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 บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค ๓ ขอ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของภาวะผูนํา
ตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆไทย ๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริม
ภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆไทย ๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบภาวะ
ผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆไทย ผลการวิจัยพบวา ๑. ศึกษาสภาพ
ท่ัวไปของภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆไทยโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก, เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา ยังมีระดับคะแนนอยูในระดับมากทุกมิติโดยประเภท
ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงไดแก ดานวิสัยทัศน ผูนํากําหนดทิศทางท่ีจะดําเนินงานขององคกร โดยมีจุดหมาย
ปลายทางท่ีชัดเจนและมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ดานความชํานาญ ผูนํามีความต้ังใจอดทน ตอ
สภาพปญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ ดานมนุษย
สัมพันธ ผูนําใหความชวยเหลือผู อ่ืนเม่ือมีโอกาส และตรวจสอบงานท่ีมอบหมาย เพ่ือใหงานมี
ประสิทธิภาพ ๒. ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยสงฆไทย พบวามี ๓ ดาน คือ ดานวิสัยทัศน คือ จักขุมา หมายถึง การมีสายตายาวไกล
ในการบริหารงาน มีหลักสัปปุริสธรรม ๗ สงเสริมสนับสนุน ดานความชํานาญ คือ วิธูโร หมายถึง 
การบริหารการจัดการมีทักษะ เชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีหลักอิทธิบาท ๔ สงเสริมสนับสนุน และดาน
มนุษยสัมพันธ คือ นิสสยสัมปนโน หมายถึง การมีมนุษยสัมพันธ มีหลักสังคหวัตถุ ๔ สงเสริม
สนับสนุน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอการสงเสริมภาวะผูนําของผูบริหาร ซ่ึงองคประกอบท้ัง ๓ ดังกลาว
นั้น จะนําไปสูการสงเสริมผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ๓. สําหรับการ
นําเสนอรูปแบบภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆไทยพบวา การท่ีผูนํา
กําหนดทิศทางท่ีจะดําเนินงานขององคกร โดยมีจุดหมายปลายทางท่ีชัดเจนและมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ ก็จะเปนผูนําท่ีสรางความแข็งแกรงใหองคการดวยการสรางทีมงานท่ีมีการวางแผนการปรับปรุง
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การทํางานอยางมีเหตุผลรัดกุม รอบคอบ สงผลใหผูนําใหความชวยเหลือผู อ่ืนเม่ือมีโอกาส และ
ตรวจสอบงานท่ีมอบหมาย เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพ และผูนําตองมีความต้ังใจอดทนตอสภาพปญหา
อันเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ นําไปสูการสงเสริมการ
บริหารมหาวิทยาลัยสงฆไทยใหดียิ่งข้ึน 

คําสําคัญ : รูปแบบ, ภาวะผูนํา, ผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ 
 

ABSTRACT 
 Education Research Leadership by Buddhist monks, university administrators of 
Thailand. 3 objectives were 1) to study the state of leadership by the harmonies of the 
university disciplines, Thailand 2) to study Buddhist doctrines that promote leadership 
based on principles of the university disciplines, Thailand 3) to offer. Leadership by 
Buddhist monks, university administrators of Thailand. Research Result 1. Study of 
Leadership by Buddhist monks, university administrators Thailand's overall average 
was high, considering the profile found. There are also scores high level in all 
dimensions, by category, with an average elevation are. The Vision Leaders set the 
direction to the organization's operations. The destination is clear and participation 
in management. The Savvy Industry leaders are intent The problems arising from 
operational duties as assigned full capacity. And interpersonal Officers to assist 
others whenever possible. And check assignments To work effectively. 2. The 
Buddhist doctrines that promote education, leadership by Buddhist monks of 
Thailand found that the university administration has three aspects. The vision is 
coming optic means having far-sightedness in the administration. There are seven 
main Sappuris fair promotion. Proficiency is defined as the moon Roberto 
management skills. Specializations There are four main achievement baht 
promotion. And Nissan is an interpersonal relationship Pan's meant to be human. 
There are four main Sangahavatthu material support. This is an important factor in 
promoting leadership of the executive. The third element, such as would lead to 
the promotion of university administrators to more effectively ecclesiastical 
Thailand. 3. Presentation leadership style along the Buddhist monks of Thailand 
found that university administrators. The leaders directed the operations of the 
organization. The destination is clear and participation in management. It is a 
leadership that strengthens the organization by creating a team with a plan to 
improve the functioning rationally vigilance resulted leaders to assist others 
whenever possible. And check assignments To work effectively Leadership requires 
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patience and determination. The problems arising from operational duties as 
assigned full capacity. Contribute to the promotion of the university disciplines 
Thailand even further. 
Keywords: Model  Leadership  Administrators Thailand Buddhist University 
 
๑. บทนํา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทยท่ี
สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ ไดทรงสถาปนาข้ึน ไดดําเนินการตามพระราชปณิธานและปฏิบัติ
ภารกิจท่ีสําคัญในการผลิตบัณฑิตทางดานพระพุทธศาสนา การวิจัยการบริการวิชาการแกสังคมและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มาเปนเวลานานกวา ๑ ศตวรรษ ไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี คณะ
พุทธศาสตรเปนคณะแรก เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๐ ใชชื่อปริญญาวา พุทธศาสตรบัณฑิต 
(พธ.บ.) มาจนถึงปจจุบันและเปนศูนยรวมวิทยาการดานตางๆ ท่ีมีคุณคาตอมวลมนุษย ทําหนาท่ีให
การศึกษา การคนควา การวิจัย การแสวงหาความรูเก่ียวกับวิชาการทางดานพระพุทธศาสนา และ
ประยุกตเขากับศาสตรสาขาตางๆ ในสมัยใหม อีกท้ังทําหนาท่ีเปนแหลงบริการทางวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาท้ังในทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการ 
วิชาการแกชุมชน และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๑ 
ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๓๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหต้ังวิทยาลัยข้ึนในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร 
พระราชทานนามวา “มหามกุฏราชวิทยาลัย” โดยมีพระราชประสงคเพ่ือเปนท่ีศึกษาเลาเรียนของ
พระภิกษุสามเณร ทรงอุทิศพระราชทรัพยบํารุงประจําปและกอสรางสถานศึกษาวิทยาลัยแหงนี้ข้ึน 
ครั้นเม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๓๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จมา
เปดมหามกุฏราชวิทยาลัยพระองคทรงรับมหามกุฏราชวิทยาลัยอยูในพระบรมราชูปถัมภและ
พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคบํารุงประจําป อาศัยพระราชประสงคดังกลาว สมเด็จพระ
มหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงทรงต้ังวัตถุประสงค เพ่ือดําเนินกิจการของ มหามกุฏ
ราชวิทยาลัยข้ึน ๓ ประการ คือ 
 ๑. เพ่ือเปนสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณร 
 ๒. เพ่ือเปนสถานศึกษาวิทยาการอันเปนของชาติภูมิและของตางประเทศ 
 ๓. เพ่ือเปนสถานท่ีเผยแผพระพุทธศาสนา 
 จาก ๑ ศตวรรษท่ีผานมามหาวิทยาลัยสงฆไทย ไดสถาปนามาจนถึงปจจุบันนี้ ไดมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยในปจจุบันในสวนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ไดแบงออกเปน วิทยาเขต ๑๐ แหงวิทยาลัยสงฆ ๖ แหง หองเรียน ๑๐ แหง หนวยวิทยบริการ ๑๘ 
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แหง และสถาบันสมทบ ๖ แหง กระจายไปอยู ท่ัวประเทศและในตางประเทศ ในสวนของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไดแบงออกเปนวิทยาเขต ๗ แหง วิทยาลัยศาสนศาสตร ๓ แหง 
ศูนยการศึกษา ๑๒ แหง กระจายอยูในภูมิภาคตางๆ 
 เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยสงฆไทย ไดเขาสูระบบการประกันคุณภาพ มีท้ังการ
ประเมินภายในและภายนอก ทําใหเห็นภาพของมหาวิทยาลัยแหงคณะสงฆไทยมากมายท้ังจุดแข็ง 
จุดออน ในรายงานการประเมินคุณภาพทางการศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ไดใหคําแนะนํามหาวิทยาลัยไวมากมาย ดังนี้ ดานบทบาท มหาวิทยาลัยสงฆไทย
เปนมหาวิทยาลัยสองดาน คือ สอนพระพุทธศาสนาและใหโอกาสทางการศึกษา ปจจุบันเปลี่ยนไป
เปนก่ึงอาชีพ วัตถุประสงคหลักกําลังจะดอยลงไปวัตถุประสงครองจะเขามาแทนท่ี ดานจุดเนนของ
มหาวิทยาลัย คือ ดํารงแกนแทพระพุทธศาสนา แตการจัดหลักสูตรยังไมเอ้ืออํานวย การจัด
งบประมาณมุงเนนทางแกนแทพระพุทธศาสนา  
 ดานการบริหารจัดการ เปนมหาวิทยาลัยสงฆสองแหงเปนมหาวิทยาลัยใหญท่ีมีวิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ วิทยาลัยศาสนศาสตร หองเรียน ศูนยการศึกษา หนวยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ
มากทําใหดูแลไมท่ัวถึง ตองมีกฎหมายเขามาเก่ียวของมาก และตองทํางานวิจัยใหมากข้ึน เพ่ือเปน
ประโยชนในการสอนและเผยแผพระพุทธศาสนา การติดตามผลงานของบัณฑิต การหาจุดเดนของ
แตละวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ วิทยาลัยศาสนศาสตร หองเรียน ศูนยการศึกษา หนวยวิทยบริการ 
และสถาบันสมทบ หรือทําเครือขายวิทยาเขต ดานการบริการวิชาการแกสังคม คณะผูประเมินไดให
ความคิดเห็นวา การทํางานเผยแผพระพุทธศาสนาไปไวกับงานบริการวิชาการ ทําใหเหมือน
มหาวิทยาลัยของฆราวาส อยูในระดับความสําคัญนอย มหาวิทยาลัยแหงคณะสงฆควรถือวางานเผย
แผพระพุทธศาสนาเปนงานหลัก๑ 
 จากการท่ีมหาวิทยาลัยสงฆไทย เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ไดขยาย
การศึกษาออกนอกสถานท่ีต้ังไปในจังหวัดตางๆ จากาการประชุมพระพุทธศาสนาโลก ในงาน
สัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา เม่ือปพุทธศักราช ๒๕๕๔ ไดรับการผลักดันใหเปน
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลกในอีกไมก่ีปขางหนานี้ จึงเปนเรื่องท่ีตองมาสํารวจดูวาภาวะผูนํา
ตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท้ังระดับสูง 
ระดับกลาง และระดับลางในปจจุบันไดมีปรากฏชัดแลว แตบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงฆไทยท่ีจะ
เขามามีบทบาทเปนผูบริหารนั้นมีภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนามากนอยเพียงใด 
 การบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา เปนหนาท่ีของผูบริหารโดยตรง ท่ีดํารง
ตําแหนงตามสิทธิและหนาท่ีของตําแหนงนั้น การบริหารมีความจําเปนมากยิ่งข้ึนและเห็นชัดข้ึนเม่ือ
องคกรมีขนาดใหญ มีสมาชิกมากข้ึน ลักษณะงานมีความซับซอน ความสัมพันธระหวางบุคลากร
ซับซอนข้ึน หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางหนวยงาน นโยบายของรัฐ ตลอดท้ังความ
                                           

๑พระศรีวชิราภรณ, “มหาจุฬาฯ ไดอะไรจากการประเมินภายนอก”, ในสารนิพนธพุทธศาสตร
บัณฑิต รุนท่ี ๑๕ ปการศึกษา ๒๕๔๗, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๘๓-๙๓. 
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เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  ทําใหตองเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน คานิยมในการทํางานซ่ึงผูบริหาร
ตองอาศัยหลักการและทฤษฎีตางๆ ทางการบริหารเพ่ือเปนแนวทางในการทํา ความเขาใจ ทํานาย 
ตัดสินใจ และควบคุมพฤติกรรมตางๆ ในหนวยงานใหเหมาะสมกับสถานการณสภาพแวดลอม และ
วัฒนธรรมของหนวยงาน เชนเดียวกับท่ีนิพนธ กินาวงศ๒ ชี้ใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษายอมมี
บทบาทและภารกิจหลายอยางท่ีตองปฏิบัติเพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาบรรลุจุดมุงหมาย และถือ
วาเปนบุคคลสําคัญอยางยิ่งท่ีจะกําหนดใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แนวคิดใน
การบริหารท่ีดีนั้น  
 ฉันทนา จันทรบรรจง๓ ไดกลาวไววาผูบริหารท้ังหลายจะตองเปนผูมีภาวะผูนําสูงและ
ตองสรางใหผูใตบังคับบัญชามีภาวะผูนําดวยการพัฒนาภาวะผูนําและตองพัฒนาท้ังคุณลักษณะท่ีดี
ท้ังภายในและภายนอก ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําองคกร คือผูมีหนาท่ีในการบริหาร และ
จัดการศึกษาของชาติใหบรรลุวัตถุประสงคในยุคปฏิรูปการศึกษา ในปจจุบัน ผูบริหาร จึงเปนตัว
แปรท่ีสําคัญท่ีสุดในสถานศึกษา หากผูบริหารไมต้ังใจบริหาร ไมมีทักษะในการบริหาร ไมมีระบบ 
ขาดศีลธรรม องคกรจะไปสูความเปนเลิศไมได ซ่ึงสอดคลองกับขอเสนอของ พรนิภา ลิมปพยอม๔ ท่ี
กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให
ประสบความสําเร็จโดยการยึดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผูบริหารสถานศึกษาในยุคนี้ตองมี
ความเปนผูนําทางวิชาการ มีความรอบรู มีวิสัยทัศน มีความมุงม่ันต้ังใจท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาของ
ตนใหมีประสิทธิภาพและมีความเปนเลิศดานการจัดการศึกษาการบริหารงานใดๆ จะเกิด
ประสิทธิผลผูบริหารจะตองใชภาวะผูนํากระจายความรับผิดชอบอยางเปนธรรมไปสูผูใตบังคับบัญชาใน
หนวยงานของตนผูบริหารจึงจําเปนท่ีจะตองใชภาวะผูนําใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ และใช
ความรูความสามารถของตนเองใหเกิดประโยชนตอการบริหารงานอยางมีประสิทธิผลดวย เม่ือมองโดย
ภาพรวมขององคการแลว “ผูนํา” จึงมีความสําคัญมาก พระพุทธเจาไดตรัสไวในพระไตรปฎก อังคุตตร
นิกาย จตุกกนิบาต ในธัมมิกสูตร ซ่ึงเปนคุณสมบัติของผูนํา เปนพระคาถาวา  

“เม่ือฝูงโควายขามน้ํา ถาจาฝูงโคไปคด โคท้ังฝูงก็ไปคดตามกัน เพราะมี
ผูนําไปคด ฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้น บุคคลใด ไดรับสมมติใหเปนใหญ หาก
บุคคลนั้นมีความประพฤติไมเปนธรรม หมูประชาชนนอกนั้นก็จะพลอยประพฤติ
ซํ้าเสียหาย แวนแควนท้ังหมดก็จะยากเข็ญ หากผูปกครองเปนผูไรธรรม” 

“เม่ือฝูงโควายขามน้ํา ถาจาฝูงโคไปตรง โคท้ังฝูงก็ไปตรงตามกัน เพราะมี
ผูนําไปตรง ฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉันนั้น บุคคลใด ไดรับสมมติใหเปนใหญ หาก

                                           
๒นิพนธ กินาวงศ, หลักการบริหารการศึกษา, (ภาควิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๒), หนา ๕๔.  
๓ฉันทนา จันทรบรรจง, จิตตวิทยาการบริหาร, (พิษณุโลก : โรงพิมพบุญรอดเปเปอร เนติกุลการ

พิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๑๖๖. 
๔ภรนิภา ลิมปพะยอม, ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต, ๒๕๔๙, (เอกสารประกอบคําบรรยาย). 
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บุคคลนั้นมีความประพฤติชอบธรรม หมูประชาชนนอกนั้นก็จะพลอยดําเนินตาม 
ท้ังแวนแควนท้ังหมดก็จะเปนสุข หากผูปกครองต้ังอยูในธรรม”๕ 

ด วยเหตุผลต างๆ เหล านี้  ผู วิ จั ยสนใจจะศึกษารูปแบบภาวะผูนํ าตามแนว
พระพุทธศาสนาของผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆไทย ซ่ึงมีหนวยจัดการศึกษานอกท่ีต้ังมากพอท่ีจะ
ทําการศึกษาได เพ่ือจะไดเห็นรูปแบบวาผูบริหารควรมีลักษณะอยางไร มีภาวะผูนําตามแนว
พระพุทธศาสนาอยางไร 

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑. เ พ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของภาวะผูนํ าตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยสงฆไทย 

 ๒. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยสงฆไทย 

 ๓. เพ่ือนําเสนอรูปแบบภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ
ไทย 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
  ๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
   ๑. การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษารูปแบบภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆในประเทศไทย โดยไดกําหนดขอบเขตเน้ือหาของภาวะผูนําของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยสงฆไทยไว  ๓ ดาน ไดแก 
    ๑) ดานวิสัยทัศน (จกฺขุมา) เปนผูมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 
    ๒) ดานความเชี่ยวชาญ (วิธุโร) เปนผูชํานาญในงาน 
    ๓) ดานมนุษยสัมพันธ (นิสฺสยสมฺปนฺโน) เปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธดี 
   ๒. หลักพุทธธรรม ท่ีเปนหัวใจของผูบริหาร ซ่ึงเปนคําสอนท่ีมุงเนนใหการเปนนักบริหาร
ประสบความสําเร็จตามประสงค ไดแก หลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนา
ของผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆไทย 
  ๓.๒ ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา 
  ผูวิจัย ไดกําหนดตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยแบงออกเปน ๒ กลุม ดังนี้คือ 
   ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก ปจจัยสวนบุคคล 
   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆไทย มี ๓ ดาน คือ ดานวิสัยทัศน ดานความชํานาญ ดานมนุษยสัมพันธ 
 
  
                                           

