอินทรอาจ.“อิทธิพลคุณลักษณะสวนบุคคลท่ีมีตอนิสัยการอานขอนักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลับเชียงใหม”. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๐. 

ศศิธร  อินตุน. “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 
๒”. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๐. 

สุนทรา  โตบัว. “การประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๐ ”. ร า ย ง า น วิ จั ย  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๕๑. 

อรศรี  งามวิทยาพงศ และคณะ. “ปจจัยท่ีเอ้ือและเปนอุปสรรคตอการ สรางเสริมวัฒนธรรมการ
อาน”. รายงานการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเม็ดทราย, ๒๕๕๔. 

(๔) เว็บไซด 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส). ผลสํารวจความคิดเห็นของเด็กเขต

กรุงเทพและปริมณฑลท่ีมีอายุระหวาง ๖-๑๓ ป ระหวางวันท่ี ๒๔-๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๗.[ออนไลน] แหลงท่ีมา: http://www.thaihealth.or.th/Content/23666. [๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗] 
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แนวนโยบายการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบล 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

The Public Service Policy of Sub-District Municipalities in The 
Northeastern of Thailand 

พงศธณัติกาญจน พรมนิล∗ 
ภักดี โพธิ์สิงห∗∗ 

สัญญา เคณาภูมิ∗∗∗ 

เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร∗∗∗∗ 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (๑) เพ่ือศึกษาระดับการใหบริการสาธารณะของเทศบาล
ตําบล (๒) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใหบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบล (๓) เพ่ือศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาล
ตําบลและ (๔) เพ่ือสรางรูปแบบและยืนยันรูปแบบการพัฒนาการใหบริการสาธารณะของเทศบาล
ตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ เทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๒๘๐ แหง การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชเกณฑ ๒๐ หนวยตอ๑ตัว
แปร ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ สวนผูใหขอมูลเปน ตัวแทนเทศบาล จํานวนแหงละ ๑๐
คน ไดแก ตัวแทนผูบริหารทองถ่ินตัวแทนฝายสภาตัวแทนหัวหนาสํานักงานและตัวแทนฝาย
ประชาชน รวมเปน ๒,๘๐๐ คน เครื่องมือท่ีใชในเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบมาตราสวน
ประมาณคา ๕ ระดับ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา สหสัมพันธเพียรสัน และการวิเคราะห
อิทธิพลเสนทาง (Path Analysis) และการสัมภาษณเชิงลึก ประชากรเปาหมาย ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีมีประสบการณ จํานวน ๑๐ คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และทําการวิเคราะหขอมูลดวย
วิธีการวิเคราะหเนื้อหา การสรางรูปแบบและยืนยันรูปแบบการพัฒนาการใหบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีการยืนยันจากผูเชี่ยวชาญ (Expertise 
                                                                 

∗วิทยานิพนธหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม 

∗∗ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

∗∗∗ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัราช
ภัฏมหาสารคาม 

∗∗∗∗รองศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
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๒๔๗ 

Verified) จํานวน ๒๔ คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาให
สมบูรณข้ึน 
 ผลการวิจัย พบวา  
 ๑. ระดับการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดแก ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษาและสาธารณสุข ดานการเมืองการ
บริหาร ดานโครงสรางพ้ืนฐานดานการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีและดานการ
พัฒนาสังคม ตามลําดับ 
 ๒. ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบล
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา อยูในระดับมาก จํานวน ๒ประเด็น และอยูในระดับปาน
กลาง ๑๒ ประเด็น เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สมรรถนะ
ขององคการ การบูรณาการเทคโนโลยีขององคการ ความเจริญทางสังคมและวัฒนธรรม การ
ขยายตัวทางเทคโนโลยี นโยบายขององคการ การสนับสนุนจากราชการบริหารสวนกลาง การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แรงกดดันจากการเมืองภาคประชาชนพัฒนาการทางการเมือง วัฒนธรรม
องคการทรัพยากรการบริหารจัดการ การสนับสนุนจากราชการบริหารสวนภูมิภาคและโครงสราง
องคการ ตามลําดับ 
 ๓. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไดแกแรงกดดันจากการเมืองภาคประชาชน (๐.๖๐) นโยบายขององคการ 
(๐.๓๖) การสนับสนุนจากราชการบริหารสวนภูมิภาค (๐.๒๗) วัฒนธรรมองคการ (๐.๒๗) 
ทรัพยากรการบริหารจัดการ (๐.๒๗) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (-๐.๐๑) พัฒนาการทางการเมือง 
(-๐.๐๕) การสนับสนุนจากราชการบริหารสวนกลาง (-๐.๐๘) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ         
(-๐.๑๖) และสมรรถนะขององคการ (-๐.๕๗) สามารถพยากรณการใหบริการสาธารณะของเทศบาล
ตําบลไดรอยละ ๙๕.๙๐ (R2 = 0.959 , p-value ≤ .05) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึง
รูปแบบความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบล
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ( 2χ = 20.09 , 
df = 12 , p-value = 0.06533 , RMSEA = 0.016 , RMR = 0.0029 , GFI = 0.99 , AGFI = 
0.990 , CN = 3653.100) 
 ๔. รูปแบบการพัฒนาการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย (๑) การเพ่ิมแรงกดดันทางการเมืองจากภาคประชาชน และ   
(๒) การเพ่ิมการสนับสนุนจากราชการบริหารสวนภูมิภาค ซ่ึงท้ังสองประการมุงเนนการสงเสริมและ
ผลักดันในเรื่อง พัฒนาการทางการเมือง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนจากราชการ
บริหารสวนกลาง วัฒนธรรมองคการ นโยบายขององคการ ทรัพยากรการบริหารจัดการ สมรรถนะ
ขององคการ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
คําสําคัญ: แนวนโยบาย,การใหบริการสาธารณะ  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were (1) to study public service of Sub-
district Municipalities (2) to study attitudes toward the influencing factors which 
affected public service of Sub-district Municipalities (3) to study the causal factors 
which affected public service of Sub-district Municipalities and (4) to establish and 
confirm the model for developing the public service of Sub-district Municipalities in 
Northeastern Region of Thailand. The research sample were 280 Sub-district 
Municipalities in the Northeastern areas of Thailand, determining The size of sample 
from the advanced sampling formula of one unit of variables multiplied with 20 
samples and in a stratified way. The informants comprised ten representatives of 
various constituents of each Sub-district municipalities such as representatives of 
local administrators, of councilors, of office staffs and the representatives of 
people, totaling 2,800. The data were collected by questionnaire with five rating 
scales and analyzed by the computer program through a descriptive statistics, 
Pearson’s Product Moment Coefficient Correlation and the Path analysis with 
LISREL program. In addition, the In-depth Interview was also used as qualitative 
methodological process by taking ten professional executives as the purposive 
sample; the data were analyzed by the content analysis. The establish and confirm 
the development model of public service of Sub-district Municipalities Operation in 
Northeastern Thailand, to verify by 24 Expertise, the data was analyzed by Content 
Analysis. 
 The findings were as follows; 
 1. Public service of Sub-district municipalities in the northeast region, as a 
whole, was at medium mean level. Considering all aspects, it was found that all 
dimensions of the public service was at medium mean level, ranging from large to 
small respectively: dimension of natural resources and environments, economic, 
education and public sanitation, administration and politics, infrastructure, 
development of tradition culture and religion including the dimension of social 
development. 
 2. The attitudes toward the influencing factors which affected public 
service of Sub-district Municipalities in the Northeast Region, merely two factors was 
found at the high level. The twelve ones was found at medium mean level in the 
descending order as follows: transformational leadership, competency of 
organization, technological integration of organization, social and cultural progress, 
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๒๔๙ 

the technological expansion, the implemented policy of organization, the support 
from central administration, economic growth, political pressure from populace, 
political development, organizational culture, the support from provincial 
administration, and the structure of organization respectively  
 3. The factors affecting the public service of the Sub-district Municipalities 
in the Northeastern Region had the influence coefficients ranging from large to 
small respectively as follows: the pressure from civil politics (0.60), the policy of 
organization (0.36), the supporting from provincial administration (0.27), the 
organizational culture (0.27), the administrational and managerial resource (0.27), 
the transformational leadership (-0.01), the political development (-0.05), the 
supporting from central administration (-0.08), the economic growth (-0.16), and the 
competency of organization (-0.57). Possible capacity for factors to explain variance 
of the policy of public service of Sub-district municipalities in the Northeastern 
Thailand was at95.90 (R2 = 0.959, p-value ≤ .05) and significantly at .05. The 
goodness-of-fit test of the model of causal factors affecting Sub-district 
municipalities’ public service developed by the researcher showed that the model 
was consistent with the empirical data ( 2χ = 20.09 , df = 12 , p-value = 0.06533 , 
RMSEA = 0.016 , RMR = 0.0029 , GFI = 0.99 , AGFI = 0.990 , CN = 3653.100). 
 4. The model of developing public service of Sub-district Municipalities in 
the Northeastern was found to consist of  these components: (1) the pressure from 
civil politics, and (2) the supporting from provincial administration. These two 
factors led to promotion of and push forward to development of the political 
development, the economic growth, the supporting from central administration, the 
organizational culture, the policy of organization, the managerial resources and 
development, the organizational competency, and the transformational leadership. 
Keyword: Policy, Public Service 
 
 
๑. บทนํา 
 ในระบบการปกครองของทุกประเทศลวนแลวแตมีวัตถุประสงคท่ีคลายคลึงกันคือ
ตองการท่ีจะใหประเทศมีความม่ันคงและประชาชนในประเทศมีความสุข ซ่ึงในอดีตการปกครอง
สวนใหญจะมีลักษณะการรวมศูนยอํานาจ (Centralization) ไวท่ีศูนยกลางของประเทศเนื่องจากมี
อาณาเขตยังไมกวางนักและพลเมืองยังมีนอยอยู ทําใหกิจกรรมท่ีรัฐจะตองสนองตอบตอประชาชน
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ยังมีไมมากนัก ดังนั้น แนวความคิดในการกระจายอํานาจ (Decentralization) การบริหารการ
ปกครองใหประชาชนในทองถ่ินจึงเกิดข้ึนเพ่ือเปนการแบงเบาภาระหนาท่ีของรัฐบาลโดยพยายาม
กระจายอํานาจการปกครองเพ่ือใหทองถ่ินสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ไดโดยมีความเปนอิสระ๑การ
กระจายอํานาจเปนหลักการท่ีรัฐมอบอํานาจการปกครองบางสวนใหแกองคการอ่ืนท่ีไมไดเปนสวน
หนึ่งของหนวยการบริหารราชการสวนกลางใหไปจัดทําบริการสาธารณะบางอยางและมีอิสระตาม
สมควร โดยเปนการมอบอํานาจใหท้ังในดานการเมืองและการบริหารซ่ึงการกระจายอํานาจวามี ๒
รูปแบบคือ ๑) การกระจายอํานาจตามภารกิจ (Functional) และ ๒) การกระจายอํานาจตามอาณา
เขต (Size and Boundary Based)๒ ซ่ึงการปกครองทองถ่ินเปนการกระจายอํานาจการปกครอง
สวนกลางของรัฐบาลใหกับทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ท้ัง
ทางดานการเงิน บุคลากร ตลอดจนเวลาท่ีใชในการดําเนินการ เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง๓ 
 เทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีท้ังหมด ๗๕๘ แหง และจากขอมูลผล
การสํารวจตามแบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประจําป ๒๕๕๖ ดานการบริการสาธารณะ พบวาเทศบาลตําบลไดคะแนนรวมเฉลี่ยคิดเปนรอยละ
๗๘.๐๒จ ะเห็นไดวาคะแนนมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ดานบริการสาธารณะโดยเฉลี่ย ไมถึงรอย
ละ ๘๐ นอกจากนี้ยังพบวาในการใหบริการสาธารณะบางดานอาทิ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ใน
สวนของการสงเสริมการกีฬา มีถึง ๒๘ เทศบาลตําบลท่ีได ๐ คะแนน (มีการใชจายงบประมาณเพ่ือ
สงเสริมการกีฬาไมถึงรอยละ ๓) และในสวนของการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีถึง ๗ เทศบาลตําบลท่ี
ไดไมเกิน ๑ คะแนน (มีการใชจายงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนไมถึงรอยละ ๑๐) และ
ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พณิชยกรรม และการทองเท่ียว มีเทศบาลตําบลถึง ๑๕ 
แหงท่ีไมมีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของ
แหลงทองเท่ียวในทองถ่ินเปนตน๔ 
 จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นถึงการผลิตสินคาและสงมอบบริการสาธารณะแกประชาชน
ถึงแมวาในภาพรวมสวนใหญจะผานเกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน แตก็
พบวามีภารกิจบางเรื่องท่ีหลายเทศบาลตําบลยังไมไดมีการจัดทํา หรือมีการจัดทําแลวแตยังอยูใน
                                                                 

๑โกวิทย พวงงาม, การปกครองทองถิ่นไทย, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา 
๑๕. 

๒Bush, G. W, Governing Big Cities : The Management of Decentralization, (Wellington 
: University of Wellington, 1991), p. 114. 

๓นันทวัฒน บรมานันท, การปกครองสวนทองถิ่น,พิมพครั้งท่ี ๕, (กรงุเทพมหานคร : วิญูชน, ๒๕๕๒), 
หนา ๓๕. 

๔สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน, สรุปผลการประเมินมาตรฐานปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ข อ ง อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น  ป ร ะ จํ า ป  ๒ ๕ ๕ ๖ ,  [ อ อ น ไ ล น ] .  แ ห ล ง ท่ี ม า 
:http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet? [๔ ธันวาคม ๒๕๕๗]. 
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๒๕๑ 

ระดับตํ่าอยู ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการบริหารงานของเทศบาลตําบลดานการบริการสาธารณะ ยังมี
ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญคือ ๑) การถายโอนภารกิจจากสวนกลาง ๒)ความพรอมของเทศบาล
ตําบลในการรับถายโอนภารกิจ ๓)การถายโอนบุคลากรและ ๔) ปญหาดานงบประมาณและรายได
ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของเทศบาลตําบลในการท่ีจะปรับกระบวนทัศนในการบริหารงาน และแสวงหา
แนวทางท่ีจะบริหารงานในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด
เนื่องจากการบริการของภาครัฐท่ีเห็นไดชัดและประชาชนทุกคนไดรับก็คือ บริการสาธารณะ๕ 
 ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงมุงท่ีนําเสนอแนวนโยบายการใหบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมุงศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอการ
ใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบล เพ่ือสรางและยืนยันแนวนโยบายการใหบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเพ่ือเปนแนวทางในการเสริมสรางประสิทธิผลใน
การใหบริการสาธารณะแกประชาชนท่ีเหมาะสมกับบริบทของแตละเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือใหมีความสอดคลองกับสภาพสังคมและความตองการของทองถ่ินอันจะ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ินตอไป 
 
๒. วัตถุประสงคการวิจัย 
 ๑ .  เ พ่ื อ ศึ กษ า ร ะ ดั บก า ร ให บ ริ ก า ร ส า ธ า รณ ะของ เทศบาล ตํ าบล ใน เ ขตภ า
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๒. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใหบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓. เพ่ือศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๔. เพ่ือสรางรูปแบบและยืนยันรูปแบบการพัฒนาการใหบริการสาธารณะของเทศบาล
ตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยออกเปน ๒ ระยะคือ 
 ระยะท่ี ๑ ศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาล
ตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดย
เริ่มตนดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากนั้นทําการยืนยันดวย
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)๖ กําหนดวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
                                                                 

๕สมิต สัชฌุกร, ศิลปะการใหบริการ, (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, ๒๕๕๓), หนา ๔๕. 
๖สัญญา เคณาภูมิ, “ปรัชญาการวิจัย : ปริมาณ : คุณภาพ” วารสารรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒; กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗. 
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 ๑. วิธีการวิจัยเชิงปริมาณประชากร การวิจัยครั้งนี้มีหนวยในการวิเคราะห (Unit of 
Analysis) เปนองคการ ประชากร หมายถึง เทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 
๗๕๘ แหง๗ กลุมตัวอยาง หมายถึง เทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางใชเกณฑจํานวนตัวอยางท่ีนํามาศึกษาในลักษณะการวิเคราะหสมการโครงสราง
ความสัมพันธเชิงเสนตรง๘ ไมควรนอยกวา ๒๐ หนวยตอ ๑ ตัวแปร๙ ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปร
ท้ังหมด ๑๔ ตัวแปร ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จะใชกลุมตัวอยางเทศบาลตําบลจํานวน ๒๘๐ แหง โดย
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ผูใหขอมูล เปนบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ในเทศบาลตําบลเปนผูใหขอมูลของเทศบาลตําบล แหงละ ๑๐ คน รวมจํานวน ๒,๘๐๐ คน 
เครื่องมือท่ีใชในเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับการวิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา สหสัมพันธเพียรสัน และใชการวิเคราะหสมการโครงสรางเชิงเสนหรือ
การวิเคราะหอิทธิพลเสนทาง (Path Analysis) โดยโปรแกรมลิสเรล (LISREL)๑๐  
 ๒. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพประชากรเปาหมาย ไดแก ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ 
จํานวน ๑๐ คน ไดแกตัวแทนผูบริหารทองถ่ินตัวแทนฝายสภาทองถ่ินตัวแทนหัวหนาสํานักงาน
เทศบาลและตัวแทนภาคประชาชน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) ใชการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) 
 ระยะท่ี ๒การสรางรูปแบบและยืนยันรูปแบบการพัฒนาการใหบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยวิธีการยืนยันจากผูเชี่ยวชาญ (Expertise 
Verified)จํานวน ๒๔ คน๑๑ ไดแก ตัวแทนนักวิชาการทางการบริหารจัดการ ตัวแทนขาราชการ
สวนกลาง ตัวแทนขาราชการสวนภูมิภาค ตัวแทนนักสงเสริมการปกครองทองถ่ินระดับจังหวัด 
ตัวแทนนักสงเสริมการปกครองทองถ่ินระดับอําเภอ ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนนายกเทศมนตรี 
ตัวแทนสมาชิกสภาทองถ่ิน ตัวแทนปลัดเทศบาล และตัวแทนพนักงานเทศบาล เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาการใหบริการสาธารณะของ

                                                                 
๗กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่น, [ออนไลน], แหลงท่ีมา 

:http://www.dla.go.th/work/abt/index/jsp [๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗]. 
๘นงลักษณ วิรัชชัย, โมเดลลิสเรลสถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย,พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร :

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๕๔. 
๙สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร : 

เทคนิคการใชโปรแกรม LISREL, (กรุงเทพมหานคร : มิสช่ันมีเดีย, ๒๕๕๑), หนา ๒๕ – ๒๖. 
๑๐Joreskog, K. G. and Sorbom, D, LISREL 8 User’s Reference Guild Cuild, (Chicago : 

Scientific Software International, 1998), p. 70. 
๑๑สัญญา เคณาภูมิ, “การสรางกลยุทธจากฐานการวิจัยทางการบริหารจัดการ,” วารสารมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปท่ี ๓๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๕๙): ๔๕-๔๖.  
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๒๕๓ 

เทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา๕ ระดับ 
ท้ัง ๓ รอบ ตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)๑๒ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก คามัธยฐาน (Med.) และคาพิสัยระหวางควอไทล (I.R.)  
 
๔. ผลการวิจัย 
 ระยะท่ี ๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอการใหบริการสาธารณะ
ของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๑. ระดับการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจดาน
การศึกษาและสาธารณสุข ดานการเมืองการบริหาร ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการพัฒนาดาน
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีและดานการพัฒนาสังคม ตามลําดับ 
 ๒.ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา อยูในระดับมาก จํานวน ๒ ประเด็น และอยูในระดับปานกลาง 
๑๒ ประเด็น เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สมรรถนะของ
องคการ การบูรณาการเทคโนโลยีขององคการ ความเจริญทางสังคมและวัฒนธรรม การขยายตัว
ทางเทคโนโลยี นโยบายขององคการ การสนับสนุนจากราชการบริหารสวนกลาง การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ แรงกดดันจากการเมืองภาคประชาชน พัฒนาการทางการเมือง วัฒนธรรมองคการ
ทรัพยากรการบริหารจัดการ การสนับสนุนจากราชการบริหารสวนภูมิภาค โครงสรางองคการ 
ตามลําดับ 
 ๓.  ปจจัย ท่ี มี อิทธิพลตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไดแกแรงกดดันจากการเมืองภาคประชาชน (๐.๖๐) นโยบายขององคการ 
(๐.๓๖) การสนับสนุนจากราชการบริหารสวนภูมิภาค (๐.๒๗) วัฒนธรรมองคการ (๐.๒๗) 
ทรัพยากรการบริหารจัดการ (๐.๒๗) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (-๐.๐๑) พัฒนาการทางการเมือง 
(-๐.๐๕) การสนับสนุนจากราชการบริหารสวนกลาง(-๐.๐๘) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (-๐.๑๖) 
และสมรรถนะขององคการ (-๐.๕๗) สามารถพยากรณการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลได
รอยละ ๙๕.๙๐ (R2 = 0.959 , p-value ≤ .05) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ซ่ึงรูปแบบ
ความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ( 2χ = 20.09 , df = 
12 , p-value = 0.06533 , RMSEA = 0.016 , RMR = 0.0029 , GFI = 0.99 , AGFI = 0.990 , 
CN = 3653.100)แสดงดังภาพท่ี ๑ 
                                                                 

๑๒สุวิมล วองวาณิช, การวิจัยประเมินความตองการจําเปน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๒๔. 
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๒๕๔ 

 
ภาพท่ี ๑ คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรในรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัย

เชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบล ตัวแบบสุดทาย 
 จากภาพท่ี ๒ พบวา รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมี
อิทธิพลตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวแบบสุดทาย 
ไดคาสถิติท่ีเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดคือ 2χ =20.09,df=12,p-value=0.06533,RMSEA=0.016, 
RMR=0.0029,GFI=0.99,AGFI=0.990,CN=3653.100 แสดงวา ตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืน 
 ระยะท่ี ๒ ผลการสรางรูปแบบและยืนยันรูปแบบการพัฒนาการใหบริการสาธารณะ
ของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๑.  รูปแบบการพัฒนาการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย (๑) การเพ่ิมแรงกดดันทางการเมืองจากภาคประชาชน และ   
(๒) การเพ่ิมการสนับสนุนจากราชการบริหารสวนภูมิภาค ซ่ึงท้ังสองประการมุงเนนการสงเสริมและ
ผลักดันในเรื่อง พัฒนาการทางการเมือง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนจากราชการ
บริหารสวนกลาง วัฒนธรรมองคการ นโยบายขององคการ ทรัพยากรการบริหารจัดการ สมรรถนะ
ขององคการ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  
 ๒. การยืนยันรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลเปนขอความท่ีเหมาะสมโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (Md=4.32, 
(|Md-Mo|) = -0.02, IR=0.11)เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นท่ี
สอดคลองกัน จํานวน ๑๔ ดาน โดยมีความคิดเห็นวาเปนขอความท่ีเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ๑๒ 
ดานและเหมาะสมในระดับนอย จํานวน ๒ ดานดังภาพท่ี ๒ 
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๒๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ultimate Outcome 
ภาพท่ี ๒ รูปแบบการพัฒนาการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

การสนับสนุนจาก 
ราชการบริหารสวนกลาง 

การสนับสนุนจากราชการ  
บรหิารสวนภูมิภาค 

 

 
 
ปญหาการใหบริการสาธารณะของเทศบาล
ตําบล 

1. การปรบัปรุงแกไขกฎหมาย และระเบียบ 
ที่เกี่ยวของ 
2. การพฒันาระบบการจัดทําบริการ
สาธารณะ 
ของทองถ่ิน 
3. การจัดระบบบริการสาธารณะใหเกิด
ความ 

การใหบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

พัฒนาการ 
ทางการเมือง 

 

การเจรญิเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ 

แรงกดดันจากการเมือง 
ภาคประชาชน 

วัฒนธรรม 
องคการ 

 

นโยบาย 
ขององคการ 

 

ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

 

ทรัพยากรการ
บรหิารจัดการ 

 

สมรรถนะ 
ขององคการ 

 

การพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตยแบบมี

สวนรวม 

การสรางความเปน
เลิศในการใหบริการ

ประชาชน 

การเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารสินทรัพย 

ของภาครัฐ 

การสงเสรมิระบบการ
บรหิารกจิการบาน 

เมืองแบบรวมมือกัน 

การพัฒนาองคการ
ใหมีขีดสมรรถนะสูง 

และทันสมัย 

การวางระบบการ
บรหิารงานราชการ

แบบบรูณาการ 

 
อุปสรรคการใหบริการสาธารณะของเทศบาล
ตําบล 

1. การสงเสริมการกระจายอํานาจทางการคลัง 
2. การพัฒนาการมสีวนรวมของภาคประชาชน 
 

ความกินดี อยูดี 
มีสุข ของ
ประชาชน 

 
โครงการสําคัญ 

การเสรมิสราง 
ภาวะผูนํา 

การเปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลง 
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 จากภาพประกอบท่ี ๒ สรุปไดวารูปแบบการพัฒนาการใหบริการสาธารณะของเทศบาล
ตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย การเพ่ิมแรงกดดันทางการเมืองจากภาค
ประชาชน และการเพ่ิมการสนับสนุนจากราชการบริหารสวนภูมิภาค ซ่ึงท้ังสองประการมุงเนนการ
สงเสริมและผลักดันในเร่ือง พัฒนาการทางการเมืองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสนับสนุน
จากราชการบริหารสวนกลาง วัฒนธรรมองคการ นโยบายขององคการ ทรัพยากรการบริหารจัดการ 
สมรรถนะขององคการ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรในการ 
“สรางความกินดี อยูดี มีสุข ของประชาชน”  
 
๕. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ ไดนําผลการศึกษามาอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัยโดย
แยกออกเปนประเด็นสําคัญๆ ดังตอไปนี้ 
 ๑. ระดับการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผลการวิจัยพบวา ระดับการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลางจากผลการวิจัยดังกลาวสามารถอภิปรายผลได ท้ังนี้
อาจเปนเพราะวาในการบริหารงานของเทศบาลตําบลในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนนั้น 
พบวา ภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม มีการปฏิบัติมากที่สุด และภารกิจดานการพัฒนา
สังคมมีการปฏิบัตินอยท่ีสุด จากผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นวา ภายใตงบประมาณท่ีมีจํากัดทําใหแต
ละเทศบาลตําบลไมสามารถจัดสรรงบประมาณลงไปจัดทําภารกิจในทุกดานไดอยางเทาเทียมกัน จึง
จําเปนจะตองมุงเนนไปในภารกิจท่ีสําคัญและเรงดวนกอนซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของขนิษฐา 
ตุงชีพ๑๓ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหวยไรอําเภอ
คอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิผลการวิจัยพบวา การจัดบริการสาธารณะโดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง  
 ๒. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบล ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใหบริการ
สาธารณะของเทศบาลตําบล โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สามารถอภิปรายผลในประเด็นท่ี
สําคัญไดดังนี้กลาวไดวา พัฒนาการทางการเมืองโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางท้ังนี้อาจเปน
เพราะวา การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดจากความขัดแยงทางการเมืองจากกลุมการเมือง ผูนํา
ทองถ่ินใชนโยบายสาธารณะเปนเครื่องมือในการแขงขันเพ่ือการไดรับชัยชนะสงผลใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของอริยธัช 

                                                                 
๑๓ขนิษฐา ตุงชีพ, “แนวทางการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหวยไรอําเภอคอน

สวรรค  จั งหวัดชัยภูมิ ,” วิทยานิพนธ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการปกครองทองถ่ิน
มหาวิทยาลัยขอนแกน), ๒๕๕๓.  
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๒๕๗ 

สุอุทัย๑๔ ไดศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลกระทบตอนโยบายสาธารณะผลการวิจัย
พบวา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลตอนโยบายสาธารณะความเจริญทางสังคม
และวัฒนธรรม และการขยายตัวทางเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง ท้ังนี้ยังอาจเปนเพราะวา เทศบาลมีการคิดคนเทคโนโลยี การประดิษฐสิ่งใหมในสังคม สงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรม ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของสุริชัย หวันแกว๑๕ สรุปสาเหตุท่ีนํามาสูความเจริญทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสําคัญ ๕ 
ประการ คือ ๑) สิ่งแวดลอมทางกายภาพและประชากร ๒) เทคโนโลยี ๓) กระบวนการทาง
วัฒนธรรม ๔) การพัฒนาทางเศรษฐกิจและ ๕) การขยายตัวของกระแสความเปนประชาธิปไตยแรง
กดดันจากการเมืองภาคประชาชน ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางท้ังนี้อาจเปน
เพราะวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลมีการเคลื่อนไหวเรียกรองใหรัฐเขามาแกไขในปญหาของ
ประชาชน มีการรวมกลุมทางสังคมเปนระบบตัวแทนของประชาชนซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ
เสกสรรค ประเสริฐกุล๑๖ มีความเห็นวาโดยทฤษฎีแลว การเมืองภาคประชาชน คือ การมีสวนรวม
ของพลเมือง ซ่ึงครอบคลุมท้ังการเคลื่อนไหวของสาธารณชนท่ัวไป ในการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับนโยบายหรือกิจการสาธารณะ และการเคลื่อนไหวของประชาชนเฉพาะกลุมเพ่ือแสดงสิทธิ
ในการดําเนินชีวิตของตัวเองการสนับสนุนจากราชการบริหารสวนกลาง และการสนับสนุนจาก
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวา รัฐบาลกําหนดนโยบายมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน มีการกําหนด
หลักเกณฑเพ่ือจัดสรรรายไดเพ่ือพัฒนาทองถ่ินอยางเพียงพอ และเทศบาลตําบลไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสวนภูมิภาค ไดรับความรวมมือในการประสานงานกับทองถ่ินเพ่ือรวมมือกับชุมชน
ในการดําเนินการใหมีแผนชุมชน และมีการสนับสนุนทองถ่ินในการนําภารกิจของรัฐไปปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธิ์ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของนครินทร เมฆไตรรัตน และคณะ๑๗ ท่ีชี้ใหเห็นประเด็นท่ี
สําคัญวา การสนับสนุนจากราชการสวนภูมิภาคเปนไปในลักษณะของการควบคุม กํากับดูแล
สนับสนุนการดําเนินงานโดยอาศัยหนวยงานราชการสวนกลางและภูมิภาควัฒนธรรมองคการ 
นโยบายขององคการ และโครงสรางองคการผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา เทศบาลตําบลอิสระในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีโดยเนนคุณภาพของผลงาน
                                                                 

๑๔อริยธัช สุอุทัย, “การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลกระทบตอนโยบายสาธารณะ,” วิทยานิพนธรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย), ๒๕๕๔. 

๑๕สุริชัย หวันแกว, “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม,”ในสังคมและวัฒนธรรม,พิมพครั้งท่ี ๓, 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๑๕๕๐), หนา ๑๕๖-๑๕๗.  

๑๖เสกสรร ประเสริฐกุล, การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย,พิมพครั้ ง ท่ี  ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพวิภาษา, ๒๕๕๒), หนา ๑๔๔.  