๕องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕-๑๑๖.  
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      ๓.๓ ขอบเขตประชากร/ผูใหขอมูลสําคัญ   
 (๑) กลุมตัวอยาง  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จากสูตรการคํานวณหาขนาดกลุม
ตัวอยางของ Taro Yamane ใชคาความเชื่อม่ัน ๙๕ % มีความคลาดเคลื่อน ๕% ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน ๒๐๔ คน  
 (๒) ผูใหขอมูลสําคัญ (In-depth Interview) โดยการเลือกเฉพาะกลุมผูบริหาร ไดแก 
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการ
สํานัก หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กลุมนักวิชาการทางพุทธศาสนา, กลุมนักวิชาการดานภาวะผูนํา 
จํานวน ๑๘ รูป/คน 
 (๓) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) พระภิกษุ และผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๒ 
รูป/คน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในบางประการ และขอเสนอแนะท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆไทยท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือใหไดการ
พัฒนาภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆไทยท่ีมีความสมบูรณ  
 
๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยนําเสนอวิธีดําเนินการวิจัยเปน ๓ ข้ันตอน  ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี ๑ กําหนดขอบเขตดานเนื้อหา 
 ไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหา ดังนี้ 
 ๑. ศึกษารูปแบบภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆใน
ประเทศไทย ท้ัง ๓ ดาน ไดแก ๑) ดานวิสัยทัศน (จกฺขุมา) เปนผูมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล ๒) ดาน
ความเชี่ยวชาญ (วิธุโร) เปนผูชํานาญในงาน และ ๓) ดานมนุษยสัมพันธ (นิสสยสมฺปนฺโน) เปนผูท่ีมี
มนุษยสัมพันธดี  
 ๒. หลักพุทธธรรม ท่ีเปนหัวใจของผูบริหาร ซ่ึงเปนคําสอนท่ีมุงเนนใหการเปนนักบริหาร
ประสบความสําเร็จตามประสงค ไดแก สัปปุริสธรรม ๗ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔ 
 ข้ันตอนท่ี ๒ กําหนดขอบเขตดานพ้ืนท่ี/ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กําหนดเอามหาวิทยาลัยสงฆไทยสองแหง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จํานวน ๒ มหาวิทยาลัย ประชากรและกลุมตัวอยาง ท่ีใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการ
วิทยาลัย ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชา ท้ังนี้ รวมถึงผูปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จํานวน ๒๐๔ 
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รูป/คน (จากสูตรการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ใชคาความเชื่อม่ัน ๙๕ % 
มีความคลาดเคลื่อน ๕ %)๖ 
 ข้ันตอนท่ี ๓ การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลโดย ๑. การสัมภาษณดวย
ตนเอง  ๒. การสงแบบสอบถามดวยตนเอง  ๓. รวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มี ดังนี้ 
 ๑. การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามดานสถานะ อายุ สถานภาพ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณการทํางาน ดวยการคํานวณคาความถ่ี (frequency) คารอยละ 
(percentage) คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ สถิติเปรียบเทียบ t-test 
Independent Samples Test, One-Way Anova  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 ๒. การวิเคราะหคาระดับการนําไปปฏิบัติของผูตอบแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา ๕ ระดับ โดยใชคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท้ังน้ีในการวิเคราะห
ถือวาเปนคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลตกอยูในชวงพฤติกรรม
ใดก็แสดงวาลักษณะการปฏิบัติท่ีตรงตามสภาพท่ีเปนจริงแบบนั้น โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการ
วิเคราะห ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๓. การวิเคราะห  เ พ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผูนําตามแนว
พระพุทธศาสนาของผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆไทย ใชการวิเคราะหโดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน ๒๗ รูป/คน โดยนําเสนอรูปแบบภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยสงฆไทย ใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาประเด็นดานความถูกตอง ความ
เหมาะสม และความเปนไปได และการนําไปใชประโยชน และใหขอเสนอแนะ การวิพากษ เพ่ือ
ปรับปรุงใหไดรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 
๕. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ
ไทย ผูวิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้ 

๕.๑ ดานวิสัยทัศน 
  หลักการดานวิสัยทัศนท่ีใชในภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยสงฆไทย 
  หลักการดานวิสัยทัศนท่ีใชในภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยสงฆไทยนั้น สิ่งสําคัญคือ ตองมี   
การกําหนดวิสัยทัศนแบบบูรณาการ ดวยการมีสวนรวมของบุคลากร และมุงพัฒนาผูเรียนสูความ
เปนเลิศดานคุณธรรม จริยธรรม นําความรูสูสากล กาวทันเทคโนโลยี ควรใชหลักจักขุมา โดยนํามา
ประยุกตบูรณาการในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆไทย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร

                                           
๖Yamane, Taro, Statistics: an Introductory Analysis. 2nd ed., (New York: Harper 

and Row, 1967), p. 887. 
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ผูบริหารตองมีจักขุมาแปลวามีสายตาและปญญาท่ีมองการณไกลหรือมีวิสัยทัศนท่ีชวยใหผูบริหาร
สามารถวาดภาพจุดหมายปลายทางไดชัดเจนและใชสื่อสารใหสมาชิกในองคกรยอมรับและดําเนิน
ไปสูจุดหมายปลายทาง เชนเดียวกับท่ีพระพุทธเจาทรงกําหนดจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนา
ไววาการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกอยางมีเปาหมายสูงสุดอยูท่ีจุดเดียวคือ ความหลุดพนผูนําตองมี
ความชํานาญในการใชความคิดหรือ ทักษะทางดานความคิด (Conceptual Skill) ในการสราง
วิสัยทัศน และใชหลักในการดําเนินการไปสูเปาหมายขององคกร ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ท้ัง ๔ ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการดานวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงมหาวิทยาลัยสงฆไทยไดเพ่ิมภารกิจดานการบริหารจัดการอีก ๑ ดาน โดยไดวาง
วิสัยทัศนในการดําเนินการตามหลักการดังนี้ 
   ๑. การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรูคูคุณธรรม ตองมองและ
วางแผนผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีปฏิปทานาเลื่อมใส ใฝรู ใฝคิด เปนผูนําจิตใจและ
ปญญา มีโลกทัศนกวางไกล มีความสามารถในการแกปญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา
และพัฒนาสังคมสิ่งสําคัญในการผลิตบัณฑิตนั้นตองมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตองมองและวางแผนจัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยบูรณาการวิชาการดาน
พระพุทธศาสนาเขากับศาสตรสมัยใหมท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผานกระบวนการศึกษา คนควา 
วิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือกาวไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ และเพ่ือสรางองค
ความรูใหมในการพัฒนา มนุษย สังคม และสิ่งแวดลอม ใหอยูรวมกันไดอยางสมดุล และสันติสุข 
   ๒. การพัฒนาเพ่ือการวิจัยทางพระพุทธศาสนา ตองมองและวางแผนการวิจัย
และคนควาเพ่ือสรางองคความรูควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอน เนนการพัฒนาองคความรู
ในพระไตรปฎก โดยวิธีสหวิทยาการแลวนําองคความรูท่ีคนพบมาประยุกตใชแกปญหา ศีลธรรม 
และจริยธรรมของสังคม รวมท้ังพัฒนาคุณภาพงานวิชาการดานพระพุทธศาสนา 
   ๓. การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเชิงรุกท่ีตอบสนองความตองการ
ของสังคม ตองมองและวางแผนท่ีจะมุงม่ันในการใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกคณะ
สงฆและสังคมรวมท้ังสงเสริมการเรียนรู และความรวมมืออันดีระหวางพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ 
และนานาชาติ อันเนื่องดวยพระพุทธศาสนา 
   ๔. การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอยางย่ังยืน ตองมองและ
วางแผนเสริมสรางและพัฒนาแหลงการเรียนรูดานการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ใหเอ้ือตอการศึกษาเพ่ือสรางจิตสํานึก จิตสาธารณะ จิตอาสา และความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย สนับสนุนใหมีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนรากฐานของการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ 

  ๒. ดานความชํานาญ 
  หลักการดานความชํานาญท่ีใชในภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยสงฆไทย 
  ภาวะผูนําดานความชํานาญผูนํามหาวิทยาลัยสงฆยุคใหม ตองเปนผูมีประสบการณใน
ภาคปฏิบัติ ท่ีสั่งสมมาท้ังดานการกระทํา คําพูด และความคิดอาน ตองใฝเรียนรูหลากหลายศาสตร 
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เพ่ือทําความเขาใจระบบงานของแตละศาสตร บูรณาการหลากหลายศาสตรเพ่ือใหเกิดองคความรู
ใหม กาวทันสิ่งใหมๆอยูเสมอ ตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ตองทําความเขาใจกับระบบงาน
ขององคกรท้ังของระบบ ใชคนใหเหมาะสมกับงาน โดยมีการติดตามและประเมินผล ตองมี วิธุโร
ผูบริหาร ตองมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการบริหาร โดยเฉพาะบริหารตามภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยสงฆไทย ใน ๕ ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการ
วิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการ จนมีความชํานาญ
เฉพาะดาน หรือเชี่ยวชาญ เพ่ือเปนท่ียอมรับของผูรวมงานโดยการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการ 
POSDCORBคือ 
   ๑. การวางแผน (Planning) 
   ๒. การจัดองคการ (Organizing) 
   ๓. การบริหารงานบุคคล (Staffing) 
   ๔. การอํานวยการ (Directing) 
   ๕. การรวมมือ (Cooperating) 
   ๖. การรายงาน (Report) 
   ๗. การจัดการการเงิน (Budgeting) 
  หลักการท่ัวไปท่ีผูนําของมหาวิทยาลัยสงฆไทยนํามาใชในดานความชํานาญ 
   ๑. ผูนําดานคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน มุงผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 
   ๒. หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
   ๓. การสรางวิสัยทัศน 
   ๔. การสื่อสาร 
   ๕. การสรางแรงบันดาลใจ 
   ๖. สรางความเชื่อม่ันและจริงใจ 
   ๗. การมองโอกาสมากกวาปญหา  
 
  ๓. ดานมนุษยสัมพันธ 
  หลักการดานมนุษยสัมพันธท่ีใชในภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยสงฆไทย 
  ภาวะผูนําดานมนุษยสัมพันธ ผูนําตองมี นิสสยสัมปนโน เปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับ
บุคคลท่ัวไป ภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆไทยควรมีหลักมนุษย
สัมพันธ ท่ีดีท่ีมีสาระสําคัญในการพ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนไดมีความสามารถในการสื่อสาร ติดตอ
ประสานงานใหงานสําเร็จลุลวงไปไดตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด และบรรลุเปาหมายท่ีองคกร
ตองการมีความสามารถในการผูกใจคนเปนท่ีรักของคนโดยสามารถทําใหบุคลากรปฏิบัติงานตาม
คําสั่งดวยความเต็มใจได มีความชํานาญดานมนุยสัมพันธ หรือทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ
(Human Relation Skill) ในการดําเนินตามภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆไทย ท้ัง ๕ ดาน ไดแกดาน
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การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการดังนั้นผูนําตองยึดหลักการดานมนุษยสัมพันธดังนี้ 
   ๑. ใชหลักพรหมวิหาร ๔ ประการในการสรางมนุษยสัมพันธกับบุคลากรและ
บุคคลท่ีเก่ียวของ 
   ๒. ใชหลักท้ังศาสตรและศิลปนอกจากมีหลักการและทฤษฎีท่ีเปนองคความรูและ
หลักการหรือทฤษฎีไปสูการปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ จะตองอาศัยศิลปะของแตละบุคคล จึงจะ
เปนการอยูรวมกันอยางราบรื่นและกอใหเกิดผลลัพธท่ีดีงาม 
   ๓. หลักการเขาใจตนเองแลวแสวงหาความรู ทักษะ ประสบการณ แสดงศักยภาพ
สรางจุดแข็งขจัดจุดออน 
   ๔. หลักการเขาใจผูอ่ืนรูจักความแตกตางของแตละบุคคลแลวนํามาสูการพัฒนา 
การใชและสรางโอกาสใหเกิดประโยชนสูงสุด 
   ๕. หลักการเขาใจสิ่งแวดลอมท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยและสิ่งท่ีอยู
ใกลๆตัวเราเพ่ือนําไปพัฒนา ปรับปรุง แกไข จนเปนปจจัยสําคัญในการนําไปสูความสําเร็จในงาน
มนุษยสัมพันธ 
  วิธีการดานมนุษยสัมพันธท่ีใชในภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยสงฆไทย 
  ดานมนุษยสัมพันธ ผูนําของมหาวิทยาลัยสงฆไทยใชวิธีการ ๔ ย เยี่ยมเยือน หยิบยื่น 
ยืดหยุน ยกยองผูนํ าตองปฏิบั ติตนให เปนแบบอยาง ท่ี ดี เปน ท่ี เคารพรักและนับถือของ
ผูใตบังคับบัญชา ทุมเทเสียสละเพ่ืองาน ตองเห็นแกประโยชนขององคกรเปนสําคัญ ตองมีท้ังพระ
เดชและพระคุณ มีการใชวาจาท่ีเหมาะสม ใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา รักษาความเปนประชาธิปไตย 
ไมเปนผูนําแบบเผด็จการ เปนผูนําท่ีเขาถึงไดงาย ตองสามารถสรางความสมานฉันทใหเกิดข้ึนใน
องคกรไดเปนอยางดี ตองมีวิธีการสรางมนุษยสัมพันธดังนี้ 
   ๑. มีความสุภาพ ใชวาจาท่ีเหมาะสมออนโยน  ยิ้มแยม  และเปนกันเองกับผูอ่ืน 
   ๒. เขาใจเห็นใจผูรวมงาน มีเมตตาและกรุณามีความจริงใจไมตรีจิตและชวยเหลือผูอ่ืน 
   ๓. เขาใจความตองการและปญหาของแตละคนมีความประนีประนอม 
   ๔. มีความรับผิดชอบ ทําตนใหเปนท่ีนับถือประมาณตน ไมวางอํานาจ ไมนินทาวา
ราย 
   ๕. ยกยองชมเชยความรูและความคิดริเริ่มของผูอ่ืน ใหเกียรติในผลงานของผูอ่ืนให
ความสําคัญแกทุกคน เรียกชื่อและจําชื่อผูอ่ืนไดแมนยํา 
   ๖. ปรับปรุงบุคลิกของตนเองอยูเสมอม่ันใจในตนเองและผูรวมงาน   
   ๗. มีความยุติธรรม อดทนและอดกลั้น 
   ๘. ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย 
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๖. อภิปรายผล 

  ภาวะผูนําของผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆไทย  
   ๑. ดานวิสัยทัศน พบวาผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆไทย มีระดับการเปนภาวะผูนํา
ในดานวิสัยทัศนมากท่ีสุดไดแก ผูนํากําหนดทิศทางท่ีจะดําเนินงานขององคกร โดยมีจุดหมาย
ปลายทางท่ีชัดเจนและมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ท้ังนี้เปนเพราะนักบริหารจะทําหนาท่ีสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดีตองเปนผูมีวิสัยทัศน มีปญญามองการณไกล ตองเปนผูฉลาดสามารถในการวางแผน 
กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว โดยใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับแนวคิดของพรทิพย 
อัยยิมาพันธ  ท่ีกลาววา ผูนําควรเริ่มตนดวยการกําหนดเปาหมาย และแนวความคิดท่ีชัดเจน บทบาท
ดังกลาวจะชวยใหผูนําสรางแผนงานแมแบบ (Blueprint of Action) ท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานของหลักการ
กอนจะลงมือปฏิบัติตามแผน นอกจากนั้น ไมเพียงแตตองรูถึงวิธีการกําหนดทิศทาง และเปาหมาย
เทานั้น แตผูนําตองไดรับการสนับสนุน และความมุงม่ันจากพนักงานในการบรรลุถึงเปาหมายดวย ผูนํา
ตองมีความสามารถนําใหผูอ่ืนมีสวนรวมในการสรางพันธกิจ วิสัยทัศน และสื่อสารอยางชัดเจนถึงความ
แตกตาง และผลประโยชนท่ีพนักงานจะไดรับจากความสําเร็จในอนาคต อีกท้ังยังสามารถทําใหพนักงานมี
แรงจูงใจ และรูสึกต่ืนเตนกับทิศทางใหมนี้ดวย๗ และยังสอดคลองกับแนวคิดของอรฤทัย ผกาขยาย ท่ีกลาว
วา บทบาทในการวางแผนและจัดองคการ (Planning and Organizing) คือ บทบาทหนาท่ีของผูนํา
ในการเปนผูกําหนดวัตถุประสงคของแผนระยะยาว และกลยุทธในการปรับตัวขององคการ ตอการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมท้ังภายใน และภายนอก เสนอกิจกรรมทุกข้ันตอนของการดําเนินการ
ของโครงการตางๆ จัดแบงทรัพยากรตามลําดับความสําคัญของกิจกรรม หรือโครงการ ตัดสินวิธีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพผลผลิต และความรวมมือระหวางหนวยงานในองคการ ตลอดจนมีบทบาทใน
การปรึกษาและมอบหมายงาน (Consulting and delegating) คือบทบาทในการท่ีจะตองไตรถาม
ความรูสึกของผูปฏิบัติงาน กอนจะมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลกระทบตอพวกเขา กระตุนใหเสนอแนะ
วิธีการปรับปรุง เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ และมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยตนเอง๘ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
กัลยรัตน เมืองสง ไดศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา ประเด็นสําคัญในการพัฒนาภาวะผูนําประกอบดวยองคประกอบท้ัง 
๕ คือ องคประกอบท่ี ๑ ไดแก  มีการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เพ่ือคุณภาพของ
การศึกษา องคประกอบท่ี ๒ ไดแก มีการทํางานท่ีมีเปาหมาย และมีความสุขในการทํางาน
                                           

๗พรทิพย อัยยิมาพันธ, Leadership for Organizational Effectiveness, วารสารการบริหารคน, 
(มีนาคม, ๒๕๔๗) : ๖๕, ๖๘. 

๘อรฤทัย ผกาขยาย, บทบาทของผูนําท่ีไดชื่อวาเปนผูนําท่ีดี, ออนไลน, แหลงท่ีมา: 
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=anotherside&month=๐๒-๒๐๑๐&date=๐๙&group=
๒๗&gblog=๒๘๕, [๒๐ กันยายน ๒๕๕๔]. 
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องคประกอบท่ี ๓ ไดแก เปนนักวางแผนกลยุทธ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร และคิดเชิงรุกได 
องคประกอบท่ี ๔ ไดแก มีความคิดในเชิงรุก และสรางแรงบันดาลใจใหเพ่ือนรวมงานเกิดความคิด
ริเริ่มในการทํางาน และการแกปญหา และองคประกอบท่ี ๕ ไดแก กําหนดวิสัยทัศนไดชัดเจน
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สถานการณปจจุบัน และเปาหมายกลยุทธภาครัฐ๙ 
   ๒. ดานความชํานาญ พบวาผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆไทย มีระดับการเปนภาวะ
ผูนําในดานความชํานาญมากท่ีสุดไดแก ผูนํามีความต้ังใจอดทน ตอสภาพปญหาอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ อาจกลาวไดวาผูนําท่ีจะมีความชํานาญ
ในการปฏิบัติงานหรือบริหารงานไดนั้นตองมีความต้ังใจในการทํางานดวยความอดทนแมจะเกิด
ปญหาอุปสรรคใดๆ ก็ตาม ตองมีความรับผิดชอบและพยายามหาวิธีการแกปญหาใหไดเพ่ือใหงาน
สําเร็จลุลวง ทําใหเกิดการพัฒนาทักษะในการทํางานอยูตลอดจนมีความชํานาญในการบริหารงาน 
สอดคลองกับแนวคิดของสตอกดิลล (Stogdil) ท่ีไดศึกษารวบรวมงานวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะของ
ผูนํากวา ๑๖๓ เรื่อง จนทําใหสามารถระบุคุณลักษณะของผูนําท่ีดีวาข้ึนอยูกับคุณลักษณะ ๖ ดาน คือ 
๑) ลักษณะทางกาย ไดแก เปนผูท่ีมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ ๒) ภูมิหลังทางสังคม ไดแก มี
การศึกษาดี สถานะทางสังคมท่ีดี ๓) สติปญญา ไดแก มีสติปญญาสูง มีการตัดสินใจดี มีทักษะใน
การสื่อความหมาย และการพูด ๔) บุคลิกภาพ ไดแก มีความต่ืนตัวอยูเสมอ ควบคุมอารมณได มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเชื่อม่ันในตนเอง ๕) ลักษณะท่ีเก่ียวของ
กับงาน ไดแก มีความปรารถนาท่ีจะทําใหดีท่ีสุด มีความรับผิดชอบ ไมทอแทตออุปสรรค และมุง
งาน ๖) ลักษณะทางสังคม ไดแก ปรารถนาท่ีจะรวมมือในการทํางานกับคนอ่ืนๆ มีเกียรติเปนท่ี
ยอมรับของบุคคลอ่ืน เขาสังคมเกง และเฉลียวฉลาด๑๐ และสอดคลองกับแนวคิดของพระพิพิธธรรม
สุนทร ท่ีกลาวถึงหลักนักบริหารท่ีดีไววาตอง มีความรูกวางขวาง วิชชาจรณสัมปนโน คือตองเพ่ิมพูน
ความรูอยูเสมอ ผูบริหารท่ีข้ีเกียจ ไมหาความรูมาใสตน ลูกนองจะไมเคารพนับถือ จึงตองเชิญคนมี
ความรูมาบรรยายใหฟงโลกวิทู ตองรูทะลุถึงอุปนิสัยใจคอลูกนองและสามารถแกไขอุปนิสัยท่ีไมดีให
ดีได ตองมีคุณสมบัติคนท่ีนาไววางใจ ๕ ประการ คือ ขยัน อดทน ประหยัด ซ่ือสัตย พัฒนาฝมือคน
ขยัน งานก็มีโอกาสสําเร็จ คนท่ีอดทนไมทอถอย งานหนักเหนื่อยยากอยางไรก็ยังสู ไมท้ิงงาน
กลางคัน๑๑ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของนิตย สัมมาพันธ ท่ีกลาววาความเปนผูนําท่ีมี
บารมี มีลักษณะคลายกับความเปนผูนําเชิงคุณลักษณะ แตจากการศึกษาพบวาบุคคลสามารถเรียนรู
และฝกฝนใหผูนํามีบารมีได ความเปนผูนําท่ีมีบารมีจะกอใหเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง และจะทํา

                                           
๙กัลยรัตน เมืองสง , รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๐). 
๑๐Stogdill Ralph M. Handbook of Leadership : A Survey of Theory and Research, 

(New York : McGraw - Hill, 1974), p.45. 
๑๑พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร าณสุนฺทโร), คติธรรมนําชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง, 

๒๕๔๖), หนา ๒๗. 
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ใหผูใตบังคับบัญชายินดีทุมเทปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ผูนําท่ีมีบารมีจะมีบทบาทสูง และชวยแกไข
ปญหาในสถานการณบางสถานการณไดดี เชน สถานการณท่ีตึงเครียด หรือมีความไมแนนอนสูง เชน 
สถานการณท่ีเก่ียวของกับการเมือง ศาสนา หรือสถานการณสงคราม๑๒  
   ๓. ดานมนุษยสัมพันธ พบวาผูบริหารมหาวิทยาลัยสงฆไทย มีระดับการเปนภาวะ
ผูนําในดานมนุษยสัมพันธมากท่ีสุดไดแกผูนําใหความชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือมีโอกาส และตรวจสอบงาน
ท่ีมอบหมาย เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะการเปนผูนําท่ีจะทําใหผูรวมงานทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายใหมีประสิทธิภาพนั้น ผูนําตองคอยติดตามงานท่ีไดมอบหมายไปและใหคําแนะนําหรือให
การชวยเหลืออยางจริงใจ เพ่ือใหเกิดบรรยากาศและสัมพันธภาพท่ีดีในการทํางาน มนุษยสัมพันธจึง
มีความสําคัญเปนอยางมากตอการบริหารงาน สอดคลองกับแนวคิดของ สงวน นิตยารัมภ ท่ีได
กลาววาผูนําจะประสบความสําเร็จไดตองมียุทธวิธีท่ีสําคัญไดแก รักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับนายของ
ทาน สัมพันธภาพท่ีดีมีผลตอความสามารถท่ีจะสรางความพอใจความผูกใจของผูใตบังคับบัญชา๑๓  
 

๘. ขอเสนอแนะ 
  ๘.๑ ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  ๑. ผูบริหารระดับสูง รับผิดชอบในการวางแผน และควบคุมบุคลากร เปนจํานวนมาก 
คุณลักษณะจักขุมา และ นิสสยสัมปนโน ควรเขาใจหลักธรรมและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงาน สวน 
วิธุโร มีความสําคัญนอยลงมา เพราะผูบริหารระดับสูงสามารถมอบหมายงานดานเทคนิค หรือ
วิชาการใหผูรวมงานไปดําเนินการแทนได ตามความสามารถและความเหมาะสมของผูนั้น  
  ๒. ผูบริหารระดับกลาง คุณลักษณะ จักขุมา วิธูโร และนิสสยสัมปนโน มีความสําคัญ
เทาๆ กัน กลาวคือ ผูบริหารระดับกลางจะตองมีความชํานาญเฉพาะดาน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอ
ผูรวมงานในขณะเดียวกันก็ตองมีปญญาท่ีจะมองการณไกลหรือการวางแผนงานในอนาคต และ
วางแผนตัวเองเพ่ือท่ีจะเปนผูบริหารระดับสูงตอไป 
  ๓. ผูบริหารระดับตน ควรท่ีจะเปนผูมีคุณลักษณะ วิธุโร และนิสสยสัมปนโน เพราะ
ตองลงมือปฏิบัติงานรวมกับผูรวมงานหรือทีมงานอยางใกลชิดแตอยางไรก็ตาม ผูบริหารระดับตน
จําเปนตองพัฒนาคุณลักษณะ จกฺขุมา ไปดวย ก็คือ การพัฒนาปญญาเพ่ือเตรียมพรอมเลื่อนข้ึนสู
ตําแหนงผูบริหารระดับกลางตอไป 
  
    ๘.๒ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  ๑. ควรทําการวิจัยสภาพปญหาภาวะความเปนผูนําท่ีพึงประสงคตามแนวพุทธของ
ผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือจะทราบวาในปจจุบันมีปญหาและความตองการใน
                                           

๑๒นิตย สัมมาพันธ, ภาวะผูนํา : พลังขับเคลื่อนองคกรสูความเปนเลิศ, หนา ๓๓-๓๔. 
๑๓สงวน นิตยารัมภ, ภาวะผูนํากับวิกฤติระบบราชการไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, 

๒๕๔๑), หนา ๑๐๐.  
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ประเด็นใดท่ีสําคัญ 
  ๒. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบริหาร ใน
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
  ๓. ควรมีศึกษาภาวะผูนําตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบริหารในองคการอ่ืนซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอการรักษาองคกรใหเขมแข็งสืบตอความรูทางพระพุทธศาสนาตอไป 
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ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้ง 
ของมหาวิทยาลัยสงฆในกํากับของรัฐ 

Effectiveness of Extension Campus Administration 
of Autonomous Sangha University 

 
พระเมธีวชิรภูษิต (จําเนียร จิรวํโส)∗ 

สุรพล สุยะพรหม∗∗ 
อภินันท จันตะนี∗∗∗ 

 
บทคัดยอ 

 บทความวิจัยฉบับมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรค ประสิทธิผล และ
รูปแบบการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยสงฆในกํากับ
ของรัฐ ซ่ึงเปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน ๒๐ รูป/คน และการสนทนากลุมเฉพาะ จํานวน ๑๕ รูป/คน  
ใชการวิเคราะหแบบพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณโดยแบบสอบถามจํานวน ๒๗๑ ชุด 
วิเคราะหโดย โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรวิเคราะหคาสถิติพรรณนา ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบวา  
 สภาพปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยสงฆใน
กํากับของรัฐยังคงมีอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนดานสถานท่ี ดานงบประมาณ ขาดกลไกในการ
สงเสริมวิชาการแกนิสิต ขาดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตท่ีพึงประสงค สําหรับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆในกํากับของรัฐ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ดานการสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม
มากท่ีสุด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๓ และรูปแบบการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆในกํากับของรัฐ  ดานการผลิตบัณฑิต พบวา การจัดการเรียน
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การสอนโดยใหนิสิตเปนศูนยกลาง การเพ่ิมกลไกการจัดการสอนใหสอดคลองกับทองถ่ิน ดานการ
วิจัยและพัฒนา พบวา   มีการบริหารจัดการงานวิจัยอยางสรางสรรค การจัดต้ังศูนยการวิจัย ดาน
การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและการบริการวิชาการ พบวา การสงเสริมการเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการ การจัดทําวารสารของหนวยวิทยบริการ และดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม พบวา 
กําหนดหลักสูตรใหสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินการจัดต้ังเครือขายชุมชนการบูรณาการ
การเรียนการสอนใหเชื่อมโยงไปยังศิลปวัฒนธรรม  

คําสําคัญ : ประสิทธิผล, การบริหารจัดการ, สถานศึกษานอกท่ีตั้ง, มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ. 

ABSTRACT 
 The research aims to study the problems and barriers, effectiveness and 
productivity management styles outside the academy. Autonomy of the university 
disciplines. This research combines methods (Mixed Methods Research) between 
qualitative research by interviewing a number 20 / person and group chat only 
number 15 / person uses a descriptive analysis. And quantitative research by 
questionnaire of 271 set by software analyzes the social science analysis descriptive 
statistics include percentage, mean and standard deviation. 
 Research results 
 Problems and obstacles of management education outside of the 
university disciplines Autonomy remains a barrier to learning and teaching in the 
budget. The lack of mechanisms to promote academic students. Lack of moral 
development of graduate desirable. For effective management of educational 
institutions located outside the autonomous monastic universities. Overall, the 
level considered, it was an important aspect of promoting Buddhism and services 
to the society most in high level with an average of 3.83. and patterns to increase 
the effectiveness of management education outside of the university disciplines 
Autonomy. The graduates were managed by a student-centered teaching. Adding a 
management mechanism in accordance with local instructors. Research and 
Development has found that managing research creatively. The establishment of 
the research center The preservation of religious and academic services that 
promote academic activities. The Journal of Academic Services. And the promotion 
of art and culture that set the course in accordance with the local culture, 
establishing community networks, integrating teaching, links to art and culture. 
Keywords : Effectiveness, Management, Outside the Academy, University Autonomy. 
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๑. บทนํา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทยท่ี
สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕  ไดทรงสถาปนาข้ึน ไดดําเนินการตามพระราชปณิธาน และ
ปฏิบัติภารกิจท่ีสําคัญในการผลิตบัณฑิตทางดานพระพุทธศาสนา  การวิจัย  การบริการวิชาการแก
สังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาเปนเวลานานกวา ๑ ศตวรรษ ไดเปดสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตรเปนคณะแรก เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๐ ใชชื่อปริญญาวา  พุทธ
ศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มาจนถึงปจจุบันและเปนศูนยรวมวิทยาการดานตางๆ ท่ีมีคุณคาตอมวล
มนุษย  ทําหนาท่ีใหการศึกษา  การคนควา การวิจัย  การแสวงหาความรูเก่ียวกับวิชาการทางดาน
พระพุทธศาสนา  และประยุกตเขากับศาสตรสาขาตางๆ ในสมัยใหม  อีกท้ังทําหนาท่ีเปนแหลง
บริการทางวิชาการทางพระพุทธศาสนาท้ังในทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จาก ๑ ศตวรรษท่ีผานมา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดสถาปนามาจนถึงปจจุบันนี้  ได มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงมากมาย โดยในปจจุบันในสวนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย ไดแบง
ออกเปนในสวนกลาง ๖ คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขต ๑๐ แหง  วิทยาลัยสงฆ ๑๒ แหง 
หองเรียน ๕ แหง  หนวยวิทยบริการ ๑๘  แหง และสถาบันสมทบ ๗ แหง๑ กระจายไปอยูท่ัว
ประเทศและในตางประเทศ  สวนงานท่ีจัดวาอยูนอกสถานท่ีต้ังไดแก หองเรียน และหนวยวิทย
บริการ 
 จากการท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
พระพุทธศาสนา ไดขยายการศึกษาออกนอกสถานท่ีต้ังไปในจังหวัดตางๆ จากการประชุม 
พระพุทธศาสนาโลก ในงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา เม่ือปพุทธศักราช ๒๕๕๔ 
ไดรับ การผลักดันใหเปนมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลกในอีกไมก่ีปขางหนานี้ สถานศึกษานอก
ท่ีต้ังของวิทยาลัยสงฆ ในการกํากับของภาครัฐ ยังมีปญหาในการดําเนินงานตามพันธกิจ ๔ ดาน 
อาทิเชน อันดับแรกขาดการสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานมีการใฝรูใฝคิด และมีการสงเสริมให
บุคลากรทํางานวิจัยนอยเกินไป อาจารยบางทานยังขาดทักษะในการสอน หรือบางสวนงานไมมีการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาแหลงความรูใหมีความทันสมัย เปนตนการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
เห็นวามีประโยชนอยางยิ่งตอสถานศึกษานอกท่ีต้ัง และจะเปนขอมูลสําคัญท่ีจะทําใหสถานศึกษา
หรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของนําขอมูลไปพัฒนาสวนงานของตนเอง เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจ
ท่ีกําหนดไว ดวยเหตุผลตางๆ เหลานี้ ผูวิจัยสนใจจะศึกษา “ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆในกํากับของรัฐ”  
 
 
                                                           

๑มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, “คณะและสวนงาน”, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : http://www.mcu. 
ac.th/site2section.php. [๑๓ มกราคม ๒๕๕๗]. 
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๒. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีต้ังของ
มหาวิทยาลัยสงฆในกํากับของรัฐ  
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยสงฆ       
ในกํากับของรัฐ  
 ๒.๓ เพ่ือศึกษารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีต้ังของ
มหาวิทยาลัยสงฆในกํากับของรัฐ 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย  
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
ท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยสงฆในกํากับของรัฐ” โดยกําหนดดําเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดังตอไปนี้ 
 ๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา   
 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการสถานศึกษา นอกท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยสงฆในกํากับของรัฐ โดยมุงศึกษาวิเคราะหขอมูลตาม   
พันธกิจ ๔ ดานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๓.๒ ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา  
 ๑.  ตัวแปรตน  คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ                 
 ๒. ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอประสิทธิผลการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกท่ีต้ัง ของมหาวิทยาลัยสงฆในกํากับของรัฐ ตามพันธกิจ ๔ ดาน ไดแก ๑) ผลิต-
บัณฑิต ๒) วิจัยและพัฒนา ๓) สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม และ๔) ทํานุ-
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๓.๓ ขอบเขตดานประชากร และกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูลหลัก 
 ๑.ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี และนิสิต ของ
หนวยวิทยบริการฯ ๓ แหง จํานวน ๘๔๓ รูป/คน  ไดแก  
  ๑) หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี         จํานวน   ๒๘๔  รูป/คน 
  ๒) หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน   ๒๙๓  รูป/คน  
  ๓) หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร   จํานวน   ๒๖๖  รูป/คน 
 ๒. ผูใหขอมูลสําคัญประกอบดวยพระสงฆผูทรงคุณวุฒิ คณะผูบริหารคณาจารย ผูนํา
ชุมชน รวมท้ังสิ้น ๒๐ รูป/คน  โดยการสัมภาษณเชิงลึก ไดแก 
  ๑) พระสังฆาธิการ  จํานวน ๓ รูป 
  ๒) คณะผูบริหาร   จํานวน ๔  รูป/คน 
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  ๓) คณาจารย   จํานวน ๓ รูปคน 
  ๔) นักวิชาการ   จํานวน ๓ รูป/คน 
  ๕) กลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๑ คน 
  ๖) เจาหนาท่ี   จํานวน  ๓ รูป/คน 
  ๗) นิสิต    จํานวน ๓ รูป/คน 
 ๓.๔ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  
 การศึกษาวิจัย “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีต้ัง ของ มหาวิทยาลัย
สงฆในกํากับของรัฐ” จะดําเนินการศึกษาวิจัยในหนวยวิทยบริการฯ สังกัดของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน ๓ แหง ไดแก ๑) หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี  ๒) หนวย-
วิทยบริการฯ จังหวัดกําแพงเพชร  และ ๓) หนวยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร 
  
๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๔.๑ การศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ข้ันปฐมภูมิ ไดแก ขอมูล
ท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีต้ัง และศึกษาขอมูลจากเอกสารข้ัน
ทุติยภูมิ หรือ การวิจัยเอกสาร ไดแก สวนท่ีเปนคําอธิบายจากเอกสาร หนังสือ ตํารา ท่ีเปนแนวคิด 
ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการสถานศึกษานอกท่ีต้ัง นอกจากนั้นยังศึกษาถึงความพรอมในการจัดการศึกษานอก
สถาบันการศึกษาและหลักการบริหารจัดการอ่ืน ๆ  
 ๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth Interview) ถึงรูปแบบ
การเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีต้ังในมหาวิทยาลัยสงฆในกํากับของรัฐ     
ตามพันธกิจ ๔ ดานจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒๐ รูป/คน โดยผูวิจัยจะสงหนังสืออยางเปนทางการ 
โดยคํารับรองผูอํานวยหลักสูตร ฯ เพ่ือขอสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดวยตนเองพรอมกับบริบทเนื้อหา
ตางๆ ท่ีใชในการสัมภาษณ และจะกําหนด วัน เวลา และสถานท่ี สวนในขณะการสัมภาษณผูวิจัย
จะขออนุญาตจากผูเชี่ยวชาญ ในการตอบคําถามแตละประเด็น และบันทึกภาพนิ่ง 
 ๔.๓ การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการแจกแบบสอบถาม (Survey Research)  รูปแบบ
เพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีต้ังในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามสัดสวน
ของกลุมตัวอยาง ท้ังหมด ๒๗๑ ตัวอยาง โดยมีลําดับดังนี้ 
 ๑. ผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการขออนุมัติหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลเพ่ือการศึกษาวิจัย 
จากสาขาวิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      
 ๒. ผูศึกษาวิจัยไดนําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา   
ลงกรณราชวิทยาลัย ตอหนวยวิทยบริการแตละแหง เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลทําการศึกษาวิจัย  
 ๓. ผูศึกษาวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแจกจายแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง
จํานวน ๓ แหง จํานวน ๒๗๑ รูป/คน 
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 ๔.๔ การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการจัดสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
เพ่ือหาขอเสนอแนะถึงประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีต้ังในมหาวิทยาลัยสงฆใน
กํากับของรัฐใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญท่ีไมใชกลุมผูถูกสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 
๑๕ รูป/คน ไดแก การยื่นขอหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรพรอมกับรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ โดยกําหนดคุณสมบัติผูเขารวมสนทนากลุมท่ีมีความ
เก่ียวของกับประเด็นท่ีผูวิจัยทําการศึกษา และนําหนังสือพรอมกับเอกสารประกอบการสนทนากลุม
ท่ีผลการวิจัยเพ่ือทําความเขาใจใหกับผูทรงคุณวุฒิพรอมกับนัดวัน เวลา และสถานท่ี 
 
๕. ผลการวิจัย 
 ๕.๑ สภาพปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยสงฆ        
ในกํากับของรัฐ 
 พบวา การผลิตบัณฑิตยังคงมีปญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนดานสถานท่ี   
ดานงบประมาณ ขาดการประชาสัมพันธ ขาดกลไกในการสงเสริมวิชาการแกนิสิต ขาดการสงเสริม
และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของผูใชบัณฑิต บุคลากร
โดยเฉพาะอาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวนนอยเกินไป การยกฐานะเปนวิทยาลัยยังมีขอจํากัด การ
จัดการเรียนการสอนยังไมสอดคลองกับสภาพปญหาของทองถ่ินและจัดตารางการเรียนการสอนมาก
เกินไป การคัดกรองผูเขาเรียนยังไมมีมาตรฐานทางการศึกษาอยางเพียงพอ  
 ๕. ๒ ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆในกํากับ
ของรัฐ 
 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประสิทธิผลการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกท่ีต้ังรวมทุกดานโดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นดานการสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคมมากท่ีสุด
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๓ รองลงมาดานการวิจัยและพัฒนาอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๔  ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๓    
และดานการผลิตบัณฑิต อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๕๙ 
 ๕. ๑.๓ รูปแบบการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย
สงฆในกํากับของรัฐ  พบวา  
 ๑. รูปแบบการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหาจัดการสถานศึกษานอกท่ีตั้งดานการผลิต
บัณฑิตพบวา การจัดการเรียนการสอนโดยใหนิสิตเปนศูนยแหงการเรียนรู อาศัยความรวมมือจากอาจารย
และเจาหนาท่ีในการปรึกษาหารือกันบอย ๆ การวัดและประเมินจะตองมีความชัดเจนและนําผลเพ่ือการวาง
แผนการแกไขและพัฒนานิสิต สงเสริมใหนิสิตมีศักยภาพในการประกอบอาชีพโดยการเพ่ิมกลไกทาง
การศึกษาท่ีสอดคลองกับทองถ่ิน สรางหลักสูตรท่ีตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ินใหมากท่ีสุด เม่ือสํารวจการ
วิจัย เชิงปริมาณ พบวา รายละเอียดการผลิตบัณฑิต อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๕๙ สวนการ
สนทนากลุมเฉพาะ พบวา จะตองการจัดการเรียนการสอนใหมากยิ่งข้ึนโดยปรับหลักสูตรของ
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มหาวิทยาลัยท่ีใชอยูใหสามารถจะตอบโจทยตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
 ๒. รูปแบบการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหาจัดการสถานศึกษานอกท่ีตั้งดานการวิจัยและ
พัฒนา พบวา การบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีมีคุณภาพซ่ึงแตละหนวยวิทยบริการ
สามารถพัฒนาศักยภาพไดในระดับดีซ่ึงความแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลในการจัดการศึกษานอกท่ีต้ังดวย
การสนับสนุนคณาจารยนักศึกษาใหสามมารถเชื่อมโยงงานวิชาการไปยังหนวยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน และทองถ่ิน ซ่ึงสามารถจะบูรณาการสมรรถนะท่ีหลากหลายของแตละบุคคลหรือแตละสวน
ขององคการผสมผสานหนาท่ีภารกิจการบริหารและการใชทรัพยากรทางการบริหารเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายขององคการการวิจัยเพ่ือกําหนดสมรรถนะขององคการประกอบดวยนโยบายและกลไก
การบริหารการสื่อสารในการบริหารบรรยากาศในองคการความรูความสามารถของบุคลากรและการ
จัดการทรัพยากรการเรียนรูการท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม การเรียนรูทักษะท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูคานิยมดานความรับผิดชอบและการคิดอยางมีวิจารณญาณรวม ซึ่งผลเชิงปริมาณดานการวิจัย
และพัฒนาอยูในระดับมาก ๓.๖๔  สวนการสนทนากลุมเฉพาะ พบวา การจัดต้ังศูนยการวิจัยในระดับ
หนวยวิทยบริการ  ซ่ึงจะชวยใหเกิดกระแสการผลิตผลงานสําหรับอาจารย เจาหนาท่ีรวมท้ังนิสิต 
การยกระดับความเขมขนและความเขมแข็งทางวิชาการในรายวิชาท่ีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ๓. รูปแบบเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งดานการสงเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม พบวา การเพ่ิมคุณภาพของอาจารย และนิสิตใหสามารถ
ทํางานรวมกับทองถ่ินไดอยางม่ันใจผานการฝกอบรม ตลอดจนมีองคความรูความสามารถในการถายทอด
วิชาความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ การสงเสริมอาจารย และนิสิตใหมีความสนใจในการเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการใหมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา ดานการสงเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการวิชาการแกสังคมมากท่ีสุด โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๓  สําหรับ
การสนทนากลุมเฉพาะ พบวา ผูวิจัยไดคนพบแนวทาง ๔ ประการ ไดแก  ๑.กลยุทธการประสานงาน 
๒.สงเสริมความรวมมือระหวางกันโดยการจัด MOU ในการทํางานทางสังคม ๓. การฝกฝนอบรม
พระนิสิตใหมีความทักษะ มีศักยภาพในการทําหนาท่ีเปนวิทยากรในโรงเรียนท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ี
โดยความเปนนักเผยแผไดอยางเต็มกําลัง และ ๔.การจัดทําวารสารของหนวยวิทยบริการเพ่ือเปน
ประโยชนแกการเปนโรงเรียนฝกทักษะทางวิชาการใหกับนิสิต เจาหนาท่ี และอาจารยไดมีพ้ืนท่ี
แสดงออกถึงวุฒิภาวะทางวิชาการใหสูงข้ึน  
 ๔. รูปแบบการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีตั้งดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวา การกําหนดหลักสูตรดานศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน การจัดต้ังเครือขายชุมชนโดยเฉพาะพระสงฆท่ีเปนพระสังฆาธิการในจังหวัดท่ีเปน
นิสิตหนวยวิทยบริการใหเขามีความรูดานศิลปวัฒนธรรมการบูรณาการเรียนการสอนใหเชื่อมโยงไป
ยังศิลปวัฒนธรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยูในระดับ
มาก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๓  และผลการสนทนากลุมเฉพาะ พบวา การปลูกฝงวัฒนธรรมท่ีดีงาม
ผานครูสอนศีลธรรมท่ีมีอยูท่ัวทุกพ้ืนท่ี การเสริมสรางนักวิจัยทองถ่ินดวยการเพ่ิมทักษะดานการวิจัย
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ใหกับพระสงฆท่ีสามารถจะสอดแทรกกิจกรรมทางการวิจัยลงไปสูโรงเรียน และชุมชนในตนเอง
อาศัยอยูรวมท้ังการคนหาองคภูมิปญญาทองถ่ินออกมาอธิบายใหมากท่ีสุดการสรางหลักสูตรทาง
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินเพ่ือสงเสริมใหความสําคัญตอการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม  
 
๖. อภิปรายผล  
 ๖.๑ สภาพปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ       
ในกํากับของรัฐ ดานการผลิตบัณฑิต พบวา มีปญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนและดาน
สถานท่ี การประชาสัมพันธ ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของวชิระ โทปุญญานนท๒ พบวา ยัง
พบปญหาเร่ืองขาดสถานท่ีในการบริหารประชาชน และการประชาสัมพันธในโครงการดังกลาวให
ประชาชนไดรับทราบกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการอยู รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนยังไม
สอดคลองกับสภาพปญหาของทองถ่ินและจัดตารางการเรียนการสอนมากเกินไป ซ่ึงมีความ
สอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา บุญยัง๓ พบวา การบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตรมี
ประสิทธิผลในระดับมากท่ีสุดซ่ึงพิจารณาจากตัวชี้วัดความสําเร็จของมหาวิทยาลัยดานตาง ๆ 
ตอไปนี้ ดานความสามารถในการผลิตของคณะ  ท้ังนี้พิจารณาไดจาก ดานการเรียนการสอนคณะฯ
มีประสิทธิผลดานอัตราการมีงานทําของนักศึกษาและอัตราความสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาใน
หลักสูตรดานการวิจัยคณะฯมีประสิทธิผลดานความสอดคลองของผลงานวิจัยท่ีนําไปใชในการแกไข
ปญหาสังคมและจํานวนงานวิจัยท่ีไดมีการตีพิมพ ยกเวนดานการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุน
การวิจัย  
 ๖.๒ ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆในกํากับของ
รัฐพบวา ผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประสิทธิผลการบริหาจัดการ
สถานศึกษานอกท่ีตั้งรวมทุกดานโดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นดานการสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคมมากท่ีสุด
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๓ ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา บุญยัง๔

พบวา ดานความ สามารถในการผลิตของคณะ ท้ังนี้พิจารณาไดจาก ดานการเรียนการสอน คณะฯ มี
ประสิทธิผลดานอัตราการมีงานทําของนักศึกษา และอัตราความสําเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาใน
หลักสูตรดานการวิจัยคณะฯ มีประสิทธิผลดานความสอดคลองของผลงานวิจัยท่ีนําไปใชในการแกไข
                                                           
 ๒วชิระ โทปุญญานนท, “สัมฤทธิผลของโครงการโรงพักของเรา:กรณีศึกษาสถานีตํารวจภูธร ตําบล
ชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม”, การคนควาแบบอิสระรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๙). 

๓กาญจนา บุญยัง, “ประสิทธิผลการบริหารงานขององคกรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม”, การคนควาแบบ
อิสระรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๗). 
  ๔กาญจนา บุญยัง, “ประสิทธิผลการบริหารงานขององคกรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม”, การคนควาแบบ
อิสระรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๗). 
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ปญหาสังคม และจํานวนงานวิจัยท่ีไดมีการตีพิมพ ยกเวน ดานการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุน
การวิจัย 
 ๖.๓ รูปแบบการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย
สงฆ ในกํากับของรัฐ 
 ๑. รูปแบบการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหาจัดการสถานศึกษานอกท่ีตั้งการผลิตบัณฑิต 
พบวา อยูในระดับมาก คือ มีความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนโดยใหนิสิตเปนศูนยแหงการเรียนรูซ่ึงมี
ความสอดคลองกับงานวิจัยของมณี ชินณรงศ๕ พบวา ในภาพรวม คณะวิทยาการจัดการมี
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการอยูในระดับดี ๑) ทุกดานที่ศึกษา คือ ดานการเรียนการสอน ดาน
การวิจัย ดานการบริการวิชาการแกชุมชน และดานการประกันคุณภาพ มีประสิทธิผลการบริหาร
จัดการในระดับดีเชนเดียวกัน  ๒) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผล การบริหารจัดการเรียง
ระดับความสัมพันธดังตอไปนี้ภาวะผูนําคุณภาพบุคลากรคุณภาพเทคโนโลยี ความสามารถของ
บุคคล ปริมาณเทคโนโลยี คานิยม วิสัยทัศนรวมการเรียนรูเปนทีมงบประมาณความคิดอยางเปน
ระบบกรอบความคิด อาศัยความรวมมือจากอาจารยและเจาหนาในการปรึกษาหารือกันบอย ๆ อยูในระดับ
ท่ียังนอย ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Heck. R. H. Lerson.T. J.& Marculidrs. G.A๖ พบวา 
การทดสอบ ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบเชิงเหตุผลท่ีวาครูใหญในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ท่ีใชพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการอยางสมํ่าเสมอ จะสามารถมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ซ่ึงผลการวิจัยยืนยันวา พฤติกรรมดานภาวะผูนําทางวิชาการของครูใหญ มี
ความสัมพันธโดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจริง รวมท้ังมีความสัมพันธ กับ
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการดวย 
 ๒. รูปแบบการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีตั้งวิจัยและพัฒนา
พบวา การจัดหาครูอาจารยท่ีเกงดานการวิจัย หรือการจัดต้ังศูนยการวิจัยในระดับหนวยวิทยบริการ
โดยอาศัยความรวมของบุคลากรท่ีมีความชํานาญโดยเฉพาะนักวิชาการจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร
และภาวะผูนําซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของกมล ศิริสลุง๗ พบวา พฤติกรรมผูนําดานมิตร
สัมพันธ และกิจสัมพันธของผูบริหารสถานศึกษาพบวาสวน ใหญอยูในระดับกลาง ประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาพบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน พฤติกรรมผูนําดานมิตร

                                                           
 ๕มณี ชินณรงศ, “ประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ”, วิทยานิพนธ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖). 
 ๖Heck, R .H.Lerson, T.J.&Marculidrs, G.A. lnstructional  leadership and school achievement : 
Validation of a Causal Model. Educationl Administration, (Quarterly, 1990). 

๗กมล ศิริสลุง, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการ 
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี”, วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๕). 
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สัมพันธและกิจสัมพันธของผูบริหารการศึกษากับประสิทธิผล การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
มีความสัมพันธกันทุกดานและทุกราย 
 ๓. รูปแบบการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหาจัดการสถานศึกษานอกท่ีตั้งสงเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม พบวา การเพ่ิมคุณภาพของอาจารย และนิสิตใหสามารถ
ทํางานรวมกับทองถ่ินไดโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของสิริพงษ 
ปานจันทร๘ พบวา ท้ังประชาชนและพนักงานของเทศบาลตําบลมีความเห็นตรงกันวาการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลในการใหบริการสาธารณะดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิตมีประสิทธิผล
มากท่ีสุด และดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินมีประสิทธิผลนอยท่ีสุด สวน
ตัวชี้วัดประสิทธิผลในการบริหารงานท่ีไดคาเฉลี่ยสูงสุดของภารกิจแตละดานจะมีความแตกตางกัน
ไปตามภารกิจ แตภารกิจสวนใหญท้ังประชาชนและพนักงานของเทศบาลตําบลมีความเห็น
สอดคลองกันวาตัวชี้วัดประสิทธิผลในการบริหารงานดานประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
 ๔. รูปแบบการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ีตั้งทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 พบวา การกําหนดหลักสูตรดานศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณี
ทองถ่ินรวมท้ังการนําประเด็นทางประเพณีวัฒนธรรมมาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนใน
ทองถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของสิริพงษ ปานจันทร๙ พบวา ท้ังประชาชนและ
พนักงานของเทศบาลตําบลมีความเห็นตรงกันวา การบริหารงานของเทศบาลตําบลในการใหบริการ
สาธารณะ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิตมีประสิทธิผลมากท่ีสุด และดานศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินมีประสิทธิผลนอยท่ีสุด  สวนตัวชี้วัดประสิทธิผลในการบริหารงานท่ี
ไดคาเฉลี่ยสูงสุด แตทุกภารกิจสวนใหญท้ังประชาชนและพนักงานของเทศบาลตําบลมีความเห็น
สอดคลองกันวาตัวชี้วัดประสิทธิผลในการบริหารงานดานประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด การ
สงเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนใหมีคานิยมและการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับกิจกรรมการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินซ่ึงท่ีสงผลตอการเผยแผพระพุทธศาสนาในทางออม การปลูกฝงวัฒนธรรม
ท่ีดีงามผานครูสอนศีลธรรมใหสามารถท่ีกําหนดกระบวนวิธีการสอนนักเรียนใหเกิดจิตสํานึกในความ

                                                           

 ๘สิริพงษ ปานจันทร, “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (คณะวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ มหาวิทยาลัย   
ศรีปทุม, ๒๕๕๔). 
 ๙สิริพงษ ปานจันทร, “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (คณะวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ: มหาวิทยาลัย    
ศรีปทุม, ๒๕๕๔). 
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เปนชาวพุทธท่ีดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ก่ิงดาว จินดาเทวิน๑๐ พบวา  ผลการประชุมผูให
ขอมูลหลักสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสําหรับ อบต. ในจังหวัดอุตรดิตถ 
ไดปจจัยหลัก ๗ องคประกอบ ประกอบดวยปจจัยหลักเดิม ๖ องคประกอบ ไดแก หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม   หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 
ปจจัยหลักท่ีคนพบอีก หนึ่งองคประกอบ ไดแก หลักกัลยาณมิตร  
 