๑๗นครินทร เมฆไตรรัตน และคณะ, รายงานการวิจัยเร่ืองรายงานผลการศึกษาความกาวหนาของการ
กระจายอํานาจในประเทศไทยและขอเสนอ, (กรุงเทพมหานคร : กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, ๒๕๕๒), หนา 
๘๗-๘๙. 
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๒๕๘ 

ท่ีดีเย่ียมเทานั้นและเนนวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม และกําหนดโครงสรางองคการใหมีการติดตอ
ประสานงานภายในเทศบาลไดโดยตรงทุกฝายซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Hodgeand Anthony๑๘

ไดกลาวไววา วัฒนธรรมองคการ นโยบายขององคการ และโครงสรางองคการ เปนการกําหนด
ระบบการควบคุมและการประสานงานโครงสรางองคการจะชวยทําใหเกิดความแนนอนในการ
ประสานงาน ไมวาองคการนั้นจะมีความซับซอนเพียงใดผูบริหารและสมาชิกในองคการสามารถ
ทํางานรวมกันไดงายข้ึนการบูรณาการเทคโนโลยีขององคการ และทรัพยากรการบริหารจัดการ
ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา เทศบาลตําบลมีการ
กําหนดชองทางการสื่อสารระหวางหนวยงานตางๆ ภายในองคการ โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารมา
ใชในการปฏิบัติราชการ และการใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยมองคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของติน ปรัชญพฤทธิ์๑๙ ท่ีไดกลาวถึง การบูรณา
การเทคโนโลยีขององคการและทรัพยากรการบริหารจัดการเปนกระบวนการทํากิจกรรมตางๆ ท่ี
เก่ียวพันกันอยางมีระบบ โดยการใชปจจัยหรือทรัพยากรตางๆ ในการบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายขององคการ สมรรถนะขององคการและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยพบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา เทศบาลมีการลงพ้ืนท่ีพบปะกับประชาชนอยาง
ตอเนื่องทําใหทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน และผูบริหารทองถ่ินสามารถ
กระตุนใหบุคลากรทํางานดวยความกระตือรือรนเสมอ และสนับสนุนใหบุคลากรใชความคิดวิธีการ
ใหมๆในการทํางานเสมอซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรมผูนําสรางความเปลี่ยนแปลงของ Bass 
and Avolio๒๐ ท่ีกลาวไววา คุณสมบัติของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย การมีอิทธิพล
ตอความคิดของผูตาม ความสามารถสรางแรงบันดาลใจ ความสามารถกระตุนผูตามดวยสติปญญา 
และการมุงเนนความสัมพันธระหวางบุคคล ซ่ึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้จะสงผลตอการสราง
วิสัยทัศน กลยุทธ การสื่อสารวิสัยทัศน เปนแบบอยางของพนักงาน  
 ๒. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
จากมากไปหานอย คือแรงกดดันจากการเมืองภาคประชาชน นโยบายขององคการ การสนับสนุน
จากราชการบริหารสวนภูมิภาค วัฒนธรรมองคการ ทรัพยากรการบริหารจัดการ ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนาการทางการเมือง การสนับสนุนจากราชการบริหารสวนกลางการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ จากผลการวิจัยดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไวสอดคลองกับงานวิจัยของ 

                                                                 
๑๘Hodge, B. J., and Anthony, W. P, Organization Theory, 3thed, (Boston :Allyn and 

Bacon, 1988), p. 348.  
๑๙ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร, (กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๓), 

หนา ๒๔๐.  
๒๐Bass, B. M. and Avolio, B. J, Improving Organizational Effectiveness through 

Transformational Leadership, (Thousand Oaks, C.A. : Sage, 1994), p. 35. 
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๒๕๙ 

วิทยา เจริญศิริ และสัญญา เคณาภูมิ๒๑ ท่ีพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดมหาสารคามโดยรวมไดแก คานิยมรวมของบุคลากรวัฒนธรรม
องคกรแบบราชการการจัดการเชิงกลยุทธระบบบูรณาการเทคโนโลยีวัฒนธรรมองคกรแบบปรับตัว
และทักษะของบุคลากรตัวแปรดังกลาวสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดมหาสารคามไดรอยละ ๓๕.๘(R2=0.358, 
F=28.110)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ในการจัดทําและสงมอบ
บริการสาธารณะใหแกประชาชนใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้น ตองใหความสําคัญตอการพัฒนาแรง
กดดันจากการเมืองภาคประชาชนและพัฒนาการทางการเมือง ซ่ึงสอดคลองกับ พลภัทร ชาง
สากล๒๒ ไดทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย การพัฒนาการสนับสนุนจากการเมืองระดับชาติ และ
การเพ่ิมแรงกดดันทางการเมืองจากภาคประชาชนจากผลการวิจัยดังกลาวไดชี้ใหเห็นไดวา
กระบวนการในการนํานโยบายไปปฏิบัติในข้ันตอนการออกแบบแผนงานจะมีความสําคัญและชวย
สงเสริมใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
Berman๒๓ ท่ีกลาววา การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ในข้ันการปฏิบัติเปนกระบวนการในการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายออกมาในรูปของการปฏิบัติจริงใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
และงบประมาณยังคงเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจในการจัดทําและสงมอบบริการ
สาธารณะใหแกประชาชนในทุกดาน ดังนั้น การใหบริการสาธารณะท่ีประสบความสําเร็จไดนั้น แต
ละเทศบาลตําบลจะตองมีการจัดเตรียมความพรอมดานงบประมาณใหเพียงพอตองมีระบบการใช
งบประมาณท่ีเหมาะสมซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของสิริพงษ ปานจันทร๒๔ไดทําการศึกษาเรื่อง
ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐมผลการวิจัยพบวา ปจจัยแวดลอม
ทางการบริหารจัดการภายในองคการสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานมากท่ีสุด คือ ทรัพยากร
ทางการบริหารจัดการ (งบประมาณ) นอกจากนี้พฤติกรรมของผูบริหารเทศบาลตําบลยังมีลักษณะ

                                                                 
๒๑วิทยา เจริญศิริ, สัญญา เคณาภูมิ และ ภักดี โพธ์ิสิงห. “ปจจัยทางการบริหารและวัฒนธรรมองคกรท่ี

มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดมหาสารคาม” วารสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร).ปท่ี ๘ฉบับท่ี ๓ :กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๗ 
: ๑๕๓-๑๖๔. 

๒๒พลภัทร ชางสากล, “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ,” วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน, ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘),
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.  

๒๓Berman P, “The Study of Macro and Micro Implementation,” In Public Policy, V. 26 
(2) : 157-184, 1978.  

๒๔สิริพงษ ปานจันทร, “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม”,
วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม), ๒๕๕๔. 
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เชื่อมโยงกับพัฒนาการทางการเมืองจะสงผลกระทบตอประสิทธิผลในการใหบริการสาธารณะซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของโวหาร ยะสารวรรณ๒๕ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ
องคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา 
ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดใน
การจัดบริการสาธารณะ 
 
๖. ขอเสนอแนะ 
 ๖.๑ ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 
 ๖.๑.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย   
 ๑) เทศบาลตําบลควรวางยุทธศาสตรการพัฒนาระบบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม โดย
มุงสรางบทบาทของประชาสังคมใหมในการรวมกลุมเปนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมท่ีมีการ
ประสานเครือขายเปนอยางดี      
 ๒) เทศบาลตําบลควรวางยุทธศาสตรการสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน 
โดยกําหนดนโยบายพัฒนางานบริการของเทศบาลตําบลสูความเปนเลิศ โดยออกแบบการบริการท่ี
ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถใชบริการไดหลากหลายรูปแบบ 
 ๓) เทศบาลตําบลควรวางยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยของ
ภาครัฐ โดยวางระบบการบริหารจัดการสินทรัพยของราชการอยางครบวงจร โดยคํานึงถึงคาใชจาย
ท่ีผูกมัดผูกพันติดตามมา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือสรางมูลคาเพ่ิมตามฐานะเศรษฐกิจของ
ประเทศ  
 ๖.๑.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑) ยกระดับการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม คือ จากเดิมท่ีเนน
บทบาทของรัฐในการเปนตัวนําทํากิจกรรมสาธารณะมาเปนรัฐควรลดบทบาทของตนลง ใหประชา
สังคมมีบทบาทมากข้ึนในการชวยเหลือตนเอง 
 ๒) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน คือ สงเสริมใหหนวยงานของรัฐพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงงานบริการซ่ึงกันและกัน และวางรูปแบบการใหบริการประชาชนท่ีสามารถขอรับบริการ
จากภาครัฐไดทุกเรื่อง      
 ๓) กําหนดนโยบายยกระดับคุณภาพมาตรฐานการใหบริการประชาชนท่ีมีความเชื่อมโยง
กันระหวางหลายสวนราชการ นําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ
และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน โดยทบทวนข้ันตอน ปรับปรุงกระบวนงาน หรือแกไข
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเปนอุปสรรคตอการใหบริการประชาชน  

                                                                 
๒๕โวหาร ยะสารวรรณ, “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการ

จัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน,” วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๕๕.  
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 ๖.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
 ควรท่ีจะไดมีการนํารูปแบบการพัฒนาการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลท่ีผูวิจัย
ไดศึกษาไว ไปทดลองใชกับเทศบาลตําบลเพ่ือจะไดทําความเขาใจลักษณะการใหบริการสาธารณะ
ของเทศบาลตําบลและพัฒนาตัวแบบใหมีอํานาจอธิบายและทํานายไดครอบคลุมยิ่งข้ึนและศึกษา
บทบาทความรวมมือของการเมืองภาคประชาชนกับเทศบาลตําบลโดยเฉพาะองคกรชุมชน หรือ
องคกรภาคประชาชนอ่ืนนอกเหนือจากการศึกษาหาตัวแบบท่ีผูวิจัยไดกระทําไปเนื่องจากแรงกดดัน
จากการเมืองภาคประชาชนนั้นไมไดมีดานบวกดานเดียวแตนาจะมีดานลบ คือ มิติท่ีขัดแยงกันดวย 
 

 
บรรณานุกรม 

 
๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ 
โกวิทย พวงงาม. การปกครองทองถ่ินไทย. พิมพครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, ๒๕๕๒. 
ติน ปรัชญพฤทธิ์. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๓. 
นงลักษณ วิรัชชัย. โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร 
 : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
นันทวัฒน บรมานันท. การปกครองสวนทองถ่ิน. พิมพครั้งท่ี ๕.  กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 
 ๒๕๕๒. 
สถาบันพระปกเกลา, วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถ่ิน. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย.
 พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๑. 
สมิต สัชฌุกร. ศิลปะการใหบริการ. กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, ๒๕๕๓. 
สุภมาส อังศุโชติ และคณะ. สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
 : เทคนิคการใชโปรแกรม LISREL. กรุงเทพมหานคร : มิสชั่นมีเดีย, ๒๕๕๑. 
สุวิมล วองวาณิช. การวิจัยประเมินความตองการจําเปน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
 (๒) วารสาร 
พลภัทร ชางสากล. “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ,” วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน.ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-
เมษายน ๒๕๕๘).  

วิทยา เจริญศิริ, สัญญา เคณาภูมิ และ ภักดี โพธิ์สิงห. “ปจจัยทางการบริหารและวัฒนธรรมองคกร
ท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด
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มหาสารคาม”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร). ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๓ : กันยายน-ธันวาคม๒๕๕๗ : ๑๕๓-๑๖๔. 

สุริชัย หวันแกว. “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม,” ในสังคมและวัฒนธรรม. พิมพครั้งท่ี 
 ๓. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

สัญญา เคณาภูมิ. “การสรางกลยุทธจากฐานการวิจัยทางการบริหารจัดการ,” วารสารมนุษย
ศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปท่ี ๓๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-
กุมภาพันธ ๒๕๕๙). มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๙. 

สัญญา เคณาภูมิ. “ปรัชญาการวิจัย : ปริมาณ : คุณภาพ” วารสารรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ ; กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗. 

สัญญา เคณาภูมิ. “รูปแบบการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยทางการบริหารจัดการ”. วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร) ปท่ี๘ฉบับท่ี ๓: 
กันยายน-ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗. 

เสกสรรคประเสริฐกุล. การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย. พิมพครั้งท่ี ๒. 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิภาษา, ๒๕๕๒. 

 (๓) วิทยานิพนธ 
ขนิษฐา ตุงชีพ. แนวทางการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหวยไรอําเภอคอน

สวรรค  จังหวัดชัยภู มิ .  วิทยานิพนธ  รป .ม. (การปกครองทอง ถ่ิน) .  ขอนแกน : 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๓. 

นครินทร เมฆไตรรัตน และคณะ. รายงานการวิจัยเรื่องรายงานผลการศึกษาความกาวหนาของ
การกระจายอํานาจในประเทศไทยและขอเสนอ. กรุงเทพมหานคร : กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน, ๒๕๕๒. 

โวหาร ยะสารวรรณ. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดในการ
 จัดบริการสาธารณะดาน โครงสรางพ้ืนฐาน. วิทยานิพนธ ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร).
 กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๕. 
สิริพงษ ปานจันทร. ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม.
 วิทยานิพนธปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔. 
อริยธัช สุอุทัย. การเปล่ียนแปลงทางการเมืองมีผลกระทบตอนโยบายสาธารณะ. วิทยานิพนธ รป.
 ม. (รัฐประศาสนศาสตร). กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย, ๒๕๕๔. 
 (๔) เว็บไซต 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน. ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : 
 http://www.dla.go.th/work/abt/index/jsp. [๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗]. 
สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน. สรุปผลการประเมินมาตรฐานปฏิบัติ
 ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป ๒๕๕๖. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : 
 http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?. [๔ ธันวาคม ๒๕๕๗]. 
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รูปแบบบานพักนักทองเทีย่วในทองถิ่นครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
The Tourist-hostel Model in the Full Regional Cycle 

According to the Principle of Sufficient Economy 
อัครนันท อริยศรีพงษ∗ 

เปรื่อง กิจรัตนภร∗∗ 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑ ) เพ่ือศึกษาบริบทวิสาหกิจชุมชนประเภทกอสรางบานพัก

นักทองเท่ียวในทองถ่ินครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๒) เพ่ือสรางรูปแบบบานพัก
นักทองเท่ียวในทองถ่ินครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความเหมาะสม ๓) เพ่ือเผยแพรและ
ถายทอดเทคโนโลยีการสรางรูปแบบบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ินครบวงจร ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก เจาของท่ีดิน เจาของบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ิน
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน นักทองเท่ียว จํานวน ๑๖๐ คน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
และสุมอยางงาย เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเจาะลึกและการตอบแบบสอบถามประเภท
มาตรวัด ๕ ระดับ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ แบบสอบถามความคิดเห็นการสราง
ท่ีพักนักทองเท่ียวทองถ่ินครบวงจร แบบสอบถามความพึงพอใจตอรูปแบบท่ีพักนักทองเท่ียวทองถ่ิน
ครบวงจร วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาดวยคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัย
พบวา ๑) กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอสภาพบริบทวิสาหกิจชุมชนประเภทการกอสรางบานพัก
นักทองเ ท่ียวในทอง ถ่ินและลักษณะทางกายภาพพ้ืนฐานของทอง ถ่ินหรือชุมชนบริ เวณ
กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด  
( x = ๔.๙๕, S.D = ๐.๑๓)  ๒) การสรางรูปแบบบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ินครบวงจรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความเหมาะสมกับทองถ่ิน มีองคประกอบรูปแบบสายงาม ความเหมาะสมกับ
บริบทชุมชน ราคาวัสดุกอสรางเหมาะสม ตนทุนตํ่า ขนยายสะดวก มีความคุมคาและประหยัด 
ประโยชนใชสอย ความสะดวก สบาย กลมกลืนกับธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน ๓) กลุมตัวอยางผู
ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการสรางรูปแบบบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ินครบวงจรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีความพึงพอใจตอรูปแบบบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ินครบวงจรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x  = ๔.๙๖, S.D = ๐.๑๑)  
คําสําคัญ: บานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ิน, หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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ABSTRACT 
 This objectives of this research were: 1) to study the context of enterprise 
community in the aspect of building tourist hostels to stay in the region where 
there is a full cycle of sufficient economy; 2) to build the tourist-hostel model in 
the full regional cycle according to the proper principle of sufficient economy; and 
3) to spread out and pass on technology of building tourist-hostel in the full 
regional cycle according to the principle of sufficient economy. The research 
sample groups are; for instance, land owners, the owners of tourist-hostels in the 
region, enterprise community, and 160 tourists by choosing the samples specifically 
and easily. The collective information is made by in-depth interviews and the 
questionnaires of 5 levels of measurement. The research tools are in-depth 
interviewing questions, questionnaire questions asking opinions on tourist-hostel 
building in the full regional cycle, the questions in the questionnaires asking about 
satisfaction towards the tourist-hostel model in the full regional cycle.The data 
were statistically analyzed and present by percentage, mean and standard 
deviation. 
 The finding of this research were as follows : 1) the opinions of the sample 
groups towards the context situation of enterprise community in the type of 
regional tourist-hostel construction and the basic physical characteristics of the 
regions or communities in the areas of Bangkok, Nakornpathom, Samutprakarn and 
Samutsongkram were the most appropriate levels ( x = 4.95, S.D = 0.13) 2) The 
building of the tourist-hostel model in the full regional cycle according to the 
sufficiency economy philosophy  is appropriate to the region, beautiful, suitable for 
community context, low cost with proper prices of construction materials, 
convenient to move, worth and economized, full of utilities, convenience and 
harmonized with the nature and the community ways of lives. 3) The overall image 
of the sample groups, who received the passed technology on the tourist-hostel 
model building in full regional cycle according to the sufficiency economy 
philosophy and were satisfied with the tourist-hostel model in the full regional 
cycle of sufficiency economy philosophy was appropriate in the most level ( x = 
4.96, S.D = 0.11). 
Keywords: Tourist-hostels, the  Sufficiency Economy Philosphy 
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๑. บทนํา 
 ประเทศไทยมีจุดเดนในเรื่องของการทองเท่ียวท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติมี
วัฒนธรรม ประเพณี อันเปนเอกลักษณและถือวาเปนเสนหดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามาสัมผัสกับ
บรรยากาศของสถานท่ีดังกลาวเปนจํานวนมากในแตละป จากกระแสความนิยมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism) ดังนั้นการจัดการท่ีพักชั่วคราวสําหรับนักทองเท่ียวภายในทองถ่ินจึงเปนรูปแบบหนึ่ง 
ของการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจแกชุมชน โดยมีนโยบายสงเสริมดานการทองเท่ียวของรัฐบาล
เปนตัวสนับสนุนโดยมีการออกกฎหมายและการประกวดเพ่ือพัฒนาการจัดการอยางเปนระบบใน
ขณะเดียวกันชุมชนเองตองมีสวนในการบริหารจัดการรวมกัน โดยจะตองชวยกันสงเสริมใหเกิด
ความรวมมือในการดูแลรักษาวัฒนธรรม ทรัพยากร และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหยังประโยชนถึงคน
รุนหลังได  โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ไดเสนอแนวทางการ
พัฒนาการทองเท่ียวทองถ่ินกับการพัฒนายั่งยืน โดยระบุวา การทองเท่ียวเปนการนันทนาการ
รูปแบบหนึ่งท่ีเกิดข้ึนระหวางเวลาวางท่ีมีการเดินทางเขามาเก่ียวของโดยเปนการเดินทางจากท่ีหนึ่ง 
ซ่ึงหมายถึงท่ีอยูอาศัยไปยังอีกท่ีหนึ่งท่ีถือวาเปนแหลงทองเท่ียวเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมโดยมีแรงกระตุนจากความตองการดานกายภาพ ดานวัฒนธรรม ดานปฏิสัมพันธทาง
สังคม และดานสถานะหรือเกียรติคุณ แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน คือ กระแสความ
ตองการดานอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ กระแสความตองการของตลาดการ
ทองเท่ียว ในการเรียนรูประสบการณ ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเปนความตองการท่ีมี
มากข้ึน กระแสความตองการพัฒนาคน โดยการมีสวนรวมของประชาชนท่ีมาจากรากหญา 
(ประชาชนพ้ืนฐาน) อันเปนประกันในการพัฒนาท่ีมีทิศทางท่ีถูกตอง และมีการกระจายรายไดท่ี
เหมาะสมเปนไปตามความตองการของผูอยูในพ้ืนท่ีมากข้ึน๑ 
 วิสาหกิจชุมชน เปนการจัดการดานทุนและทรัพยากรในทองถ่ินไมใชเปนธุรกิจของชุมชน 
แตเปนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑเพ่ือเกิดการพ่ึงตนเองของชุมชน เชน กลุมวิสาหกิจ ชุมชนท่ี
พักชั่วคราวสําหรับนักทองเท่ียวเปนกลุมท่ีนําวัสดุท่ีมีอยูในทองถ่ินมาผลิตจนเกิดผลิตภัณฑใน
รูปแบบตางๆ นอกจากนี้ผูนํากลุมยังมีความเสียสละมีความรูความสามารถ เปนท่ียอมรับและ
ไววางใจของคนในชุมชน การพัฒนาท่ีพักชั่วคราวสําหรับนักทองเท่ียวจึงเปนท่ียอมรับสําหรับ
นักทองเท่ียวปจจัยเหลานี้จึงเปนแรงบันดาลใจใหคนในชุมชนมารวมกันทํางาน เพ่ือใหเกิด
กระบวนการเรียนรู โดยมิไดมีเปาหมายคือการสรางผลกําไรเพียงอยางเดียว แตสิ่งสําคัญ คือการท่ี
จะนําไปสูความเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง การทําวิสาหกิจชุมชนท่ีพักชั่วคราวเพ่ือการทองเท่ียวของกลุม 
โดยปญหาและอุปสรรคของการประกอบธุรกิจชุมชน ไดแก การขาดความเชื่อมโยงระหวางภูมิ
ปญญาทองถ่ินกับเทคโนโลยีสมัยใหม การขาดประสบการณในการประกอบธุรกิจ การขาดการ

                                                 
  ๑ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, การดําเนินการเพ่ือกําหนดนโยบายการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, ๒๕๔๒), หนา 
๑๕-๒๐. 
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พัฒนาใหเปนอาชีพหลัก แหลงเงินทุน การสนับสนุนภาครัฐท่ีไมมีประสิทธิภาพ การรักษามาตรฐาน
และคุณภาพสินคา ๒ 
 การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน ถือวาเปนกลยุทธท่ีสําคัญในการพัฒนา
บานพักทองเท่ียวครบวงจรในทองเท่ียว โดยนับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันมนุษยไดใชสติปญญาของตน
ในการสั่งสมความรูประสบการณเพ่ือการดํารงชีวิตและไดถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง
ตลอดมาดวยวิธีการตางๆแตกตางท่ีกันไปตามสภาพแวดลอมของแตละทองถ่ิน อาจจะโดยทางตรง
หรือทางออมซ่ึงมีนักวิชาการและนักการศึกษาไดใหความหมายของการถายทอด และแนวทางการ
ถายทอด นอกจากนี้การเผยแพร การถายทอดเทคโนโลยี เปนวิธีการถายทอดความรู ความชํานาญ 
ท้ังทางตรงหรือทางออม เปนการนําความรูเทคนิค มาใชใหเหมาะสมกับทองถ่ิน สอดคลองกับบริบท
ของชุมชน รวมท้ังการนําแนวคิดทางทฤษฎีท่ีเหมาะสมหรือระบบเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองได (Self-
Sufficient Economy) มาประยุกตใหสอดคลองกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเกิดข้ึนอยาง
ตอเนื่องได๓ 
 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาเศรษฐกิจท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานทางสายกลางหรือ
ความพอประมาณ เปนปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงอยูปฏิบัติตนอยูบนพ้ืนฐานมาจากวิถีด้ังเดิม
ของสังคมไทยสามารถนําไปประยุกตใชไดตลอดเวลา เปนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา มุงเนนการพัฒนาแบบยั่งยืน ภายใตองคประกอบมีคุณลักษณะของความพอเพียง คือ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ซ่ึงเง่ือนไขในการตัดสินใจและการดําเนิน
กิจกรรมตางๆใหอยูในระดับพอเพียงนั้นตองอาศัยท้ังความรูและคุณธรรมพ้ืนฐาน ไดแก เง่ือนไข
ความรูประกอบดวยความรูเก่ียวกับวิชาการตางๆท่ีเก่ียวของอยางรอบคอบ มาพิจารณาเชื่อมโยง
ประกอบการวางแผนปฏิบัติ และเง่ือนไขคุณธรรมท่ีจะตองเสริมสรางประกอบดวยความตระหนักใน
คุณธรรมมีความซ่ือสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตได๔ 
 ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้ไดมุงศึกษาบริบทวิสาหกิจชุมชนประเภทกอสรางบานพัก
นักทองเท่ียวในทองถ่ินครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะกายภาพในพ้ืนท่ีชุมชนบริเวณ
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสงคราม นําขอมูลเชิงประจักษมาสังเคราะหองค
ความรูรวมกับแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับการกอสรางบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ินครบวงจร 

                                                 
๒สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, นวัตกรรม กุญแจสูความสําเร็จของ

ประเทศไทยในศตวรรษท่ี ๒๑, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, ๒๕๔๑), 
หนา ๓๐-๓๒., สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, 
๒๕๔๗), หนา ๒๐-๒๕. 

 ๓ Alastair M.Morrison. Hospitality and Travel Marketing. (New York : Prentice Hall. 
1987), pp.122-130. 
  ๔สุเมธ ตันติเวชกุล. พฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. (ออนไลน).แหลงท่ีมา: 
http//www/chaipat.or.th. (๕ พ.ค. ๒๕๕๕). 
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๒๗๐ 
 

เพ่ือสรางรูปแบบบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ินครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความ
เหมาะสม ตลอดจนการเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีการสรางรูปแบบบานพักนักทองเท่ียวใน
ทองถ่ินครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหกับสมาชิกในทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถนําความรูและ
เทคโนโลยีไปพัฒนาบานพักนักทองเท่ียวครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสูการพัฒนาเปน
รัฐวิสาหกิจชุมชนในอนาคตได 
 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย        
 ๑. เพ่ือศึกษาบริบทวิสาหกิจชุมชนประเภทกอสรางบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ินครบ
วงจร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. เพ่ือสรางรูปแบบบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ินครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีมีความเหมาะสม  
 ๓. เพ่ือเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีการสรางรูปแบบบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ิน
ครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๓. ขอบเขตในการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตเนื้อหาท่ีศึกษาไดแก แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยี แนวคิดการ
จัดการเทคโนโลยี แนวคิดการการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมกอสรางบานพัก
ทองเท่ียว แนวคิดการพัฒนาการทองเท่ียวกับการพัฒนายั่งยืน แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิดการเผยแพรเทคโนโลยี และแนวคิดความพ่ึงพอใจ 
 ๓.๒ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 การวิจัยครั้งนี้ไดเลือกศึกษาพ้ืนท่ีแบบเจาะจง ชุมชนท่ีมีผูประกอบการท่ีพักนักทองเท่ียว
ในทองถ่ิน ไดแก ชุมชนบริเวณกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรปราการ 
 ๓.๓ ขอบเขตตัวแปรท่ีศึกษา 
 ๑) ตัวแปรเชิงปริมาณ  
 ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ บทบาท สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาการ
ทํางานและรายได 
 ตัวแปรตามไดแก รูปแบบการกอสรางท่ีพักนักทองเท่ียว  
 ๒) ตัวแปรตามเชิงคุณภาพ ไดแก องคความรูทองถ่ิน ความรูดานเทคโนโลยีการสรางท่ี
พักนักทองเท่ียง และความพึงพอใจตอรูปแบบการสรางท่ีพักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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๒๗๑ 
 

๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยนี้ มุงศึกษาเพ่ือศึกษาบริบทวิสาหกิจชุมชนประเภทกอสรางบานพักนักทองเท่ียว
ในทองถ่ินครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางรูปแบบบานพักนักทองเท่ียวครบวงจรตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะกับทองถ่ิน ตลอดจนนําความรูไปเผยแพร ถายทอดเทคโนโลยีใหกับ
ทองถ่ิน โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพท่ี ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
๕. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยการศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวของกับการสรางท่ีพักนักทองเท่ียวในทองถ่ินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Documentary 
analysis) และ ศึกษาสภาพบริบทวิสาหกิจชุมชนประเภทการกอสรางบานพักนักทองเท่ียวใน
ทองถ่ิน และลักษณะทางกายภาพพ้ืนฐานของทองถ่ินหรือชุมชน เปนข้ันศึกษาขอมูลเชิงประจักษ 
(Empirical Investigation) นําขอมูลมาสังเคราะหเพ่ือสรางรูปแบบบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ิน
ครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 

หลักการ/แนวคิด/ทฤษฏ ี
แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยี  
แนวคิดการจัดการเทคโนโลยี 
แนวคิดการการพัฒนาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรมกอสรางบานพัก
ทองเท่ียว  
แนวคิดการพัฒนาการทองเท่ียวกับการ
พัฒนายั่งยืน แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 แนวคิดการเผยแพร เทคโนโลยี และ
แนวคิดความพ่ึงพอใจ 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพบรบิทวิสาหกิจ
ชุมชนบานพักทองเท่ียวในทองถ่ินครบ
วงจรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

องคประกอบของรูปแบบ
บานพักนักทองเท่ียว 
-รูปแบบ ความสวยงาม 
-ความเหมาะสมกับบริบท
ชุมชน 
-ราคาวัสดุกอสราง 
-ความคุมคา 
-ประโยชนใชสอย 
-ความสะดวก สบาย 
=การกอสราง/ขนยาย 
=หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

รูปแบบบานพักนักทองเท่ียว
ในทองถ่ินครบวงจรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
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๒๗๒ 

 

 ๕.๑.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ไดแก สมาชิกของชุมชนท่ีเก่ียวของกับบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ิน บริเวณ
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรปราการ 
 กลุมตัวอยาง ไดแก เจาของท่ีดิน เจาของบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ินวิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน นักทองเท่ียว รวมท้ังหมด จํานวน ๑๖๐ คน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง และ
วิธีการสุมอยางงาย โดยกําหนดเกณฑคุณสมบัติกลุมตัวอยางไดแก ผู ท่ีเก่ียวของกับบานพัก
นักทองเท่ียวในทองถ่ิน และสมัครใจรวมใหขอมูล 
 ๕.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
 ๑) แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง โดยสัมภาษณแบบเจาะลึก (In depth interview) 
เก่ียวกับการสรางรูปแบบบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒) แบบสอบถามขอมูลเบื้องตน ไดแก เพศ อายุ บทบาททางสังคม ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได 
 ๓) แบบสอบถามความคิดเห็นการสรางท่ีพักนักทองเท่ียวทองถ่ินครบวงจร มาตรวัด
ระดับประเมินคา ๕ ระดับ จํานวน ๒๒ ขอ  
 ๔) แบบสอบถามความพึงพอใจตอรูปแบบท่ีพักนักทองเท่ียวทองถ่ินครบวงจร มาตรวัด
ประเมินคา ๕ ระดับ จํานวน ๒๒ ขอ 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยดังนี้ 
 ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณและแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชายจํานวน ๓ คน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item 
objective congruence: IOC) ระหวางขอคําถาม ปรากฏวาไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 
๐.๘๐-๑.๐๐ นําผลประเมินความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ดานความเหมาะสม 
และชัดเจนของเนื้อหา หลังจากนั้นไดนําเครื่องมือวิจัยไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตออยาง 
 ๕.๓ วิธีการรวบรวมขอมูล  
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลดังนี้เปน ๓ ระยะ ดังนี้ 
 ๑) ระยะท่ี ๑ คือ เก็บขอมูลจากการแจกแบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็นการ
สรางท่ีพักนักทองเท่ียวทองถ่ินครบวงจร ใหเจาของท่ีดิน เจาของบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ิน 
วิสาหกิจชุมชน นักทองเท่ียว จํานวน ๑๐๐ คน 
 ๒) ระยะท่ี ๒ คือ เก็บขอมูลการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In depth interview) เจาของ
บานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ิน จํานวน ๑๐ คน 
 ๓) ระยะท่ี ๓ เก็บขอมูลจากแบบสอบถามแบบสอบถามความพึงพอใจตอรูปแบบท่ีพัก
นักทองเท่ียวทองถ่ินครบวงจร ใหเจาของท่ีดิน เจาของบานพักทองเท่ียวในทองถ่ิน วิสาหกิจชุมชน 
และนักทองเท่ียว จํานวน ๕๐ คน 
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๒๗๓ 
 

 ๕.๔. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล   
 วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนา ใชสถิติพ้ืนฐาน รอยละ 
(percentage) คาเฉลี่ย (mean) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับ
อธิบายขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง ความคิดเห็นการสรางท่ีพักนักทองเท่ียวทองถ่ินครบวงจร 
และแบบสอบถามความพึงพอใจตอรูปแบบท่ีพักนักทองเท่ียวทองถ่ินครบวงจร และวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยนําขอมูลความคิดเห็นตอรูปแบบ
บานพักทองเท่ียวในทองถ่ินท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป ตามข้ันตอนการจัดกลุม
ขอมูล ประมวลขอมูล วิเคราะหและนําเสนอในเปนขอความบรรยาย (Description) ในรูปของ
ตาราง 
 
๖. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวา 
 ๑) สภาพบริบทวิสาหกิจชุมชนประเภทการกอสรางบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ินและ
ลักษณะทางกายภาพพ้ืนฐานของทอง ถ่ินหรือชุมชนบริ เวณกรุง เทพมหานคร นครปฐม 
สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด ( x= ๔.๙๕, S.D = 
๐.๑๓) 
 ๒) การสรางรูปแบบบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ินครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีมีความเหมาะสมมีองคประกอบคือ รูปแบบสวยงาม ความเหมาะสมกับบริบทชุมชน ราคาวัสดุ
กอสรางเหมาะสม ความประหยัด คุมคา ประโยชนใชสอย ความสะดวก สบาย การกอสรางและขน
ยาย โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันท่ีดี สอดคลองกับความ
ตองการของนักทองเท่ียว กอสรางโดยระบบสําเร็จรูปราคาถูก ประหยัดคุมทุน ม่ันคงแข็งแรง และ
สามารถกอสรางไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 
 ๓) ความพึงพอใจตอการเผยแพร ถายทอดเทคโนโลยีการสรางรูปแบบบานพัก
นักทองเท่ียวในทองถ่ินครบวงจร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( x = ๔.๙๖, S.D = ๐.๑๑) 
 
๗. อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี ้
 ๑) จากผลการวิจัยพบวาสภาพบริบทวิสาหกิจชุมชนประเภทการกอสรางบานพัก
นักทองเท่ียวในทองถ่ินและลักษณะทางกายภาพพ้ืนฐานในทองถ่ินหรือชุมชนบริเวณกรุงเทพนมหา
นคร นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับ
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งานวิจัยของ อุไร เอ่ียมเอาฬาร๕ ไดทํางานวิจัยเรื่อง ความเปนไปไดในการจัดท่ีพักโฮมสเตยของ
ชุมชนบานแมตอน ตําบลเทพเสด็จ จังหวัดเชียงใหม พบวา สถานการณทองเท่ียวเชิงนิเวศนใน
รูปแบบโฮมสเตยในปจจุบัน ประชาชนภายในชุมชนท่ีสนใจจะทําธุรกิจนี้ยังตองศึกษาหาความรู 
ความเขาใจใหมาก ดังนั้น ผูนําชุมชนจึงมีความสําคัญตอการนําความรูมาเผยแพรและอบรมใหแก
สมาชิกในชุมชน และสอดคลองกับงานวิจัย สุวิมล วงษพิทักษ๖ ท่ีศึกษาเรื่อง การศึกษาความเปนไป
ไดในการจัดต้ังธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวนรวม: กรณีศึกษาชุมชนบานปางมะโอ ตําบล
แมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พบวา ชุมชนบานปางมะโอมีศักยภาพในการจัดต้ังธุรกิจ
แบบโฮมสเตย เนื่องจากมีปจจัยสนับสนุนท้ังจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยชุมชนมีสวน
รวมเปนผูประกอบการ ดังนั้น ชุมชนจําเปนตองมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆใหกับชุมชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความรูในดานการบริหารจัดการธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย ควบคูไปกับการ
อนุรักษเอกลักษณของชุมชน คนในชุมชนจะตองมีสวนรวมในการรับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ
ท่ีพักแบบโฮมสเตย เพ่ือใหเกิดความตองการในการรับผลประโยชนเขาสูชุมชนอยางแทจริง และจะมี
การจดัต้ังกลุมสมาชิกท่ีจะเขามาใชบริหารจัดการผลประโยชนของธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตย จะตอง
เปนกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงเอกลักษณวัฒนธรรม ความเปนอยูของคนในทองถ่ินอยางแทจริง มีการ
ใชสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนได 
 ๒) ผลการสรางรูปแบบบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ินครบวงจร ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ีมีความเหมาะสมท้ังในดานราคา ประโยชนการใชสอย และราคาวัสดุกอนสรางท่ีชุมชน
หรือทองถ่ินสามารถลงทุนได ผลวิจัยสรุปไดวา แปลนการกอสรางบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ิน
ควรมีองคประกอบท่ีครบถวน ไดแก รูปแบบสวยงาม ความเหมาะสมกับบริบทชุมชน ราคาวัสดุ
กอสรางเหมาะสม ความประหยัด คุมคา ประโยชนใชสอย ความสะดวก สบาย การกอสรางและขน
ยาย มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ และวิถีของชุมชนในทองถ่ิน โดยยึดหลักความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันท่ีดี สอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียว กอสรางโดยระบบ
สําเร็จรูปราคาถูก ประหยัดคุมทุน ม่ันคงแข็งแรง และสามารถกอสรางไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับ
ความตองการของนักทองเท่ียว สอดคลองกับงานวิจัยของ วุฒิชาติ สุนทรสมัยและคณะ๗ ไดทําวิจัย
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพความเขมแข็งและความยั่งยืนของการทองเท่ียวเชิงนิเวศและการประกอบ
ธุรกิจดานการทองเท่ียวหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแบบโฮมสเตย กรณีศึกษตําบลตะพง จังหวัดระยอง 

                                                 
๕อุไร เอ่ียมเอาฬาร, “ความเปนไปได ในการจัดท่ีพักโฮมสเตย ของชุมชนบานแมตอน อําเภอดอย

สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยแมโจ, ๒๕๕๐). 
๖สุวิมล วงษพิทักษ, “การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจท่ีพักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวน

รวม: กรณีศึกษาชุมชนบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม”,วิทยานิพนธมหาบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยแมโจ, ๒๕๔๙). 

๗วุฒิชาติ สุนทรสมัยและคณะ, “การถายทอดองคความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความเขมแข็ง และ
ความยั่งยืนของการทอง เท่ียวเชิงนิเวศและการประกอบธุรกิจดานการทองเท่ียวท่ีพักแบบโฮมสเตยของพ้ืนท่ีตําบล 
เกาะ ชางใต จังหวัดตราด”, รายงานวิจัยทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.), ๒๕๔๙. 
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๒๗๕ 
 

พบวา จุดแข็ง คือ ดานหองพักท่ีใหบริการมีความสะอาดและปลอดภัยพอสมควร และเจาของโฮมส
เตยไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกไดรองรับนักทองเท่ียว มีการใหการบริการนักทองเท่ียวอยางเปน
กันเองตามวิถีชาวบาน มีการแขงขันนอย ทําใหผูประกอบการดําเนินธุรกิจทองเท่ียวเชิงนิเวศขาด
ทักษะการจัดการเชิงรุกในแงการรับรูถึงการแขงขันของธุรกิจ ท้ังดานการจัดการท่ีขาดมาตรฐานการ
บริการ ดานการตลาด แตพบจุดเดนคือ สมาชิกในครอบครัวตอนรับนักทองเท่ียวเสมือนครอบครัว
เดียวกัน และผลวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยของชานิกา ฉัตรสูงเนิน๘ ไดทําวิจัย เรื่องศักยภาพใน
การพัฒนาท่ีพักแบบโฮมสเตยในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
พบวา นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติตองการท่ีพักท่ีมีความปลอดภัยและการจัดการอยูใน
ระดับมาก 
 ๓) จากผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอการเผยแพร ถายทอดเทคโนโลยีการสราง
รูปแบบบานพักนักทองเท่ียวในทองถ่ินครบวงจร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของยุทธนา สมลา (๒๕๔๕)๙ ท่ีไดศึกษา การ
บริหารจัดการแหลงพักอาศัยแบบโฮมสเตยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีโฮมสเตยบานบุไทร 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบวา การบริหารจัดการโฮมสเตยมีการใชหลักพอประมาณ 
มีการวางแผนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด การใชหลักมีเหตุผลทําใหโฮมสเตยมีการวาง
แผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับชุมชนในดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม การใชหลักภูมิคุมกันทําให
สมาชิกโฮมสเตยมีความเสี่ยงทางดานการเงินลดลงโดยสหกรณออมทรัพยดอกเบี้ยตํ่าชวยปองกัน
ผลกระทบทางวัฒนธรรม สวนเง่ือนไขดานความรูสงผลใหเกิดภูมิปญญาทองถ่ินออกมาในรูปของ
ผลิตภัณฑเพ่ือสรางรายได สุดทายคือเง่ือนไขดานคุณธรรมสงผลใหการดําเนินงานมความโปรงใส 
และกระจายรายไดท่ีเปนธรรมมุงไปท่ีผลประโยชนตอสวนรวมของชุมชน และสอดคลองกับงานวิจัย
ของสมชาย สนั่นเมือง๑๐ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ชุมชนทองถ่ินกับการมีสวนรวมในการพัฒนาการ
ทองเท่ียว พบวา การพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนจะตองคํานึงถึงผูเก่ียวของทุกฝายไดแก 
นักทองเท่ียว ประชาชนในชุมชน ผูรับผิดชอบ และการดําเนินการพัฒนา ซ่ึงนักทองเท่ียวคาดหวังจะ
ไดเห็นแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตางๆ มีวิถีการดําเนินชีวิต เอกลักษณ ความสะอาด รมรื่น มีระเบียบ 
รวมถึงการไดมีสวนสัมผัสกับประชาชนผู เปนเจาของพ้ืนท่ี สวนชุมชนหวังจะไดเห็นความ

                                                 
๘ชานิกา ฉัตรสูงเนิน , “ศักยภาพในการพัฒนาท่ีพักแบบโฮมสเตยในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียง

แสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยแมโจ, 
๒๕๕๑). 

 ๙ยุทธนา สมลา, “การบริหารจัดการแหลงพักอาศัยโฮมสเตยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :
กรณีศึกษาหมูบานบุไทร อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕). 
 ๑๐สมชาย สน่ันเมือง, โครงการศึกษาการทองเท่ียวเพ่ือรักษาระบบนิเวศ, (กรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพมหานคร: การทองเท่ียงแหงประเทศไทย, ๒๕๔๔.). 
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เปลี่ยนแปลงท่ีทันสมัยข้ึน มีท่ีพักผอนหยอนใจเพ่ิมข้ึน ดําเนินชีวิตในสิ่งแวดลอมท่ีดี เกิดความ
ภาคภูมิใจตอชุมชนตนเอง สงเสริมการอนุรักษทรัพยากร และบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
 
๘. ขอเสนอแนะ 
 ๘.๑ ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 
 จากผลการวิจัยพบ ความพึงพอใจตอรูปแบบการสรางรูปแบบบานพักนักทองเท่ียวใน
ทองถ่ินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชนโดยภาพรวมระดับมากท่ีสุด 
ดังนั้น ควรนํารูปแบบการสรางบานพักนักทองเท่ียวไปทดลองสรางเปนบานพักนักทองเท่ียว ให
เหมาะสมกับบริบทและความตองการของชุมชน เพ่ือพัฒนาเปนรัฐวิสาหกิจชุมชนตอไป 
 ๘.๒ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ตอไป ควรศึกษาบริบทชุมชนอ่ืนๆในประเทศไทย เพ่ือพัฒนารูปแบบการสรางบานพักนักทองเท่ียว
ครบวงจรในทองถ่ินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหเหมาะสมกับทองถ่ินและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
กอใหเกิดรายไดและพ่ึงพาตนเองในชุมชนได 
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Sociology จัดระเบียบผี จัดระเบียบคน 

ผดุง วรรณทอง∗ 

บทคัดยอ 

 ทามกลางทะเลแหงความเชื่อ คตินิยม ประเพณี และวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนา
มหายาน (นิกายตันตระ) และศาสนาฮินดู พระเจาอโนรธามังชอ เปนกษัตริยพมาพระองคแรกท่ี
รวบรวมและปกครองกลุมคนและดินแดนท่ีสําคัญของลุมแมน้ําอิระวดีไวไดท้ังหมด มาบัดนี้พระองค
ไดทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท และไดสรางเอกภาพความเชื่อทางศาสนาและ
วัฒนธรรมใหกับสังคมพุกามแลว 
 กอนพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจะเขามาสูอาณาจักรพุกาม เดิมท่ีชาวพมาไดรับอิทธิพล
พระพุทธศาสนามหายาน (นิกายตันตระ) เม่ือครั้งท่ีตั้งถ่ินฐานท่ียูนนานทางตอนใตของจีน ซ่ึงบริเวณ
นี้เปนเขตอิทธิพลของพระพุทธศาสนามหายาน (นิกายตันตระ) อยูกอนแลว เม่ือชาวพมาอพยพลง
มาทางตอนบนของลุมแมน้ําอิระวดีไดรับอิทธิพลพระพุทธศาสนามหายาน (นิกายตันตระ) เผยแผมา
จากทางตอนเหนือของอินเดียผานมาทางเบงกอล และผานเขามาทางตอนเหนือของพมาในชวง
คริสตศตวรรษท่ี ๑๐ สมัยพุกามเรียกพระสงฆนิกายนี้วา “พระสงฆนิกายอารี” คัมภีรศาสนวงศ 
เรียกพระสงฆพวกนี้วา “สมณกุตตกะ” พระสงฆและชาวพมาในสมัยหลังมองพระสงฆนิกายอารีวา 
พระสงฆนิกายอารีนิยมท่ีจะปฏิเสธคําสั่งสอนของพระพุทธเจา และถือปฏิบัติตามแนวทางของตนเอง  
 พระเจาอโนรธามังชอ ไมทรงพอพระทัยในศาสนาท่ีประชาชนนับถืออยูในขณะนั้นซ่ึงเปน
ศาสนาท่ีมีสวนผสมปนเปของหลักในพระพุทธศาสนามหายาน (นิกายตันตระ) กับความเกรงกลัว
อํานาจธรรมชาติแบบพ้ืนเมือง คือการนับถือนัต ๓๖ องค ดังนั้น พระองคจึงทรงตอตานอํานาจและ
ชื่อเสียงของพระสงฆนิกายอารีและบรรดานัตท้ังหลายซ่ึงพระองคไมเห็นดวย โดยการจัดระเบียบ
สังคมท้ังผี ท้ังคน เปลี่ยนสถานภาพของนัตซ่ึงแตเดิมเปนเพียงผี วิญญาณความเชื่อสิ่งศักด์ิสิทธิ์เหนือ
ธรรมชาติใหเปนเทวดาในความเชื่อพระพุทธศาสนา และแตงต้ังใหพระอินทรซ่ึงเปนเทวดาใน
พระพุทธศาสนาใหเปนหัวหนาของนัต ๓๖ องค แลวอัญเชิญนัตท้ัง ๓๗ องค ไปประดิษฐานท่ีรอบๆ 
เจดียชเวซิกอง และทรงนําพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเขามาทําลายอิทธิพลของพระสงฆนิกาย
อารี โดยทรงโปรดใหพระชินอรหันตสังคายนาคณะสงฆในพุกาม เพ่ือใหพระสงฆเหลานั้นปฏิบัติตน
เครงครัดในหลักธรรมวินัยของพุทธศาสนานิกายเถรวาท และทรงเปลี่ยนความเชื่อท่ีวากษัตริยเปน
                                                           

∗อาจารยประจําภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
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สมมุติเทพปกครองแบบเทวราชา เปนปกครองแบบธรรมราชา และไดรับชัยชนะท่ีเรียกวา “ธรรม
วิชัย”  
คําสําคัญ: Sociology, จัดระเบียบผี, จัดระเบียบคน 
 

ABSTRACT 
 In the midst of faiths norms, traditions, and Mahãyãna Buddhist Cultures 
(Tantra Nikãya) and Hinduism, Anorathãmungchor is the first Burma king that 
combines and governs the men groups and all main land of Irrawaddy River. Now, 
He gets faith in Tharavãda Nikãya Buddhist and has already made a unique of 
religious faith and culture to Bagan Socity. 
 Before Theravãda Nikãya Buddhist will spread to Bagan Kingdom, In-the 
former, Burmese are influenced by Mahãyãna Buddhist (Tantra Nikãya or Sect) when 
they have settlement at Yunnan in the southern part of China which by first time, 
this area belong to the region of influence of Mahãyãna (Tantra Nikãya), when 
Burmese have been moving down to the upper basin of Irrawaddy River and have 
influenced by Mahãyãna Buddhist (Tantra Nikãya) which spreads from the north of 
India passes by Bengal and come to the North of Burma in the Christ 10th  decade. 
In the time of Bagan, this Sangha Nikãya is called “Ãrĩ Nikãya Sangha” 
Gambhĩrasasanawangsa calls this group of Sangha “Samanakuttaka”, Later the 
Sanghas and Burmese look Ãrĩ Nikãya Sangha “The Ãrĩ Nikãya Sangha like to refuse 
the teaching of the Buddha and follow along with the line of themselves.  
 Anorathãmangchor the king is indignant in the religion the people have 
given worship in that time which is the religion mingled with principle of Mahãyãna 
Buddhist (Tantra Nikãya) and gets afraid of the folklore Natural power namely 
worshipping of 36 Nats, So He has to resist power and repute of Ãrĩnikãya Sangha 
and all of Nats which He disagrees by managing both ghost and men, changing the 
status of Nats which the former is just for the ghost. The Soul, the faith, the 
transcendent sacred thing are raised up to be the Divine in Buddhist believing and 
appoints the Indra which belongs to the Divine in Buddhist to be the leader of 36 
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Nats, Then 37 of Nats are invited to set around Shwezigon Ceti (Pagoda) and 
conveys Tharavãda Nikãya Buddhist to destroy influence of Ãrĩnikãya Sangha by 
giving the order to Jinarahant processing a seminar in revising about the group of 
Sangha in Bagan for taking a strictly practicing of the Sangha in the Vinaya principle 
of Theravãdanikaya Buddhist and changes the believing that the king is hypothesis 
Deva governed as Devarãja to be governing as Dhammarãja and getting a conquer 
as called “Dhammavijaya” 
Keyword: Sociology, Ghost Management, Men Management.            
 
๑. ปฐมบท: การจัดระเบียบผี จัดระเบียบคน 
 พงศาวดารพมา หรือ ยาสะวิน (Yazawin) และตํานานพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท กลาว
ไววา พอคามอญสองพ่ีนองจากบริเวณพมาตอนลาง ไดรับเสนพระเกศาของพระพุทธเจานํามา
ประดิษฐานไวในวัดเล็กๆ วัดหนึ่ง ตอมาสรางเปนมหาเจดียบรรจุพระเกศธาตุ (ชเวดากอง) อัน
มโหฬาร เรื่องในตํานานดังกลาวอาจเปนไปได เหตุผลประการแรกก็คือ สถานท่ีสรางเจดียอยูในเวลา
นี้นั้น เปนท่ีสูงเหนือระดับน้ําทะเลมานานหลายพันปกอนจะเกิดสันดอนปากแมน้ําอิระวดี และ
ประการท่ีสอง คงจะไดมีการคาตามริมฝงทะเลระหวางฝงตรงกันขามกันในอาวเบงกอล ตํานาน
ชาดกระบุไวอยางชัดเจนถึงเรื่องพอคาอินเดียเดินเรือมายังสุวรรณภูมิ “ดินแดนทอง” ตรงขามฝง
มหาสมุทร แมวาตํานานชาดกไดรวบรวบข้ึนหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลวก็ตาม แตก็คงจะ
แตงรวบรวมข้ึนอยางนอยในสมัยพระเจาอโศกผูทรงรวบรวมอินเดียใหอยูภายใตการปกครองเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร และทรงยกยองพระพุทธศาสนาใหเปนศาสนา
ประจําชาติ พระเจาอโศกทรงสงสมณทูตไปยังดินแดนท่ีหางไกลหลายแหงดวยกัน สมณทูตคณะหนึ่ง
ไปเผยแพรพระพุทธศาสนาใหแกประชาชนในสุวรรณภูมิ เมืองหลวงของสุวรรณภูมิ คือ “เมือง
สะเทิม (Thaton)” รัฐมอญในปจจุบัน 
 นักปราชญไทยบางทานอางวา สุวรรณภูมิ คือดินแดนท่ีเปนประเทศไทยเวลานี้ และมีเมือง
หลวงอยูท่ีจังหวัดนครปฐม ดวยเหตุผลท่ีวาไดขุดพบซากวัตถุโบราณเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ณ ท่ี
นั้นเปนจํานวนมาก แตนครปฐมอยูบนข้ึนไปไกลจากทะเลมาก พงศาวดารท้ังของพมาและสิงหลตาง
ระบุไวอยางชัดเจนวา เมืองหลวงของสุวรรณภูมิเปนเมืองทา อยางไรก็ดี สุวรรณภูมิมิไดหมายถึง
พมาตอนลางเทานั้น แตหมายถึงดินแดนท้ังหมดท่ีมอญครอบครองอยูในขณะนั้น มีศูนยกลางอยูท่ี
ตอนใตของลุมแมน้ําเจาพระยา แตเมืองสะเทิมเปนหนาตางออกสูทะเลและสู ดินแดนของ
พระพุทธศาสนาอันกวางใหญในอินเดีย เน่ืองจากมอญอยูใกลกับอินเดียท่ีสุด จึงตกอยูใตอิทธิพล
การคาและวัฒนธรรมของอินเดีย อารยธรรมมอญประกอบดวยอิทธิพลวัฒนธรรมและความคิดแบบ

02_No.4-3  (1-330) �������.indd   277 6/2/2559   17:19:15



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘278

อินเดียเปนสวนใหญ ตอมามอญก็ถายทอดวัฒนธรรมดังกลาวไปใหกับชนชาติท่ีอยูใกลตน เชน ชน
ชาติเขมรและทิเบต-พมา และตอมาก็ใหแกชนชาติไทใหญ ความบกพรองอันยิ่งใหญของพวกมอญ ก็
คือไมเคยมีความทะเยอทะยานในดานการเมือง ดังนั้น จึงไมเคยแสวงหาอาณาจักรของตนเองผิดกับ
พวกเขมร พมา และไทย๑ 
 สวนเรื่องของมอญสองพ่ีนองนั้นมีชื่อจารึกในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา คือตปุสสะ
และภัลลิกะ ชาวมอญเรียกวา “ตะเปา” และ “ตะปอ” เปนชาวอุกกลชนบท ในพระวินัยปฎก 
มหาวรรค กลาวถึงพอคาสองพ่ีนองไววา “ครั้นลวง ๗ วัน พระผูมีพระภาคทรงออกจากสมาธิน้ัน 
แลวเสด็จจากควงไมมุจลินท เขาไปยังตนไมราชายตนะ แลวประทับนั่งดวยบัลลังกเดียว เสวยวิมุตติ
สุข ณ ควงไมราชายตนะ ตลอด ๗ วัน สมัยนั้น พอคาชื่อตปุสสะ และภัลลิกะเดินทางไกลจากอุกกล
ชนบท ถึงตําบลนั้น ครั้งนั้นเทพยดาผูเปนญาติสาโลหิตของตปุสสะ ภัลลิกะสองพอคา ไดกลาวคํานี้
กะ ๒ พอคานั้นวา ดูกรทานผูนิรทุกข พระผูมีพระภาคพระองคนี้แรกตรัสรู ประทับอยู ณ ควงไม
ราชายตนะ ทานท้ังสองจงไปบูชาพระผูมีพระภาคนั้น ดวยสัตตุผง และสัตตุกอน การบูชาของทาน
ท้ังสองนั้น จักเปนไปเพ่ือประโยชนและความสุขแกทานท้ังหลายตลอดกาลนาน พอคาชื่อตปุสสะ
และภัลลิกะจึงถือสัตตุผงและสัตตุกอนเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลวถวายบังคม ไดยืนอยู ณ ท่ีควร
สวนขางหนึ่ง สองพอคานั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ครั้นแลวไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาค
วา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงรับสัตตุผงสัตตุกอนของขาพระพุทธเจาท้ังสอง ซ่ึงจะ
เปนไปเพ่ือประโยชนเพ่ือความสุขแกขาพระพุทธเจาท้ังหลายตลอดกาลนาน๒ 
 ในพระไตรปฎกไมไดบันทึกไววาพอคาท้ังสองไดรับเสนพระเกศาจากพระพุทธเจา แตใน
คัมภีรอรรถกถา พระวินัยปฎก มหาวรรค บันทึกไววา “สองพานิชนั้นครั้นประกาศความเปนอุบาสก
อยางนั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ต้ังแตวันนี้ไป ขาพระองคพึงทําการอภิวาทและยืน
รับใครเลาพระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาทรงลูบพระเศียร พระเกศาติดพระหัตถ ไดประทาน
พระเกศาเหลานั้นแกเขาท้ังสองดวยตรัสวา พวกเธอจงรักษาผมเหลานี้ไว สองพานิชนั้นไดพระเกศ
ธาตุราวกะไดอภิเษกดวยอมตธรรม รื่นเริงยินดีถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวหลีกไป   
 ประเทศพมาเปนรัฐพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทท่ีสําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทไดเขามามีบทบาทจนกลายเปนศาสนาหลักของพมาในสมัยท่ีพุกาม
เปนราชธานี นับต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี ๑๑ เปนตนมาจนถึง ค.ศ. ๑๒๘๗ ความรุงเรืองของ
พระพุทธศาสนาในสมัยอาณาจักรพุกามไดฝากประจักษพยานไวอยางเปนรูปธรรม ไมวาจะเปน
                                                           
 ๑ หมองทินออง, ประวัติศาสตรพมา, แปลโดย พัชรี สุมิตร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๑๙), หนา ๔-๕.  
 ๒ วินย. มหา. (ไทย) ๔/๖/๘.   
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โบราณสถานท้ังวัดและเจดียขนาดเล็กใหญมากมายพันแหง จนทําใหไดรับสมญาวาเปน “ดินแดน
แหงเจดียลานองค” อาณาจักรพุกามเปนอาณาจักรแหงแรกของชาวพมาบนลุมแมน้ําอิระวดีและมี
อํานาจปกครองดินแดนตางๆ และผูคนในลุมแมน้ําอิระวดี ต้ังแตกลางคริสตศตวรรษท่ี ๑๑ จึงถึง
ปลายคริสตศตวรรษท่ี ๑๓  ตลอดระยะเวลา ๒๕๐ ปอาณาจักรพุกามไดสั่งสมความเจริญรุงเรืองใน
ดานการเมือง การปกครอง สถาบันกษัตริย เศรษฐกิจ ศิลปกรรม วัฒนธรรม และพระพุทธศาสนา 
กลาวไดวาสมัยพุกามเปนยุคทองของประวัติศาสตรพมา และเปนตนแบบใหแกอาณาจักรของชาว
พมาในสมัยตอมา 
 สมัยพุกามพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทไดเจริญรุงเรืองสูงสุดในประวัติศาสตรพมา ท้ัง
จารึก ซากโบราณสถาน และวรรณกรรมพระพุทธศาสนาท่ีหลงเหลืออยูจนถึงปจจุบัน สะทอนให
เห็นความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกามเปนอยางดี พระเจาอโนรธามังชอ 
(ครองราชยระหวาง ค.ศ. ๑๐๔๔-๑๐๗๗) ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 
โดยพระองคทรงสงกองทัพเขาโจมตีเมืองสะเทิมศูนยกลางพระพุทธศาสนาของชาวมอญ ในป ค.ศ. 
๑๐๕๗ และทรงรับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเขามาเปนความเชื่อหลักในพุกาม พระพุทธศาสนา
ท่ีรับมาจากมอญไดเขามาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวพุกาม พระพุทธศาสนามีสวนเก่ียวของกับ
สถาบันตางๆ ในพุกามอยางใกลชิด ท้ังดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปกรรม 
สถาปตยกรรมและวัฒนธรรม และยังรวมถึงอาณาจักรสมัยตอมาท่ีพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมี
บทบาทท่ีสําคัญในประวัติศาสตรพมา ประวัติศาสตรพมาเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาจนไมสามารถ
แยกออกจากกันได 
 
๒. การประดิษฐานพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ 
 ความเชื่อท่ีสําคัญในการประดิษฐานพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตคือ การท่ีพระ
เจาอโศกทรงสงสมณทูตเดินทางมาเผยแผพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ ในป พ.ศ.๒๙๑ 
เหตุการณนี้เกิดข้ึนหลังจากการทําสังคายนาพระไตรปฎกครั้งท่ีสาม การทําสังคายนาครั้งนี้พระเจา
อโศกแหงแควนมคธเปนองคอุปถัมภ และพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเปนประธานฝายสงฆ เม่ือทํา
สังคายนาเสร็จสิ้น พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระตองการใหพระพุทธศาสนาท้ังสามคือ ปริยัติศาสนา 
ปฏิบัติศาสนา และปฏิเวธศาสนาใหเจริญรุงเรืองในดินแดนตางๆ๓ ดังนั้น พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
ขอพระราชทานพระเจาอโศกใหสงพระเถระท่ีเปนลูกศิษยเดินทางไปเผยแผพระพุทธศาสนายัง

                                                           
 ๓ พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ), มหาวงศ, (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, ๒๕๓๔), 
หนา ๑๘๓. 
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ดินแดนตางๆ ๙ แหง และหนึ่งในดินแดน ๙ แหงคือ สุวรรณภูมิ พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระไดสง
พระมหาเถระท้ังสอง คือ พระโสณเถระ และพระอุตตรเถระไปยังสุวรรณภูมิ นี่เองเปนเหตุการณใน
ดานพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยเฉพาะท่ีภาคพ้ืนทวีป ชาวพมาเชื่อวา 
และเขาใจวา ดินแดนสุวรรณภูมิ ท่ีพระโสณเถระ และพระอุตตรเถระเดินทางมาเผยแผ
พระพุทธศาสนาก็คือเมืองสะเทิม (Thaton) เมืองทาของชาวมอญบริเวณอาวเมาะตะมะ ชาวมอญ
ในสมัยโบราณเรียกเมืองนี้วา สุธรรมาวดี/     สุธรรมนคร เม่ือครั้งท่ีพระโสณเถระ และพระอุตตรเถ
ระเดินทางมายังสุวรรณภูมิกลาวถึงดินแดนแหงนี้วา “เมืองนั้นต้ังอยูใกลมหาสมุทร ผีเสื้อน้ํามากิน
เด็กท่ีเกิดในพระราชสํานักเสมอ” พระปญญาสามีผูแตงศาสนวงศโดยแตงเปนภาษามคธเม่ือป ค.ศ. 
๑๘๖๑ ไดอนุมานท้ังเสนทางและสถานท่ีต้ังของเมืองสุวรรณภูมิ และสรุปวาสุวรรณภูมิ คือเมือง
สะเทิม วา 
 “...อนุมานทาง คือ จากเกาะสีหฬไปถึงสุวรรณภูมิ มีระยะทางเทากันกับจากเมืองสุธรรม 
ถึงสุวรรณภูมิ ประมาณ ๗๐๐ โยชน เรือใบใชลมแลนอยางเดียว แลน ๗ วัน ๗ คืนถึง มีอยูคราวหนึ่ง
ปลาโลมาหนุนเรือ ๗ วันถึงเหมือนกัน” ดังนั้นนัยวาจากเมืองสุธรรม ถึงเกาะสีหฬ ประมาณ ๗๐๐ 
โยชน๔ เรือใบเวลาแลนมาถูกลมตรง (แลนตามลม) ๗ วัน ๗ คืนถึง นี่คืออนุมานทาง 
 อนุมานสถานท่ี คือกลาวกันวา สุวรรณภูมิอยูใกลมหาสมุทรเปนเมืองทาใหญ พวกพอคา
ชาวตางประเทศมารวมกันท่ีนั่น เพราะฉะน้ันเด็กผูใหญลงเรือสินคาจากนครจัมปา เปนตน มายัง
สุวรรณภูมิ แมเมืองสุวรรณภูมิปจจุบันนี้ก็อยูใกลมหาสมุทร นี่คืออนุมานสถานท่ี...”๕ 
 
๓. ความเช่ือของชาวพมากอนรับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท 
 ลัทธิบูชานัต 
 อาณาจักรพุกามตอนตนนั้นถือวาเปนยุคทอง หรือยุคเฟองฟูของการบูชานัต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมังมหาคีรีนัต ผูคนท่ัวไปตางยอมรับวามังมหาคีรีเปนนัตหลวงท่ีอยูในฐานะสูงสุดใน
บรรดานัตหลวงซ่ึงมีอยูเดิม ๓๖ ตน ในจดหมายเหตุของราชสํานักท่ีเรียกวานันซีงอะติอะหมัต ระบุ
วากษัตริยพุกามทุกพระองคท่ีข้ึนเถลิงราชสมบัติจะตองเดินทางไปบูชามังมหาคีรีนัต เพ่ือขอคําชี้แนะ
ในการปกครองบานเมืองและขอใหชวยคํ้าจุนราชบัลลังกเสริมบารมี มังมหาคีรีนัตจึงถือเปนนัตท่ี
ยิ่งใหญในยุคนั้น 
                                                           
 ๔ โยชน เปนหนวยวัดความยาวของไทย มีระยะเทากับ ๔๐๐ เสน แตเน่ืองจาก ๑ เสนถูกกําหนดให
เทากับ ๔๐ เมตรโดย พระราชบัญญัติมาตราช่ัง ตวง วัด พุทธศักราช ๒๔๖๖ ดังน้ัน ความยาว ๑ โยชนจึงมีระยะ
เทียบเทากับ ๑๖,๐๐๐ เมตร หรือ ๑๖ กิโลเมตร 
 ๕ พระปญญาสามี, ศาสนาวงศ, (พระนคร: โรงพิมพรุงเรืองธรรม, ๒๕๐๖), หนา ๕๕. 