๗. สรุปและขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง“ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกท่ี ต้ังของ
มหาวิทยาลัยสงฆในกํากับของรัฐ” ท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษามีนัยยะตอการปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผล  ในเชิงพันธกิจของหนวยวิทยบริการ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดนั้น
ก็ข้ึนอยูกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคมากยิ่งข้ึน การ
จัดต้ังศูนยการวิจัยเพ่ือเตรียมโรงเรียนการฝกใหนิสิตท่ีเปนบรรพชิต และครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนไดมีการศึกษาควาแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากประสบการณโดยเฉพาะองคความรูจากชุมชน 
และพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวท้ังจังหวัด นอกจากนี้ยังจะตองสรางพระนิสิตสําหรับการพัฒนาสังคมใหมาก
ยิ่งข้ึนเพราะจะเห็นไดวา  ในปจจุบันพระนักพัฒนาสังคมจะไดรับการยอมรับจากประชาชนในฐานะ
ผูท่ีเขาไปชวยเหลือสังคมใหเกิดความสงบสุข และมีความสุขบนพ้ืนฐานของความสามัคคีในหมูคณะ 
ดังนั้น หนวยวิทยบริการจะตองใชองคความรูจากงานวิจัยฉบับไปปรับใชใหเกิดความเหมาะสมตอ
สภาพการบริหารท่ีเกิดประสิทธิผลในเชิงรูปธรรมใหมากท่ีสุด ซ่ึงผูวิจัยจะขอเสนอแนะขอมูลเชิง
นโยบาย  ขอเสนอแนะเชิงการปฏิบัติการ และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

๑๐ก่ิงดาว จินดาเทวิน, “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสําหรับองคการ
บริหารสวนตําบล(อบต) ในจังหวัดอุตรดิตถ”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฏีบัณฑิต, (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, ๒๕๕๒). 
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รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดอางทอง 
The Model of Buddhist Propagation of the Missionary  

in Angthong Province 
 

พระครูโสภณธรรมวิจารณ∗ 
ภัทรพล ใจเย็น∗∗ 

บุษกร วัฒนบุตร∗∗∗ 
บทคัดยอ 

 บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเผยแผ
พระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพท่ีเหมาะสม ตอการนํามาเปนแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตในจังหวัดอางทอง ๒) เพ่ือศึกษาและวิเคราะหปญหาท่ัวไปท่ีสงผลตอคุณภาพ การเผย
แผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดอางทอง ๓) เพ่ือหารูปแบบและวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือนํามาเปนแนวทางการเผยแผของพระธรรมทูตในจังหวัดอางทอง 
ดําเนินการวิจัยโดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญดวยการสัมภาษณเชิง
ลึก จํานวน  ๒๕ รูป/คน และการสนทนากลุมเฉพาะ จํานวน  ๑๑ รูป/คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ  การสัมภาษณ และการสนทนากลุมเฉพาะ  วิเคราะหขอมูลโดยการพรรณนาความ  และ
จัดหมวดหมูเพ่ือสรุปเนื้อหานําไปสูการพรรณนา และสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 ผลการวิจัยพบวา  
 ๑) แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพท่ีเหมาะสม ตอการ
นํามาเปนแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดอางทอง พบวา  การเผยแผ
พระพุทธศาสนานั้นไดดําเนินการมาต้ังแตครั้งพุทธกาล ซ่ึงรูปแบบในการเผยแผพระพุทธศาสนานั้น    
มีการหลายรูปแบบ  ยกตัวอยางเชน การปฏิบัติตนจนเปนที่นาเลื่อมใส การสํารวมระวังในการ
สนทนา การใหคําแนะนําแบบเปนกลาง การตอบปญหาขอของใจท่ีตรงประเด็น และการแสดงธรรม
ท่ีชัดเจนเขาใจงาย ไปตามลําดับ โดยอาศัยพระบูรพาจารยผูแตกฉานในพระธรรมวินัยเปนกําลัง
สําคัญ นอกจากนี้ การเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมตองเผยแผตามประเพณีคณะสงฆ และ             
ตามประเพณีไทย  การเผยแผตองปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน และปรับประยุกต     
การเผยแผโดยจัดเปนคณะหรือหนวยงานเผยแผหรือเปนสถานศึกษาเปนท่ีประจําหรือครั้งคราวหรือ
จัดเปนกิจกรรมพิเศษภายในวัด หรือในหมูบานใกลเคียง  
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 ๒) ปญหาท่ัวไปท่ีสงผลตอคุณภาพ การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
จังหวัดอางทอง พบวา มี ๔ ดาน ดังนี้  (๑) ปญหาดานเนื้อหาหลักธรรม คือ พระธรรมทูตขาด
ความรูในเรื่องท่ีจะแสดงธรรม ขาดทักษะและเทคนิคในการแสดงธรรมท่ีดี และพระธรรมทูตมี
บทบาทจํากัดเพียงการออกบรรยายธรรมนอกวัดท่ีมีอยูนอย และปญหาการมีทัศนะพ้ืนฐานตอการ
เปนพระธรรมทูตและงานโดยบทบาทและหนาท่ีของพระธรรมทูตไมครอบคลุมครบตอสังคมโดยรวม
อยางชัดเจนเทาท่ีควร (๒) ปญหาดานกิจกรรม คือ พระธรรมทูตท่ีมีบทบาททํากิจกรรมในเรื่อง
ดังกลาวมักจะเปนพระธรรมทูตท่ีมีตําแหนงทางการบริหารกิจการคณะสงฆในระดับอําเภอและ
ระดับประจํา  จังหวัดอางทอง ขาดเทคนิคและกิจกรรมท่ีใชในการนําเสนอใช รูปแบบเดิมๆ ทําให
ไมไดรับความสนใจ (๓) ปญหาดานการใชสื่อประกอบการบรรยาย คือ พระธรรมทูตยังขาดความรู 
ความสามารถในการสรางสื่อท่ีงายตอการเขาใจ และเปนสื่อท่ีแปลกและนาสนใจ ขาดอุปกรณและ
สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีใชในการอบรม สื่อประเภทวิทยุโทรทัศนประกอบในการเผยแผ
พระพุทธศาสนายังไมเพียงพอตอการใชงานท่ีคลอบคลุมกับหนวยงาน (๔) ปญหาดานการไดรับ
ประโยชนและคุณคา คือ ๑) ประโยชนตน กลาวคือ  ยังไมสามารถนําความรูและประสบการณไปใช
ในการพัฒนาตนเองและประกอบสัมมาอาชีพ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ คานิยมใหถูกตอง
เหมาะสมกับสังคมไทย และนํามาใชในการดําเนินชีวิต สรางศีลธรรมจริยธรรม ๒) ประโยชนคนอ่ืน 
กลาวคือ ยังขาดจิตสํานึกและทําประโยชนเพ่ือสังคมและประเทศชาติ เกิดแรงจูงใจเชิงบวกใหเกิด
ความเชื่อม่ันและภูมิใจในตัวเอง การปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดี การเนนหลักการสอนประชาชน   
๓) ประโยชนสังคมสวนรวม กลาวคือ  ขาดความมุงม่ันท่ีจะเปนตัวอยางในการทํางานท่ีดีของ
พระสงฆและของคนท่ัวไป มีความมุงม่ันปฏิบัติงานพระศาสนาเพ่ือสังคมสวนรวม 
 ๓) รูปแบบและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพเพ่ือนํามาเปนแนวทางการเผย
แผของพระธรรมทูตในจังหวัดอางทอง พบวา มีอยู ๘ รูปแบบ คือ (๑) รูปแบบและวิธีการเผยแผ
ธรรมแบบการแสดงธรรมเทศนา (๒) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมแบบการบรรยายธรรมหรือ
ปาฐกถาธรรม (๓) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมแบบการบรรยายธรรมผานสื่อแพรภาพหรือสถานี
วิทยุกระจายเสียงออกอากาศ (๔) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมแบบการจัดโครงการสงเสริม
คุณธรรมตางๆ  (๕) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมแบบการนําฝกสมาธิ (๖) รูปแบบและวิธีการเผย
แผธรรมแบบการนําปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ (๗) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมแบบการพัฒนา
ทองท่ี (๘) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมแบบการทํากิจกรรมสังคมสงเคราะห พระธรรมทูตหรือ      
ผูเผยแผพระพุทธศาสนาจะตองพิจารณารูปแบบตามความเหมาะสมของปจจัย เชน เวลา สถานท่ี     
ตัวผูฟง และบริบทตาง ๆ  เปนตน 

คําสําคัญ :  การเผยแผ, พระพุทธศาสนา, พระธรรมทูต 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were : 1) to study the appropriate concepts 
and theories of Buddhism propagation  of the missionary in Angthong Province,  2) 
to study and analyzed the general problems affecting the quality of Buddhism 
propagation of missionary monks  in Angthong Province and 3) to find the qualified 
pattern and methods of Buddhism propagation for missionary monks in Angthong 
Province.   
 The Research Methodology was the Qualitative Research, collected data 
from 25 key informants, purposefully selected from experts in the field with 
structured in-depth-interview form by face-to-face in-depth-interviewing and also 
from 11 participants in focus group discussion. Data from both methods were 
analyzed by descriptive interpretation.   
 Findings were as follows:  
 1. The appropriate concepts and theories for Buddhism propagation of 
missionary monks in Angthong Province were the patterns of Buddhism propagation 
used since the Buddha’s time which were of many methods, for example; one 
trained oneself to the respectable state, controlled oneself in talking, gave advice 
in neutral manner, directly answered the questions and taught Dhamma clearly and 
understandably accordingly. The former teachers who had expertise in Dhamma 
were set as good examples for clear and understandable teaching. Besides, the 
appropriate Buddhism propagation must follow the pattern of the former tradition 
set by former teachers and Thai tradition. The Buddhism propagation must be 
improved to suit the present society. The propagation units must be set up either 
at educational institutes regularly or as  special events in monasteries or in villages. 
 2. General problems effecting the quality of Buddhism propagation of 
missionary monks in Angthong Province were of 4 aspects; 1) the problem of 
content delivery: Missionary monks did not have enough knowledge of Dhamma 
content, lacked an appropriate principles and technique of propagation. Missionary 
monks had limited roles , only preaching in monasteries that also were limited. The 
attitudes towards being missionary monks were not appropriately and clearly 
geared for the overall communities, 2) the problems of propagation activity:  Most 
missionary monks held the Sangha affaire administrative roles and did not have 
appropriate technique and activities for good Dhamma teaching which in return, 
made Dhamma delivery quite boring, 3) the problems of teaching media: Missionary 
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monks still lacked skill in creating the  easy to understand, new and  exiting 
teaching media. Training and teaching media were limited. Radio and television 
media for Buddhism teaching were not enough for all units concerned and 4)  the 
problems of values for money: There were 4 problems in this aspect as    (1) 
personal benefit;  It was not possible to take advantage of their knowledge and 
experience to develop and use for their own livelihood. There should be 
development of personality, attitudes and values appropriately for Thai society  to 
be used in everyday life and create moral ethics, ( 2) Others’ benefits; still lacking 
of awareness and contributing to society and the nation. There should be  positive 
motivation to have self confidence and pride and good examples for other people, 
(3) Overall social benefits; still lacking  of commitment to be good examples for 
other monks and people. There should be dedication to working for Buddhism and 
society as a whole. 
 3. The appropriate and qualified model Buddhism propagation of the 
missionary monks in Angthong Province were of 8 models as 1) The model and 
method of Dhamma sermon, 2) The model and method of lectures or Dhamma 
talk, 3) The model and method of Buddhism propagation through broadcasting 
media,       4) The model of morality support activities,5) the model and method of  
meditation practice, 6) The model and method of undertaking the Triple gems for 
refuge, becoming a Buddhist ceremony, 7) the model and method of community 
development and 8) The model and method of social welfare activities.               
The missionary monks must consider to use the suitable model and method for 
factors, time, place, audience and other contexts.   . 

Keywords :  Buddhist Propagation, Missionary 

 

๑. บทนํา  
 งานพระธรรมทูตของคณะสงฆก็ไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางเปนทางการและ
พัฒนารูปแบบการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบันอยางตอเนื่องเรื่อยมา  โดยคณะ
สงฆไดจัดต้ังหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานพระธรรมทูตโดยตรง ไดแก กองงานพระธรรมทูต มีฐานะ
เทียบเทากองธรรมสนามหลวง และกองบาลีสนามหลวง เปนหนวยงานของคณะสงฆท่ีต้ังข้ึน       
เพ่ือขับเคลื่อนงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ มีองคประกอบในการบริหารจัดการ
องคการคือ กําหนดใหพระสงฆทรงสมณศักด์ิชั้นสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่งเปนแมกองและรองแม
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กองอีก ๒ รูป ซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงต้ังตามมติมหาเถรสมาคมท่ีสํานักงานเลขานุการดูแล
รับผิดชอบงาน และกําหนดใหมีสํานักงานพระธรรมทูตท่ีแบงเปน ๙ สาย ตามแบบอยางการจัดสง
สมณทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนายังดินแดนประเทศตางๆ ในสมัยพระเจาอโศกมหาราชพรอมท้ัง
กําหนดใหมีสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตท้ังภายในประเทศและตางประเทศ และสํานักผูตรวจการ
งานพระธรรมทูตอีกดวย ในปจจุบันคณะสงฆไดใหความสําคัญแกงานพระธรรมทูตเปนอยางมาก  
เพราะถือวาเปนงานท่ีเปนหลักแหงความม่ันคงของพระพุทธศาสนา หากพระภิกษุทําแตหนาท่ีศึกษา 
และปฏิบัติเฉพาะตนโดยไมทําหนาท่ีเผยแผพระพุทธศาสนาแกประชาชนแลว พระพุทธศาสนาก็คง
ไมดํารงม่ันคงเปนท่ีพ่ึงยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยอยูไดตราบเทาทุกวันนี้๑ 
 ปจจุบันมีพระราชสุวรรณเวที เจาคณะจังหวัดอางทอง เปนหัวหนาพระธรรมทูต            
ฝายอํานวยการพระธรรมทูตฝายปฏิบัติการ และฝายเผยแผมี ๗ อําเภอ มีจํานวนพระธรรมทูตใน
สายงานรวมท้ังสิ้น จํานวน ๓๔๕ รูป๒ หลังจากหนวยปฏิบัติงานพระธรรมทูตออกปฏิบัติงานตาม
ตารางท่ีกําหนดแลว ก็จัดทํารายงานบัญชีสรุปกิจกรรมในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทูตเสนอตอกองงานพระธรรมทูตจังหวัดอางทอง เสนอขอมูลอันเปนสภาพหรือปญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานตอหนวยงานกํากับงานพระธรรมทูตจังหวัดอางทอง ตอท่ีประชุมปจฉิมนิเทศของ
จังหวัด และจังหวัดก็จะไดนําปญหาและอุปสรรคนี้ไปเสนอตอท่ีประชุมในการประชุมปจฉิมนิเทศ
งาน พระธรรมทูต ๗ สายทุกๆ ป ซ่ึงท่ีผานมาการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตในพ้ืนท่ีจังหวัด
อางทอง  
 จากการท่ีผูวิจัยเองท่ีมีสวนในการทํางานเก่ียวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัด
อางทอง ตระหนักดีวาการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตในการเผยแผพระพุทธศาสนา เปนงานท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่ง จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการเผยแผหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จ
สัมมาสัมพุทธเจาแกพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับพระพุทธศาสนาอยาง
ถูกตอง เพ่ือท่ีจะในไปใชในชีวิตประจําวันของเราและเผื่อแผแตคนในสังคมใหเกิดความสงบสุขอยาง
ยั่งยืนและถาวร อีกท้ังยังสามารถสรางความเชื่อถือศรัทธาตอพระพุทธศาสนาอีกดวย ผูวิจัยจึงมี
แนวความคิดท่ีจะทําการศึกษาและทําการวิจัย เรื่อง “รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาของ      
พระธรรมทูตใน จังหวัดอางทอง เพ่ือจะไดนําผลท่ีไดมาใชในการพัฒนาการเผยแผพระศาสนาของ  
พระธรรมทูต ใหเกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงมากยิ่งๆ ข้ึน และทําใหการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดอางทองบรรลุเปาหมายตามท่ีไดตั้งไวใหไดมากท่ีสุด 
 
๒. วัตถุประสงคการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเผยแผพระพุทธศาสนา 

                                                           
 ๑กรมการศาสนา, ระเบียบกองงานพระธรรมทูต, (กรุงเทพมหานคร : สํานักเลขานุการวัดปากนํ้าภาษี
เจริญ, ๒๕๔๕), หนา ๒๗. 
 ๒ศูนยประสานงานพระธรรมทูตจังหวัดอางทอง วัดโลหสุทธาวาส, จงัหวัดอางทอง. 
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 ๒. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหปญหาท่ัวไปท่ีสงผลตอคุณภาพ การเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตในจังหวัดอางทอง    
 ๓. เพ่ือนําเสนอรูปแบบและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือนํามาเปนแนว
ทางการเผยแผของพระธรรมทูตในจังหวัดอางทอง 
 
๓. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเลมนี้เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary  Analysis) กับการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูให
ขอมูลสําคัญ (Key Informants) ท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิรวมท้ังพระสังฆาธิการ พระธรรมทูต  
และขาราชการ ประชาชน จากนั้นนํามาสังเคราะหเปนรูปแบบเบื้องตน กอนท่ีจะนําเสนอตอการ
สนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือพัฒนารูปแบบใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนเครื่องมือเชิงคุณภาพ  ไดแก  แบบสัมภาษณเชิงลึก           
 