02_No.4-3  (1-330) �������.indd   280 6/2/2559   17:19:16



281วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

 
 พระพุทธศาสนามหายาน (นิกายตันตระ) 
 ชาวพมาไดรับอิทธิพลพระพุทธศาสนามหายาน (นิกายตันตระ) เม่ือครั้งท่ีต้ังถ่ินฐานท่ียูน
นานทางตอนใตของจีน ซ่ึงบริเวณนี้เปนเขตอิทธิพลของพระพุทธศาสนามหายาน (นิกายตันตระ) อยู
กอนแลว เม่ือชาวพมาอพยพลงมาทางตอนบนของลุมแมน้ําอิระวดีไดรับอิทธิพลพระพุทธศาสนา
มหายาน (นิกายตันตระ)ๆ เผยแผมาจากทางตอนเหนือของอินเดียผานมาทางเบงกอล และผานเขา
มาทางตอนเหนือของพมาในชวงคริสตศตวรรษท่ี ๑๐ สมัยพุกามเรียกพระสงฆนิกายนี้วา “พระสงฆ
นิกายอารี” คัมภีรศาสนวงศเรียกพระสงฆพวกนี้วา “สมณกุตตกะ” พระสงฆและชาวพมาในสมัย
หลังมองพระสงฆนิกายอารีวา พระสงฆนิกายอารีนิยมท่ีจะปฏิเสธคําสั่งสอนของพระพุทธเจา และ
ถือปฏิบัติตามแนวทางของตนเอง พระสงฆนิกายอารีศรัทธาบูชาเทพเจา ๓๐ องค และปฏิบัติตาม
หลักธรรมของตนเอง ๖๖,๐๐๐ ขอ ศูนยกลางของพระสงฆนิกายอารีอยูท่ีเมืองถมาติ (Thamati) 
ความเชื่อของพระสงฆนิกายอารีสวนใหญเปนการประกอบพิธีกรรมตางๆ กษัตริยพุกามกอน     
พระเจาอโนรธา มังชอ ทรงศรัทธานับถือพระสงฆนิกายอารีเปนอยางมาก พระเจานยองอูสรหันต
ทรงศรัทธาในพระสงฆนิกายอารี พระองคไดแตงต้ังพระสงฆนิกายอารีใหเปนผูดูแลเจดียท่ีเมือง
ยะเถปยี และท่ีเมืองสะเทิม และยังสรางเจดีย ๕ องค คือ ปโตคยี ปโตเง ปโธธัมยะ สินลินปโต และ
เสตติปโธ ภายในเจดียประดิษฐานรูปเคารพท่ีไมใชวิญญาณศักด์ิสิทธิ์ หรือพระพุทธรูป พระองคทรง
ใหมีการบูชาดวยขาวปลาอาหารและสุรา ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน นอกจากนี้ พระสงฆนิกาย
อารียังมีอิทธิพลตอชาวพุกามท่ัวไปอีกดวย 
 “...พระสมณกุตตกะใหโอวาทแกผูท่ีเขาไปหาตนเองดวยมิจฉาวาทะ (ลัทธิผิด) เปนตน วา 
ผูใดทําบาปปาณาติบาต สวดบริบทนี้จะพนบาท ผูใดทําอนันตริยกรรม ฆามารดาบิดา ใครพนจาก
อนันตริยกรรม สวดบริบทนี้ก็พนได ถาจะทําพิธีกรรมสมรส ตองมอบตัวแกอาจารยกอน”๖ 
 พิธีกรรมอยางหลังนี้เรียกวา “การทําลายพรหมจรรย” พระสงฆนิกายอารีเปนผูประกอบ
พิธีกรรมตางถือปฏิบัติอยางเครงครัดท้ังกษัตริย ขุนนาง เศรษฐี ประชาชนท่ัวไป หากผูใดละเวนจาก
พิธีกรรมนี้จะถือวามีบาปเปนอยางยิ่ง และกษัตริยทรงลงพระอาญาอยางรุนแรง 
 
๔. เม่ือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเขาสูพุกามอยางเปนทางการ 
 พระเจาอโนรธามังชอเปนกษัตริยผูยิ่งใหญพระองคหนึ่งของประวัติศาสตรพมา พระองค
ปกครองพุกามในชวงคริสตศตวรรษท่ี ๑๐ พระองคเปนพระโอรสของพระเจากุนษอกยองพยู กับ

                                                           
 ๖ พระปญญาสามี, ศาสวงศ, หนา ๘๕. 
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พระนางมยอปปยินสี เติบโตข้ึนมาในวัดท่ีพระบิดาทรงผนวช ไดรับการศึกษาดานอักษรและ
การทหารเปนอยางดี เม่ือทรงเติบใหญก็ทรงชิงราชบัลลังกคืนจากพระเจาโสกกะเต ซ่ึงไดเคยชิงราช
สมบัติจากพระบิดาพระองค พระเจาอโนรธามังชอไดยกกองทัพมายังพุกามและสงสารทารบไปยัง
พระเจาโสกกะเต เพ่ือใหพระเจาโสกกะเตคืนพระราชบัลลังกแกพระบิดาของพระองค หรือจะทํา
สงครามกับพระองค พระเจาโสกกะเตตอบตกลงทําสงครามกับพระเจาอโนรธามังชอ และถูกพระ
เจาอโนรธามังชอสังหาร พระเจาอโนรธามังชอไดนําราชบัลลังกถวายคืนแกพระบิดา แตพระเจากุษ
อกยองพยูไดปฏิเสธเนื่องจากทรงมีพระชนมมากแลว และทรงใหพระเจาอโนรธามังชอข้ึน
ครองราชยแทนพระองค พระเจาอโนรธามังชอข้ึนครองราชยเปนกษัตริยพุกามในป ค.ศ.๑๐๔๔  
 เม่ือพระเจาอโนรธามังชอทรงปกครองอาณาจักรพุกาม พระองคทรงจัดการปญหาภายใน
อาณาจักรพุกามใหสงบเรียบรอย เม่ือภายในอาณาจักรมีความม่ันคงแลวสิ่งท่ีพระองคทรงปฏิบัติคือ
การขยายดินแดนออกไป สิ่งท่ีสําคัญคือการรวบรวมกลุมคนและดินแดนตางๆ ในบริเวณแมน้ําอิระ
วดีใหอยูภายใตการปกครองของพุกาม นโยบายท่ีพระเจาอโนรธามังชอทรงใชในการขยายดินแดน 
คือการอางสิทธิธรรมในพระพุทธศาสนาในการโจมตีและยึดครองดินแดนตางๆ ดินแดนท่ีสําคัญท่ี
พระเจาอโนรธามังชอขยายอํานาจไปปกครองคือเมืองสะเทิม พระองคทรงมีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเปนอยางยิ่ง และจากการท่ีพระชินอรหันตแนะนําใหพระองคอัญเชิญ
พระไตรปฎกมายังพุกามเพ่ือเปนตําราท่ีใชในการศึกษาพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง การ
ประดิษฐานพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม พระองคทรงสงขุนนางผูมีความรูความสามารถ
พรอมดวยของกํานัลไปเขาเฝาพระเจามนูหะกษัตริยสะเทิม เพ่ือขออัญเชิญพระไตรปฎกมา
ประดิษฐานยังพุกาม พระเจามนูหะทรงปฏิเสธคณะทูตของพระเจาอโนรธามังชอดวยถอยคําท่ีดูถูก 
พระองคทรงโกรธแคนเปนอยางยิ่ง ทรงสงแมทัพท่ีเกงกลาท้ังสี่นําทัพไปโจมตีเมืองสะเทิม กองทัพ
ของพระเจาอโนรธามังชอสามารถยึดครองเมืองสะเทิมและยังไดนําพระไตรปฎก รวมถึงจับพระเจา
มนูหะกษัตริยเมืองสะเทิมลามโซตรวนทองคํา และพระบรมวงศานุวงศประทับชางมายังพุกาม และ
ยังไดกวาดตอนชาวเมืองสะเทิม พระสงฆ นักปราชญ ชางเขียนจารึก ชางฝมือดานตางๆ มายังพุกาม 
ชาวเมืองสะเทิมท่ีถูกกวาดตอนมาไดเขามาเปนกําลังสําคัญในการสรางความเจริญใหกับพุกาม การ
โจมตีเมืองสะเทิมของพระเจาอโนรธามังชอจึงสรางประโยชนใหกับพุกามสองดานคือไดรับ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท สิ่งสําคัญอยางยิ่งท่ีพุกามไดรับจากการโจมตีเมืองสะเทิม คือ
วัฒนธรรมมอญ ชาวมอญไดชื่อวาเปนผูสรางวัฒนธรรมท่ีเจริญรุงเรืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ชาวพมาไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมของชาวมอญซ่ึงมีความเจริญกวานําไปสรางความเจริญรุงเรืองใหกับ
อาณาจักรพุกาม ในชวงตนของอาณาจักรพุกามไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมมอญ ท้ังดานศิลปกรรม 
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สถาปตยกรรม ภาษา การเมืองการปกครอง และพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท จนมีคํากลาววา 
“ชาวพมารบชนะมอญ แตหากตองพายแพทางวัฒนธรรมใหกับมอญ” 
 
๕. อันวา “ผีตายโหง” นั้นหรือ ช่ือวา “นัต”๗ 
 คําวา “นัต” นั้น ปราชญชาวพมาเชื่อวาคํานี้นาจะมาจากคําในภาษาบาลีวา “นาถะ” 
หมายถึง “ผูเปนท่ีพ่ึง” ในตํารานิรุกติศาสตรเกาแกเลมหนึ่งของพมา คือโวหารลีนัตถทีปนี แตงโดย 
มหาเชยสงฺขยา และในสารานุกรมพมา เลม ๖ ไดนิยามคําวานัตไวในทํานองเดียวกัน โดยจัดแบงนัต
ไว ๓ สวน คือ วิสุทธินัต คือผูบริสุทธิ์ อันหมายถึง พระพุทธเจา ปจเจกพุทธ และพระอรหันต ๑ อุป
ปตตินัต คือ เทวดาและพรหมท่ีอยูบนสรวงสวรรค ๑ และสมมุตินัต คือ พระราชา พระราชินี 
ตลอดจนราชบุตรราชธิดา ๑ นอกจากนี้ยังกลาวถึงเทพประจําจักรวาลวาเปนนัต อาทิ เทพประจํา
ดาวนพเคราะห สุริยเทพ จันทราเทพ อัคนีเทพ และวาโยเทพ ดังนั้น “นัต” ตามนัยของคําวา “นา
ถะ” นี้ ก็คือเหลาเทพเทวดาบนชั้นฟาตลอดถึงผูประเสริฐและผูทรงอํานาจบนโลกมนุษยถือเปนนัต
ตามโลกทัศนในพระพุทธศาสนา สวนพจนานุกรมพมา กลาวถึงนัตไว ๓ นัย ไดแก 
 ๑. เทพอุปปตติทรงฤทธิ์ผูคุมครองมนุษย 
 ๒. วิญญาณศักด์ิสิทธิ์ของผูตายราย (ตายโหง) 
 ๓. คําขยายสิ่งซ่ึงอุบัติข้ึนเอง อาทิ นัตสะบา “ขาวนัต-ขาวปา”(นัต+ขาว) และ นัตเยดะวีง 
“สระนัต-สระธรรมชาติ (นัต+น้ํา+บอ) เปนตน 
 สิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติจึงถือวาเปนดวยอํานาจแหงนัต ฉะนั้น นัตตามคติความเชื่อของ
ชาวพมาจึงหมายถึงผูทรงฤทธิ์ เปนไดท้ังเทพยดาและวิญญาณศักด์ิสิทธิ์ แตไมรวมถึงพระพุทธเจา 
พระอรหันต ตลอดจนพระราชา หรือราชตระกูล 
 นัตในสังคมพมาปจจุบันท่ีจะกลาวถึงในบทความนี้เปนนัตในความหมายของวิญญาณ
ศักด์ิสิทธิ์ของผูตายราย (ตายโหง) เปนภูตผูเปนท่ีพ่ึงของปุถุชนท่ัวไป นัตท่ีเปนภูตผีนี้จะมีฐานะก่ึง
เทพก่ึงผี คืออยูระหวางเทพและผี มีระดับสูงกวาผีท่ัวไป แตมิเทียบเทาเทวดา นัตจึงไมใชผีธรรมดา
สามัญอยางท่ีเรียกในภาษาพมาวา ตะเซ หรือ ตะแย หากแตวาเปนวิญญาณของมนุษยผูตายจาก
ดวยภัยอันรายแรง ผูคนใหความเคารพบูชา และมีพิธีเขาทรงลงผี ดวยเชื่อวานัตจะใหความ
ชวยเหลือและคุมกันภัยในหมูผูศรัทธากราบไหว อีกท้ังเหลาสาวกของนัตจะตองนอบนอมตอนัตดุจ
เจา เวลาพูดคุยกับนัตผานรางทรงก็ตองกลาววาจาดวยภาษาชั้นสูงอยางพูดกับพระราชา ตลอดจน
ใหความยําเกรงตอศาลซ่ึงเปนท่ีสถิตยของนัต ไมสวมรองเทาเขาศาลนัต และไมแสดงอาการลบหลู 
นัตจึงเปนผีท่ีมีฐานะและบทบาทดุจเดียวกับผีเจาพอเจาแมของไทย 
 
 
                                                           
 ๗ บุ ญ ย ง ค  เ ก ศ เ ท ศ ,  อ รุณ รุ ง ฟ า ฉ า น  เ ล า ตํา น า น ค น ไ ท ,  ( ก รุ ง เ ท พ ฯ : ห ลั ก พิ ม พ ,  
๒ ๕ ๔ ๘ ) ,  ห น า  ๗ ๖ .  
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 การกาวเขาสูสภาวะแหงความเปนนัต 
 ชาวพมาเชื่อวามนุษยเราประกอบดวยรางกายท่ีเรียกวา โกกายะและขวัญท่ีเรียกวา เละป
ยา เม่ือตายไปขวัญจะกลายเปนดวงวิญญาณลองลอยอยูในโลก สามารถใหคุณใหโทษแกผูคนท่ัวไป
ได หรืออาจสิงเขารางของผูอ่ืนบังคับใหผูนั้นกระทําส่ิงตางๆ ตามความประสงคของดวงวิญญาณ 
และเม่ือพิจารณาสภาพการกลายเปนนัตของคนพมาแลว จะเห็นวาสอดคลองกับความเชื่อเรื่องดวง
วิญญาณคือธาตุท่ีไมดับสูญ ในหนังสือ โตงแซะคุนิจมัง หรือ นัต ๓๗ ตน เขียนโดยอูโพจา ได
บรรยายสภาวะการเขาสูการเปนนัตไววา 
 “...เรื่องการกลายเปนนัตนั้นจดจําและเชื่อกันวา ไมวาผูนั้นจะเปนคนเผาพันธุใด กษัตริย 
หรือสามัญชน ม่ังมี หรือยากไร หญิง หรือชาย เด็ก หรือผูใหญ หากแตเปนผูท่ีคนท่ัวไปยกยอง ยึด
เปนท่ีพ่ึงไดและเปนผูท่ีมีความเมตตา ยามตายก็จากไปอยางนาเวทนา เม่ือผูคนท่ัวไปรับรู จึงบังเกิด
ความสะเทือนใจ โจษจันกันไปท่ัว วิญญาณของผูนั้นจึงกลายเปนนัต...” 
 เม่ือพิจารณาประวัติของนัตแตละตน พบวานัตสวนใหญถูกฆาตายบาง ฆาตัวตายบาง งูกัด
ตายบาง เสือขบตายบาง พลัดตกจากชิงชาสิ้นใจตายบาง ตรอมใจตายบาง เมาฝนเมาเหลาตายบาง 
ตายดวยพิษไขโรคบิด และดวยโรคเรื้อนบาง ลวนเปนการตายผิดธรรมดาโดยอาการรายท้ังสิ้น 
ลักษณะการตายเชนวานี้เปนการตายท่ีนาเวทนา อีกท้ังสวนใหญเขาขายการตายโหง ชาวพมาจึง
เรียกนัตเหลานี้โดยรวมวา นัตเซง หรือ “นัตท่ีตายราย หรือตายโหง” แตกตางจากนัตท่ีเปนเทพยดา
ดวยบุญญานุภาพ อยางไรก็ตามใชวาผีตายรายทุกตนจะตองกลายเปนนัตไปเสียหมด นัตยังจะตองมี
ตํานานท่ีสะเทือนใจนํามาเลาลือสืบตอกันในวงกวาง เชื่อวามีอิทธิฤทธิ์ และเปนท่ีพ่ึงของผูคน หาก
ครบองคประกอบเหลานี้จึงจะเรียกวานัต ตามนัยของผีอารักษท่ีชาวบานท่ัวไปรับรู 
 ชาวพมาเชื่อวาในธรรมชาติมีท้ังผีดีและผีไมดี ผีเปนผูดลบันดาลท้ังความสงบสุขและกอทุกข
ตอผูคน ดังนั้น เพ่ือความอยูเย็นเปนสุข หรือยามเม่ือตองการใหพนจากทุกขภัย จึงทําการเซนสรวง
บัดพลีท้ังผีดีและผีรายนั้นตามอัตภาพของตน มีการถวายขาวตอกดอกไมและอาหารนานาชนิด เพ่ือ
แสดงความเคารพและหวังความคุมครองเปนการตอบแทน มีการเซนไหวผีเรือน ผีหมูบาน ผีปา ผี
ดอย ผีฟา ผีฝน ผีนา ผีเจาท่ี ตลอดจนดวงเดือนและดวงตะวัน ท่ีเชื่อวาชวยดูแลภาวะแวดลอมให
เอ้ือตอการดํารงชีวิตไดอยางอยูรอด ปลอดภัย ผีเหลาน้ีคือผูอารักษ และถือเปนนัตด้ังเดิมของชาว
พมา ตอเม่ือศาสนาพราหมณไดเขามาสูสังคมพมา ชาวพมาจึงรับเทพของพราหมณเขาในวงศนัต
ของตน เกิดนัตเชื้อสายพราหมณข้ึนมา อาทิ พิสฺสโน หรือพระวิษณุ     ปรเมสวา หรือพระอิศวร 
มหาปนแน หรือพระพิฆเนศ และเม่ือพระพุทธศาสนาเขามารุงเรืองในพมา จึงไดมีนัตพุทธเพ่ิมเขามา 
อาทิ ตะจามัง คือทาวสักกะ หรือพระอินทร และสูรัสสติ คือ เทวีผูดูแลพระไตรปฎก เปนตน พมาจึง
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มีท้ังนัตทองถ่ินด้ังเดิมและนัตตางทองถ่ินท่ีเขามาในภายหลัง นอกจากจําแนกนัตในสังคมพมาตาม
ความเชื่อของแตละศาสนาและพัฒนาการทางสังคมน้ันแลว ชาวพมายังจําแนกหมูนัตท้ังหลายตาม
ความสัมพันธท่ีมีตอพระพุทธศาสนาอีกดวย 
 นัตนอก ๓๗ ตนท่ีกลาวมานั้น มีถึง ๓๖ ตน ท่ีเปนนัตท่ีเขาสูสภาพนัตโดยอาการตายราย 
(นัตเซง) และมีพระอินทรเทานั้นท่ีเปนเทวราช ในหมูนัตท่ีตายรายนั้น มิไดจํากัดกําพืดเดิมของนัตวา
ตองเคยอยูในตระกูลสูง อูโพจา ไดจําแนกนัตดังกลาวในลักษณะตางๆ ไว กลาวคือ ในจํานวนนัต
นอก ๓๖ ตนดังกลาวนั้น เปนชาย ๒๖ และเปนหญิง ๑๐ ท่ีเปนกษัตริยมี ๑๐ ตน เปนราชบุตรและ
ราชธิดา ๖ ตน เปนมเหสี ๖ ตน เปนอํามาตยและขาราชบริพาร ๘ ตน เปนพอคาและคนยากไร ๖ 
ตน นัตเหลานี้เปนชนชาติพมาถึง ๒๘ ตน นอกนั้นเปนชนตางชาติพันธุ ไดแก เปนเชื้อสายมอญ ๒ 
ตน มีเชื้อสายแขก ๒ ตน เปนไทใหญ ๑ ตน เปนไทยยวน ๑ ตน (ระบุวาเปนเจาเมืองเชียงใหม ฝาย
พมาเรียกพระนามวา พระสัง เขาใจวาเปนพระเมกุฏิ สิ้นชีวิตดวยโรคบิด ในป ค.ศ. ๑๕๕๘ ขณะ
เปนตัวประกันอยูในพมา) และเปนพราหมณ ซ่ึงไมระบุชนชาติ ๒ ตน มีนัตนอกท่ีจบชีวิตในขณะ
ครองสมณเพศ ๓ ตน เปนภิกษุ ๑ และสามเณร ๒ หากจําแนกตามลักษณะการจบชีวิต อาจจําแนก
เปนถูกฆาตาย ฆาตัวตาย สัตวรายขบกัด และตรอมใจตาย ๒๒ ตน ตายดวยพิษไข ๑๑ ตน ตาย
เพราะเมาฝนและเมาเหลา ๒ ตน และตายดวยโรคเรื้อน ๑ ตน ทองถ่ินของนัตแตละตนตามตํานาน
จะตางกัน แตสวนใหญมีกําเนิดแถวเมืองพุกาม ซ่ึงมีถึง ๑๒ ตน รองลงมาอยูท่ีอังวะ มี ๘ ตน กําเนิด
ท่ีตะกอง มังดง ตองอู ถ่ินละ ๓ ตน และมีกําเนิดในถ่ินอ่ืนอีก ๗ เมืองๆ ละ ๑ ตน คือ เมืองสะเทิม 
ปงยะ เชียงใหม       อุกกะลาปะ ปูแตะ กะตู ปงแล (หมายถึงทะเล) อยางไรก็ตามนัตดังกลาวถือวา
เปนนัตท่ีเคยเลื่องลือในแถบเมืองพุกามท้ังสิ้น 
 ปจจุบันนัตในคติความเชื่อของชาวพมานั้นมีจํานวน ๑๑๑ องค หรือตน นับรวมท้ังนัตพุทธ 
นัตใน และนัตนอก ซ่ึงมีฝายละ ๓๗ สวนท่ีเปนนัตนอกซ่ึงผูคนนิยมบูชาและเชิญประทับทรงนั้น 
ปจจุบันมีจํานวนเกินกวา ๓๗ ตน ท้ังนี้เพราะนัตนอกดังกลาวไดพัฒนาแปรเปลี่ยนไปตามกระแส
สังคม จึงมีนัตหลายตนท่ีไมไดอยูในทําเนียบนัต ถึงกระนั้นชาวพมาก็ยังคงเรียกนัต ๓๗ ตนดังเดิม 
อยางไรก็ตามนัตท่ีข้ึนทําเนียบบางตนแทบจะหายไปจากความทรงจําของผูคน ในขณะท่ีนัตนอก
ทําเนียบจํานวนหลายตนกลับเปนท่ีรูจักดีกวานัตท่ีอยูใน ทําเนียบเสียอีก 
 
๖. คนขอจัดระเบียบ (ผี) เทียบช้ันองคกร 
 นักสังคมวิทยาไดกลาวถึงธรรมชาติของมนุษยวาเปนสัตวสังคม ซ่ึงการดํารงชีวิตของมนุษยนั้น
จําเปนตองอยูรวมกันเปนหมูเปนกลุม ท้ังนี้เพ่ือจะไดมีความสัมพันธเก่ียวของซ่ึงกันและกัน อันจะ
กอใหเกิดผลตอการมีชีวิตรอด และความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ แตเนื่องจากลักษณะทางธรรมชาติของ
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มนุษยบางประการ มีสภาพท่ีไมแตกตางไปจากสัตวประเภทอื่นๆ เชน ความตองการท่ีจะทําอะไรตาม
ความคิด และจิตใจของตนเอง ความตองการในเรื่องอํานาจและความเปนใหญ เปนตน สิ่งเหลานี้จึง
เปนปจจัยท่ีทําใหการอยูรวมกันของมนุษย ไมสามารถดําเนินไปได ดวยความเปนระเบียบเรียบรอย 
เกิดความวุนวายในดานตางๆ นั้น การกดข่ีขมเหงซ่ึงกันและกัน การเอารัดเอาเปรียบกัน และบางครั้ง
อาจนําไปสูการตอสูประหัตประหารกันข้ึน ดังนั้น มนุษยจึงไดคิดแนวทาง หรือวิธีการ ตลอดจน
เครื่องมือตางๆ มาใชในการจัดระเบียบทางสังคม และกําหนดกระบวนการทางสังคมข้ึนเพ่ือควบคุม
สมาชิกในสังคมใหมีความสัมพันธกันภายใตแบบแผนและกฎเกณฑเดียวกัน เพ่ือใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอยในสังคม ผานกระบวนการ หรือแนวทางในการปฏิบัติในการอยูรวมกันในสังคม
เพ่ือใหสังคมเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและเจริญกาวหนาตอไป๘ 
 บลูม และเซลสนิคค (Broom & Selznick) ไดแบงระดับของการจัดระเบียบทางสังคมไววา 
มี ๓ ระดับ คือ ๑. ระดับบุคคล (Interpersonal) เปนระดับข้ันพ้ืนฐานท่ีสุดของความสัมพันธทางสังคม 
ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลสองคนมีความสัมพันธบางประการตอกัน อาจจะเปนความสัมพันธไดท้ังแบบ
เปนกันเอง และไมเปนกันเองก็ได ๒. ระดับกลุม (Group) เปนความสัมพันธของสมาชิกตางๆ ท่ีรวมกัน
เปนกลุม อันจะทําใหเกิดความม่ันคงของกลุม หรือการเปลี่ยนแปลงของกลุม ๓. ระดับสังคม (Social 
Order) จะเปนการจัดระเบียบความสัมพันธของสังคมท้ังหมด มักจะมีการจัดระเบียบทางสังคมท่ี
ชัดเจน และมีความเก่ียวของซ่ึงกันและกัน๙ 
 เม่ือพระเจาอโนรธามังชอไดทรงปกครองแผนดินพุกามโดยสมบูรณ และหันมานับถือ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทอยางม่ันคงและจริงจัง โดยการแนะนําของพระชินอรหันต สิ่งซ่ึง
นับเปนอันดับตนๆ ท่ีพระองคทรงกระทํานั้นก็คือ การสลายอํานาจของนัต และอํานาจของพระสงฆ
นิกายอารีในพุกาม 
 ความเชื่อถือนัตในแผนดินพุกามมีนัยวารุงเรืองมาโดยตลอด ตราบจนกระท่ังมาถึงสมัยของ         
พระเจาอโนรธามังชอ ความเชื่อดังกลาวนาจะไดรับความกระทบกระเทือนอยางแรง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความเชื่อในมังมหาคีรี ตามท่ีพระเจาอโนรธามังชอไดนําพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาสู
พุกามดวยความชวยเหลือของพระชินอรหันต หรือพระธรรมทัสสีเถระนั้น พระองคทรงใหยกเลิกพิธี
บูชานัตท่ีภูเขาโปปา และรวบรวมนัตท้ังหลายมาไวท่ีเจดียชเวซิกองใหทําหนาท่ีเฝาพระเจดีย แทนท่ี
จะประทับอยูท่ีภูเขาโปปา พรอมกันนั้นยังกําหนดใหทาวสักกะ หรือตะจามังซ่ึงก็คือพระอินทรข้ึน
เปนประธานแหงนัตท้ังหลาย ลดฐานะมังมหาคีรีลงเปนเพียงนัตอันดับสองรองจากตะจามัง ซ่ึง
                                                           
 ๘ ผศ.สุรพงษ ลือทองจักร, หลักมานุษยวิทยาและหลังสังคมวิทยา, (คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๕๒), หนา ๒๔๓.  

๙ Broom, Leonard & Selznick, Philip, Sociology. (New YorK: Harper and Row Publishers, 
1979), p. 15. 
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เทากับเปนการปรับโลกทัศนของราษฎรจากเดิมท่ีเคยนับถือมังมหาคีรี เปนนัตสูงสุดมาเปนนับถือ
พระอินทรแทน ดังนั้น นัตทองถ่ินจากเดิมท่ีมี ๓๖ ตน จึงกลายเปนนัต ๓๗ การขยายวงศนัตเปน 
๓๗ พรอมกับยกพระอินทรซ่ึงเปนผูดูแลพระพุทธศาสนาใหเปนนัตสูงสุดนั้น เทากับเปลี่ยนฐานะ
ของนัตทองถ่ินท่ีคอยดูแลบานเมืองและราษฎรโดยตรง มาเปนผูดูแลพระศาสนาแทน วิถีพุทธและ
การบูชาพระเจดียจึงเปนสิ่งทดแทนอํานาจนัตแหงภูเขาโปปา นอกจากนี้ยังกลาววาพระ
เจาอโนรธามังชอไดสั่งใหทําลายศาลนัตท้ังหลายท่ีอยูตามใตตนไมและในบริเวณหนาบานราษฎรจน
สิ้น การกําจัดศูนยรวมนัตท่ีภูเขา   โปปา ตลอดจนการรื้อทําลายศาลนัตนั้น ถือเปนการปฏิวัติความ
เชื่อของราษฎร จากพ่ึงนัตมาพ่ึงพระพุทธศาสนา และเปนการจัดระเบียบสังคมใหม ลดอํานาจ
พระสงฆนิกายอารี หันมาสงเสริมพระนิกายเถรวาท และการบูชาพุทธเจดีย อีกท้ังเขาใจกันวาพระ
เจาอโนรธามังชอ ดําริการนี้ก็อาจดวยทรงมีอุบายท่ีจะกําจัดฐานของพวกคิดขบถท่ีมักไปซองสุมกัน
อยู ณ ภูเขาโปปา (Popa)๑๐ ซ่ึงหากเปนดังนี้ก็นับวาเปนการใชกลยุทธทางการเมืองการปกครองท่ี
ลุมลึกทีเดียว 
 มาตรการคุมเขมท้ังผี ท้ังคน 
 พระเจาอโนรธามังชอทรงตระหนักวามาตรการท่ีรุนแรงจําเปนสําหรับสรางชาติใหม 
พระองคไมเคยยอมรับพิธีการเก่ียวกับกษัตริยเปนเทพเจา และไมโปรดแมแตพระเจาตางๆ ท่ี
ประชาชนนับถือ มีผูกลาววาพระองคทรงโบยเทพเจาตางๆ ดวยสันทวนของพระองค พระองคไดรับ
ความสําเร็จดังประสงค แตตองเสียความนิยมชมชื่นในพระองคเอง ประชาชนยกยองและกลัวเกรง
พระองคเปนอยางยิ่ง แตไมรักพระองคเลย  
 อยางไรก็ตามความพยายามลดละความเชื่อถือนัตในหมูประชาชนโดยพระเจาอโนรธามังชอ
นั้นดูจะไมประสบผลสําเร็จนัก แทท่ีจริงแลวชาวบานยังไมอาจละท้ิงความเชื่อถือในนัตลงได ท้ังนี้
อาจเปนเพราะชาวบานยังเชื่อวานัตเปนผูท่ีจะชวยตอบสนองความตอง การในชีวิตประจําวันไดดี จึง
แอบบูชานัตกันในเรือนตนและรับเอามังมหาคีรีมาเปนนัตเรือน เรียกวา เองดะวีงนัต หรือ เองดะวี
งมังมหาคีรีนัต โดยเชื่อกันวานัตเรือนนี้จะคอยชวยปกปองคุมครองบานและคนในครอบครัว มังมหา
คีรีจึงเปลี่ยนหนาท่ีจากท่ีเคยดูแลบานเมืองมาเปนนัตดูแลบานเรือน แทน  
 สุดทายพระเจาอโนรธามังชอทรงใชกลยุทธการจัดระเบียบนัต โดยการจัดโครงสรางของนัต 
เชน นัตเชื้อชาติมอญ นัตเชื้อชาติไทใหญ นัตเชื้อชาติไทยญวน นัตเชื้อชาติแขก เปนตน แลว
มอบหมายใหทําหนาท่ีรับผิดชอบดูแลปกปองชาวพุกาม เชน นัตโปปาแมดอ เปนนัตผูเครงในพระ
ศาสนา, นัตมังมหาคีรี เปนนัตดูแลสันติสุขในเรือน, นัตชเวพีญญีนอง เปนนัตชวยเหลือในคดีความ, 
นัตอะเมเยยิง เปนนัตเจาแมผูชํานาญสมุนไพรและการคลอดบุตร, นัตนังกะไร เปนนัตเจาแมผู
ชวยเหลือการคาขาย, นัตชิงแนมิ เปนนัตท่ีชวยเหลือในดานการเลาเรียน, นัตอะเมจาง เปนนัตท่ีให

                                                           
 ๑๐ โปปา ภาษาสันสกฤต แปลวา ดอกจําปา เน่ืองจากเคยมีตนจําปาข้ึนอยูเปนจํานวนมาก หรือเรียกอีก
ช่ือวา “ภูเขาดอกจําปา” มีความสูงประมาณ ๑,๕๑๘ เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ในอดีตเคยเปนภูเขาไฟ แต
ปจจุบันไดดับไปแลว อยูหางจากเมืองพุกามราว ๕๐ กิโลเมตร  
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ความกลา, และนัตปะคันอูมังจอ หรือปะคันมังจีท่ีรูจักกันดีในชื่อวาโกจีจอ เปนนัตชอบความ
สนุกสนาน กินเหลาเมายา ชอบพนันชนไก และเลนหมากทอยอยูเปนนิจ นัตตนนี้นับเปนขวัญใจ
พวกนักเสี่ยงโชคและนักการพนัน นอกจากนี้มีนัตในท่ีอยูฝายพุทธองคหนึ่งท่ีชาวพมานิยมบูชากัน
มาก คือ สูรัสสติ แมจะถือเปนเทวีผูคอยดูแลพระไตรปฎกก็ตาม แตยังไดรับความเชื่อถือวาเปนเทวี
แหงการทํานายท่ีแมนยําอีกดวย (Put the right ghost on the right job)   
  เม่ือพระเจาอโนรธามังชอไดทรงสถาปนาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทใหเปนศาสนา
ประจําชาติพมาอยางเปนทางการนั้น พระองคไดรับคําแนะนําจากพระชินอรหันตซ่ึงพระองคทรง
แตงต้ังใหเปนพระสังฆราชในอาณาจักร และพระองคทรงเปนผูเครงครัดในกฎเกณฑขอบังคับมากไม
ผอนปรนใหมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและลงโทษผูท่ีประพฤติผิดระเบียบแบบแผนอยางรุนแรง 
พระองคทรงจัดการกับพระสงฆนิกายอารี หรือลัทธิอะเยจีฝายคานอยางรอบคอบ ตลอดจนฤาษี ชี 
พราหมณท่ีประพฤตินอกรีตนอกรอย ตัดศีรษะผูนําท้ังหลาย แลวนําเอาตําแหนงและยศศักด์ิไปให
กองทหาร ตามพงศาวดารกลาวไววา พระสงฆนิกายอารีมีกําลังกายท่ีเขมแข็งไดรับการเลี้ยงดูอยางดี 
จึงสามารถสูรบบนหลังชางไดดีมาก แมกระนั้นพระองคก็ยังตองยอมประนีประนอมกับผูท่ีนับถือ
ภูติผีปศาจราย แมจะตองใชมาตรการเด็ดขาดบางก็ตาม แตพระองคก็สามารถยกพระพุทธศาสนาให
เปนศาสนาประจําชาติของชาวพุกามไดเปนผลสําเร็จ  
 
๗. คน กับ ผี แฮปปอยูรวมกัน 
 รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม กลาวไววา “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ี
หลีกเลี่ยงไมไดในหมูมนุษย แตก็ไมใชเปนสิ่งท่ีควบคุมไมใหเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีจะเกิดความ
ขัดแยงและความเดือดรอนไมได ถาหากเราเขาใจความหมาย ความสําคัญ และความเปนมาในอดีต
จนถึงปจจุบันของสิ่งท่ีเปนวัฒนธรรมดีพอ โดยท่ีรูวาอะไรควรเปลี่ยนแปลงไปหรืออะไรไมควร
เปลี่ยน” 
 ภายใตรมเงาแหงพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท สังคมพุกามยังคงแฝงกลิ่นอายความเชื่อ
เก่ียวกับการบูชาผีเปนมูลเดิมอยูไมนอย และท่ีปรากฏเปนภาพเดนชัดสะดุดตา ก็คือการบูชานัต 
พระเจาอโนรธามังชอไดยกเลิกพิธีบวงสรวงนัต ณ ภูเขาโปปานั้นแลวก็ตาม แตพระองคคงไมอาจ
ตานกระแสความเชื่อของชาวบานได ในทางกลับกันชาวบานกลับอัญเชิญนัตมาบูชากันในบานและ
ยังคงจัดงานลงทรงนัต สืบมางานลงผีนัตจึงไมไดสูญไป แตกลับกระจายไปท่ัวหนแหง นัยวาเนื่อง
เพราะนัตกะดอ หรือรางทรงตองแยกยายกันออกจากภูเขา   โปปาไปอยูตามหมูบานตางๆ และใน
ยุคของพระองคเองนั้น ยังปรากฏวาไดเกิดมีงานบวงสรวงนัตแหงใหมข้ึน   ณ หมูบานตองปะโยง 
เขตเมืองมัตตะยา ปจจุบันหมูบานนี้อยูหางจากมัณฑะเลยไปทางเหนือราว ๒๐ กิโลเมตร  
 จะเห็นไดวาแมพระเจาอโนรธามังชอจะทรงพยายามลดบทบาทนัตหลวงอยางมังมหาคีรีลง 
ไดในระดับหนึ่งก็ตาม แตก็เกิดมีนัตหลวงตนใหมข้ึนมาทดแทน คือนัตสองพ่ีนองชเวพีญคูนี้ ปจจุบัน
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บรรดารางทรงหรือนัตกะดอท้ังหลายจะตองมาเซนไหวนัตคูนี้กันเปนประจําทุกป อีกท้ังชาวบานก็
นิยมกราบไหวบูชานัตสองพ่ีนองนี้มาจนถึงปจจุบันเชนเดียวกับมังมหาคีรี ตางกันเพียงท่ีมังมหาคีรีได
กลายเปนนัตเรือน สวนสองพ่ีนองชเวพีญกลายเปนนัตครูของพวกนัตกะดอ ในเดือนกรกฎาคมของ
ทุกปจะมีงานฉลองอันยิ่งใหญท่ีหมูบานตองปะโยง ท่ีซึ่งกลาววานัตสองพ่ีนองนั้นตองโทษประหารให
เปนนัตเฝาเจดีย จะเห็นวาไมวาจะเปนนัตมังมหาคีรีหรือนัตสองพ่ีนองชเวพีญก็ตาม ตางก็ถูกระบุวา
พระเจาอโนรธามังชอไดทรงมอบหมายใหเปนนัตเฝาพระเจดียและปกปองพระพุทธศาสนา จึงอาจ
อนุมานไดวาความพยายามเชนนี้แมอาจจะไมถึงกับทําลายความเชื่อเดิม ของชาวบานท่ีมีตอนัตได
จนหมดสิ้น แตก็คงชวยใหชาวบานมีโอกาสใกลชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึนดวย     ในเม่ือนัตยัง
ตองดูแลพระพุทธศาสนา ชาวบานก็นาจะตองเปลี่ยนทาทีเขาวัดเขาวาไดไมมากก็นอย และอาจต้ัง
เปนขอสังเกตไดอีกวา ตํานานนัตมังมหาคีรีและนัตสองพี่นองชเวพีญนั้น ตางเก่ียวของกับอํานาจรัฐ
ในเชิงปรปกษ และถูกควบคุมใหอยูภายใตอํานาจรัฐโดยทางพระพุทธศาสนา การผูกเรื่องราวนัตให
เนื่องกับอํานาจรัฐ และพระพุทธศาสนาดังกลาวนั้น นับวาชวยยืนยันทองเรื่องในตํานานนัตให
กลายเปนภาพท่ีดูจริงจังข้ึนมาได อยางนอยก็เปนเคามูลท่ีชวยชี้ใหเห็นวานัตเปนผีทองถ่ินท่ีอยูใน
ความทรงจําของชาวพมามายาวนาน และนาจะมีมากอนท่ีจะมีการสถาปนาอํานาจรัฐและการเขามา
ของพระพุทธศาสนาในแผนดินพมาเสียอีก 
 เม่ือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเขามาเปนความเชื่อหลัก พระพุทธศาสนาไดเขามา
ผสมผสานความเชื่อท่ีหลากหลายและแตกตางของชาวพุกามใหเปนสวนหนึ่งของพระพุทธศาสนา 
พระเจาอโนรธามังชอทรงเปลี่ยนสถานภาพของนัต ซ่ึงแตเดิมเปนเพียง ผี วิญญาณความเชื่อสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์เหนือธรรมชาติใหเปนเทวดาในความเชื่อพระพุทธศาสนา พระองคทรงแตงต้ังนัต ๓๖ องค
ซ่ึงเปนท่ีนับถือบูชาของชาวพมากลุมตางๆ ใหเปนเทวดาผูคุมครองและปกปองพระพุทธศาสนาโดย
แตงต้ังพระอินทรเทวราช (ทาวสักกะ) ผูคุมครองพระพุทธศาสนาใหเปนหัวหนานัต ๓๖ องค  
 พระองคได อัญเชิญนัตท้ัง ๓๗ องค  ไปประดิษฐานท่ีรอบๆ เจดียชเวซิกอง พระ
เจาอโนรธามังชอทรงนําพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเขามาทําลายอิทธิพลของพระสงฆนิกายอารี 
โดยทรงโปรดใหพระชินอรหันตสังคายนาคณะสงฆในพุกาม เพ่ือใหพระสงฆเหลานั้นปฏิบัติตน
เครงครัดในหลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท  
 
๘. อวสานบท 
 สมัยกอนนัตไมไดเปนสถาบันทางสังคม หากเปนเพียงความเชื่อทองถ่ินท่ีสืบปฏิบัติตอกันมา 
เชนเดียวกับการนับถือพระสงฆนิกายอารีๆ มีอิทธิพลตอชาวพมาในทางพิธีกรรมเปนสวนใหญ ไมได
มีผลตอการดําเนินชีวิตของชาวพมามากนัก ศาสนาความเชื่อของพุกามในชวงแรกมีความ
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หลากหลายไปตามกลุมคนตางๆ และยังไมไดเปนสถาบันทางสังคมท่ีการประกอบพิธีกรรมตางๆ 
เปนไปตามความเชื่อของกลุมตนท่ีปฏิบัติสืบตอกันมา โดยเฉพาะความเชื่อนัตท่ีแตละกลุมจะนับ
ถือนัตท่ีแตกตางกัน และประกอบพิธีกรรมบูชานัตตามความเชื่อของตนเอง ดังน้ัน ศาสนาความเชื่อ
ของพุกามกอนท่ีจะรับพระพุทธศาสนาจึงไมมีแบบแผนพิธีกรรมรวมกัน ความแตกตางดานศาสนา
และความเชื่อทําใหกลุมคนชาวพมามีความแตกตางกันไมรวมเปนอันหนึ่งเดียวกัน 
 ผลจากการดําเนินนโยบายจัดระเบียบผี จัดระเบียบคน ทําใหพระสงฆนิกายอารี ถึงกับสูญ
พันธุ  หรือถายังมีอยู ก็อยู โดยความยากลําบาก ตองหลบๆ ซอนๆ และทําให นัต ๓๗ องค 
กลายเปนนัตประจําชาติ ชาวพมาบูชานับถือนัต ๓๗ องคไปพรอมกับการนับถือพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทอยางเครงครัด ท้ังนี้เพราะคนสวนมากยอมรับนับถือนั่นเอง พระชินอรหันตแนะนําให
พระสงฆนิกายเถรวาทไปอยูตามชนบท สรางวัดจํานวนมาก และสอนท้ังศาสนาและอานเขียนใหแก
ประชาชน พระเจาอโนรธามังชอทรงปลุกความศรัทธาของมหาชนโดยการเปดกรุบรรจุพระธาตุใน
เจดียท่ีเมืองศรีเกษตร อาณาจักรพยู และนําขบวนแหพระธาตุนั้นกลับมาและพระองคโปรดใหแห
แหนอยางเอิกเกริกคือแหพระไตรปฎกมาจากเมืองสะเทิมและเม่ือรับพระเข้ียวแกวจําลองจากเมือง
ลังกา ก็มีการแหแหนอยางมโหฬารเชนเดียวกัน๑๑ ชัยชนะท่ียิ่งใหญของพระเจาอโนรธามังชอในครั้ง
นี้ เรียกวา “ธรรมวิชัย” หรือท่ีภาษาฝรั่งเรียกวา “Win Win” ก็คงไมผิด. 
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แนวคิดทางสังคมวิทยากบัการศึกษาอาชญากรรม 
Sociological Concept and  Crime Study 

 
ปาณิภา สุขสม∗ 

             
บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่องอาชญากรรมไดรับความสนใจจากนักวิชาการหลากหลายสาขาวิชา  ในสวน
ของสาขาวิชาสังคมวิทยานั้นสนใจอาชญากรรมในฐานะเปน “ปรากฎการณทางสังคม” อยางหนึ่งซ่ึง
มีความเชื่อมโยงกับโครงสรางทางสังคม (Social Structure) และกระบวนการทางสังคม (Social 
Process) อยางหลีกเลี่ยงไมได   ดังนั้น  นักสังคมวิทยาจึงพยายามพัฒนาองคความรูเพ่ือทําความ
เขาใจเก่ียวกับประเด็นเรื่องอาชญากรรมมาอยางตอเนื่อง  บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือ
สํารวจแนวคิดทางสังคมวิทยาท่ีมีตอการศึกษาอาชญากรรมในระหวางชวงศตวรรษท่ี ๒๐ ชวงแหง
การวิพากษ (Radical) แนวความคิดในทศวรรษ ๑๙๖๐ และชวงเวลาแหงการเปลี่ยนแปลงสังคมใน
ปลายยุคทันสมัย (Late Modernity)  ซ่ึงภายใตพัฒนาการของการศึกษาเหลานี้ลวนสะทอนใหเห็น
วาอาชญากรรมเปนผลผลิตทางสังคมอยางหนึ่ง  การกอตัวรวมท้ังพลวัตของการศึกษาอาชญากรรม
ลวนแลวแตเก่ียวของกับบริบททางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังสิ้น 
คําสําคัญ:   แนวคิดทางสังคมวิทยา, การศึกษาอาชญากรรม 
 

ABSTRACT 
 Crime study has been recognized by many scholars from different academic 
disciplines. For Sociology, it has been perceieved as a “social phenomenon” which 
is inevitably related to social structure and social process. Thus, Sociologists are 
attempted to conceptualize the knowledge of crime in order to deeply understand 
the crime issues. This article is mainly aimed to explore the previous sociological 
concept of crime during the twentieth century, the redicalising traditions in the 
1960s and crime study in during the late modernity in respectively. According to the 
development of crime study, all afforts have perceieved crime as a social 
productivity. All establishment and dynamic of crime study are mostly relied on the 
different social context as well as social change. 
Keywords: Sociological concept, Crime study  
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๓๑๐ 

๑. บทนํา 
โดยท่ัวไปการจัดลําดับปญหาสังคมข้ึนอยูกับความรูสึกของบุคคลในสังคม  บทบาทผูมี

อํานาจในสังคมและคานิยมในสังคมนั้น  ปญหาอาชญากรรมเปนปญหาหนึ่งท่ีไดรับความสนใจจาก
สังคมอยางมาก เพราะเก่ียวของกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน อีกท้ังยังมี
แนวโนมความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ เหตุเพราะปจจุบันสังคมมีความสลับซับซอน  การติดตอสื่อสาร
ระหวางกันสะดวกมากข้ึน ความเจริญทางวิทยาศาสตร อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจึงสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวทางสังคมอยูเสมอ   ผูกระทําผิดกฎหมายทวีจํานวนไปพรอมกับความ
หลากหลายของรูปแบบการหาชองทางหลีกเลี่ยงกฎหมาย และนําไปสูผลกระทบท่ีตามมาของ
อาชญากรรม เชน สงผลกระทบตอความสงบสุข เศรษฐกิจและกีดก้ันความเจริญของสังคม  
อาชญากรรมจึงเปนสิ่งท่ีทําลายความเปนระเบียบของสังคม  ทําใหสังคมเสื่อมโทรมไมเจริญ
เทาท่ีควร ตลอดจนกลายเปนสังคมท่ีขาดความม่ันคง   

อยางไรก็ตาม  ประโยชนของการมีอาชญากรรมในสังคมอาจชวยกระตุนใหประชาชน
ตระหนักถึงภัยอันตรายและนําไปสูการสรางความเปนปกแผนใหแกสังคมคลายสงครามได  การ
พัฒนาความคิดทางสังคมวิทยามาชวยอธิบายปรากกฎการณอาชญากรรมท่ีมีอยูในสังคมยุครวมสมัย
จึงเปนแนวทางการศึกษา (Approach) ทางหนึ่งท่ีสะทอนความพยายามในการสรางความเขาใจแก
ผูคนในสังคม  ใหตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมท่ีมีตอวิถีชีวิตและ
ความรูสึกนึกคิดของผูคน  ตลอดจนเห็นถึงอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีความสัมพันธ
อยางไรกับการกระทําผิดของบุคคลในฐานะท่ีเปนสมาชิกของสังคมนั้นๆ  การทําความเขาใจบริบท
ของสังคมท่ีมีผลตอการกระทําผิดยอมทําใหผูศึกษาเรื่องอาชญากรรมเห็นถึงสาเหตุของปญหาและ
หาทางแกไขได 

  
๒.  การพิจารณาอาชญากรรมในฐานะ “ปญหาสังคม” และ “ปญหาสังคมวิทยา”  
 โดยท่ัวไปแลวปญหาสังคม (Social Problems) หมายรวมถึงกิจกรรมท่ีมีเง่ือนไขและ
สถานการณบางอยางกําหนดวาเปนปญหา รวมท้ังมีการพูดคุยกันเปนสวนตัวและทามกลางกลุมคน
ท่ัวไปในท่ีสาธารณะวากิจกรรมนั้นเปนปญหา เนื่องจากเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตางไปจากอุดมคติท่ีสังคม
คาดหวังไว  และสังคมเกิดความประสงคจะใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไขปญหาน้ันๆ๑ โดยมากผูท่ี
กําหนดวากิจกรรมใดเปนปญหาสังคม มักเปนรัฐบาล สื่อมวลชน  หนวยงานเอกชน และหนวยงาน
สวัสดิการสังคมตางๆ ปญหาสังคมจึงสะทอนความเก่ียวของระหวางบุคคลกับปญหาสังคมและข้ึนอยู
กับบริบทเวลาและสถานท่ี ระดับปญหามีความหลากหลายต้ังแตปญหาสังคมขนาดเล็กไปจนถึง
ปญหาเชิงสถาบัน  

เชนเดียวกับปญหาอาชญากรรมท่ีถูกกําหนดวาเปนปญหาสังคมตางกันไปตามชวงเวลา 
Emile  Durkheim นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสกลาวไววา  “ไมมีสังคมใดไมเผชิญกับปญหา
                                                           
 ๑ J.W. Coleman et all, Social Problems,  (New York: Longman, 2002) p.3-4 
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๓๑๑ 

อาชญากรรม  รูปแบบของอาชญากรรมเปลี่ยนแปลงไป   ลักษณะของการกระทํามิไดเปน
เชนเดียวกันทุกแหง  แตทุกๆแหงจะมีผูประพฤติในทางท่ีทําใหบุคคลนั้นตองถูกลงโทษเสมอ”๒     
ในมุมมองของ Durkheim ยังอธิบายขอบเขตและปญหาอาชญากรรมวาเปนสวนหนึ่งของปญหา
สังคมท่ีจะกระตุนใหประชาชนตระหนักถึงภยันตรายรวมกัน การกระทําผิดบางประเภทกอใหเกิด
ความหวาดกลัว  บางประเภทกอใหเกิดความตระหนักภัยอันตรายตอความสงบสุขของสังคม 
 ขณะเดียวกัน อาชญากรรมสามารถพิจารณาไดอีกนัยหนึ่งในฐานะของการเปนปญหาในเชิง
สังคมวิทยา (Sociological  Problems)  ซ่ึงเปนปญหาท่ีเกิดมาจากความหวงใยท่ีกระตุนใหเกิดการ
สืบคนเสาะหาองคความรูทางสังคมวิทยาข้ึนเพ่ือมองสังคมวาการกระทําผิดระเบียบสังคมเกิดข้ึนได
อยางไร  เปนการพยายามทําความเขาใจการกระทําทางสังคม  การกําหนดวัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติ
ทางสังคมท่ีเปลี่ยนไป  ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมและการอธิบายกระบวนการทาง
สังคมท่ีเก่ียวของกับอาชญากรรม  ในแงนี้  อาชญากรรมจึงเปนเรื่องเก่ียวของกับความเปนสังคม
วิทยามากกวาการลงโทษหรือการแกไข การอธิบายอาชญากรรมจําเปนตองใชการสืบเสาะคนควา
ทางสังคมวิทยาอยางกวางขวางเพ่ือหาคําตอบ  เพราะอาชญากรรมเปนเรื่องราวท่ีมีผลจากการ
กระทําทางสังคมและกระทบตอสัมพันธภาพของผูคน  แนวทางการวิเคราะหอาชญากรรมในมุม
สังคมวิทยาจึงสะทอนใหเห็นถึงบทบาทของสถาบันทางสังคม (Social Institutions) เชน สถาบัน
ครอบครัว เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา และสื่อสารมวลชน ปจจัยทางสังคม (Social Factors) เชน 
เพศสภาพ  อายุ ชนชั้น อารมณ ตลอดจนกระบวนการเรียนรูทางสังคม (Social Learning) ท่ีบุคคล
ไดจากการเปนสมาชิกของกลุมตางๆ สงผลอยางไรบางตอการเกิดพฤติกรรมอาชญากรรม  
 ดังนั้น  อาจสรุปไดวา อาชญากรรมสามารถถูกพิจารณาไดท้ังในฐานะท่ีเปนปญหาสังคม 
นั่นคือ อาชญากรรมเปนสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนมาใหเปนปญหา อีกท้ังการเปนปญหาในเชิงสังคมวิทยา 
หมายความวา ปญหาอาชญากรรมมิไดเปนปญหาเชิงเอกเทศของสังคมท่ีอยูอยางโดดเด่ียวตามลําพัง  
แตเปนปญหาท่ีมีความซับซอนทางสังคมเปนองคประกอบจนไมสามารถแยกการวิเคราะหออกจาก
บริบททางสังคมได๓  
 
๓. มุมมองของการนิยามอาชญากรรม 

โดยท่ัวไปนิยามอาชญากรรมมักจะอิงกับกฎหมายของสังคม  หมายถึง การใหความหมาย
อาชญากรรมวาเปนการกระทําผิดกฎหมายหรือฝาฝนกฎหมาย  ซ่ึงเปนความผิดตอรัฐอันเปนผลให
ผูกระทําผิดหรือฝาฝนไดรับโทษตามกฎหมาย ขณะเดียวกันการกระทําผิดหรือฝาฝนกฎหมายมักจะ
เปนการละเมิดสิทธิของผูเสียหายซ่ึงบุคคลนั้นอาจฟองรองเปนคดีแพงได  แตเนื่องจากการกระทํา

                                                           
 ๒ ประธาน วัฒนวาณิชย,  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอาชญาวิทยา,  (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
ประกายพรึก, ๒๕๔๖)  หนา ๗๘ 
 ๓ จุฑารัตน เอ้ืออํานวย,  สังคมวิทยาอาชญากรรม, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,๒๕๕๑) หนา  ๕-๗ 
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ความผิดยังเปนการละเมิดความสงบสุขและความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคมผูกระทําผิดจึงตอง
รับโทษจากรัฐดวย แตถากฎหมายบัญญัติวาการกระทําใดเปนความผิด  แตมิไดกําหนดโทษไวก็ไม
ถือวาเปนอาชญากรรม  ในบริบทสังคมไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ คือ ประมวลกฎหมายอาญาซ่ึง
เปนกฎหมายท่ีบัญญัติถึงการกระทําหรืองดเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใดเปนความผิด  และกําหนด
โทษทางอาญาท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดซ่ึงมี ๕ สถาน  (จากโทษหนักท่ีสุดไปยังโทษท่ีเบาท่ีสุด) 
ไดแก ประหารชีวิต  จําคุก  กักขัง  ปรับ และริบทรัพยสิน๔ 

อยางไรก็ดี  ในการพิจารณาความหมายของอาชญากรรม นักปราชญบางคนพยายาม
หลีกเลี่ยงการนิยามอาชญากรรมตามบรรทัดฐานของกฎหมาย โดยกลาววาอาชญากรรมไมเพียงแต
เปนการกระทําท่ีมีอันตรายเทานั้นแตยังเปนการกระทําท่ีชั่วรายอันเปนการฝาฝนความชอบธรรม
ทางสังคม และเปนความผิดตอเกียรติศักด์ิของระบบท่ีสมาชิกในสังคมยึดถือรวมกันดวย รวมถึงให
ขอสังเกตบางประการ เชน การศึกษาอาชญากรรมไมควรมองจากมุมกฎหมายเพียงอยางเดียว แต
ตองศึกษาพฤติกรรมบุคคลนอกเหนือจากกฎหมายบัญญัติวาการกระทํานั้นเปนความผิดโดยรวมถึง 
“พฤติกรรมเบี่ยงเบน” อ่ืนๆท่ีกฎหมายมิไดระบุดวย  เนื่องจากอาชญากรรมเปนสวนหน่ึงของ
พฤติกรรมเบ่ียงเบนซ่ึงฝาฝนบรรทัดฐานของสังคม แตยังมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอ่ืนๆท่ีไมไดเปน
อาชญากรรมหากแตสงผลกระทบตอสังคมเชนเดียวกัน  ยิ่งกวานั้น  ยังมีผูเสนอใหความหมายกวาง
ข้ึนโดยรวมการกระทําท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน เชน  การรังเกียจเดียดฉันททางเพศ 
เผาพันธุ  รวมถึง กรณี Crime Norms  ซ่ึงจะมาจากการปฏิบัติผิดศีลธรรมและจารีตซ่ึงอาจจะ
ละเมิดกฎหมายดวยหรือไมก็ได เชน  การชอบลูกสาวผูอ่ืนแตไมไปสูขอตามประเพณีแตลักพาหนี 
ผลท่ีตามมาผูนั้นจะถูกสังคมลงโทษ เชน สังคมตําหนินินทา เมินเฉยไมคบดวย รวมถึงการกระทําผิด
จารีตประเพณี เชน การทําแทง การเปนชูกับภรรยาคนอ่ืน การท่ีพ่ีนองแตงงานกันเอง เปนตน๕ 
 
๔.  บริบทสังคมกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนและอาชญากรรม 
 ความเบี่ยงเบน (Deviance) เปนแนวคิดทางสังคมวิทยาท่ีสําคัญในชวงศตวรรษท่ี ๒๐ ซ่ึง
ถูกใชเพ่ือกําหนดถึงพฤติกรรมทางสังคม  แนวปฏิบัติ  การกระทํา  ทัศนคติและความเชื่อท่ีผิดแผก
แตกตางไปจากบรรทัดฐาน มาตรฐานและความคาดหวังของสังคม๖  

พฤติกรรมอาชญากรรม (Criminal Behavior) และพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviant 
Behavior) ตางมีลักษณะท่ีคลายคลึงกันตรงท่ีเปนการแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีผิดแผกจาก
กฎเกณฑหรือระเบียบสังคม โดยอาศัยมาตรการของการควบคุมทางสังคมเปนกําหนด ไดแก การ
                                                           
 ๔ สํานักงานยุติธรรม,  ประมวลกฎหมายอาญา,  (กรุงเทพมหานคร. : บริษัทไชโย เอเอ จํากัด, ๒๕๕๓)  
หนา ๙ 
 ๕ นวลจันทร  ทัศนชัยกุล,  อาชญากรรม: การปองกันและการควบคุม,  (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๑) หนา ๓๖ 
 ๖ E.Mclaughlin and J.Muncie. The Sage Dictionary of Criminology. (London: Sage 
Publications Ltd.,2006) p.126. 
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ควบคุมอยางเปนทางการ (กฎหมาย) และไมเปนทางการ (วิถีประชาและจารีต) ท้ังนี้  พฤติกรรม
เบี่ยงเบน คือ พฤติกรรมท่ียั่วยุใหมีการตอตานอยางไมเปนแบบแผน (Informal) และไมเปนทางการ 
(Unofficial) ซ่ึงการตอตานอยูในวงเขตการตําหนิติเตียน การประณาม หรือไมใหเขาพวก สวน
พฤติกรรมท่ีกอใหเกิดปฏิกิริยาตอบโตหรือตอตานอยางเปนทางการและมีแบบแผน เชน การจับกุม 
ฟองรอง ดําเนินคดีและลงโทษเรียกวา “อาชญากรรม”  ซ่ึงทําใหพฤติกรรมเบี่ยงเบนกลายเปน 
“การกระทําผิด” ไป 

ดังนั้น พฤติกรรมอาชญากรรมหรือการกระทําท่ีฝาฝน ละเมิด หรืองดเวนกฎหมายอาญาจึง
ถือเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนอยางหนึ่งท่ีสามารถเห็นไดชัดเจนท่ีสุดในสังคม  เพราะมีอันตรายตอ
สังคม  เปนภัยตอชีวิตและทรัพยสินและเศรษฐกิจของคนท่ัวไป  อาชญากรรมทุกอยางจึงถือเปน 
“พฤติกรรมเบี่ยงเบน”  ในขณะท่ีพฤติกรรมเบี่ยงเบนท้ังหมดไมใชอาชญากรรม๗ โดยอาชญากรรมมี
สวนสัมพันธกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนในลักษณะ “แฝง” อยูในรูปแบบพฤติกรรมเบี่ยงเบน บางครั้ง
พฤติกรรมเบี่ยงเบนบางอยางมีองคประกอบครบถวนทางกฎหมายของการเปนอาชญากรรม แต
สังคมหลีกเลี่ยงท่ีจะเรียกวาเปนอาชญากรรมและเรียกผูกระทําผิดวาอาชญากร เชน การกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชน หรือการกระทําผิดของผูปวยโรคจิต  ผูละเมิดกฎหมายเก่ียวกับการ 
คาขาย การกูยืมเงิน เปนตน  

Clinard และ Meier๘ อธิบายถึงบริบททางสังคม (Social Context) โดยใหความสําคัญกับ
กระบวนการกลายเปนเมือง (The Process of Urbanization) และการปรับตัวสูวิถีชีวิตคนเมือง
(Urbanism) ท่ีมีความสัมพันธกับการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนและอาชญากรรม  กลาวคือ การ
กลายเปนเมืองเปนกระบวนการท่ีเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและกําลังกลายเปนปญหา
โดยเฉพาะเมืองในประเทศกําลังพัฒนา ในแงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบพบวา  ชีวิตคนเมืองมี
ลักษณะความสัมพันธไมเปนสวนตัว  มีลักษณะเปนพวกวัตถุนิยม  เฉยชาตอสิ่งรอบตัว  ผลกระทบ
ตอชานเมืองและชนบทจากการกลายเปนเมือง ไดแก การลมสลายของชนบท ปญหาการจราจร ท่ี
อยูอาศัย สิ่งแวดลอม สุขภาพ อาชญากรรมและความเสื่อมของศีลธรรม อยางไรก็ดี กระบวนการนี้
มิใชสาเหตุการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน  แตสะทอนใหเห็นถึงสถานการณทางสังคมท่ีเอ้ือใหเกิด
พฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยพฤติกรรมเบี่ยงเบนท้ังหมดเกิดข้ึนในบริบทของสังคมและนิยามข้ึนโดย
สิ่งแวดลอมตางๆภายในเมือง  นักสังคมวิทยาต้ังขอสังเกตเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง
กระบวนการกลายเปนเมืองและพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีหลากหลาย เชน  อาชญากรรม  การกระทํา
ผิดของเยาวชน การติดสุรา การเสพยา จิตผิดปกติและการฆาตัวตาย เปนตน 
 
                                                           
 ๗ ปกรณ มณีปกรณ,  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา,  (กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด เวิลดเทรด 
ประเทศไทย, ๒๕๕๓) หนา ๓๖-๔๐ 
 ๘ Clinard and Meier,  Sociology of Deviannt Behavior, 11th eds  (New York.: Harcourt 
College Publishers,2001)  p.49-75 
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๕. แนวคิดทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับอาชญากรรม 
การทําความเขาใจปรากฎการณอาชญากรรมผานแนวคิดทางสังคมวิทยาเห็นไดนับต้ังแต 

ชวงเริ่มตนระหวางศตวรรษท่ี ๒๐  เรื่อยมาจนถึงชวงทศวรรษ 1960 ซ่ึงเปนชวงแหงการวิพากษ
แนวคิดจนมาถึงยุคแหงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบัน  ดังนี้ 

๕.๑ แนวคิดทางสังคมวิทยาในการศึกษาอาชญากรรมชวงศตวรรษท่ี ๒๐๙   
ในยุคนี้นักสังคมวิทยาเริ่มศึกษาปญหาสังคมเฉพาะเรื่อง  เชน ปญหาอาชญากรรม  การ

แบงแยกผิว  ปญหาการปรับตัวของผูอพยพ กลาวไดวา  นักสังคมวิทยาสนใจศึกษาปญหาเพ่ือ
แกปญหาเฉพาะหนาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากกวาเสนอทฤษฎีกวางๆแบบนักทฤษฎียุค
ศตวรรษท่ี 19 อยางไรก็ดี แนวทางการศึกษาปญหาอาชญากรรมในยุคตนนี้ยังคงไดรับอิทธิพลจาก
ความคิดในกลุมทฤษฎียุคคลาสิค อาทิ ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ี  ทฤษฎีความขัดแยง และทฤษฎี
ปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ มาใชอธิบายปรากฏการณอาชญากรรมอยูไมนอย ดังจะเห็นแนวทางการ
ใหคําอธิบายสาเหตุการเกิดอาชญากรรม ดังนี้   

       ๑) อาชญากรรมเปนสิ่งท่ีเปนปกติของสังคม (The  Normality  of  Crime) 
        Durkheim นักสังคมวิทยาผูบุกเบิกเรื่องความตางบรรทัดฐานกลาวถึงหนาท่ีของ
ความตางบรรทัดฐานตามทฤษฎีโครงสรางหนาท่ี   โดยกลาวถึงความตางบรรทัดฐานเปนสิ่งปกติ 
พบไดทุกภาคสวนของสังคม และทําหนาท่ี ๔ ประการแกสังคม ไดแก  ความตางบรรทัดฐานทําให
คานิยม วัฒนธรรม และบรรทัดฐานของสังคมเดนชัดและเปนท่ียอมรับมากข้ึน  ความตางบรรทัด
ฐานรับผิดชอบตอการทําใหขอบเขตของศีลธรรมจรรยาชัดเจนข้ึน  ความตางบรรทัดฐานรับผิดชอบ
ตอการสนับสนุนใหสังคมรวมกันเปนหนึ่งเดียว  และความตางบรรทัดฐานชวยสนับสนุนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  อาชญากรรมถือเปนเรื่องปกติของสังคมซ่ึงเกิดเม่ือสังคมอยูภายใตภาวะ
ความตึงเครียด  การตอบสนองปญหาอาชญากรรมของสังคม เชน การนําเสนอของสื่อจะชวย
ประสานระเบียบสังคมเขาไวดวยกันอีกครั้ง  ดังนั้น  อาชญากรรมจึงมีหนาท่ีตอสังคม  อยางไรก็ดี   
มีขอโตแยงบางอยางท่ีทฤษฎียังไมสามารถอธิบายได เปนตนวา การอธิบายวาอาชญากรรมเปนเรื่อง
ปกติของสังคมแตไมสามารถอธิบายไดวาเหตุใดอาชญากรรมท่ีเกิดในแตละสังคมจึงเกิดในอัตรา 
(crime rates) ไมเทากัน เชน อาชญากรรมในสังคมอเมริกันกับญ่ีปุน  อีกท้ังตามแนวคิดนี้ท่ีเนน
การบูรณาการของสังคมดวยการมีคานิยมและความเห็นพองรวมกัน แตอาจไมสามารถปรับใชไดกับ
สังคมปจจุบันท่ีมีลักษณะเปนสังคมอุตสาหกรรมและเขาสูยุคหลังสมัยใหมได  ทําใหยากท่ีจะเห็น
ภาวการณเห็นพองรวมกันในสังคม  