๔. ผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดอางทอง 
สรุปตามประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพ พบวา 
 (๑) แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ คือ รูปแบบมีหลายประเภท เชน รูปแบบทางการศึกษาและ
สังคมศาสตร ไดแบงออกเปน รูปแบบท่ีใชการอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ  ซ่ึงเปน
รูปธรรมเพ่ือสราง  ความเขาใจในปรากฏการณท่ีเปนนามธรรม รูปแบบท่ีใชภาษาเปนสื่อในการ
บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณท่ีศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบท่ีใชสมการ ทาง
คณิตศาสตรเปนสื่อในการแสดงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ และรูปแบบท่ีนําเอา ตัวแปรตางๆ 
มาสัมพันธกันเชิงเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน รูปแบบท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้  รูปแบบควรประกอบดวย
ความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางตัวแปรมากกวาท่ีจะเนนความสัมพันธระหวางตัวแปร  
 รูปแบบควรนําไปสูการทํานายผลท่ีตามมา ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดดวยขอมูลเชิง
ประจักษ โดยเม่ือทดสอบรูปแบบแลว  ถาปรากฏวาไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษรูปแบบนั้น
ตองถูกยกเลิกไป รูปแบบควรอธิบายโครงสรางความสัมพันธ เชิงเหตุเชิงผลของเรื่องท่ีจะศึกษา  ได
อยางชัดเจน รูปแบบควรนําไปสูการสรางแนวความคิดใหม หรือความสัมพันธใหมของเรื่องท่ี ศึกษา
ไดรูปแบบในเรื่องใดจะเปนเชนไรข้ึนกับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้นๆ เปนตน  
 (๒) แนวคิดเก่ียวกับพระธรรมทูต คือ หลักการและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระพุทธองคท่ีไดวางรากฐานไวเพ่ืองานพระศาสนาอยางแทจริง ไดมีวิธีการเผยแผ  แบบโอวาท 
ปาฏิโมกขท่ีพระพุทธองคทรงใชเปนผลสําเร็จ โดยเฉพาะสวนสุดทาย คือ อนูปวาโท อนูปฆาโต ไม
วารายใคร ไมกระทบกระท่ังใครพระธรรมทูตจะตองเปนมิตรกับทุกฝาย จงเปนคนปากชา แตหูตาไว 
พูดนอย ทําใหมาก ดูใหมาก นิ่งใหมาก ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร สํารวมรักษาพระวินัยใหมากท่ีสุด 
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มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ รูประมาณในการรับ การบริโภคอาหาร ปนฺตฺจ สยนาสนํ อยูงายและ
สุดทายสําคัญท่ีสุดคือ อธิจิตฺเต จ อาโยโค เปนการทําความเพียรทางจิต อยูดวยอารมณกรรมฐาน
อยางเอาจริงเอาจัง ฝกความอดทนใหมาก ซ่ึงเปนหนทาง ใหบรรลุเปาหมายหรืออุดมการณอันสูงสุด
ของพระธรรมทูต  
 (๓) แนวคิดเก่ียวกับการเผยแผ คือ การเผยแผพระพุทธศาสนานั้น ไดดําเนินการมาต้ังแต
ครั้นพุทธกาลหลังจากท่ีพระพุทธองคไดตรัสรูแลวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดแสดงธรรมท่ี
พระองคไดทรงตรัสรูแลว เพ่ือใหสัตวโลกหรือเวไนยสัตวผูมีธุลีคือกิเลสในปญญาจักษุนอย ซ่ึงเปนผู
สามารถจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระองคจะแสดงได และเม่ือพระพุทธองคทรงแสดงธรรม  ใหแกสาวกแลว 
พระพุทธองคก็ทรงสงสาวกไปประกาศพระธรรม เปนการเผยแผพระพุทธศาสนา ท่ีตอเนื่องกันมา
เปนลําดับเปนระยะเวลายาวนานจนถึงปจจุบัน ซ่ึงรูปแบบในการเผยแผพระพุทธศาสนานั้นไดมีการ
หลายรูปแบบเชนกัน ยกตัวอยางเชน การปฏิบัติตนจนเปนท่ีนาเลื่อมใส การสํารวมระวังในการ
สนทนา การใหคําแนะนําแบบเปนกลาง การตอบปญหาขอของใจท่ีตรงประเด็น และการแสดงธรรม
ท่ีชัดเจนเขาใจงาย ไปตามลําดับ โดยอาศัยพระบูรพาจารยผูแตกฉาน ในพระธรรมวินัยเปนกําลัง
สําคัญ 
 (๔) หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับการเผยแผพระพุทธศาสนา คือ  ๑) หลักการนําคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาออกไปเผยแผใหแกผูท่ียังไมมีความเชื่อ และผูท่ีมีความเชื่อ ความศรัทธาในพุทธ
ศาสนาและสามารถนําหลักคําสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสม ๒) หลักพุทธธรรมท่ีนํามาใชเพ่ือการบริหารตน ๓) หลักพุทธธรรมท่ีนํามาใช ในการ
บริหารคน  ๔) หลักพุทธรรมท่ีนํามาใชเพ่ือบริหารงาน หลักคุณธรรม ๔ อยางนี้ ถาผูเผยแผ มีครบ
บริบูรณแลวจะชักนําผูฟงใหถึงสิ่งท่ีตองประสงคซ่ึงไมเหลือวิสัย และถานํามาเปรียบเทียบกับความรู
ดานบริหารจัดการเพ่ือท่ีจะทํางานใหสําเร็จ และ มีคุณภาพ มี ๒ หลักการ คือ ๑) KPA: (วงจร
คุณภาพ) ประกอบดวย (๑) Knowledge หมายถึง ความรู  (๒) Practice หมายถึง การฝกฝน  
(๓) Attitude หมายถึง เจตคติ ๒) PDCA: (วงจรคุณภาพ) ประกอบดวย (๑) Plan หมายถึง  
การวางแผน (๒) Do หมายถึง การกระทํา (๓) Check หมายถึง การประเมินผลหรือการตรวจสอบ 
(๔) Act หมายถึง การแกไขขอบกพรอง 
 ๔.๒ ปญหาท่ัวไปท่ีสงผลตอคุณภาพการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
จังหวัดอางทอง พบวา   
 ๑) ปญหาดานเนื้อหาหลักธรรม คือ หลักปฏิบัติท่ีนําความสุขความเจริญมาสูหมูคณะ 
เปนหลักธรรมท่ีเนนความรับผิดชอบตอสวนรวม ความสามัคคี ของหมูคณะ และการเคารพนับถือซ่ึง
กันและกัน ไดแก พระสังฆาธิการตองหม่ันประชุมกันเปนเนืองนิตย ตองพรอมเพรียงในการประชุม 
มาประชุม เลิกประชุม และทําภารกิจอ่ืน ๆ ใหพรอมกัน ไดนําหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา  
หลักคติธรรม โดยเฉพาะการประยุกตคําสอน  ท่ีเก่ียวของกับสถานการณบานเมืองในปจจุบันมาใช
ในการเผยแผพระพุทธศาสนา เนื้อหาหลักธรรม ท่ีนํามาใชในการเผยแผมีท้ังท่ีซํ้ากันบาง แตกตาง
กันบางข้ึนอยูกับบริบทแวดลอมในขณะท่ีทําการเผยแผ ปฏิภาณไหวพริบ  และลีลาการแสดงธรรม
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ของพระธรรมทูต เนื้อหาและภาษาท่ีใชมีลําดับชั้นเปนข้ันเปนตอนมีการพัฒนาเนื้อหาไปตามลําดับ
แตละเรื่องหรือแตละจุดนั้นทานจะมีประเด็นใหมๆ ใหคิดอยูเสมอ  และใชภาษารวมสมัยทําใหผูฟง
เขาใจไดงาย ในสวนของประเภทเนื้อหาท่ีนิยมนํามาเผยแผ  จะประกอบดวย ประเภทเนื้อหาเพ่ือ
พัฒนาจิตใจและชีวิตท่ีดีงาม  
 ๒) ปญหาดานการจัดกิจกรรม คือ พระธรรมทูตท่ีมีบทบาททํากิจกรรมในเรื่องดังกลาว
มักจะเปนพระธรรมทูต  ท่ีมีตําแหนงทางการบริหารกิจการคณะสงฆในระดับอําเภอและระดับ
ประจําจังหวัดอางทอง  การจัดกิจกรรมของพระธรรมทูตสวนใหญยังคงเปนกิจกรรมแบบซํ้า ๆ และ
เดิมๆ ท่ีเคยทํามา เชน เปนกิจกรรมประเภทการแสดงธรรมเทศนา การบรรยายธรรม การอบรม 
กิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ไดแก วันมาฆบูชา วันวิสาขะบูชา วันอัฏฐะมีบูชาวัน
อาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันธรรมสวนะ วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาตามประเพณีทองถ่ินอ่ืนๆ  โดยพระธรรมทูต  จะเปนผูนําพาชาวบานทํากิจกรรม
ตาง ๆ ท่ียังขาดเทคนิคและการจัดกิจกรรมท่ีใชในการนําเสนอ ท่ีนํามาใชยังเปนรูปแบบเดิมๆ ทําให
เกิดความนาเบื่อ และไมเกิดความสนใจเทาท่ีควร   
 ๓) ปญหาดานการใชสื่อประกอบการบรรยาย คือ พระธรรมทูตยังขาดความรู 
ความสามารถ  ในการสรางสื่อท่ีงายตอการเขาใจ และเปนสื่อท่ีแปลกและนาสนใจ ขาดอุปกรณและ
สื่อเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยท่ีใชในการอบรมสื่อประเภทวิทยุโทรทัศนประกอบในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา  ยังไมเพียงพอตอการใชงานท่ีคลอบคลุมกับหนวยงาน  
 ๔) ปญหาดานการไดรับประโยชนและคุณคา พบวา  
  (๑) ประโยชนตน กลาวคือ ยังไมสามารถนําความรูและประสบการณไปใชในการ
พัฒนาตนเองและประกอบสัมมาอาชีพ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ คานิยมใหถูกตองเหมาะสม
กับสังคมไทย และนํามาใชในการดําเนินชีวิต สรางศีลธรรมจริยธรรม  
  (๒) ประโยชนตอคนอ่ืน กลาวคือ ยังขาดจิตสํานึกและทําประโยชนเพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ เกิดแรงจูงใจเชิงบวกใหเกิดความเชื่อม่ัน และภูมิใจในตัวเอง การปฏิบัติเปนแบบอยาง
ท่ีดี การเนนหลักการสอนประชาชน   
  (๓) ประโยชนสังคมสวนรวม กลาวคือ ขาดความมุงม่ันท่ีจะเปนตัวอยางในการ
ทํางานท่ีดีของพระสงฆและของคนท่ัวไป  มีความมุงม่ันปฏิบัติงานพระศาสนา เพ่ือสังคมสวนรวม 
 ๔.๓ รูปแบบและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพนํามาเปนแนวทางการเผย
แผของพระธรรมทูตในจังหวัดอางทอง  พบวา รูปแบบท่ีเหมาะสม มี ๘ รูปแบบ ดังนี้  
  (๑) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมแบบการแสดงธรรมเทศนา  
  (๒) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมแบบการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม  
  (๓) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมแบบการบรรยายธรรมผานสื่อแพรภาพหรือ
สถานีวิทยุกระจายเสียงออกอากาศ  
  (๔) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมแบบการจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมตางๆ   
  (๕) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมแบบการนําฝกสมาธิ  
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  (๖) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมแบบการนําปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ  
  (๗) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมแบบการนาพัฒนาทองท่ี  
  (๘) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมแบบการทํากิจกรรมสังคมสงเคราะห  
 ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผยแผพระพุทธศาสนานั้น พระธรรมทูต หรือผู
เผยแผพระพุทธศาสนาจะตองพิจารณารูปแบบตามความเหมาะสมของปจจัยหลายๆ ดาน เพ่ือเปน
องคประกอบ เชน เวลา สถานท่ี ตัวผูฟง สื่อท่ีนําไปประกอบการบรรยายสถานการณบานเมือง 
ประเพณี วัฒนธรรม และบริบทตางๆ ท่ีเก่ียวของในการเผยแผดวยเปนสําคัญ  จึงจะทําใหรูปแบบท่ี
นําไปใชท้ังแปดรูปแบบ นี้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค  ท่ีตั้งไวสูงสุด 
 
๕. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัด
อางทอง ผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 รูปแบบท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตอการท่ีจะนําไปเปนแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ี
มีประสิทธิภาพ คุณภาพสูงข้ึนไดนั้น พบวา รูปแบบท่ีเหมาะสม มี ๘ รูปแบบ ดังนี้   
 ๑) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมแบบการแสดงธรรมเทศนา มีความสอดคลองกับ
ผลงานการวิจัย ของ ปรุตม บุญศรีตัน ท่ีไดทําการวิจัย เรื่อง “รูปแบบการตีความคัมภีรใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท” ผลการวิจัย พบวา แนวคิดและทฤษฎีการตีความทางพระพุทธศาสนาและ
ทางตะวันตกมีเปาหมายเพ่ือใหเขาใจ ถึงความจริงความถูกตองดีงามผานการใชภาษาเปนเครื่องมือ
ในการสื่อสาร  จึงมีพัฒนาการท้ังทฤษฎี และวิธีการตีความมาโดยลําดับเชนกัน แตมีความแตกตาง
กันในรายละเอียดดานทฤษฎีและวิธีการตีความ  
 ๒) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมโดยการบรรยายธรรมหรือปาฐกถาธรรม มีความ
สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  ท่ีไดทําการวิจัย เรื่อง 
''ยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนา'' ผลการวิจัยพบวา ในการไปเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตนั้น ความรูความสามารถของเรามีดวยกันท้ังนั้น แตท่ีไมคอยบรรลุผลตามท่ีเราตองการ 
คงจะเก่ียวกับปญหาเรื่องยุทธศาสตร จึงทําใหมีปญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนมากมาย บางทานเทศนดี
สอนดี ก็ยังอยูไมได ไมประสบความสําเร็จ เพราะยังมีปจจัยอะไรหลายอยาง งานพระธรรมทูตมี
ความละเอียดออนมาก แถมยังถูกคอนขอดวาไปสอนเฉพาะกับคนไทยดวยกัน  หรือแมกระท่ังศรี
ลังกาท่ีประสบผลสําเร็จมากในการเผยแผพระพุทธศาสนา จึงตองทําใหหันมามอง เหมือนกันวาเรื่อง
นี้เปนเพราะอะไร กอนท่ีเราจะลงไปเผยแผจริงๆ เราตองทําการวิเคราะห อยางท่ีนักวางแผน
ท้ังหลายทํากันกอนจะไปลงมือปฏิบัติการจริง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย ก็ทําการวิเคราะห
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ชนิดนี้ซ่ึงเรียกวา SWOT Analysis ประกอบดวย  ๑. จุดแข็ง (S=Strength)   ๒. จุดออน 
(W=Weakness)   ๓. โอกาส (O=Opportunity)   ๔. สิ่งคุกคาม (T=Threat)๓ 
 ๓) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมโดยการบรรยายธรรมผานสื่อแพรภาพหรือสถานี
วิทยุกระจายเสียงออกอากาศ มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชิณญ ทรงอมรสิริ ท่ีไดวิจัยเรื่อง 
“แนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวิธีการทางการตลาดเชิงพุทธ”  ผลการวิจัย พบวา หากนํา
หลักการ และภาษาของการตลาดมาอธิบายในมิติ น้ี  พระพุทธศาสนา เคยใชหลักการ 
"Differentiation" ในสมัยพุทธกาล เชน เรื่อง วรรณะ กรรมและการเกิดใหม พระพรหมจากผูสราง
โลกมาเปนผูอาราธนาธรรม และพรหมวิหาร จากโมกษะมาเปนนิพพาน และการบูชายัญดวยสัตวมา
เปนการปฏิบัติตามไตรสิกขา ฯลฯ  
 ๔) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมโดยการจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมตางๆ ซ่ึงมีความ
สอดคลองกับผลงานการวิจัยนครินทร แกวโชติรุง ไดวิจัย เรื่อง “รูปแบบและหลักการของการ
ปกครองในพระไตรปฎก” ผลการวิจัยพบวา ๑) รูปแบบของการปกครองทางการเมือง มี ๒ รูปแบบ 
ไดแก การปกครองแบบราชาธิปไตย ซ่ึงผูมีอํานาจสิทธิ์ขาดแตเพียงผูเดียว  ในการปกครองรูปแบบนี้
คือพระราชา และการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซ่ึงอํานาจอยูในมือ ของชนชั้นสูงและมีลักษณะ
ใกลเคียงกับรูปแบบการปกครองแบบอภิชนาธิปไตยในปรัชญากรีก  สวนรูปแบบการปกครองใน
พระพุทธศาสนานั้นมีพัฒนาการโดยเริ่มตนจากพระพุทธเจาทรงปกครองคณะสงฆในฐานะธรรม
ราชา จนกระท่ังพระพุทธองคไดทรงมอบใหสงฆเปนใหญในการปกครอง จึงเปนรูปแบบการปกครอง
เฉพาะตน ๒) หลักการของการปกครองแบบราชาธิปไตย๔  
 ๕) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมโดยการนําฝกสมาธิ  ซ่ึงมีความสอดคลองกับผลงาน
การวิจัยของ บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน ท่ีไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนการ
สอนแบบการจัดการความรูเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู” ผลการวิจัยพบวา 
สมรรถนะดานการเตรียมการสอนและการวางแผนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และดานการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง สวนผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นอาจารยนิเทศกับนักศึกษาครูเก่ียวกับ สมรรถนะการสอน ของนักศึกษาครู
ท้ัง ๓ ดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับดี   
 (๖) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมโดยการนําปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ มีความ
สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ พระมหาธนาชัย ตนฺติปาโล (แสนณรงค) ท่ีไดวิจัย เรื่อง 
“บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระวิกรมมุนี (บุญรอด ปฺญาวโร)”  ซ่ึงผลการวิจัย พบวา 
ในพุทธวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา  พระพุทธองคทรงใชวิธีการแสดงธรรม  การสนทนาเปน

                                                           
 ๓พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมมฺจิตฺโต) , ''ยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนา'', รายงานการ
วิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖) , หนา ก-ข. 