      ๒) อาชญากรรมเกิดข้ึนจากความขัดแยง  (Crime is Bound up with Conflict) 

                                                           
๙ E. Carrabine et all,  Criminalogy: A Sociological Introduction,  (New York: Routledge, 

2004) p.45-64 
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       อาชญากรรมเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแยงภายในสังคม  มีพ้ืนฐาน
มาจากปจจัยดานชนชั้น (Class-Based)  และเปนอาชญากรรมของชนชั้นลางมากกวาชนชั้นสูง 
แนวคิดนี้ไดรับอิทธิพลจาก Karl Marx  และทฤษฎีความขัดแยง (Conflict Theory) ท่ีอธิบายถึง
การเติบโตของสังคมทุนนิยมมีสวนสําคัญในการเพ่ิมอัตราอาชญากรรมในสังคม  ภายใตสังคมทุน
นิยม (Capitalism Society) ผูท่ีแข็งแรงท่ีสุดจะเปนผูอยูรอด ทรัพยสินจะผันไปอยูในมือของคน
กลุมเล็กท่ีมีอํานาจทางเศรษฐกิจ  คนสวนใหญในสังคมจะกลายเปนลูกจางมากกวามีงานของตัวเอง 
คนจะถูกทดแทนดวยเครื่องจักร จํานวนคนวางงานจะมากข้ึน มีการกดข่ีคาจางแรงงาน ในท่ีสุด
สังคมทุนนิยมจะแบงคนออกเปน ๒ กลุม ไดแก ๑. เจาของเครื่องมือปจจัยการผลิต (Bourgeoisie)  
๒. กลุมกรรมกร (Proletariat)  ลักษณะความสัมพันธของท้ังสองกลุมขัดแยงกันบนพ้ืนฐาน
ผลประโยชนของแตละกลุม  นําไปสูการขัดแยงของชนชั้น (Class Conflict) กลุมกรรมกรจะเกิด
การรวมตัวและลมลางระบบทุนนิยมกลายเปนสังคมนิยมในยุคตอมา 

      Willem  Bonger เปนนักคิดกลุม Marxist ท่ีเสนอวาการเกิดทุนนิยมทําให
ความสัมพันธทางสังคมของคนออนแอลง  และทําใหชีวิตทางสังคมของคนเห็นแกตัวมากข้ึน 
(Egoistic) ท้ังนายทุนท่ีแสวงหาแตผลประโยชนและกรรมกรท่ีศีลธรรมคอยๆลดลง นอกจากนั้น 
Bonger เชื่อวาอาชญากรรมเปนเรื่องของสังคมและเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย  โดยในสังคมถูก
แบงเปนสองกลุมคือ กลุมมี (Have Group) และไมมี H-not Group) ภายใตระบบการผลิตของ
สังคมท่ีแบงคนออกเปนสองกลุมคือ กลุมผูปกครองและผูถูกปกครอง  ดังนั้น กลุมผูปกครองจึงมี
อํานาจออกกฎหมาย และใชกฎหมายนั้นเพ่ือรักษาผลประโยชนของตัวเอง  และโทษท่ีเกิดจากการ
ละเมิดกฎหมาย จึงมักเกิดกับกลุมท่ีมีอํานาจดอยกวา เพราะไปทําใหกลุมผูปกครองเสียประโยชน  
ดังนั้น การแกไขปญหาอาชญากรรมจะตองเปลี่ยนท่ีระบบสังคม ใหทุกคนมีความเทาเทียมกัน เปน
เจาของปจจัยผลผลิต ลดความเห็นแกตัว  การแขงขันจะหมดไป ผลประโยชนสวนรวมมากอน 
อยางไรก็ดีมีขอโตแยงบางประการจากทฤษฎีนี้  คือ การกําหนดวาคนจนและความยากจนจะเปน
สาเหตุหลักในการเขาไปยุงเก่ียวกับอาชญากรรมซ่ึงในความเปนจริงอาจมีคนจนจํานวนมากท่ีไมยุง
เก่ียวกับอาชญากรรม 

๓) อาชญากรรมเก่ียวของกับการเสียระเบียบทางสังคม (Crime is Bound up  
with  Tension Stress  within Societies) 

อาชญากรรมกอตัวข้ึนภายใตสภาวะสังคมท่ีตึงเครียด บีบค้ันหรือเกิดการเสีย 
ระเบียบทางสังคม (Norm Lessness)  นักคิดสําคัญของกลุมนี้คือ กลุมนักสังคมวิทยาสํานัก 
Chicago School ท่ีเริ่มศึกษาเมืองชิคาโกในชวงป 1920 ท้ังในแงสังคมวิทยาและมิติดาน
อาชญากรรมดวย โดยมีขอสรุปวา  อาชญากรรมเปนผลโดยตรงจากการท่ีชนชั้นตํ่ารูสึกผิดหวังและ
ถูกลิดรอนสิทธิตางๆจากระบบเศรษฐกิจ เกิดสภาวะ “Anomie” หรือสภาวะไรกฎเกณฑในกลุมชน
ชั้นตํ่า 
  Robert K. Merton ประยุกตคําวา Anomie กับแนวคิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดย
อธิบายวาสังคมมีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค (Goals) แตสังคมไมมีวิถีทาง (Means) ท่ีจะไปสู
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เปาหมายนั้น วิถีทางไปสูเปาหมายจึงถูกปดก้ัน (Goals-Means Dysjunction) นําไปสูการปรับตัวท่ี
ตางกัน  พฤติกรรมเบี่ยงเบนและอาชญากรรมจึงเกิดจากระบบภายในสังคมสรางคานิยมทาง
วัฒนธรรม  ซ่ึงยากเกินกวาความสามารถของสมาชิกจะบรรลุคานิยมนั้นได  ยิ่งสังคมสรางคานิยมสูง
เทาไหร  วิถีทางท่ีสมาชิกจะบรรลุเปาหมายยิ่งยากเทานั้น  สมาชิกจึงแสดงพฤติกรรมท่ีละเมิด
บรรทัดฐาน เชน การกออาชญากรรม ลักขโมย  สภาวะอโนมีในความเห็นของ Merton จึงเกิดข้ึน
เพราะระบบโครงสรางจํากัดเปาหมายและวิธีการบรรลุเปาหมายแกสมาชิกในสังคม  ขอโตแยงของ
แนวคิดกลุมนี้ คือ  การต้ังสมมติฐานของ Merton เก่ียวกับเปาหมายและวิถีทางไมสามารถปรับใช
กับสภาพสังคมยุคหลังสมัยใหมท่ีมีคานิยมทางวัฒนธรรมท่ีซับซอนหลากหลายและแขงขันกันมากข้ึน 
สวนการขัดเกลาทางสังคมท่ีจะบรรลุเปาหมายเองก็แตกตางกันตามกลุมตางๆ เชน บางคนมี
เปาหมายบรรลุความสําเร็จโดยไมตองการเงินทองก็ได  รวมถึงจากสมมติฐานวาความกดดันและ
ความเครียดเปนสาเหตุใหบุคคลกระทําความผิด ในความเปนจริงยังคงมีอีกหลายสาเหตุเชน ความ
สนุก ความทาทาย หรือแมแตความพึงพอใจสวนตัว และสภาพไรกฎหมายไมจําเปนตองเกิดในชน
ชั้นตํ่าแตสามารถสามารถเกิดไดทุกระดับชนชั้น  

๔) อาชญากรรมเก่ียวของกับชีวิตคนเมือง (Crime is Linked to City Life) 
การกลายมาเปนเมืองและวิถีชีวิตแบบคนเมืองสงผลตอการเกิดอาชญากรรม ในแง 

นี้วิธีการศึกษาอาชญากรรมท่ีเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมของเมือง คือ การใชแผนท่ีและสถิติ   
ตัวอยางงานท่ีเก่ียวของไดแก  ทฤษฎีจุดรวมของวงกลม (The Concentric-Circle Theory) ของ 
Park และ Burgess  ไดแบงเมืองชิคาโกออกเปน ๕ เขต ไดแก ๑. The Central Business District  
๒. The Zone in Transition ๓.The Zone of Workingmen’s homes  ๔. The Residental’s 
Zone  ๕. The Commuter’s Zone   ผลสรุปไดวา   ๑. ใจกลางเมืองจะมีสภาพการควบคุมสังคม
ท่ีออนแอ ๒. อัตราการเกิดอาชญากรรมสูงในเขตท่ี ๑และ๒   ๓. เม่ือเมืองขยายตัว เขตท่ี ๓  จะ
กลายเปนเขตการเปลี่ยนแปลง  คนในแตละเขตภายใตสภาพแวดลอมคลายกันก็จะคบคาสมาคมกัน 
และเขตท่ีเปนทางผานจะเปนจุดท่ีมีอาชญากรรมเกิดข้ึนมากท่ีสุด  อยางไรก็ดี  อาชญากรรมมิได
จํากัดแคภายในเขตทางผานแตยังพบในเขตอ่ืนๆดวย 
  นอกจากสิ่งแวดลอมการจัดระเบียบของเมืองจะสงผลตอการเกิดอาชญากรรมแลว 
วัฒนธรรมและความเปนอยูของคนเมืองโดยเฉพาะการเกิดวัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture) ท่ีไม
สอดคลองกับวัฒนธรรมคนท่ัวไป เชน  วัฒนธรรมกลุมแก็งค (Gangs, Youth and Deviant 
Subcultures) ยังสงผลตอการเกิดสถิติอาชญากรรมไดเชนกัน  
  

๕) อาชญากรรมเรียนรูไดจากสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน (Crime is  
learned in ordinary everyday situations)  
  อาชญากรรมเปนผลจากการเรียนรูผ านการคบหาสมาคมท่ีแตกตางกัน 
(Differential association Theory) ในหนังสือเรื่อง Principles of Criminology (1939) ของ 
Sutherland ไดอธิบายพฤติกรรมของกลุมอาชญากรอาชีพ (career criminal) เกิดจาก
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กระบวนการเรียนรูทางสังคม โดยคนเรียนรูทัศนคติ เทคนิคและพฤติกรรมของอาชญากรจากคน
ใกลชิด เพ่ือนสนิท ญาติพ่ีนอง การเรียนรูเหมือนการเรียนรูปกติท่ัวไป ท้ังนี้ยังข้ึนอยูกับทัศนคติและ
ความพึงพอใจของบุคคลนั้นๆตลอดจนระยะเวลาและความถ่ีของการเรียนรู 

๖)  อาชญากรรมเกิดจากการสูญเสียการผูกพันกับกลุม (Crime comes about   
through a lack of  attachment to groups) 
  แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมทางสังคมยุคแรกเปนงานท่ีศึกษาการกระทําผิดของ
เยาวชนวาเกิดจากการผูกพันกับศีลธรรมของสังคมออนแอ การกระทําผิดของเยาวชนเกิดจากวิธีการ
ท่ีพวกเขาเรียนรูเทคนิคของการแกตัว (techniques of neutralization) แทนท่ีจะเรียนรูคานิยม
ทางศีลธรรมของคนสวนใหญในสังคมซ่ึงมีทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เชน  ทฤษฎีการแกตัว (Theory of 
Neutralization) โดย Sykes และ Matza เสนอเทคนิคการแกตัวไว เชน  ปฏิเสธความรับผิดชอบ 
ปฏิเสธการกระทําราย ปฏิเสธผูเสียหาย ปรักปรําผูปรักปรําตน และอางความจงรักภักดีในระดับท่ี
สูงข้ึนไป รวมถึงทฤษฎีกลไกแหงการควบคุม (Containment Theory) ของ Reckless  และทฤษฎี
การควบคุมทางสังคม (Social control Theory) ของ Travis  Hirschi 
 

๕.๒  แนวคิดสังคมวิทยาในการศึกษาอาชญากรรมชวงครึ่งหลังศตวรรษท่ี ๒๐ หรือชวง 
Radicalising Traditions๑๐  

การศึกษาอาชญากรรมในชวงแหงการวิพากษเริ่มทาทายสิ่งท่ีเคยศึกษาในชวงตนศตวรรษท่ี 
20 ซ่ึงพยายามศึกษาวาอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนคืออะไร  โดยในยุคนี้อภิปรายประเด็น
ขยายวงกวางใหครอบคลุมถึงสาเหตุและผลกระทบท่ีจะเกิดตอบุคคล นําไปสูการเกิดทฤษฎีการตี
ตรา (Labelling Theory) และกลายมาเปนทฤษฎีสังคมวิทยาท่ีศึกษาอาชญากรรมโดดเดนอยาง
มากในชวงป 1960-1970  ประเด็นท่ีเปลี่ยนแปลงในการศึกษาอาชญากรรมชวงนี้ คือ การพิจารณา
อาชญากรรมจากเดิมเปนสิ่งท่ีเกิดจากความไรระเบียบ เปนผลจากความกดดันและความลมเหลว
ของการควบคุมทางสังคม  เปลี่ยนมาเปนอาชญากรรมคือผลของความขัดแยงโดยเฉพาะเปนรูปแบบ
หนึ่งของความขัดแยง (a form of conflict) ท่ีสรางข้ึนโดยสังคม  จุดมุงเนน คือ การวิเคราะห
สาเหตุของอาชญากรรม (the causes of crime) และการพิจารณากลุมทฤษฎีวัฒนธรรมยอยใน
การกระทําผิดของเยาวชนโดยเนนมิติวัฒนธรรม  

ความนาสนใจของชวงนี้คือการนําประเด็นเรื่องเพศสภาพ (gender issues)๑๑ เขามา
พิจารณารวมกับปรากฏการณอาชญากรรมในชวงทศวรรษ 1970  โดยเริ่มจากต้ังขอสังเกตเรื่องการ
ท่ีผูชายเปนใหญในสังคมและเปนเพศท่ีสามารถชี้นําในเรื่องตางๆ  ทําใหกฎเกณฑท้ังหมดท่ีกําหนด
ข้ึนเปนกฎเกณฑของผูชาย  เอ้ือประโยชนตอเพศชายมากกวา  และกลายเปนสาเหตุการเกิด

                                                           
 ๑๐ Ibid., p. 67-91 
 ๑๑ White and Habibis,  Crime  and  Society,  (New York: Oxford university press, 2005) 
p.208-227 
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อาชญากรรม   กลุมสตรีนิยมจึงเรียกรองใหสังคมสนใจเรื่องผูหญิงมากข้ึนโดยเฉพาะเรื่องเหยื่อ
อาชญากรรมท่ีเปนหญิง และเรียกรองระบบการปกปองคุมครองเพศหญิงเม่ือตองเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรม   

นอกจากนั้น  บทบาทของกลุมสตรีนิยมท่ีศึกษาเก่ียวกับผูหญิงและอาชญากรรม  ยัง
ชี้ใหเห็นวาจุดมุงหมายของกลุมสตรีนิยมกับอาชญากรรม คือ การพัฒนาเชิงทฤษฎีในการอธิบาย
อาชญากรรมโดยมีผูหญิงเปนศูนยกลางเปดเผยอาชญากรรมท่ีผูหญิงเก่ียวของ  เรียกรองกฎหมาย
เพ่ือปฏิรูป มีการวิเคราะหเพศสภาพเขาไปเก่ียวของกับการเกิดอาชญากรรมอยางไร  วิเคราะหการ
แกไขเยียวยาผูหญิงโดยกระบวนการยุติธรรม  ตลอดจนวิเคราะหปจจัยทางสังคมท่ีเก่ียวของกับการ
กระทําผิดของสตรี 
 กลาวไดวา กลุมสตรีนิยมสะทอนการทําความเขาใจเก่ียวกับการกระทําผิดของผูหญิงท่ี
สัมพันธกับโครงสรางทางสังคมและกระบวนการทางสังคมอยางมาก โดยอธิบายวาแรงจูงใจในการ
กระทําผิดของผูหญิงตางจากผูชายท้ังนี้เกิดจากบทบาททางเพศเปนสําคัญ  อีกท้ังพยายามอธิบายถึง
การกระทําผิดของผูหญิงวายังอยูภายใตวาทกรรมสังคมชายเปนใหญ คือ มักถูกสังคมใหความหมาย
วาเปนเพศท่ีออนแอและตกเปนเหยื่ออาชญากรรม  เปนการมองลักษณะของผูถูกกระทํามากกวาตัว
กระทําการเอง  อยางไรก็ดี  มีนักวิชาการสายสตรีนิยมบางคน เชน Alder (1997) เสนอวาควร
พิจารณาการกระทําผิดของผูหญิงในฐานะเปนความพยายามในการควบคุมวิถีชีวิต เปนความสนุก 
หรือการกบฎตอขอบังคับของการเปนผูหญิงท่ีดีท่ีสังคมกําหนดมากกวา  ผูหญิงจึงควรถูกทําความ
เขาใจในลักษณะเปนผูสรางอัตลักษณของตัวเอง   ขณะท่ีประเด็นเรื่องการกระทําผิดของผูหญิงกับ
กระบวนการยุติธรรม  พบวา  โดยปกติชายและหญิงมีสมมติฐานในการกระทําผิดท่ีตางกัน  โดย
ธรรมชาติผูชายเปนผูกระทํา กาวราว  ขณะท่ีฝายหญิงเปนผูถูกกระทํา สุภาพและซ่ือสัตย กรณีฝาย
ชายไมซ่ือสัตยหรือเกิดการตอสูจะถือวาเปนการแสดงออกซ่ึงธรรมชาติชายชาตรี  ขณะท่ีหากกรณี
เดียวกันเปนผูหญิงจะถือวาเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนและสมควรไดรับการลงโทษ  จากความเชื่อและ
วาทกรรมทําใหเกิดสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรม ทําใหสตรีเสียเปรียบเพราะพฤติกรรมท่ี
ยอมรับไดในเพศหนึ่งกลับถูกปฏิเสธในอีกเพศหนึ่ง  ปจจุบันผูหญิงติดคุกดวยหลายปจจัยและ
แตกตางจากผูชายจึงตองการมาตรการดูแลเปนพิเศษ เชน  การติดคุกของมารดายอมตองการใหรัฐ
เขามาชวยเหลือเรื่องบุตร  การติดยาของผูหญิง การทํารายตัวเอง และการพยายามฆาตัวตาย  
ผูหญิงฆาสามีตายเนื่องจากถูกทรมานมาหลายป   สวนแนวโนมในสตรีในคุกสูงข้ึนเนื่องจากผูหญิง
ทําผิดเพ่ิมข้ึนและมักเปนคดีตองขังและกระบวนการยุติธรรมเริ่มตัดสินผูหญิงเขมกวาอดีต 

ปจจุบันมีการตอยอดประเด็นศึกษาอาชญากรรมกับผูหญิงอยางกวางขวาง เปนตนวา ความ
หวาดกลัวในผูหญิงโดยเฉพาะผูสูงอายุ  ความรุนแรงทางเพศ  โดยเฉพาะภายในครอบครัว  การ
ขมขืนและการลวงละเมิดทางเพศ  การควบคุมทางสังคมเก่ียวกับเรื่องเพศ  ผูกระทําผิดท่ีเปนหญิง 
เชน ผูหญิงในแก็งคตางๆ โสเภณี  นักฉกสินคาตามหางสรรพสินคา การดําเนินของกระบวนการ
ยุติธรรมตอผูหญิง (การลงโทษในแงบรรทัดฐานทางสังคมและการลงโทษจากการเปนผูหญิงท่ีไมทํา
ตามบรรทัดฐานของเพศสภาพ) เปนตน 

02_No.4-3  (1-330) �������.indd   302 6/2/2559   17:19:18



303วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

๓๑๙ 

๕.๓  แนวคิดสังคมวิทยาในการศึกษาอาชญากรรมในชวงการเปล่ียนแปลงสังคม๑๒   
การเขาสูยุคปลายของสังคมทันสมัย  (Late Modern Society)  กระแสโลกาภิวัตน 

(Globalization)  และการเกิดสังคมความเสี่ยง (Risk Society)  ซ่ึงสภาพบริบทสังคมท่ีเปลี่ยนไป
ทําใหผูคนมีอิสรภาพและโอกาสในเลือกสิ่งตางๆมากข้ึน  เกิดรูปแบบการบริโภคแบบใหม  และใน
ขณะเดียวกันก็นําไปสูความไมม่ันคงและอาชญากรรมรูปแบบใหมตามมา  

Giddens นักสังคมวิทยา  ไดอธิบายลักษณะการเขาสูยุคปลายของสังคมทันสมัยโดย
ชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจท่ีนําไปสูรูปแบบการบริโภคมวลชน กระแสโลกาภิวัตน 
การปรับโครงสรางตลาดแรงงานและรูปแบบการจางงานท่ีไมมีความม่ันคง ภายใตบริบทยุคบริโภค
นิยมแบบมวลชน ความตองการสินคาตางๆก็เพ่ิมข้ึน การใชเครดิตการดอาจนําไปสูการฉอโกงดาน
เศรษฐกิจในรูปแบบตางๆได หรือการจางงานนอกระบบซ่ึงมีเพ่ิมข้ึนอาจนําไปสูอาชญากรรมตางๆ
เพ่ือความอยูรอด   

การเปลี่ยนแปลงในสถาบันครอบครัวท้ังดานโครงสรางขนาดและความสัมพันธของ
ครอบครัว เชน การเขาสูตลาดแรงงานของสตรี การเพ่ิมอัตราการหยาราง การลดขนาดครอบครัว 
แนวโนมบุคคลอยูเปนโสด  การเพ่ิมข้ึนของคุณแมวัยรุน ครอบครัวเพศท่ีสาม  มีผลตอการควบคุม
ทางสังคมออนแอลง สวนประชากรท่ีมีอายุสูงข้ึนก็เสี่ยงตอการตกเปนเหยื่ออาชญากรรม  เยาวชน
กลายเปนกลุมท่ีแยกตัวเองและไมไดอยูภายใตการดูแลจากครอบครัว อาจมีพฤติกรรมมีสุมเสี่ยง 
พฤติกรรมเบ่ียงเบน หรือการกระทําผิดได นอกจากนั้นความเทาเทียมท่ีเพ่ิมมากข้ึนในกลุม
เด็กผูหญิงอาจนําไปสูพฤติกรรมอาชญากรรม  และพฤติกรรมดังกลาวมีแนวโนมกาวราวรุนแรงมาก
ข้ึน   

การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมทางสังคมและกายภาพอ่ืนๆ เชน การเปลี่ยนแปลงดาน
ประชากรและวิถีชีวิตเมือง เชน การเกิดธุรกิจกลางคืน อาจนําไปสูอาชญากรรมไดมากข้ึน  การ
กระชับพ้ืนท่ีและเวลาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศอาจกอใหเกิดผลกระทบทางสังคมของการใชสื่อ
อิเลคทรอนิกส เชน  การขยายตัวของรูปแบบขอมูลสารสนเทศนําไปสูอาชญากรรม  เปนตนวา 
อาชญากรรมบนโลกออนไลน (Cyber crime) ซ่ึงมีลักษณะเปนการกระทําผิดทางกฎหมายโดยใช
คอมพิวเตอรและเครือขายอินเตอรเนต  รวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICTs) อ่ืนๆ๑๓ การกระทํา
ผิดสามารถปรากฎไดท้ังรูปแบบท่ีใชสื่ออินเตอรเน็ทเปนชองทางกระทําผิด เชน การแฮกคขอมูล 
การทําลายระบบผานไวรัส  หรือแมแตเปนอาชญากรรมรูปแบบเดิมๆเพียงแตใชชองทางสื่อสารเปน
เครื่องมือชนิดใหม เชน สื่อลามกออนไลน จดหมายลูกโซ เปนตน  ยิ่งกวานั้น  จากการพัฒนาของ
สื่อสารมวลชนอ่ืนๆในปจจุบัน เชน ภาพยนตรและโทรทัศนซ่ึงนับวามีอิทธิพลอยางมากตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคม ยังมีสวนสําคัญในการสรางภาพลักษณของ
                                                           
 ๑๒ E.Carrabine et all,  Criminalogy: A Sociological Introduction,  (New York: Routledge, 
2004)  p.93-108 
 ๑๓ E.Mclaughlin and J. Muncie. The Sage Dictionary of Criminology. (London: Sage 
Publications Ltd.,2006) p106 
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อาชญากรรม (Crime Image) ใหปรากฏสูสายตาสังคมไดกวางขวางและท่ัวถึง  ผานการถายทอด
อยางซํ้าซากเก่ียวกับพฤติกรรมของอาชญากร  ซ่ึงมีผลตอการถายทอดความคิดท่ีผิดแกผูรับสาร
อยางมาก  

การเปลี่ยนแปลงดานนิเวศวิทยา (Ecological Change) สามารถนําไปสูการเกิด
อาชญากรรมแบบใหมท่ีเรียกวา “Green Crime” อาจเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา “อาชญากรรม
สิ่งแวดลอม” (Environmental Crime) ซ่ึงเปนการกระทําท่ีอาจเปนไดท้ังถูกกฎหมายหรือมี
ความชอบธรรม (Legitimacy)  หากแตผลการกระทําสงผลกระทบเชิงลบชีวิต สุขภาพและ
ทรัพยสินของมนุษย รวมถึงระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม๑๔  รวมท้ังเปนความผิดท่ีเกิดข้ึนจากการ
ใหสิ่งแวดลอมไดรับความเสียหาย เชน การกอใหเกิดมลพิษในอากาศ น้ํา พ้ืนดิน การทําลายปาไม 
การทําลายระบบนิเวศนโดยการลาสัตว หรือการตกปลา ท้ังนี้เปนการกระทําท่ีไมรูจักแยกแยะวา
อะไรควรทําหรือไมควรทํา๑๕ ลักษณะประการสําคัญของอาชญากรรมเชนนี้คือมองเห็นผูกระทําผิด
ยากซ่ึงสวนใหญมักเปนโรงงาน และลักษณะความผิดใชเวลานานกวาจะปรากฏผล  การพิสูจน
ความผิดจําเลยมักยุงยากเพราะเปนนิติบุคคล สวนผลกระทบเกิดเปนวงกวางท้ังสังคม ระบบนิเวศน
และสิ่งแวดลอมและทางเศรษฐกิจ  

ในขณะท่ีกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ซ่ึงเชื่อมโยงโลกใหใกลชิดในแงมิติเวลาและ
สถานท่ีมากข้ึนเรื่อยๆ  ดังนั้น  ยอมสงผลตอสภาพสังคมและการกําหนดลักษณะของอาชญากรรม
เชนกัน  โดยอาชญากรรมในยุคโลกาภิวัตนท่ีเพ่ิมมากข้ึนจะมีลักษณะเร็วข้ึนและเกิดข้ึนขาม
พรมแดนระหวางรัฐ   มีการถายโอนท้ังขอมูล ตัววัตถุสิ่งของ เงินทอง  แมกระท่ังตัวมนุษยท่ีตกเปน
เหยื่ออาชญากรรม  ดังนั้น  อาชญากรรมจึงไมใชแคเรื่องที่เกิดภายในสังคมแตมิติท่ีเชื่อมโยงกัน
ระหวางสังคมและเปนเรื่องระดับโลก (A World-Linked) ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในสังคมหนึ่งยอม
สงผลกระทบยังสังคมอ่ืนดวย  โลกาภิวัตนจึงเก่ียวของกับอาชญากรรมในลักษณะท่ีเปนการเพ่ิมข้ึน
ของปรากฏการณอาชญากรรมท่ีขามพรมแดนสังคมตางๆ  โดยการพิจารณาใชหลักการเดียวกับ
สินคาวัฒนธรรมขามชาติ เชน  บรรษัทขามชาติท่ีผลิตสินคาและสงขายไปท่ัวโลก ขณะเดียวกันก็
เปนการนําเสนอภาพลักษณและตราสินคาไปพรอมกัน มีผูบริโภคสินคาท่ีชื่นชอบและไมชอบ เชน  
McDonald  Coca-cola ท่ีเปนสัญลักษณความสะดวกสบายทันสมัย การครอบงําของบรรษัทและ
การสรางวัฒนธรรมมวลชน  เชนเดียวกับอาชญากรรมท่ีผลิตสินคา หาตลาด และนําสงขายแกลูกคา  
ไมวาจะเปนอาวุธ ยาเสพติด หรือแมแตมนุษยไปท่ัวโลก และมีการปรับกระบวนการใหสอดคลองกับ
สภาพแตละสังคมดวย ยกตัวอยางจากงานของ Manuel Castells (1998)๑๖ เรื่อง The Global 
                                                           
 ๑๔ White and Habibis,  Crime  and  Society,  (New York: Oxford university press, 2005)  
p.141 
 ๑๕ อัณณพ ชูบํารุงและอุนิษา เลิศโตมรสกุล,  อาชญากรรมและอาชญาวิทยา,  (กทม.: โรงพิมพ
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๕๕) หนา ๑๐๒ 
 ๑๖ E.Carrabine et all,  Criminalogy: A Sociological introduction,  (New York: Routledge, 
2004),   p.101 
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๓๒๑ 

criminal economy ซ่ึงกลาวถึงลักษณะอาชญากรรมขามชาติ (Transnational crimes)  ไว ๖ 
รูปแบบดังนี้ ๑) การคาอาวุธ  ๒) การคาอุปกรณนิวเคลียร  ๓) การลักลอบขนสงแรงงานอพยพผิด
กฎหมาย  ๔) การคาผูหญิงและเด็ก  ๕) การคาชิ้นสวนอวัยวะของมนุษย  ๖) การฟอกเงิน  

ยิ่งกวานั้น  ภายใตบริบทยุคหลังสมัยเชนนี้ ผูคนดําเนินชีวิตภายใตสภาวการณท่ีสุมเสี่ยง
เพ่ิมมากข้ึน โดยความเสี่ยงของคนในยุครวมสมัยมักเกิดจากการใชเทคโนโลยีในการสรางความเสี่ยง
แกโลกในรูปแบบใหมๆ เชน นิวเคลียรและมลพิษดานสิ่งแวดลอม  แนวคิดนี้สอดคลองกับงานของ 
Ulrich Beck ท่ีเรียกวา “สังคมเสี่ยงภัย” (Risk Society)๑๗  ซ่ึงมองวาเกิดจากการใชเทคโนโลยี
ทันสมัย ตางจากสังคมยุคกอนท่ีความเสี่ยงเกิดจากภัยธรรมชาติ (in nature) แตปจจุบันความเสี่ยง
เกิดจากฝมือมนุษยและเทคโนโลยีสมัยใหม (Manufactured Risks)  ตัวอยางความเสี่ยง เชน การ
แพรเชื้อโรคเอดส ระเบิดปรมาณู การตัดตอสายพันธุพืช  การโคลนนิ่งสัตวและมนุษย  การทําลาย
ปาไม การเลนเกมคอมพิวเตอรและความสัมพันธแบบใหม  เด็กหลอดแกว  ภายใตสังคมเสี่ยงภัย
ยอมนํามาซ่ึงความเสี่ยงในระดับโลกเชน สงครามปรมาณู อาชญากรรมและมลพิษทางสิ่งแวดลอม 
ดังนั้น คนในสังคมจึงควรใหความสนใจท้ังเรื่องความยุติธรรม ความเสมอภาค การสรางความม่ันคง
ใหเกิดภายใตสังคมความเสี่ยง 
 
๖. บทสรุป 
 อาชญากรรมเปนปรากฎการณทางสังคมอยางหนึ่งท่ีเปนผลมาจากการเปลี่ยนผานทาง
สังคมและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง  การทําความเขาใจอาชญากรรมและตัวผูกระทําผิดจึงยากท่ีจะ
แยกออกจากบริบททางสังคมท่ีบุคคลนั้นเปนสมาชิกอยู  คุณูปการของการใชแนวคิดทางสังคมวิทยา
ในการศึกษาอาชญากรรม  ทําใหผู ศึกษามองเห็นถึงลักษณะโครงสรางทางสังคม (Social 
Structure) และกระบวนการทางสังคม (Social Process) มีผลอยางไรตอพัฒนาการท้ังดานสาเหตุ
และรูปแบบของอาชญากรรมในยุคสังคมรวมสมัยนี้  การเขาใจสภาพบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ท่ีมีผลตออาชญากรรมผานมุมมองทางสังคมวิทยา  จึงทําใหการศึกษาเรื่องอาชญากรรมไมคับแคบ
หรือจํากัดภายใตวงของกรอบกฎหมายเทานั้น  หากแตทําใหผู ศึกษาเกิดการตระหนักวา
ปรากฎการณอาชญากรรมทุกวันนี้เก่ียวของกับพฤติกรรมทางสังคมของผูคนและเปนสวนหนึ่งของ
สังคมภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางหลีกเลี่ยงไมได  
 
๗.  ขอเสนอแนะ 
 การนําเสนอบทความเรื่องแนวคิดทางสังคมวิทยาเก่ียวกับการศึกษาอาชญากรรมสะทอนให
ถึงการพัฒนาองคความรูเพ่ืออธิบายถึงอิทธิพลบริบทในแตละชวงเวลาของการเปลี่ยนผานทางสังคม  
ท่ีมีผลตอการกอตัวและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาชญากรรม  อยางไรก็ดี  การศึกษาอาชญากรรม
ดวยแนวคิดทางสังคมวิทยายังสามารถนําเอาปจจัยและประเด็นทางสังคมอ่ืนๆมารวมพิจารณาไดอีก
                                                           
 ๑๗ Ibid., p. 104 
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๓๒๒ 

มากมาย เปนตนวา การศึกษาความสัมพันธระหวางความแตกตางทางสังคม (Social Devision) 
เชน เรื่องเพศสภาพ  อายุ ชนชั้น เชื้อชาติ กับความไมเทาเทียม (Inequality) ท่ีเก่ียวของกับ
อาชญากรรมและการตกเปนเหยื่ออาชญากรรม (Victimization)  รวมถึงบทบาทสถาบันทางสังคม
(Social Institution) กับอาชญากรรม  เปนตน 
 
 

บรรณานุกรม 
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มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
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อัณณพ ชูบํารุงและอุนิษา เลิศโตมรสกุล.  อาชญากรรมและอาชญาวิทยา.  กรุงเทพมหานคร: โรง
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[บทวิจารณหนังสือ]  : วิชาสุดทายท่ีมหาวิทยาลัยไมไดสอน 
[Book Review] : The Last Subject [University Left Untaught] 

 
กองบรรณาธิการ 

 

 
 
๑. บทนํา 
  “ปริญญา” ท่ีแปลวา “รูรอบ” หรือ “รอบรู” ควรเปนแคกระดาษท่ีไดมาจาก
มหาวิทยาลัย และจัดพิธีมอบใหญโต หรือวาเปนการประกาศความเปนมนุษยอยางสมบูรณผาน
การศึกษาท่ีไดรับ ? หรืออีกนัยหนึ่ง “ปริญญา” จะเปนเพียงแคเครื่องมือ ในการดํารงชีวิตอยางมี
เปาหมายและเจตจํานงมากข้ึน รวมไปถึงอาจเปนเพียง “เสี้ยว” ท่ีจะถูกนําไปใชในการดําเนินท่ีตอง
ดํารงอยูในสังคม ซ่ึงเรียกวา “ชีวิตจริง” เทานั้น   

การศึกษาไมไดจบลงเม่ือ “เรา” เดินออกจากมหาวิทยาลัย หากดําเนินไปอยางไมหยุดยั้ง 
จนกวาจะสิ้นอายุขัยแหงความเปนมนุษย และ “โรงเรียนชีวิต” ก็มักจะเริ่มอยางแทจริง เม่ือพนรั้ว
มหาวิทยาลัย หรือรับปริญญาแลว เหมือนมารก ทเวน (Mark Twain/๑๘๓๕ -๑๙๑๐) เคยกลาวไว
วา “ผมไมเคยยอมใหการไปโรงเรียนมาแทรกแซงการศึกษาของผม” ดังนั้นเพ่ือเปนการสราง
ความเขาใจ สรางมุมมองใหม และปรับ “ทาที” ตอปริญญา อันเปนผลิตผลของการจัดการศึกษาท่ีมี
เปาหมายเพ่ือการพัฒนา หนังสือเลมนี้จะชวยใหคําอธิบายวา “พัฒนา” ท่ีแมไมตองผานระบบ
การศึกษา  ท่ีถือวาเปนกลไกหนึ่งของสังคม แตสามารถท่ีจะเรียนรูมีประสบการณ และสามารถ
สรางสรรคงานท่ีมีคุณคาตอสังคมและโลกได แมในคํานํา [ภิญโญ ไตรสุริยธรรม] ได “ยก” พุทธทาส 
พระหัวกาวหนาท่ีปฏิเสธระบบการศึกษาไปสูการศึกษาตามอัธยาศัยและกลายเปนสวนหนึ่งของ
ระบบการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ จนเปนท่ีมาของการรจนาผลงานชิ้น
อมตะในชื่อ “พุทธโฆษณ” (น.(๑๐)) อยางท่ีผูเขียนนํามาเปนกรอบในการสรางคําอธิบายรวมวา
มันคืออะไร ?  

ช่ือหนังสือ : วิชาสุดทายท่ีมหาวิทยาลัยไมไดสอน 
ผูเขียน/แปล : สฤณี  อาชวานันทกุล 
สํานักพิมพ  : Openbooks   
ปท่ีพิมพ : กุมภาพันธ ๒๕๕๘  / จํานวน ๓๘๑ หนา 
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หนังสือ “วิชาสุดทายท่ีมหาวิทยาลัยไมไดสอน” เปนหนังสือท่ีรวบรวมบทแปลสุนทรพจน
วันรับปริญญาของคนท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกรวม ๒๐ คน อาทิ  Steve Jobe  Bill Gate  Barack 
Obama  Aleksandr  Solzhenitsyn   J.K. Rowling   David  Foster  Wallace เปนตน ท่ีถูก
เชิญมากลาวใหผูจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนําในอเมริกาไดฟง ซ่ึงลวนแลวกลั่นจาก
ประสบการณของการใชชีวิต เหมือนเอาชีวิตของคนท่ีเคยยืนตรงท่ีบัณฑิตจบใหมกําลังยืนอยูและหา
จุดเพ่ือกาวเดินตอไป เขาผูกลาวสุนทรพจนเหลานี้ จึงเปนเหมือนเข็มทิศใหกับชีวิตของบัณฑิต 
พรอมประสบการณของการใชชีวิตผานวิธีการเลาเรื่องตามประสบการณของแตละคน ซ่ึง “กินใจ-
ประทับใจ”  สรางแรงบันดาลใจ และมี “ความเปนสากล”  เปนประโยชน   เพราะบุคคลเหลานี้
ไมไดสอนสูตรสําเร็จใหนักศึกษา แตหลายคนเลือกท่ีจะสะทอนความลมเหลวและมองมันอยาง
สนุกสนาน เขาใจ พรอมปรับทาทีตอชีวิตใหม เปนพลังแหงความสรางสรรค และพลังทางบวกเพ่ือ
กาวขามมันไป ในฐานะชีวิตหนึ่งท่ีจะตองเดินและกาวมันไปขางหนา เพราะในชีวิตจริง “กับดัก” 
ของปริญญา ความรู และคานิยมทางสังคม กลายเปน “กรงขัง” ใหคนในสังคมไมไดพบกับความ
จริงแท และบทสรุปของการใชชีวิตในฐานะเปนชีวิต การศึกษา มหาวิทยาลัย และปริญญา จึง
เหมือนเปน “ชุดความเชื่อ” ท่ีคนแลวคนเลาผานมาและหยิบไปใชจนกลายเปน “สวนหนึ่งของ
ชีวิต” ท่ีเรียกวาปริญญา มหาวิทยาลัย และกลายเปน “แบบสากล” ดังท่ีปรากฏในสังคมไทย เรียน
สูง จะไดเปนเจาคนนายคน คาปริญญากลายเปนคาทางสังคม เปนของประดับ แตไมใช “ประดิษฐ
กรรม” เพ่ือการมีชีวิตท่ีคุณคาหรือประโยชนเยี่ยงมนุษยในสังคมแตประการใด  แลวความหมายของ 
“ชีวิต” และ “ปริญญา” ควรอยูท่ีใด ? หนังสือนี้มีประสบการณของคนเหลานั้นซ่ึงมันอาจคือ
คําตอบ ?  
 
๒. วิชาชีวิต วิชาสุดทาย ท่ีไมมีสอนในมหาวิทยาลัย  

ในหนังสือเลมนี้เปนการวบรวม “สุนทรพจน” ของผูประสบความสําเร็จจากสาขาวิชา
อาชีพท่ีแตกตางกัน แตทุกคนเปนคนท่ีเคยเรียนมหาวิทยาลัย มีท้ังเรียนหนังสือจบและไมจบ แตทุก
คนมีเปาหมายของชีวิตท่ีแตกตางกัน การนํามาเลาแบงปนในหนานี้จึงเปนการ “หยิบ” จับบางสวน
เพ่ือสะทอนใหเห็นวาจริง ๆ แลวการศึกษาเปนสวนหนึ่งของชีวิต แตในหลาย ๆ ครั้ง เราจะเห็น
หลายคนใชชีวิตท้ังชีวิตเปนสวนหนึ่งของการศึกษา มันจึงอยูท่ีมุมมองและความเขาใจพรอมการ
อธิบายและตีความตอ “การศึกษา” มหาวิทยาลัย และปริญญา ในจํานวนผูกลาวสุนทรพจน สวน
หนึ่งเรียนไมจบมหาวิทยาลัย แตเขาเหลานั้นใชการเรียนรูอยูตลอดเวลาและนําวิชาท่ีเรียนไปเปน
สวนหนึ่งในการใชชีวิต หลายคนเรียนจบและใชศาสตรของการศึกษานั้นไปยังชีพและดําเนินชีวิต 
และเรียนรูเพ่ิมเติมนอกเหนือจากวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยมาแตตน จนเปนคนตนคนพรอมมา
แบงปนปรากฏดังในหนังสือสุนทรพจนนี้ โดยเขาเหลานั้นมีเหมือนกันคือ ไมมีสูตรสําเร็จของการใช
ชีวิต เพราะมันคือชีวิต  ในฐานะท่ีชีวิตตองกาวเดิน ขับเคลื่อน กาวไปอยางเหมาะสม  เพราะมันคือ
สูตรสําเร็จของทุกคนท่ีจะไดยกมากลาวไวเปนกรณีศึกษา  
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Steve Jobs เจาของวาทะในสุนทรพจนท่ีวา "อยาท้ิงความกระหาย อยาคลายความซ่ือ" 

ทําไมเขากลาวอยางนั้น หรือคิดอยางนั้น ?  
สตีฟ จ็อบส ผูกอต้ัง ประธานกรรมการ และซีอีโอของบริษัทแอปเปล อดีตเคยเปนซีอีโอ

ของบริษัทพิกซาร แอนิเมชั่น จนกระท่ังถูกซ้ือกิจการโดยบริษัทวอลท ดีสนีย ในป ๒๐๐๖ จ็อบสมี
สวนสําคัญในการผลักดันใหคอมพิวเตอรสวนบุคคลเปนท่ีนิยมอยางแพรหลายดวยคอมพิวเตอรยี่หอ 
"แมคอินทอซ" หลังจากท่ีความขัดแขงกับคณะกรรมการบริษัทนําไปสูการถูกบีบใหออกจาก
แอปเปลในป ๑๙๘๕ ตอมาจ็อบสไดกอต้ังบริษัท NeXT ซ่ึงเนนการพัฒนาระบบประมวลผลสําหรับ
การศึกษาและภาคธุรกิจ การเขาซ้ือกิจการ NeXT ของแอปเปลในป ๑๙๙๗ นําจ็อบสกลับมาสู
บริษัทท่ีเขารวมกอต้ัง และไดดํารงตําแหนงซีอีโอของแอปเปลนับจากนั้นเปนตนมา... 

ประโยคเริ่มของสุนทรพจนของเขาเม่ือ ๑๒ มิถุนายน ๒๐๐๕/๒๕๔๘ ท่ี Stanford 
University 

“....ผมรูสึกเปนเกียรติอยางย่ิงท่ีไดมาคุยกับนองๆ ทั้งหลายในวันจบการศึกษาจากหนึ่ง
ในมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในโลก ผมเองไมเคยเรียนจบปริญญา ตรงนี้เปนกาวท่ีใกลท่ีสุดแลวของ
ผม วันนี้ผมอยากเลาเรื่องจากชีวิตจริงของผมใหนองๆ ฟงสามเรื่อง ไมมีอะไรมากมายครับ แค
สามเรื่องเทานั้น....(๑)  เรื่องแรกเปนเรื่องของการเช่ือมจุด  (๒)  เรื่องท่ีสองของผมเปนเรื่อง
เก่ียวกับความรักและการสูญเสีย (๓) เรื่องท่ีสามของผมเก่ียวกับความตาย....” (น.๑๖) 

ส่ิงท่ีจ็อบส พูดในท่ีประชุมนั้นไดสะทอนออกมาเปนแนวคิดในการใชชีวิตหลังเขาออกจาก
มหาวิทยาลัยไป ในฐานะท่ีเขาเองเปนผูใชชีวิต เขาเลาถึงประสบการณชีวิตของความไมลงตัว 
เก่ียวกับพอแมบุญธรรม และความจริงท่ีอาจไมใชความจริงท่ีจะตองยอมรับ “พอแมบุญธรรม” 
เรียนไมจบปริญญา ท้ังท่ีแมท่ีแทจริงพยายามสืบหาคนท่ีตองจบปริญญา “...แมอยากใหผมเปน
ลูกบุญธรรมของคนท่ีจบปริญญา...” (น.๑๗) เพ่ือรับอุปการะ “จ็อบส” ในวัยเยาว แตความจริง
เหลานั้นกลายเปนจุดเชื่อมทําใหชีวิตท่ีเหมือนจะสมบูรณ แตกลายเปนความไมสมบูรณ แตมันก็คือ
ความลงตัวและเปนบทสรุปท่ีมีคําอธิบายตอการใชชีวิตอีกจํานวนมาก ในวัย ๑๗ ปเขาไดไปเรียน
หนังสือ แตการเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยไมไดเปนคําตอบสุดทายสําหรับชีวิตเขา เม่ือเขาพบ
ความจริงวา “...พอแมผูใชแรงงานของผมตองใชเงินเก็บเกือบท้ังหมด เพ่ือสงผมเรียน หลังจาก
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เรียนได ๖ เดือน ผมก็มองไมเห็นประโยชนของมันอีก ผมไมรูวาผมตองการอะไรจากชีวิตและผม
ก็ไมรูวาปริญญาจะชวยหาคําตอบใหผมไดยังไง..." (น.๑๗) ความจริงของการศึกษาท่ีเรียกวา
มหาวิทยาลัยและปริญญาอาจไมใชคําตอบของการเรียน “จ็อบส” ตัดสินใจลาออกเพ่ือลดภาระทาง
บานและเปาหมายท่ีเขาเองก็ยังเลือนลางกับการเรียนนั้น เขาบรรยายความรูสึกตอนนั้นไววา “...
นาทีท่ีผมลาออก แปลวาผมไมตองไปเรียนวิชาท่ีผมไมสนใจอีกตอไป และไปนั่งเรียนแบบไมเอา
คะแนนในวิชาท่ีนาสนใจแทน...” (น.๑๘) การศึกษาตามอัธยาศัยกลายเปนการเรียนรูท่ีตรงกับ
ความตองการและความพอใจ “จ็อบส” ไดใชความรูเหลานั้นทําในสิ่งท่ีรัก   ดังท่ีเขากลาวไววา “....
ผมโชคดีท่ีคนพบงานท่ีผมรักตั้งแตอายุยังนอย ผมกับวอช กอตั้งแอปเปลในโรงรถของพอแมผม
ตอนผมอายุย่ีสิบ  เราทํางานกันหนักมาก ภายใน ๑๐ ป แอปเปลขยายจากแคเราสองคนใน
โรงรถ เปนบริษัทมูลคากวาสองพันลานเหรียญท่ีมีพนักงานกวาส่ีพันคน...”(น.๒๐) แต
สถานการณแหงความสําเร็จก็พลิกผันเม่ือ “...หนึ่งปกอนหนาท่ีผมจะอายุเต็มสามสิบ แลวผมก็ถูก
ไลออก...จากบริษัทท่ีเรากอตั้งมาเองกับมือ...” (น.๒๐)  

เช่ือมไปจุดท่ี ๒ ไดเรียนรูประสบการณชีวิต ลองผิดถูกมาดวยตัวเองจนกระท่ังมันไปถึง
จุดสูงสุด เขากลับกลายเปนผูลมเหลวในอาณาจักรท่ีเขาสรางข้ึน เขาเลาถึงตรงนี้วา “มันหดหู” 
เศรา ผิดหวัง เขาใชคําอธิบายนี้วา “...ผมเปนตัวอยางของความลมเหลวท่ีโดงดัง...” (น.๒๑) 
ความรูสึกเหลานี้กลายเปนความทดทอ “...ชวงหนึ่งผมคิดขนาดหนีไปจากวงการ...”  แตความ 
“กระหาย” และ “ความเช่ือ” ไดกลายเปนพลังใหเขากลับมายืนในจุดท่ีเขาเคยพลาดและพัฒนา
มันตอไปได  “...แตเม่ือเวลาผานไป ผมก็เริ่มคิดใหมไดอยางชา ๆ วาผมยังรักในส่ิงท่ีผมทําอยู 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนท่ีแอปเปลไมไดเปล่ียนแปลงความรูสึกนี้เลย ผมถูกไลออก แตผมยังมีความรักอยู นั่น
มันทําใหผมตัดสินใจเริ่มตนใหม...” (น.๒๑) พรอมกับความสําเร็จท่ีกลับคืนสูแอปเปลท่ีเขาเคย
สรางไว  และเรื่องสุดทาย “ท่ีสุดของชีวิต” เขาเลาถึงความตายท่ีมาเยือน เม่ือหมอตรวจพบวาเขา
เปน “มะเร็ง” การเปนมะเร็งคงไมใชสาระเสียทีเดียวแตทาทีตอชีวิตและความตายของ “จ็อบส” 
นาจะเปนเกณฑในการอธิบายไดวา “...ความสํานึกวาผมจะตองตายในไมใชเปนเครื่องมือสําคัญ
ท่ีสุดท่ีผมรูจัก ท่ีผมใชในการตัดสินใจสําคัญ ๆ ของชีวิต เพราะเกือบทุกส่ิงทุกอยาง ไมวาจะเปน
ความคาดหวัง ความภูมิใจ ความกลัวการหนาแตกและความผิดพลาดท้ังหลาย ลวนไมมี
ความหมายอะไรเลย เม่ือเทียบกับความตาย เหลือเพียงส่ิงท่ีสําคัญจริง ๆ เทานั้น มรณานุสติ
เปนวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีผมรู ท่ีจะหลุดพนจากบางความคิดท่ีวา เรามีอะไรตองเสีย เราทุกคนเปลา
เปลือยอยูแลวครับ ไมมีเหตุผลอะไรท่ีเราจะไมทําตามส่ิงท่ีใจเราตองการ...” (น.๒๓) แขกท่ีไมได
รับเชิญในชื่อ “มะเร็ง” เปนแขกท่ีไมไดรับเชิญ แตเขามองมันเปนเพียงปรากฏการณและเปนสวน
หนึ่งของชีวิต ท่ีจะตองกาวผานและอยูกับมันอยางมีความสุข เขานิยามเหตุการณนั้นไววา “...ความ
ตายเปนส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีธรรมชาติใหเรามา เปนผูนําความเปล่ียนแปลงกําจัดของเกาเพ่ือสละพ้ืนท่ี
ใหกับของใหม...” (น.๒๕)  

เม่ือเขามีนิยามของชีวิตและประสบการณชีวิตเชนนั้น ในทายของสุนทรพจน เขาใหคํา
นิยามของชีวิตในมุมท่ีวา “...เวลามีจํากัด...” ดังนั้น “...อยาทําใหเปลาประโยชนดวยการใชชีวิต
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ของคนอ่ืน อยาตกเปนทาสของกฎเกณฑ นั่นคือการใชชีวิตตามความคิดเห็นของคนอ่ืน...จงมี
ความกลาท่ีจะเดินตามส่ิงท่ีหัวใจและสัญชาติญาณเรียกรอง...” (น.๒๕) แลวเขาก็เลาตอไปอีกวา 
“...กลางทศวรรษ ๑๙๗๐ ตอนนั้นผมมีอายุเทานอง ๆ ตอนนี้  ปกหลัง (แคทตาล็อก) ของเลมนี้
เปนรูปถนนแถวชนบทยามเชา...ใตรูปเขียนไววา “อยาท้ิงความกระหาย อยาคลายความเช่ือ”
แลวผมก็ใชประโยคนี้เปนคติประจําใจมาตลอด...” (น.๒๖) เขาเลามันเปนชีวิตและการเรียนรูชีวิต 
ความพรางพรายของเงาตา ความปรารถนาท่ีไมมีกําหนดและสิ้นสุด ไดกลายเปนพลังสงตอและถูก
เลาอยูในหนังสือนี้ พรอมกับบทสรุปของนิยามวาทะของเขาวา “Stay Hungry, Stay Foolish”   

 

 
Bill Gates เจาของวาทะท่ีวา  "จงตอกรกับความไมเทาเทียมอันรายกาจ" ท่ีกลาวไว

เม่ือ ๗ มิถุนายน ๒๐๐๗/๒๕๕๐  ท่ี Harvard University  กับมุมมองชีวิตท่ีกาวผานและ
กลายเปนแนวคิดท่ีสําคัญหลังจากท่ีเขากาวมาสูความสําเร็จพรอมต้ังมูลนิธิ Bill & Melinda Gates 
Foundation พรอมมอบสินทรัพยกับการเริ่มตนของมูลนิธิ กวา ๒๘๐๐ ลานบาท  ท่ีมีเปาหมาย
เพ่ือชวยเหลือสังคมบนฐานความเชื่อท่ีวา “ความเทาเทียมกันของมนุษย” คือเปาหมายและหัวใจ
สําคัญ เขาคิดอยางไรในสุนทรพจนท่ีเขากลาว ?  

บิล เกตส (ค.ศ. ๑๙๕๕-) ผูกอต้ังบริษัทไมโครซอฟท บริษัทซอฟตแวรยักษใหญท่ีมีคนใช
ผลิตภัณฑมากท่ีสุดในโลก แมวาจะเห็นนักพัฒนาซอฟแวรผูมีคนนิยมยกยองจํานวนมาก แตเกตสก็
ถูกคนในวงการจํานวนมากกลาวหาวาใชอํานาจผูกขาดโดยไมเปนธรรมเพ่ือกีดกันคูแขง ในเดือน
มิถุนายน ๒๐๐๖ เกตสประกาศลาออกจากงานประจําในไมโครซอฟท แตยังดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการบริษัท เพ่ืออุทิศเวลาใหกับการทํางานการกุศล ผานมูลนิธิท่ีเขากอต้ังรวมกับภรรยาในป 
๒๐๐๐ หลังจากท่ีเขาลาออกจากมหาวิทยาลัยฮารวารดกลางคันในป ๑๙๗๕ เกตสก็ไดรับปริญญา
เอกกิตติมศักด์ิฮารวารดในป ๒๐๐๗ ปท่ีเขารับคําเชิญมากลาวสุนทรพจนวันรับปริญญา  

“...ผมรอนานกวาสามสิบปเพ่ือจะพูดวา พอครับผมบอกพอเสมอวาผมจะ
กลับมาเรียนใหจบ..." 

 

 ประโยคเริ่มของการแสดงสุนทรพจนในการรับปริญญาดุษฎีกิตติมศักด์ิของเขาในครั้งนั้น 
นัยหนึ่งอาจเปนการยืนยันวา “ชีวิต” ตองกาวเดินแมไมจบการศึกษา การผานเวลากวา ๓๐ ป เปน
การสะทอนมุมคิดประสบการณและการเดินทางอยางเหมาะสม เขาเองในฐานะท่ีเดินทางมาอยาง
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ยาวนานไดสะทอนมุมคิดและประสบการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง หลังจากท่ีเขาหันมาดําเนินกิจกรรม
เพ่ือสังคมผานมูลนิธิท่ี Bill Gates และภรรยาจัดต้ังข้ึน ทําใหเกิดแนวคิดและประโยคท่ีเขายอมรับ
เองวา ไมเคยคิดและเคยมีสอนในมหาวิทยาลัย “...ผมออกจากมหาวิทยาลัยโดยแทบไมรูเลยวา
เยาวชนหลายลานคนถูกโกงโอกาสดานการศึกษาในประเทศเรานี่เอง..และผมก็ไมรูอะไรเลย
เก่ียวกับคนหลายลานคนท่ีอยูกับความแรนแคนเหนือคําบรรยายและโรครายตาง ๆ ในประเทศ
กําลังพัฒนา...เวลาผานไปหลายสิบปกวาผมจะรูเรื่องนี้...” (น.๓๖) พรอมประโยคเสริมความวา 
“...ผมออกจากฮารวารดโดยไมเคยตระหนักถึงความไมเทาเทียมกันอันรายแรงในโลกใบนี้ ความ
เหล่ือมลํ้าอันนาตระหนกของสุขภาพ ความร่ํารวย และโอกาสท่ีกดทับใหคนหลายลานคนตองใช
ชีวิตอยางส้ินหวัง...” (น.๓๕) 
 ดังนั้นหลังจากท่ีเขาออกจากมหาวิทยาลัย และใชชีวิตในแบบคนทํางาน มุมมองตอความรู 
มุมมองตอปริญญาของเขาเปลี่ยนไป เปนมุมมองท่ีอาจไมเคยมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
ดังท่ีเขาเองกลาวถึงท่ีวา “...ฮารวารดควรสนับสนุนใหคณาจารยพุงเปาไปท่ีความไมเทาเทียมกัน
ท่ีรายแรงท่ีสุดในโลกหรือไม ? ควรหรือไมท่ีนักเรียนฮารวารดจะไดเรียนเก่ียวกับความเขมขน
ของความยากจนในโลก...ความอดอยากอันแพรหลาย ปญหาขาดแคลนน้ําดื่มท่ีสะอาด 
เด็กผูหญิงท่ีไมไดไปโรงเรียน...เด็ก ๆ ท่ีตายดวยโรครายท่ีเรารักษาได...”  
 ควรหรือไมท่ีกลุมคนท่ีมีอภิสิทธิ์ท่ีสุดในโลกจะไดเรียนรูเก่ียวกับชีวิตของกลุมคนท่ีไรสิทธิ์
ท่ีสุด ? ...” เปนประโยคท่ีเขากลาวไวดวยความรูสึกคาดหวังตออนาคตโดยมีหมุดหมายเปนชีวิตอ่ืน
ท่ีดีข้ึน ผานการมองอดีตท่ีผานมากับเวลาท่ีลวงเลยมาจนกระท่ังปจจุบัน 
 ท้ังเขาเองก็คาดหวังวาการออกจากมหาวิทยาลัยในฐานะผูจบการศึกษาจะกลายเปน
ประสบการณการเรียนรูและปริญญาของการดําเนินชีวิตและกลับมายืนตรงจุดนี้ในอีกสามสิบป
ขางหนาเพ่ือมาบอกเลาประสบการณนอกหองเรียนอยางท่ีเขากําลังทําอยู“....อยาปลอยใหความ
ซับซอนหยุดคุณไวกับท่ี จงทําตัวเปนนักเคล่ือนไหว จงตอกรกับความไมเทาเทียมอันรายกาจ 
การทําแบบนี้จะกลายเปนประสบการณอันย่ิงใหญเรื่องหนึ่งในชีวิตคุณ...” (น.๔๘) 
 “...ผมหวังวาพวกคุณจะกลับมาท่ีฮารวารดในอีกสามสิบปขางหนา และครุนคิดถึงสิ่งท่ี
พวกคุณทําดวยพรสวรรคและพลังงานท่ีมี ผมหวังวาคุณจะวัดตัวเองไมใชดวยความสําเร็จในอาชีพ
การงานเพียงอยางเดียว แตวัดดวยระดับผลสําเร็จของความพยายามท่ีจะลดทอนความไมเทาเทียม
กันท่ีฝงรากลึกท่ีสุดในโลก  และวัดดวยระดับความดีท่ีคุณทําตอเพ่ือนมนุษยในอีกซีกโลกหนึ่งผูไมมี
อะไรเหมือนคุณเลยยกเวนความเปนมนุษย....” (น.๔๙) 
 เปนประโยคท้ิงทายของ Bill Gate ในการกลาวสุนทรพจนครั้งนั้น อันมีท่ีมาจาก
ประสบการณตรงพรอมความคาดหวังตอการจัดการศึกษา คนจัดการศึกษา และผูท่ีไดรับการศึกษา 
(บัณฑิตใหม) ผานมุมมองและประสบการณท่ีเขามี ท้ังคาดหวังวาจะมีผลเปนการเปลี่ยนแปลง เปน
ความเสมอภาค เทาเทียมของมนุษยในสังคมโลกนี้    
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David Foster Wallace กับวลีท่ีวา  "คุณคาท่ีแทจริงของการศึกษา" เปนประโยคสุนทร

พจนท่ีเขากลาวในวันรับปริญญา Kenyon University เม่ือ ๒๑ พฤษภาคม ๒๐๐๕/๒๕๔๘ 
เดวิด ฟอสเตอร วอลเลช (เกิดป ๑๙๖๒/๒๕๐๕) นักเขียนนวนิยายเรื่องสั้น และบทความ

ชาวอเมริกัน โดงดังจากนวนิยายขนาดยาวเรื่อง Infinite Jest (การลอเลียนไมสิ้นสุด) ซ่ึงตีพิมพในป 
๑๙๙๖ ขณะท่ีเขามีอายุเพียง ๓๓ ปเทานั้น ปจจุบันวอลเลช เปนอาจารยสอนภาษาอังกฤษประจํา
วิทยามาโมนา และผลิตงานเขียนออกสูสายตาสาธารณชนอยางตอเนื่อง 

ในหนังสือใหขอมูลเขาเริ่มประโยคสุนทรพจนดวยนิทานท่ีวา 
/...ลูกปลาสองตัวกําลังวายน้ําอยู เจอปลาอาวุโสกวาตัวหนึ่งวายสวนกัน ปลาอาวุโสผงก

หัวใหพวกมันนิดหนึ่งแลวถามวา "อรุณสวัสด์ิไอหนู น้ําเปนไงบาง?" ลูกปลาไมตอบแตวายตอไป ซัก
พักตัวหนึ่งหันมามองหนาเพ่ือนแลวถาม "เฮย ไอ "น้ํา" นี่มันคืออะไรวะ?!?"…/ (น.๕๖) 

โดยนิยามของประโยคนี้เขาตองการสื่อถึง “วิธีคิด”หรือ “การสอนวิธีคิด” ท่ีมหาวิทยาลัย
อาจสอน แตไมไดสอนมากเทากับความรูในศาสตรหรือวิชานั้น ๆ เพราะเขาเชื่อวาสถาบันการศึกษา
อันมีชื่อเสียง หลักสูตรท่ีมีความพรอม อาจสอนอยูแลวแตเขาก็มองตอไปวา “...ความรูเรื่องการใช
ความคิดท่ีเราไดรับในโรงเรียนแบบนี้มันไมคอยเก่ียวกับสมรรถภาพในการใชความคิด เทาไหร 
แตเก่ียวกับ ความรูวาจะเลือกคิดเรื่องอะไร มากกวา...” (น.๕๘)  ซ่ึงความหมายนี้เชื่อมโยงไปถึง
วา “...การเรียนรูวิธีควบคุมตัวเรา วาใหคิดอะไร และคิดอยางไร มันหมายถึงการใหเรามี
จิตสํานึก และมีสติพอท่ีจะเลือกวาเราจะใหความสนใจกับอะไร และจะสรางความหมายจาก
ประสบการณตางๆ ไดอยางไร...” (น.๖๒)  ดังนั้นประโยคทักทายของเขาจึงมุงเสมอวิธีคิดวาเม่ือผู
ท่ีจะออกจากรั้วมหาวิทยาลัยสาระสําคัญอยูท่ีการคิดและวิธีคิดไมใชปริญญาและความรูท้ังหมดท่ี
ไดรับจากการศึกษา  

นิทานเรื่องท่ี ๒ ของ เดวิด ฟอสเตอร วอลเลช ในสุนทรพจนครั้งนั้นเขาเลาวา 
“.... มีชายสองคนนั่งกินเหลากันอยูในบารท่ีอยูไกลกลางปาในอลาสกา คนหนึ่งเปนคน

คริสตท่ีเครงศาสนา อีกคนไมเชื่อวาพระเจามีจริง สองคนนี้กําลังเถียงกันวา พระเจามีจริงหรือเปลา 
แบบเอาเปนเอาตายชนิดท่ีปกติเบียรตองลวงคอไปแลวชัก ๔ เหยือก คนท่ีไมเชื่อในพระเจาก็พูด
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ข้ึนมาวา “นี่คุณ ไมใชวาผมไมมีเหตุผลอะไรเลยนะท่ีจะเชื่อวาพระเจาไมมีจริง ไมใชผมไมเคยลอง
สวดภาวนาอะไร เดือนท่ีแลวนี่เองผมตกอยูทามกลางพายุหิมะหนัก พลัดจากแคมป หลงทาง มอง
อะไรไมเห็น แลวตอนนั้นอุณหภูมิประมาณติดลบหาสิบได ผมก็เลยลองคุกเขาลงแลวก็ตะโกนวา "ขา
แตพระเจา ถาพระเจามีจริง ตอนนี้ขาหลงทางกลางพายุหิมะ ขาตองตายแนๆ ถาทานไมชวย"  