๔ นครินทร แกวโชติรุง, “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปฎก”, วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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โอกาสในการสอน  การตอบปญหาธรรม  โดยทรงยับยั้งปญหาไรสาระและสอน สิ่งท่ีเปนประโยชน
แกผูท่ีมาถามปญหา ทรงมีพุทธวิธีการสอนอยางนาอัศจรรย  ทรงวิเคราะห ผูท่ีจะสอน จําแนกพระ
ธรรมคําสอนใหเหมาะแกผูท่ีจะสอน เม่ือเกิดพุทธบริษัทผูนับถือพระพุทธศาสนามากข้ึน๕ 
 (๗) รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมโดยการนาพัฒนาทองท่ี ซ่ึงสอดคลอง กับผลงานการ
วิจัยของ พระกิตติศักดิ์ ยโสธโร (แกวเหลา) ท่ีไดทําการวิจัย เรื่อง “การศึกษาบทบาทของพระสารี
บุตรเถระในการเผยแผพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัย พบวา บทบาทในดานความสัมพันธกับบุคคล
ตางๆ ทานมีความสัมพันธกับบุคคลตางๆ คลายกับพระพุทธเจาในฐานะท่ีเปนพุทธอนุชาเปนพุทธ
อุปฏฐาก กับภิกษุในฐานะเปนเพ่ือนสหธรรมิก เปนท่ีปรึกษา และเปนผูประสานหมูสงฆ ใหเกิด
ความสามัคคี กับภิกษุณีในฐานะเปนผูสนับสนุนใหสตรีไดบวชในพระพุทธศาสนา และเปนผูให
โอวาทกับอุบาสกอุบาสิกาในหนาท่ีปฏิคมและท่ีปรึกษา กับบุคคลนอกศาสนา ในการชวยตอบ
ปญหาขอของใจ ดังนั้นจะเห็นไดวาทานตองรับภาระและเปนธุระในหลายๆ ดาน  ดังนี้  
 ๑. บทบาทในดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ทานมีบทบาทในการเผยแผในลักษณะการ
ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา สนทนา ตอบปญหาขอของใจและแสดงธรรม โดยท่ีทานไดรับฟงจาก
พระพุทธเจา แลวนําไปถายทอดหรือเผยแผแกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และบุคคลท่ัวไปดวย
วิธีการท่ีตาง ๆ เชน การบรรยาย การอธิบายขยายขอความ เปรียบเทียบและถามตอบ เปนตน  
จนเปนท่ีศรัทธาเลื่อมใสและยอมรับนับถือพระรัตนตรัยกันอยางแพรหลาย แตก็มีบางสวน ท่ีมิไดหัน
มานับถือพระรัตนตรัย เพราะยังยึดติดอยูกับลัทธิด้ังเดิม ถึงกระนั้นก็ยังมีความเคารพนับถือในตัว
ทานเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงก็เทากับวา ทานไดสรางความเขาใจอันดีระหวางกลุมความเชื่อตาง ๆ นับวา
เปนตัวอยางแหงการประกอบศาสนกิจ ดําเนินชีวิต และเผยแผพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกใน
ปจจุบันไดเปนอยางดี 
 ๒. บทบาทในดานการรักษาพระสัทธรรมใหคงอยู ทานรักษาพระสัทธรรมไวไดดวย
การศึกษาและทรงจํา ในเถรคาถากลาววา ทานสามารถ ทรงจําไวไดถึง ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ 
ฉะนั้นในการทําปฐมสังคายนาทานจึงไดรับการคัดเลือกใหเปนผูวิสัชนาพระธรรม และทานก็ไดทํา
หนาท่ีนี้เปนอยางดี ดวยการรวบรวมพระโอวาทและพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวในท่ี
ตาง ๆ เสนอตอท่ีประชุมสงฆเพ่ือใหชวยกันพิจารณาจัดเปนหมวดหมู จนกลาย มาเปนพระสูตร  
พระอภิธรรมใหไดศึกษากันมาถึงปจจุบัน 
 ๓. บทบาทในการสรางทายาทสืบตอ ทานก็เหมือนกับพระสาวกผูมีชื่อเสียงอ่ืนๆ คือการ
สรางทายาทผูสืบตอในคัมภีรสังยุตตนิกาย นิทานวรรค และอรรถกถาสังยุตตนิกาย นิทานวรรค
กลาววา ภิกษุผูเปนศิษยของทาน เชน  พระสัพพกามี  พระสาฬหะ  พระเรวตะ พระขุชชโสภิตะ  

                                                           
๕พระมหาธนาชัย ตนฺติปาโล (แสนณรงค), “บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระวิกรมมุนี 

(บุญรอด ปฺญาวโร)”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
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พระสาณวาสีสัมภูตะ  พระยสกากัณฑบุตร เปนตน สวนใหญเปนพหูสูต (พหุสสุตา) และศิษยของ
ทานเหลานี้ ภายหลังไดเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการทําสังคายนาครั้งท่ีสอง๖ 
 ๘. รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมโดยการทํากิจกรรมสังคมสงเคราะห  ซ่ึงสอดคลอง
กับผลงานการวิจัยของ อรุณี  หงษศิริวัฒน ท่ีไดทําการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาเพ่ือสงเสริมนิสิตนักศึกษาท่ีมีความสามารถสูง ตามทฤษฎีพหุปญญาของการดเนอร” 
ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ ๑. สภาพปจจุบันและองคประกอบของการจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมนิสิต
นักศึกษาท่ีมีความสามารถสูงตามทฤษฎีพหุปญญาของการดเนอร ๒. ระดับความสามารถของกลุม
ตัวอยาง จําแนกตามสาขาวิชา  ๓. รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมนิสิตนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถสูง ตามทฤษฎีพหุปญญาของการดเนอร ประกอบดวย ๑) หลักการและวัตถุประสงคท่ี
มุงเนนการพัฒนา นิสิตนักศึกษาคือ เกงคิด เกงคน และเกงงาน ๒) การบริหารจัดการ ไดแก การจัด
องคกร ประกอบดวย หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เปนตน ๓) หลักสูตรและการเรียนการสอน เสนอ
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมพิเศษ รวมท้ังการวัดและประเมินผล ๔) กิจกรรมหอพักแบบศูนยการ
เรียนรู ประกอบดวยกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูของนิสิตนักศึกษาท่ีมีความสามารถสูง และการบริหาร
จัดการหอพัก๗ 

 
๖. ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยจึงสรุปขอเสนอแนะการดังนี้ 
 ๖.๑ ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 ๑. ควรมีการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตใหมีความชัดเจน 
เชน แผนการทํางานเปนทีมนโยบายเผยแผเชิงรุก รวมท้ังนําแผนปฏิบัติการไปวิเคราะหหาจุดออน  
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคเพ่ือประโยชนตอการพัฒนางานเผยแผในอนาคต 
 ๒. ควรมีการจัดประชุมสัมมนา และพัฒนาเทคนิคการเผยแผพุทธธรรมท่ีทันสมัย มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางพระธรรมทูตดวยกัน ท้ังระหวางอําเภอ จังหวัด หรือสายงาน 
พระธรรมทูตท่ีเก่ียวของ  
 ๓. ควรมีการประชาสัมพันธโครงการเผยแผธรรมของพระธรรมทูตใหผูมีสวนเก่ียวของ
ตาง ๆ ไดรับรูมากยิ่งข้ึน 

                                                           
 ๖พระกิตติศักดิ์ ยโสธโร (แกวเหลา), “การศึกษาบทบาทของพระสารีบุตรเถระในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา”, วารสารงานวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๗), หนา ก-ข. 

๗อรุณี หงษศิริวัฒน, “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมนิสิตนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถสูง ตามทฤษฎีพหุปญญาของการดเนอร”, วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙).  
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 ๖.๒ ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
 ๑. หนวยงานฝกอบรมพระธรรมทูต รวมกับองคกรพระธรรมทูตในตางประเทศรวมกัน
จัดทําหลักสูตรท่ีเอ้ืออํานวยตอการเผยแผพระพุทธศาสนาในแตละพ้ืนท่ีของประเทศเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานของพระธรรมทูตมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน 
 ๒. รัฐบาลนําแนวนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม  มากําหนด
เปนยุทธศาสตรการสรางความสัมพันธระหวางประเทศโดยใหพระธรรมทูต  เปนสื่อกลางนํา
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประเทศ   
 ๓. สรางความเขมแข็งใหกับองคกรท่ีดูแลพระธรรมทูตสายตางประเทศ โดยการสราง
ระบบเครือขายการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในแตละประเทศ รวมถึงระหวางพระธรรม
ทูตตางประเทศและพระสงฆในประเทศไทย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการเผยแผ
พระพุทธศาสนาซ่ึงกันและกัน 
  
 ๖.๓ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 ๑. ศึกษาผลการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต 
 ๒. ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการวัดท่ีมีประสิทธิภาพในแตละพ้ืนท่ีท่ีพระธรรมทูต
ออกไปปฏิบัติศาสนกิจ 
 ๓. ศึกษารูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกในแตละจังหวัดท่ีมีพระธรรมทูต
ออกไปปฏิบัติศาสนกิจ 
 ๔. ศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูต 
 ๕. ศึกษาประเมินหลักสูตรการฝกอบรมพระธรรมทูตไปในแตละจังหวัด 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย  
 (๑) หนังสือ: 
กรมการศาสนา. ระเบียบกองงานพระธรรมทูต. กรุงเทพมหานคร : สํานักเลขานุการ วัดปากน้ํา

ภาษีเจริญ, ๒๕๔๕. 
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บทคัดยอ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑)  เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช๒)  เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา๓)  เพ่ือนําเสนอการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 ระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวางการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใหขอมูล
สําคัญ ๒๕ รูป/คน เพ่ือหาการพัฒนารูปแบบเบื้องตนกอนนําเสนอตอการสนทนากลุมเฉพาะ 
(Focus Group Discursion) กอนจะนําขอมูลท่ีไดนําไปสูการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)ท่ีใชการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Qualitative Research)  จากกลุมตัวอยาง ๓๘๑ รูป/คน 
โดยการสุมตัวอยางแบบงาย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) การ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากเอกสาร การสังเกตแบบไมมีสวนรวม การ
สัมภาษณเชิงลึก ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ การวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณสถิติท่ีใช คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบวา 
 ๑. สภาพและปญหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ๑ ดานการจัดการเรียนการสอน คือ จํานวนครูพระ
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สอนวิชาพระพุทธศาสนา ไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ๒ ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู  คือ สื่อ
การเรียนการสอนไมมีความนาสนใจ  สื่อการเรียนการสอนไมทันสมัย ทําใหงวงนอนนาเบื่อ ๓ ดาน
บรรยากาศการเรียนรู  คือ โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีใชในการเรียนการสอนไมเพียงพอตอบรรยากาศ
การเรียนรู ขาดหองประชุม หองโสต หองวิทยาศาสตร หองพยาบาล จัดอยูในปูชนียสถานเอกเทศ
ตางหากก็ทําใหบรรยากาศการเรียนรูมีนอย ๔ ดานกิจกรรมการสอน  คือ พระภิกษุจัดกิจกรรมการ
เรียนสอนไมเราใจทําใหนักเรียนเกิดความนาเบื่อและงวงนอนมาก  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช
เปนแบบเรียบงาย๕ ดานการวัดและประเมินผล คือ ขาดการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ไมมี
การประเมินผลการสอนของครูผูสอนพระพุทธศาสนา   
 ๒ .  แนว คิดทฤษฎี เ ก่ียว กับการ พัฒนารูปแบบการจัดการ เรี ยนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา พบวา ๑) กระทรวงศึกษาธิการได เสนอแนะให มีการปรับปรุงหลักสูตร
พระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓) โดยมี
การเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาพระพุทธศาสนาเพ่ือใหเหมาะสมยิ่งข้ึน และไดเพ่ิมวิชา
พระพุทธศาสนาเปนวิชาเลือกเสรี ในกลุมสังคมศึกษา กําหนดใหเรียนสัปดาหละ ๒ คาบตลอดภาค
เรียนได ๑ หนวยการเรียน และกําหนดใหนักเรียนท่ีนับถือพระพุทธศาสนาทุกคนตองเรียน โดยเนน
การพัฒนาในดานตางๆ อยางแทจริง เชน ดานความรูความเขาใจในเนื้อหา มีเจตคติท่ีดีท่ีถูกตองทาง
พระพุทธศาสนา เกิดศรัทธาและสํานึกในความสําคัญของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอสังคม และสามารถ
ปฏิบัติตนตามหนาท่ีชาวพุทธไดอยางถูกตองเหมาะสม ตลอดจนนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม วิชาพระพุทธศาสนาเปนวิชาเลือก
ในกลุมวิชาสังคมศึกษา รวม ๘ รายวิชา โดยกลุมวิชาสังคมศึกษา เปนวิชาท่ีมีความมุงหมายในการ
สรางพลเมืองของชาติใหมีคุณภาพ สามารถคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปนสามารถปรับตัวใหเขา
กับสิ่งแวดลอมทางสังคม ไดอยางปกติ วิชาสังคมศึกษาจึงเปนการศึกษาท่ีเก่ียวกับมนุษย โดยมีความ
มุงหมายเพ่ือผลิตคนใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ท้ังทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมอยูตลอดเวลา ใหสามารถพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ ความรูสึก หรือคานิยมท่ีดีงาม
ใหแกคนในสังคม  ไดกําหนดจุดประสงคของหลักสูตรวิชาสังคมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๓. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา๑. การบริหารบุคคล ผูบริหารจัดการเรียนการสอนตอง
สนับสนุนงบประมาณใหครูผูสอนเขามาสอนวิชาพระพุทธศาสนามากข้ึน  มีความเหมาะสมตอ
จํานวนผูเรียน   ๒. ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู  ผูสอนตองผลิตสื่อการเรียนการสอนมาใชให
เหมาะสมกับสถานท่ีของโรงเรียนซ่ึงมีความพรอม  คณะสงฆคัดเลือกผูสอนท่ีมีทักษะสูงสามารถ
จัดทําแผนการสอน  ผลิตสื่อสนับสนุนครูผูสอนอยางตอเนื่องใหการสอนมีความพรอมสมบูรณ  ๓. 
ดานบรรยากาศการเรียนรู  ครูผูสอน  ผูบริหารโรงเรียนควรจัดงบประมาณ  แสวงหางบประมาณ  
จากภายนอกสนับสนุนการสรางบรรยากาศ  สถานท่ีใหเหมาะสามตอการเรียนรู  และมีสื่อการสอน
ท่ีหนาอาน  ๔. ดานกิจกรรมการสอน  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน  และ
สื่อท่ีกระตุนความสนใจผูเรียน  ๕. ดานการวัดผลประเมินผล  ผูสอนนําองคความรูจากครูผูสอนมา
สนับสนุนในการวัดผลประเมินผลใหเปนไปตามหลักสูตรของโรงเรียน 
คําสําคัญ :การพัฒนารูปแบบ, การจัดการเรียนการสอน 
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ABSTRACT 
 Objectives of this research were to : 1) to study the teaching of Buddhism 
in secondary schools, Nakhon Si Thammarat province, 2) to study the concept, 
theories about the development of teaching Buddhism 3) to present the 
development of management teaching religion in secondary schools. Nakhon Si 
Thammarat  province. 
 Research methods are combined (Mixed Methods Research) between 
qualitative research , used in-depth interviews  from the key data of  25  persons  
to elementary  development  before presentation  to discussion groups (focus 
group discussion) then taking  the data  to quantitative research  that  used survey 
research (Qualitative Research) from a sample of  381 persons  by simple random 
sampling. Data were collected by questionnaires.  Analysis of qualitative data, 
analysis data from documents,observation without participation, depth interviews, 
use a descriptive data analysis and context, statistical analysis of data on the 
frequency , percentage  ,average  and standard deviation . 
 The results showed  that 
 1. Conditions and problems of  management  for  teaching Buddhism  in 
secondary schools, Nakhon Si Thammarat  province  found  that  1) management  
in learning and teaching , it was  lacked of teacher and not balanced  of students,         
2) the media and knowledge  sources, it  was not interesting, learning and teaching 
are outdated, feeling sleepy and boring   3) environment of learning , a building 
used  for teaching was inadequate.  Lack of conference rooms, an audiovisual 
room, science room,  nurse  room, held individually in separate places, it was less 
learning environment 4) teaching  activities ,it  was not inspiring teaching and 
learning activities, students become bored and sleepy,teaching activities was simple  
5)The evaluation was the lack of authentic  assessment and evaluation, without 
valuation of teachers who taught Buddhism. 
 2. Theories of the development teaching Buddhism found  that 1) the 
Ministry of Education has proposed a revised high school curriculum in  2524 B.E. 
(Revised Edition 2533) . The course has changed to a more nuanced harmonies. 
Buddhism was added as the  elective subject in social studies,two class periods per 
week throughout the semester as one unit. All students who were Buddhist  
required  to learn more  by focusing development in areas such as real knowledge 
and understanding of the content. The corrected  attitude towards Buddhism, faith 
and realizing the importance of Bhuddism on society. And can perform their duties 
properly Buddhist as well as leading Buddha  teaching principles into practice in 
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daily life. To develop themselves and society Buddhism is an elective course in 
social studies, including 8 by a group of social studies. The course is intended to 
create a national citizen's quality. It can be a solution and is able to adapt to a 
normal social environment, it is social studies education about human beings. The 
aim is to produce people able to live in a society that has changed. Both the 
economy and society over time. To develop the knowledge, skills, values, feelings, 
or good for society. The objectives of upper secondary social studies curriculum. 
 3. Development of the management style of teaching  Buddhism in 
secondary schools, Nakhon Si Thammarat Province found that 1) personnel 
management, the executive of education must support  teachers to teach 
Buddhism more for learner appropriately  2) The use of media and resources, 
Teachers need instructional materials to suit the location of the school, which is 
well equipped. The clergy were highly skilled instructors can prepare lesson plans, 
production continues to support teachers and teaching are completely equipped 
3). learning environment, teachers, school administrators, should provide the  
budget, find out for the external budget support, support  the learning atmosphere, 
and prepare for  good  media. 4) teaching activities, in the classroom, teaching in an 
online format, media attention and motivate learners  5) The measurement and 
evaluation, the instructors bring knowledge from teacher to support the 
measurement and evaluation, according to the school curriculum. 