เลาถึงตอนนี้ชายผูเครงศาสนาก็จองอีกคนดวยความฉงน "อาว ง้ันคุณก็ตองเชื่อในพระ
เจาแลวสิ เพราะคุณรอดชีวิตมานั่งอยูนี่ไง" ชายอีกคนกลอกตายักไหล "เปลาเลย แคมีเอสกิโมสอง
คนบังเอิญเดินผานมา ชี้ทางไปแคมปใหผมก็แคนั้น" 

ประสบการณ และมุมมองเฉพาะ เปนสิ่งท่ีมนุษยเรียนรูและหยิบจับมาใชประโยชน ความ
เชื่อจึงเปนสวนหนึ่งของการศึกษา เขาใชคําวา “วิธีมองโลก” ของชายท้ัง ๒ คน และไมควรใชคําวา 
“ถูก-ผิด” หรือ “ดี-ไมดี” เพราะเม่ือถึงท่ีสุดชีวิตตองกาวเดินทางไปขางหนา เพราะมิฉะนั้นจะ
กลายเปน “...ความม่ันใจท่ีไรเหตุผล ความคับแคบทางความคิดท่ีแนนหนาเสียจนนักโทษไมรูวา
ตัวเองถูกจองจํา...” (น.๖๐)  
 นอกจากนี้เขายังมองถึงเสรีภาพ แตเปนเสรีภาพท่ีจะทําใหมนุษยผูไดรับการศึกษาพัฒนา
ตนเองไปสูความอิสระ ซ่ึงไมใช “...เสรีภาพท่ีทําใหมนุษยเปนนายแหงอาณาจักรขนาดเทาหัว
กะโหลกตน...เดียวดายในศูนยกลางแหงจักรวาล...”(น.๗๑) เพราะถาเปนอยางนั้นมันคงคับแคบ
และต้ืนเขินเกินไปในทัศนะของเขา โดยเขาใหความสําคัญกับเสรีภาพท่ีวา “...เสรีภาพท่ีสําคัญ
จริงๆ นั้นตองใชสติ ความสนใจ วินัย และความสามารถท่ีจะเอาใจใสตอผูอ่ืน และเสียสละเพ่ือ
คนอ่ืนซํ้าแลวซํ้าเลา ดวยการทําส่ิงเล็กๆ นอยๆ ท่ีไมนาตื่นเตน ไมเวนวันของชีวิต นี่คือเสรีภาพ
ท่ีแทจริง นี่คือความหมายของ "ผูมีการศึกษา" (น.๗๒) ดังนั้นบทเริ่มของหนังสือนี้โปรยประโยค
ของเขาท่ีวา "คุณคาท่ีแทจริงของการศึกษา" เทากับเปนการยืนยันวาการศึกษาตองนํามาซ่ึง
อิสรภาพ และอิสรภาพนั้นตองเปนเปาหมายของการศึกษาท่ีแทจริง....พรอมประโยคท้ิงทายในการ
กลาวสุนทรพจนท่ีวา “...การศึกษาเปนส่ิงท่ีใชเวลาช่ัวชีวิต และมันเริ่มข้ึนแลว ณ บัดนี้....” (น.
๗๓) 

 

 
Barack Obama  เจาของประโยคสุนทรพจนท่ีวา “...จงทําใหเรากลับมาเช่ือมันอีกครั้ง

หนึ่ง...”  เม่ือ ๒๕ พฤษภาคม ๒๐๐๘/๒๕๕๑ ท่ี Wesleyan University 
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Barack Obama  (ค.ศ.๑๙๖๕-ปจจุบัน) ประธานาธิบดีคนท่ี ๔๔ ของสหรัฐอเมริกา และ
ประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของประเทศมีพอเปนชาวเคนยาผิวสี แมเปนชาวอเมริกันผิวขาว หลังจาก
จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย โอบามาไปทํางานเปน NGO ในยานชุมชนคนยากจนของ
กรุงชิคาโกเปนเวลา ๓ ป กอนจะเขาเรียนปริญญาโทดานกฎหมายท่ีมหาวิทยาลัยฮารวารด 
 หลังจากท่ีเขาเรียนจบดวยดีกรีบรรณาธิการผิวสีคนแรกของวารสาร Harvard Law 
Review วาความใหกับเหยื่อของการลําเอียงในท่ีทํางานและยานชุมชน และสอนกฎหมายท่ี
มหาวิทยาลัยชิคาโก เสนทางการเมืองของเขาเริ่มตนจากการชนะการเลือกต้ังเปนวุฒิสมาชิกในสภา
มลรัฐอิลลินอยสตอมาก็ชนะการเลือกต้ังสูวุฒิสภาระดับชาติ ฉายแววนักการเมืองดาวรุงจากการ
กลาวสุนทรพจนในท่ีประชุมใหญพรรคเดโมแครตป ๒๐๐๔ 

โอบามามากลาวสุนทรพจนชิ้นนี้ในวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเวสเลียน ราวหาเดือน
กอนจุถึงวันเลือกต้ังประธานาธิบดี   

โอบามา เลาเรื่องชีวิตของตนเองในวัยเยาว การไปใชชีวิตในอินโดนีเซียและความ
รับผิดชอบของ “แม” กับการเลี้ยงดูเขาในวัยเยาว จนกระท่ังโอบามาเรียนจบและใชชีวิตในฐานะ
คนทํางาน พรอมประโยคบอกเลาของคนทํางานท่ีวา “...การรับใชสังคมนั้นทําไดหลายวิธีและเปน
ท่ีตองการอยางย่ิงยวด...” (น.๒๔๘) พรอมชี้ตอไปอีกวา “...ผมขอใหพวกคุณเสาะหาโอกาส
เหลานี้เม่ือพวกคุณไปจากท่ีนี่ อนาคตของพวกคุณข้ึนอยูกับมัน...” (น.๒๔๙) การปลุกเราให
บัณฑิตเปน “ผูรับใช” ดวยความเสียสละในงาน ในประเทศชาติ และเจตนารมณของสวนรวมเปน
หัวใจของสุนทรพจน ซ่ึงในตอนทายเขาไดสรุปตอความมุงม่ันท่ีเขามี เพ่ือสงตอไปยังบัณฑิตเหลานั้น
วา “...ถาคนคนหนึ่งสามารถทําอะไรไดมากมายและนําความเปล่ียนแปลงมาสูชีวิตของคน
จํานวนมากเราแตละคนก็สามารถทําในส่ิงท่ีเราทําไดดวยเชนกัน แนนอนวาถาประวัติการรับใช
ชาติของทานและเรื่องราวของทานสามารถปรับเปล่ียนเรื่องราวของเมริกาไปช่ัวนิรันดร การรับ
ใชชาติของพวกเราทุกคนรวมกันก็สามารถปรับเปล่ียนชะตากรรมของคนรุนนี้ได อยางนอยท่ีสุด 
ตัวอยางท่ียังหายใจของทาน เรียกรองใหเราแตละคนพยายาม...นั่นคือหนทางท่ีเราจะเดินหนา
งานท่ีเราจําเปนตองทํา และทําใหพันธกิจของความยุติธรรมดํารงอยูช่ัวกาลนาน...” (น.๒๕๔-
๒๕๕) 

บารัก โอบามา เขากลาวกอนการเลือกต้ังในการเปนประธานาธิบดีในครั้งแรก และผลเขา
ชนะการเลือกต้ังและเขารับตําแหนงประธานาธิบดีอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ค.ศ. 
๒๐๐๙ พรอมกับพันธกิจแหงรัฐภายใตความเชื่อท่ีวา “จงทําใหเรากลับมาเช่ือม่ันอีกครั้ง”  
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J.K. Rowling กับประโยคสุนทรพจนท่ีนาจดจําวา “...ประโยชนทางออมของความ

ลมเหลวและความสําคัญของจินตนาการ...” เม่ือ ๕ มิถุนายน ๒๐๐๘/๒๕๕๑ ท่ี Harvard 
University 

โจแอนน แคเธอรีน โรวล่ิง (เกิดป ๑๙๖๕/๒๕๐๘) นักเขียนชาวอังกฤษผูประพันธ Harry 
Potter ซีรีสหนังสือเยาวชนท่ีมียอดจําหนายกวา ๔๐๐ ลานเลม กลายเปนชุดหนังสือท่ีขายดีเปน
อันดับสามในประวัติศาสตร รองจากคัมภีรไบเบิล (๒.๕ พันลานเลม) และ สรรนิพนธเหมาเจอตุง 
(๘๐๐ ลานเลม) และไดรับการยกยองวาเปนหนังสือท่ีทําใหเด็กๆ หันมาสนใจการอานมากท่ีสุดใน
ประวัติศาสตรการพิมพ 

เจ.เค. เขียน Harry Potter เลมแรกจนจบขณะวางงานเธอเลี้ยงลูกสาวตัวคนเดียว และยัง
ชีพดวยเช็คสังคมสงเคราะหมูลคา ๗๐ ปอนดตอสัปดาห อาศัยอยูในแฟลตท่ีสกปรก มีหนูชุกชุม จน
ตองนําลูกไปเลี้ยงท่ีรานกาแฟของนองเขยทุกวันหลังจากท่ีถูกปฏิเสธจากหลายสํานักพิมพ ในท่ีสุด 
Harry Potter เลมแรกก็ไดรับการตีพิมพในป ๑๙๙๗ ดวยยอดพิมพไมถึง ๑,๐๐๐ เลม กอนจะสราง
ปรากฏการณในอเมริกาในปตอมา และแพรสะพัดไปท่ัวโลก จนปจจุบันไดรับการแปลแลว ๖๕ 
ภาษา 

ในหนังสือ เจ.เค โรลลิ่ง ใหน้ําหนักและความสําคัญกับจินตนาการ ประสบการณและความ
ลมเหลว เธอเลาเรื่องของเธอถึงความลมเหลวท้ังชีวิตการแตงงาน “...ชีวิตคูท่ีแสนส้ัน...ฉันไมมีงาน
ทํา ตองเล้ียงลูกคนเดียว และจนเทาท่ีจะจนไดในประเทศอังกฤษสมัยใหมโดยท่ียังไมกลายเปน
คนจรจัด...” (น.๒๑๖)    

ความลมเหลว ไมประสบผลสําเร็จจึงเปนบทพิสูจนการใชชีวิตของเธอ “...ฉันไดเรียนรูเรื่อง
สําคัญอะไรบางในชวงเวลา ๒๑ ป...” (น.๒๑๓)  พรอมเลาเปนประสบการณเพ่ือเปรียบเทียบ
มุมมองเปนความสําเร็จ ลมเหลว และการกลัวตอความลมเหลวของคนท่ีประสบความสําเร็จทาง
การศึกษา และในแรงผลักเหลานั้นผานประสบการณของคนท่ีเคยลมเหลว จึงเปนความลมเหลวท่ี
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สรางแรงกระตุนเรา ท่ีมันมาพรอมประสบการณ การกาวผานและการกลืนกลายตออดีตอันเจ็บปวด
เหลานั้น จนไดบทสรุปออกมาจากประสบการณในสุนทรพจนอันนาฟงนั้นวา  
 “...พวกคุณอาจจะไมลมเหลวเทาฉัน แตการลมเหลวบางเปนบางครั้งเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียง
ไมไดของชีวิต ไมมีทางท่ีใครจะใชชีวิตโดยท่ีไมเคยลมเหลวกับอะไรเลย ยกเวนในกรณีท่ีคุณใช
ชีวิตอยางระมัดระวังเสียจนคุณไมเกิดมาเลยจะดีกวา ซ่ึงในกรณีนั้นก็เทากับคุณลมเหลวโดย
อัตโนมัติ...” 
 เธอพยายามใหคําอธิบายวา “ความกลัว” เปนมายาภาพหนึ่งท่ีทําใหความสําเร็จและความ
ลมเหลวตางกันเพียงแคเสนท่ีพาดผานเทานั้นเอง 
 “...มนุษยสวนใหญมีความกลัว เปนฐานภายใตจิตและในความกลัวเหลานั้นไดกอใหเกิด
ความกลาท่ีจะตอสูกับความกลัวนั้น แตมีไมนอยไดใชความกลัวเปนกรอบท่ีไมอาจกาวขามหรือ
ขามพนไปได....” (น.๒๑๗) 
 เธอพยายามใชคําอธิบายผานคําวา “ชีวิตจริง” และ “จินตนาการ” รวมไปถึง “การกาว
ผาน” เพ่ือไปใหถึงกับความจริงเหลานั้น เชน การลงเรียนในวิชาท่ีพอแมชอบ แตไปเรียนจริงในวิชา
ท่ีตัวเองชอบ เธอสรางจินตนาการและความมุงหวังดวยตัวเอง  “...จินตนาการ...สรางชีวิตฉัน
ข้ึนมาใหม...” และเธอเห็นวาจินตนาการกลาย “...เปนเปนตนธารของส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม
ทุกอยาง...” โดยในหนังสือเธอไดยกแนวคิดของ “...นักประพันธกรีกเคยกลาวไว: ส่ิงท่ีเราทําได
ภายในตัวเอง จะเปล่ียนแปลงความจริงในโลกภายนอก/What we achieve inwardly will 
change outer reality/ นั่นเปนคํากลาวท่ีเหลือเช่ือ แตมันก็ไดรับการพิสูจนทุกวันในชีวิตของ
เรา วันละเปนพันครั้ง วาเปนเรื่องจริง...” 
 ผลจากสิ่งท่ีเธอประสบดวยตัวเอง มันเปนประสบการณตรงของเธอและเธอก็ทํามันจน
สําเร็จ ผานจินตนาการ ความพยายาม ความแข็งขืน ดวยหัวใจไมยอมแพ และผลท่ีเกิดข้ึนคือ 
หนังสือท่ีเธอเขียนถูกแปลไปเปนภาษาตาง ๆ ไมนอยกวา ๖๕ ภาษา และขายดีไมนอยกวา ๔๐๐ 
ลานเลม คงเปนรองก็แตคัมภีรไบเบิลเทานั้น 
 สุนทรพจนอันนาประทับใจจากเรื่องเลาของเธอ ผานประสบการณจริงท่ีใชชีวิตทดลองมา
ดวยตัวเอง พรอมบทสรุปท่ีเธอท้ิงทายเพ่ือยืนยันความเปนเธอไววา   
 “...ชีวิตก็เหมือนกับนิทาน: ไมสําคัญวามันยาวแคไหน หากสําคัญวามันดีเพียงใด : As 
is a tale, so is life: not how long it is, but how good it is, is what matters…” (น.
๒๒๕) 
  
๓. สรุป   

ท้ังหมดท่ียกมาเปนเพียงสวนหนึ่งของบุคคลท่ีใหทัศนะตอคําวา “ปริญญา” จากคนท่ีใช
ปริญญาเปนสวนหนึ่งในการดําเนินชีวิต รวมไปถึงการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยท่ีอาจเปนความสนุกท่ี
สอดคลองกับวัย และ/หรือไมไดหอมหวานหรือสนุกเหมือนกับท่ีคนอ่ืน ๆ เปน มันอาจเปนความทรง
จํา ท่ีเหมือนปมในใจวาการเรียนปริญญาไมจบ เปนสวนหนึ่งในความลมเหลวของชีวิต หรือการเรียน
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ไมจบ เปน “ความผิดพลาด” ในการใชชีวิต  แมแตบิล  เกต หรือ สตีฟ จ็อบ ก็เปนคนท่ีตองการ
กลับมาเปนสวนหนึ่งของปริญญาแมจะไมไดเรียน 
 การท่ีพวกเขาเหลานี้มาเลาประสบการณของมหาวิทยาลัย การกลาวสุนทรพจนในฐานะผู
ประสบความสําเร็จในการทํางาน การใชชีวิตแลว ทุกคนใหความสําคัญกับปริญญาชีวิต ท่ี
นอกเหนือจากหองเรียนไมไดสอนแลว ยังทําใหเขาเหลานั้นใชหองเรียนหองใหญในการศึกษาและผล
ก็อยางท่ีเห็น บารบารา  คิงโซเวอร นักเขียนชื่อดังชาวสหรัฐอเมริกา [Barbara Kiingsolver,Duke 
University, May ๑๑,๒๐๐๘] กับบทนิยามชีวิตท่ีวา “วิธีอยูอยางมีความหวัง...” จาก
ประสบการณชีวิตท่ีบันทึกเปนตัวหนังสือเลาผานนวนิยายท่ีเธอเขียน สะทอนใหเห็นมุมคิดสรุป
ออกมาวามนุษยตองอยูดวยความหวัง หรือการด้ินรนเพ่ือจะกาวไปขางหนาดวยทาทีและมุมชีวิต
ใหม พรอมบทสรุปของความหมายนี้วา “...ถาคุณสูญส้ินความหวังในตอนของแตละวัน ก็จงตื่น
ข้ึนในวันใหมแลวสวมใสความหวังอีกครั้งพรอมกับรองเทา ความหวังคือเหตุผลเพียงหนึ่งเดียวท่ี
คุณจะไมยอมแพ..." (น.๓๗๖) 
 John Walsh Wheaton College, May ๒๐, ๒๐๐๐ เขานิยามวา “แปดเรื่องท่ีผม
เสียดายวาไมมีใครไดบอก” (น.๓๔๖) โดยเขาเปนเง่ือนเชิงสรุปวามนุษยมีศักยภาพที่จะเรียนรูได
มากกวา ๑ อยางและชี้ใหเห็นความสําคัญของการเรียนรูตลอดเวลาท่ีนอกเหนือจากชั้นเรียน พรอม
สรุปออกมาสุนทรพจนของเขาในวันนั้นวา “...โลกนี้ตองการมันสมองและพลังงานของพวกคุณ
อยางย่ิงยวด จงมอบมันอยางไรเง่ือนไข แตพยายามสํานึกอยูเสมอวาคุณกําลังใหอะไรในตัวคุณ 
และทําแบบนั้นไปเพ่ืออะไร...” (น.๓๕๘-๓๕๙) 
 Bladley   Whitford [University of Worshington-Midison,May ๑๕,๒๐๑๔] ผูท่ีเชื่อ
วาการเรียนรูมีทุกท่ีในทุกสถานการณและตลอดเวลา อาจนิยามรวมกับชื่อหนังสื่อวา  การเรียนรูมี
อยูในทุกท่ีท่ีนอกเหนือจากชั้นเรียนในคํากลาวของเขาท่ีวา “...ผมเรียนรูทุกอยางในชีวิตจากงาน
คัดตัวนักแสดง...” (น.๒๘๖)  พรอมประโยคท้ิงทายในสุนทรพจของเขาในวันนั้นวา “...ทําชีวิตให
เต็มไปดวยการลงมือทํา อยารอใหชีวิตเปนไปเอง ทําใหมันเกิดขึ้น สรางอนาคตของคุณเอง วาด
ความหวังของคุณเอง กอรางความรักของคุณเอง และไมวาคุณจะเช่ืออะไรแบบไหนจงเคารพใน
พระผูสราง   ไมใชดวยการนั่งรอใหพรโปรยปรายลงมาจากเบ้ืองบน  แตดวยการทําในส่ิงท่ีคุณ
ทําไดเพ่ือใหพรนั้นเปนจริง ตัวคุณเองนี่แหละ เดี๋ยวนี้ ท่ีนี่ บนโลกใบนี้...” (น.๒๙๖) 

ในหนังสือเลมนี้มีบุคคลท่ีมีเชื่อเสียงอีกหลายทาน เชน  Russell Baker "สิบขอท่ีจะชวย
คุณหลีกเล่ียงการทําใหโลกแยลงกวาเดิม"  Bono นักรองดังชาวไอริชผูมุงม่ันตอการชวยเหลือผูอ่ืน
จนเคยไดรับการเสนอชื่อรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในประโยคสุนทรพจนท่ีถูกจดจําพรอมวลีวา 
"นั่นไมใชอุดมการณ นั่นคือภาวะฉุกเฉิน" รวมไปถึง Jerry Zucker "จงวัดความสําเร็จดวย
ความสุขของผูคนรอบตัวคุณ" หรือแมกระท่ัง  Marc Lewis "กลืนความกลัวเขาไป แลวเขาไป
นั่งในรถเข็น"   Michael Bloomberg "ทุกอยางท่ีจําเปนตองรูภายในวันรับปริญญา"   Martha 
Nussbaum "สํานึกของพลเมืองท่ีเปยมความเอ้ืออาทร"  ปรัชญาแนวคิดของบุคคลเหลาน้ีอาจไม
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สามารถยกมาไดท้ังหมด แตสิ่งท่ีปรากฏในหนังสือนี้คือความรู ความเขาใจ และมุมมองชีวิตจาก
ประสบการณตรงของเขาเหลานั้น พรอมคํานิยามวา “ปริญญาชีวิต” ท่ีไมมีสอนในมหาวิทยาลัย 

Russell Baker “สิบขอท่ีจะชวยใหคุณหลีกเลี่ยงการทําใหโลกแย
ลงกวาเดิม” 

Bono “นั่นไมใชอุดมการณ นั่นคือภาวะฉุกเฉิน” 
Jerry  Zucker “จงวัดความสําเร็จดวยความสุขของผูคนรอบตัว

คุณ” 
Marc Lewis “กลืนความกลัวเขาไป แลวเขาไปนั่งในรถเข็น” 
Michael Bloomberg “ทุกอยางท่ีจําเปนตองรูภายในวันรับปริญญา” 
Martha Nussbaum “สํานึกพลเมืองท่ีเปยมดวยความเอ้ืออาทร” 
Robert B.Reich “ความรูในตัวคน” 
Anna Quindlen “จงเสาะหาชีวิตท่ีแทจริง” 
Bill  Watterson “ไอเดียบางอยางเก่ียวกับโลกภายนอก จากคนท่ี

ชําเลืองมองมันแลวแผนหนี”  
Bradley Whitford “ผมเรี ยนรู ทุ กอย า ง ในชี วิ ตจากงานคัด ตัว

นักแสดง” 
Suzan-Lori Parks “ชีวิตแบบท่ีคุณรักจะขยับเขาใกลคุณ” 
Aleksandr  Solzhenitsyn “โลกท่ีแตกแยก”  
John Walsh “แปดเรื่องท่ีผมเสียดายวาไมมีใครบอก” 
Barbara  Kingsolver   “วิธีอยูอยางมีความหวัง” 

 
 ท้ังหมดพูดในวันรับปริญญา แตท้ังหมดพูดถึง “ชีวิต” ในฐานะเปนท่ีภาคตอจาก 
“ปริญญา” ท่ีอาจเรียกวา “ปริญญาชีวิต” ผานการถายทอดจากประสบการณตรง ท่ีอาจไมได
สอดคลองกับการเรียนจบหรือไม แตไดสะทอนใหเห็นวา ธรรมชาติแหงความรู ในการท่ีจะเรียนรู มี
อยูในทุกสถานท่ีและทุกเวลา สวนพุทธศาสนามีแนวคิดในเรื่อง “ปริญญา” ท่ีแปลวาการรูรอบ 
กวาง โดยใชคําวา “วิชฺชา” ท่ีหมายถึงความรู อันจะเปนปจจัยหลัก เพ่ือนําไปสูการเขาถึง
เจตนารมณทางการศึกษาไดอยางสูงสุด จึงเปนท่ีมาของคําวา “จรณสมฺปนฺโน” วิชาท่ีดีตองเปน 
“วิชชาจรณสมฺปนฺโน”  คือวิชาของการใชความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติและเปนผูปฏิบัติไดดวย คือ
พูดได ทําได ปฏิบัติได นั่นคือเจตนารมณของการศึกษา “ยถา วาที ตถา การี”(ที. มหา. ๑๐/๒๕๕ 
ขุ. สุ. ๒๕/๓๙๔) พระพุทธเจาใชคําวาการจะเปนผูเรียนรู สอนจะตองเปนผูรูและปฏิบัติได จึงจะได
ชื่อวาเปนผูไปถึงเจตนารมณและเปาหมายสูงสุดได   และท่ีสําคัญตองเปนความรูท่ีนําไปสูการสราง
ประโยชนเพ่ือคนอยางไมมีเง่ือนไข ดังพุทธพจนทีวา “..ภิกษุท้ังหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชนสุข
แหงมหาชนหมูมาก...” (วิ.มหา.(ไทย) ๔/๓๒/๔๐) จึงจะไดชื่อวาการศึกษาท่ีแทจริง  
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ดังนั้น การท่ีเขาจะเปนอะไรอยางไร  คงเปนเพียงกลไกหรือเรื่องหนึ่ง ๆ เทานั้นไมไดมี
ความหมายเปนอยางอ่ืนหรือควรเปนอยางอ่ืน แตท่ีชัดเจนและสงผลตอสังคมโดยรวมคือความจริง
แทท่ีไมอาจเปลี่ยนแปลง หนังสือเรื่อง “วิชาสุดทาย ท่ีมหาวิทยาลัยไมไดสอน” สะทอนความจริง
ของท่ีวา “การเรียนรูตลอดเวลา หรือการเรียนรูตลอดชีวิต” เปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษย ทุกเพศ 
ทุกวัย ทุกสถานะ ไมจํากัดดวยเง่ือนไขหรือความจําเปนใด ๆ  
 ขอเพียงรักท่ีจะเริ่มและเรียนรูพัฒนาอยางตอเนื่องเสมอ นอกเหนือจากตํารา และ
หองเรียนท่ีพวกเขาสัมผัสในมหาวิทยาลัย   

นี่คือส่ิงท่ี วิชาสุดทายท่ีมหาวิทยาลัยไมไดสอน บันทึกเลาไว.... 
 
หนังสืออางอิง 
สฤณี  อาชวานันทกุล  [ผูเขียน/แปล]. วิชาสุดทาย[ท่ีมหาวิทยาลัยไมไดสอน]. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ  : Openbooks , ๒๕๕๘.   
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิอานบทความวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 
ปที่ ๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญโญ, รศ.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระครูสังฆเกียรติศักด์ิ  กิตฺติปฺโญ, ดร.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รศ.ดร.สมาน  งามสนิท    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รศ.ดร.สมศักด์ิ  บุญปู    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รศ.ดร.อภินันท  จันตะนี    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รศ.ดร.วราคม  ทีสุกะ    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ผศ.ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผศ.ดร.วุฒินันท  กันทะเตียน   มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผศ.ดร.พลับพลึง  คงชนะ    มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผศ.ดร.ไพศาล  สรรสรวิสุทธิ ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ผศ.ดร.มนตรี  เพชรนาจักร   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ผศ.ดร.ทัศนีย  เจนวิถีสุข    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ผศ.ดร.ชลวิทย   เจียรจิตต   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ.รท.ดร.บรรจบ  บรรณรุจ ิ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผศ.ดร.วรกฤต  เถ่ือนชาง    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผศ.ดร.เติมศักด์ิ  ทองอินทร   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อ.ดร.ณัฐนันท  สุดประเสริฐ   นักวิชาการอิสระ 
อ.ดร.อุทัย  สติม่ัน    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อ.ดร.ธิติวุฒิ  หม่ันมี     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อ.ดร.บุษกร  วัฒนบุตร    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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กระบวนการพิจารณาบทความของวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผานโดยไมมีการแกไข 

ผานโดยมีการแกไข 

ไมผาน 

ผาน 

ไมผาน 

ประกาศรับบทความ 

รับบทความ 

กองบรรณาธกิารตรวจเนื้อหาและ
รูปแบบของบทความ 

( ๗ วัน ) 

สงผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหผูทรงคุณวฒุิ
พิจารณาอานบทความ 

( ๓๐ วัน )  
 

กองบรรณาธกิารสรุปรวบรวมขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุ ิ
เพ่ือสงคืนผูเขียน 

ผูเขียนปรับแกไขและสงคืนวารสาร ( ๗ วัน ) 

กองบรรณาธิการแจงยืนยันรับบทความตีพิมพให 
ผูเขียนบทความทราบ (ออกหนังสือตอบรับ) 

จัดรูปแบบและสงโรงพิมพเพื่อตีพิมพและเผยแพรตอไป 

สงคืนผูเขียนปรับแกไขเบื้องตน 
( ๗ วัน ) 

แจงผูเขียน 
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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธบทความ 
 

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

 
๑. สวนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพในวารสาร 

วารสาร  มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ตีพิมพบทความประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
๑.๑ บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรูวิชาการอยางเขมขน และ

ผานการอานและพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุมเปาหมายเปนนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

๑.๒ บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู วิชาการ มีกลุมเปาหมายที่เปนนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป 

๑.๓ บทความวิจัย (Research Article) ไดแกรายงานผลงานวิจัยใหมที่มีองคความรูอันเปน
ประโยชน ซ่ึงไมเคยตีพิมพในวารสารใดๆ มากอน 

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

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

การสงบทความ 
บทความที่จะตีพิมพในวารสารสังคมศาสตรปริทรรศนจะตองสงจดหมายนําสงบทความ 

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

การตรวจสอบบทความและพิสูจนอักษร 
ผูนิพนธควรตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมบทความใหถูกตองตามรูปแบบของบทความที่

วารสารกําหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองแนนอน พรอมทั้งพิสูจนอักษรกอนที่จะสงบทความนี้
ใหกับบรรณาธิการ การเตรียมบทความใหถูกตองตามขอกําหนดของวารสารจะทําใหการพิจารณาตีพิมพมี
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ความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาบทความจนกวาจะไดแกไข
ใหถูกตองตามขอกําหนดของวารสาร 

การเตรียมบทความ 
บทความตองเปนตัวพิมพดีด โดยใชชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK) 

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

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

๒. สวนบทคัดยอ (Abstract) 
บทคัดยอควรมีความยาวไมเกิน ๓๕๐ คํา โดยแยกตางหากจากเนื้อเร่ือง บทความวิจัยและ

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

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

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

ของบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยตองจัดเรียงคําสําคัญตามตัวอักษร และค่ันดวย
เคร่ืองหมายอัฒภาค (;) 

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

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

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

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

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

หรือบุคคลที่ใหความชวยเหลือรวมมือในการวิจัย รวมทั้งแหลงที่มาของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุน
วิจัย 

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

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

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

๑.๒ หนังสือทั่วไป 
ผูแตง, ชื่อเร่ือง , (สถานที่พิมพ: สํานักพิมพหรือโรงพิมพ, ปที่พิมพ), หนา. ตังอยางเชน 
พระเทพโสภณ (ประยูร 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. 
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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 
e-mail: Anuwat.kra@hotmail.com / journal.mcu@gmail.com 

   
๘. อัตราคาวารสาร 

กําหนดออกวารสารปละ ๓ ฉบับ จําหนายราคาฉบับละ ๑๙๙ บาท ไมรวมคาสง  
๙. อัตราคาสมาชิก 

ปละ ๓๐๐ บาท 
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หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 

เขียนท่ี................................................................. 
………………............................................... 
................................................................. 

วันท่ี................ เดือน..................................... พ.ศ. .................................... 
ขาพเจาช่ือ.......................................... ฉายา................................ นามสกุล............................................... 

ท่ีอยู .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . 
.................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท ................................................. E-mail: …….…………...……………………………………………...… 
มีความประสงคขอตีพิมพบทความ (   ) บทความวิจัย  (   ) บทความวิชาการ เรื่อง: 

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

(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
ในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ซึ่งดําเนินการโดยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยบทความฉบับน้ีขาพเจาไดนิพนธข้ึนเพ่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา.......................................... 
สาขาวิชา................................................... จาก (ช่ือสถาบัน)................................................................................... 
ปการศึกษา........................ หรือไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก ............................................................................... 

เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแลวมีมติใหแกไขปรับปรุงบทความ ขาพเจามีความยินดีรับไป
แกไขตามมติดังกลาวน้ันและและขาพเจาขอรับรองวา (ขีดเครื่องหมาย √ ) 

(   ) เปนผลงานทางวิชาการของขาพเจาแตเพียงผูเดียว 
(   ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมนิพนธตามช่ือท่ีระบุในบทความจริง 
(   ) บทความน้ีไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน 
(   ) บทความน้ีไมไดคัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผูใดท้ังสิ้น   
ท้ังน้ี  ขาพเจาไดชําระคาธรรมเนียมขอตีพิมพบทความลงในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน   ตาม

อัตราท่ีไดกําหนดไว คือ   
(   ) บทความวิชาการ  ๓,๐๐๐ บาท   
(   ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก  ๕,๐๐๐ บาท  
(   ) บทความวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย       ๕,๐๐๐ บาท เปนท่ีเรียบรอยแลว 
อน่ึง แมเมื่อขาพเจาปรับแกไขแลว แตงานยังไมเรียบรอยและไมไดรับการใหการลงตีพิมพ ขาพเจาไมติด

ใจเอาความใดๆ ท้ังสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือวาเปนท่ีสุด 
 
 

ลงช่ือ................................................................... 
 (..................................................................) 

                                                                                                   ผูนิพนธบทความ 
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘330

 

ใบตอบรับการเปนสมาชิก 
 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

  

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

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

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