Keywords: Development, Model for the Management 
 
๑. บทนํา 
  การเรียนรูหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาดวยการใหการศึกษาแกนักเรียนตาม
แนวทางท่ีถูกตองและเหมาะสมเปนสิ่งสําคัญยิ่ง เพราะจะทําใหเยาวชนหรือนักเรียนไดรับการพัฒนา
เปนคนท่ีสมบูรณ เปนคนท่ีมีคุณภาพดี คือมีท้ังความรูความสามารถในพระพุทธศาสนา ถากระทํา
การทํากิจกรรมตางๆ  ใหเจริญกาวหนา และสิ่งสําคัญคนมีคุณธรรมจริยธรรมประจําในจิตใจ เกิด
ความสุขกายสบายใจในการดําเนินชีวิตและความสงบสุขในสังคมก็จะตามมาดวย๑ 
  เยาวชนเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ท้ังทางดานเศรษฐกิจ
สังคมและความม่ันคงของชาติในอนาคต พระพุทธศาสนาถือเปนแหลงคําสอนและระบบจริยธรรม
ของสังคมไทย เด็กและเยาวชนไทยทุกคนควรไดรับการปลูกฝงหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา     

                                                           
  ๑สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, การอบรมคายคุณธรรม, (กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๔๙), หนา ๖. 
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เพ่ือเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตและการทํางานในหนาท่ี เพ่ือตนเอง ครอบครัว และ
สังคมโดยรวม ไดอยางกลมกลืนภายใตสภาพแวดลอมในสังคมและวัฒนธรรมแบบพุทธ๒ 
  พระพุทธศาสนาดํารงเปนเอกลักษณของชาติไทยมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ก็เพราะ
พุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกาชวยกันทํานุบํารุงรักษา เปนตัวแทนของ
พระพุทธเจาท่ีพระองคทรงฝากไว โดยเฉพาะพระสงฆซ่ึงมีหนาท่ีโดยตรงในการเผยแผหลักคําสอน 
โดยประยุกตและปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนโดยใชสื่อตางๆ ใหเขากับยุคสมัย การเผยแผ
พระพุทธศาสนาปจจุบันนั้น การสื่อสารมีความกาวหนาและสังคมมีความซับซอนและมีขนาดใหญ
มากข้ึน สังคมยุคเกาถูกเชื่อมโยงดวยระบบการสื่อสารหายรูปแบบ การสื่อสารเปนกระบวนการ 
(Process) ท่ีมีความสําคัญตอมนุษยท้ังในดานการดําเนินชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา จน
อาจกลาวไดวา การสื่อสารเปนฟนเฟองของเครื่องจักรกลแหงสังคมท่ีใหสังคมดําเนินไปอยางไม
หยุดยั้ง๓   
 การดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีความคาดหวังวาจะเปน
โครงการท่ีสรางคุณประโยชนตอสังคม๔ เพ่ืออุดหนุนเปนคานิตยภัตถวายพระท่ีเขาสอนใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา   ท้ังสวนกลางและสวน
ภูมิภาค จํานวน ๘๐๐ รูป โดยมีวัตถุประสงคแรกเริ่ม คือ ๑) เพ่ือจัดพระสงฆ ท่ีมีความรู
ความสามารถท้ังในดานปริยัติและปฏิบัติเขาไปมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ๒) เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษา มีความรูความเขาใจ
ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  ๓) เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษา มีความรูคูคุณธรรม สามารถ
นําความรูและคุณธรรมไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางเหมาะสมและมีความสุข๕ 
  จากเหตุผลดังกลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือจะไดเสริมสราง
ความรูความเขาใจตลอดจนปลูกฝงความเชื่อคานิยมแบบแผนพฤติกรรมอันดีงาม และเพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชใหมาก
ท่ีสุด และจะเปนแนวทางใหผูเก่ียวของกับนักเรียน ไมวาจะเปนโรงเรียน ตลอดจนหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ไดนําขอมูลสนเทศจากการวิจัยคนควาเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะเปนประโยชนกับเยาวชนและสังคมไทยตอไป 
 
  
                                                           
  ๒สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, คูมือคายคุณธรรมและศูนยการเรียนรูพระพุทธศาสนาใน
พุทธมณฑล, ๒๕๔๙, (อัดสําเนา) 
  ๓กิติมา สุรสนธิ, ความรูทางการสื่อสาร, (กรุงเทพมหานคร: คณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔), หนา ๑. 
  ๔ ปรีชา  กันธิยะ, คูมือโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (การเรียนการสอน) ปงบประมาณ 
๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๕๐), หนา  คํานํา. 
  ๕ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :      
โรงพิมพธรรมสภา, ๒๕๔๔), หนา ๘. 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑  มกราคม - เมษายน ๒๕๕๙48

๒. วัตถุประสงคการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๒.  เพ่ือศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา  
 ๓ .  เ พ่ือนํ า เสนอการ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ เรี ยนการสอนวิช า
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
๓. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดใชวิธีดําเนินการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods Research)  ตาม
รูปแบบการวิจัย  ดังนี้  
  การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative  Research)  ผูวิจัยไดวิจัยเอกสาร ทฤษฎีของ       
การบริหาร  โดยวิธีการสนทนากลุมผูเก่ียวของ และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  
 การวิจัยเชิงปริมาณใชการวิจัยแบบสํารวจ  (survey research) โดยเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางในชวงเวลาเดียว  (cross-sectional design) และใชขอมูลของตัวอยาง แตละคน  
(individual)  เปนหนวยวิเคราะห  (unit of analysis) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ เก็บ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๑. เครื่องมือเชิงคุณภาพ ๑.๑  แบบสัมภาษณเชิงลึก          
๑.๒  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ๒.  เครื่องมือเชิงปริมาณ  ตอนท่ี ๑ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ
สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี ๒ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีตอการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๕ ดาน ตอนท่ี ๓ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ  
 
๔. ผลการวิจัย  

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา  
 ๑. การบริหารบุคคล คือ การบริหารบุคคลตามท่ีไดประชุมสนทนาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดทราบวา อยากใหมีครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนาประจํา
โรงเรียนเพ่ือชวยในการเรียนการสอนตามจุดประสงคของโรงเรียนและเปาหมายใหนักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมความรูความสามารถดานใดบาง   
 ๒. การบริหารการเงิน คือ ครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนานั้นตองมีทุนการเงินจาก
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนงบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระยะยาวท่ี
ใชเวลาในการท่ีจะไดรับผลตอบแทน ๑๐ เดือนตอปการศึกษา 
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 ๓. การบริหารวัสดุอุปกรณ คือ วัสดุอุปกรณของโรงเรียนมีพรอมสมบูรณ เชน 
หองเรียน ชั้นเรียน หองสมุด หองประชุม หองน้ํา หนังสือเรียน ตําราเรียน สมุด ดินสอ ปากกา 
กระดาษ กระดานเขียน โตะ เกาอ้ี โปรเจคเตอรชวยสอน คอมพิวเตอร สื่อการสอน และอ่ืนๆ มีอยู
พรอมบริบูรณเพ่ือการเรียนการสอน 
 ๔. การจัดการ คือ ผู อํานวยการโรงเรียนไดมอบหมายใหครูพระสอนวิชา
พระพุทธศาสนามีหนาท่ีดําเนินการเรียนการสอนใหเปนไปตามกฎเกณฑของโรงเรียนมีการกําหนด
วิสัยทัศนใหครู และนักเรียน มีความรูวิชาพระพุทธศาสนาสอดคลองตามหลักสูตรปจจุบัน โดย
กําหนดพันธกิจตามท่ีโรงเรียนใหแนวทางปฏิบัติตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 

 
๕. อภิปรายผล  
 ๑  ศึกษาสภาพการจัดการเรยีนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ๑.๑  ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการสัมภาษณ 
     ๑. ดานการจัดการเรียนการสอน ทราบวา จํานวนครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนา            
ไม เพียงพอกับจํานวนนักเรียน ทําใหการสอนไม ท่ัวถึง การเดินทางของครูพระสอนวิชา
พระพุทธศาสนาไมสะดวกเนื่องจากโรงเรียนอยูหางไกล สอดคลองกับงานวิจัยของ  ประเสริฐ  
จรรยาสุภาพ เร่ือง การพัฒนารูปแบบการกําหนดขนาดโรงเรียนท่ีเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา วา อัตราสวนนักเรียนตอครูและจํานวนคาบการสอนของครูตอสัปดาห มี
ความสัมพันธในทางลบกับขนาดโรงเรียน แสดงวามีจํานวนครูไมเพียงพอตอนักเรียน๖   

 ๒. ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู  คือ สื่อการเรียนการสอนไมมีความนาสนใจ     
สื่อการเรียนการสอนไมทันสมัย ทําใหงวงนอนนาเบื่อ  สื่อการเรียนการสอนไมอยูในสภาพพรอม      
สอดคลองกับงานวิจัยของ  ปรีชา กันธิยะ  เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีพระมีสวน
รวมในการสอนศีลธรรม วาสภาพการบริหารโรงเรียนท่ีพระมีสวนรวมในการสอนศีลธรรม          
ดานสภาพการจัดสื่อการสอน  พบวาขาดสื่อการสอนท่ีทันสมัย  คอมพิวเตอรและงบประมาณใน
การจัดทําสื่อไมเพียงพอ๗ 

 ๓. ดานบรรยากาศการเรียนรู  คือโรงเรียนมีอาคารสถานท่ีใชในการเรียนการสอน
ไมเพียงพอตอบรรยากาศการเรียนรู ขาดหองประชุม หองโสต หองวิทยาศาสตร หองพยาบาล จัด
อยูในปูชนียสถานเอกเทศตางหากก็ทําใหบรรยากาศการเรียนรูมีนอยไมสามารถขยายบรรยากาศ
การเรียนรูไดเนื่องจากมีสถานท่ีมีจํากัด  สอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจนาฏ ดวงจิโน  และคณะ  

                                                           
๖ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ, “การพัฒนารูปแบบการกําหนดขนาดโรงเรียนท่ีเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา”, วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๓). 
  ๗ ปรีชา กันธิยะ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีพระมีสวนรวมในการสอนศีลธรรม”, 
วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๑). 
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เรื่อง  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานการจัดกิจรรมการบริการวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาปญหาดานบรรยากาศการเรียนรูไดรับผลกระทบจากสถานการณ
และความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต อาคารสถานท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและขาด
ความเหมาะสม๘ 
 ๔. ดานกิจกรรมการสอน  คือพระภิกษุจัดกิจกรรมการเรียนสอนไมเราใจทําให
นักเรียนเกิดความนาเบื่อและงวงนอนมาก  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชเปนแบบเรียบงาย ชอบ
ใหทํากิจกรรมแบบเดิมๆ ซํ้าแลวซํ้าอีก นักเรียนไมไดมีสวนรวนในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาไดอยางเต็มท่ีกิจกรรมการเรียนการสอนเนน วิชาการมากเกินไป  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ  อมรา  รอดดารา เรื่องผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนวิธีคิดแบบ
สามัญลักษณตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธรรมวิทยาและความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญา
บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา  ๒๕๔๕ วาผูเรียนสวนใหญพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนวิธีคิดแบบสามัญลักษณและกิจกรรมตางๆ๙   
 ๕. ดานการวัดและประเมินผลคือขาดการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ไมมี
การประเมินผลการสอนของครูผูสอนพระพุทธศาสนา  พระสอนวิชาพระพุทธศาสนาไมมีความรู
และความเขาใจในการวัดและประเมินผลขอสอบวัดและประเมินผลยากเกินไป วิธีการวัดและ
ประเมินผลไมมีความหลากหลายใชแตเดิมๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณี แพงกุล เรื่อง 
ศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ วาศักยภาพการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายมีประสิทธิภาพใน
ระดับปานกลางในงานการติดตามและประเมินผล๑๐  

๑.๒  ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการตอบแบบสอบถาม 

๑. ดานการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ท้ังนี้เนื่องจาก 
การจัดการเรียนการสอนอาศัยบุคลกรท่ีมีทักษะจํากัดรวมถึงปจจัยการสนับสนุนการเรียนการสอนมี
นอย ครูผูสอนวิชาพระพุทธศาสนาไมสามารถวางแผนจัดการเรียนการสอนไดตามความตองการ      
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบการจัดการความรูเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูวา สมรรถนะดานการ

                                                           
 ๘เบญจนาฏ ดวงจิโนและคณะ, “ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินกิจกรรมการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร), ๒๕๔๗, หนาบทคัดยอ. 

๙ อมรา  รอดดารา, “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนวิธีคิดแบบสามัญลักษณตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาธรรมวิทยาและความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปการศึกษา๒๕๔๕”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖). 

๑๐พรรณี แพงกุล, “ศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ”, รายงานการวิจัย, (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๕). 
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เตรียมการสอนและการวางแผนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยู
ในระดับปานกลาง๑๑ 

๒. ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรูโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ท้ังนี้เนื่องจาก  
ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาขาดการใชสื่อใหสามารถเชื่อมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และไม
สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนไดเอง  ทําใหมีปญหาในการใชสื่อและแหลงเรียนรูในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  เยาวภา บัวเวช เรื่อง 
รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วา รูปแบบการบริหารงาน
ประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบดวย ประเภทของสื่อ ไดแก สื่อบุคคล สื่อมวลชน 
สื่อกิจกรรมพิเศษ สื่อเทคโนโลยี และสื่อเบ็ดเตล็ดภายในมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธกับรูปแบบ
การบริหารงานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ๑๒ 

๓. ดานบรรยากาศการเรียนรูโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ท้ังนี้เนื่องจาก       
ครูขาดการสรางบรรยากาศชวยกระตุนผูเรียนรวมถึงไมสามารถสรางความสัมพันธระหวางผูสอนกับ
ผูเรียนได จําเปนจะตองอาศัยปจจัยสนับสนุนภายในโรงเรียนชวยกระตุนการเรียนรูของนักเรียน      
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณ  ผองสุวรรณ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสรางความรู
รวมกันดวยกระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการ โดยใชคอมพิวเตอรสนับสนุนการเรียนรูรวมกัน เพ่ือ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีม ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาวา 
รูปแบบการสร างความรู ร วมกัน ท่ี พัฒนา ข้ึน ประกอบดวย บรรยากาศการเรียนรู  ทีม 
กระบวนการวิจัย คอมพิวเตอรสนับสนุนการเรียนรูรวมกัน การแบงปนความรู  และการ
ประเมินผล๑๓ 

๔. ดานกิจกรรมการสอนโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ท้ังนี้เนื่องจากครูขาด
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและขาดการวางแผนการจัดการเรียนการสอนท่ี
ชัดเจนไมสามารถปรับประยุคใชปจจัยสนับสนุนแกไขปญหาการเรียนการสอนซ่ึงชวยใหการเรียน
การสอนนาสนใจ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอมรา  รอดดารา เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเนนวิธีคิดแบบสามัญลักษณตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธรรมวิทยาและความ
พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา  ๒๕๔๕ วาผลสัมฤทธิ์

                                                           
๑๑บัณฑิต ฉัตรวิโรจน, “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรูเพ่ือ

เสริมสรางสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู”,วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 

๑๒ เยาวภา บัวเวช, “รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ”, 
วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 

๑๓วราภรณ ผองสุวรรณ, “การพัฒนารูปแบบการสรางความรูรวมกันดวยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการโดยใชคอมพิวเตอรสนับสนุนการเรียนรูรวมกัน เพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการสถาบันอุดมศึกษา”,วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
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ทางการเรียนและแนวคิดเรื่องสามัญลักษณของผูเรียนหลังจากเรียนจบแลวมีคาเฉลี่ยสูงกวากอน
เรียนเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว๑๔ 

๕. ดานการวัดและประเมินผล  โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ท้ังนี้เนื่องจาก  
ขาดเกณฑมาตรฐานการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาผูเรียนวิชาพระพุทธศาสนา       
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย  ทิพยรัตน สีเพชรเหลือง เรื่อง รูปแบบและกลยุทธการจัดต้ังมหาวิทยาลัย
บรรษัทในประเทศไทย  วาการนําปรัชญา หลักการ แนวคิด คานิยม และวัฒนธรรมของบรรษัท       
มาเปนหลักในการจัดการศึกษา รูปแบบของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย ประกอบดวย
โครงสรางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ไดแก การวัดและประเมินผล โดยท่ีมีความเหมาะสมและ
เปนไปไดในระดับมาก๑๕ 
 ๕.๒.๒  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา 
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา กระทรวงศึกษาธิการได
เสนอแนะใหมีการปรับปรุงหลักสูตรพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 
๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓) โดยมีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาพระพุทธศาสนาเพ่ือให
เหมาะสมย่ิงข้ึน และไดเพ่ิมวิชาพระพุทธศาสนาเปนวิชาเลือกเสรี ในกลุมสังคมศึกษา กําหนดให
เรียนสัปดาหละ ๒ คาบตลอดภาคเรียนได ๑ หนวยการเรียน และกําหนดใหนักเรียนท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนาทุกคนตองเรียน โดยเนนการพัฒนาในดานตางๆ อยางแทจริง เชน ดานความรู
ความเขาใจในเนื้อหา มีเจตคติท่ีดีท่ีถูกตองทางพระพุทธศาสนา เกิดศรัทธาและสํานึกในความสําคัญ
ของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอสังคม และสามารถปฏิบัติตนตามหนาท่ีชาวพุทธไดอยางถูกตองเหมาะสม 
ตลอดจนนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคม  
 วิชาพระพุทธศาสนาเปนวิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศึกษา รวม ๘ รายวิชา โดยกลุม
วิชาสังคมศึกษา เปนวิชาท่ีมีความมุงหมายในการสรางพลเมืองของชาติใหมีคุณภาพ สามารถคิดเปน 
ทําเปน และแกปญหาเปนสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมทางสังคม ไดอยางปกติ วิชาสังคม
ศึกษาจึงเปนการศึกษาท่ีเก่ียวกับมนุษย โดยมีความมุงหมายเพ่ือผลิตคนใหสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยูตลอดเวลา ใหสามารถพัฒนาความรู
ความสามารถ ทักษะ ความรูสึก หรือคานิยมท่ีดีงามใหแกคนในสังคม๑๖ 

                                                           
๑๔อมรา  รอดดารา, “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนวิธีคิดแบบสามัญลักษณตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาธรรมวิทยาและความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
ปการศึกษา๒๕๔๕”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖). 

๑๕ ทิพยรัตน สีเพชรเหลือง, “รูปแบบและกลยุทธการจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย”, 
วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะครุศาสตร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕). 

๑๖ประมูล สารพันธ, ดร., “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ”, รายงาน       
การวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
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๓. นําเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๑. การบริหารบุคคล คือ การบริหารบุคคลตามท่ีไดประชุมสนทนาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดทราบวา อยากใหมีครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนาประจํา
โรงเรียนเพ่ือชวยในการเรียนการสอนตามจุดประสงคของโรงเรียนและเปาหมายใหนักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมความรูความสามารถดานใดบาง  เพ่ือความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ซ่ึงเริ่มต้ังแตแผนความตองการ แผนการใหไดมาของ
กําลังครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนาและแผนการใชกําลังครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนาให
เพียงพอตอนักเรียน การจัดบุคคลและการสรรหาบุคคลใหดํารงตําแหนงการจัดการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาเปนไปตามความตองการของโรงเรียน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ จินตนา ศักด์ิภูอราม เรื่อง การนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐ
สําหรับประเทศไทย วา การบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐ ประกอบดวย การบริหารโดยคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน และการบริหารงานโรงเรียนในกํากับของรัฐ ๔ ดาน ไดแก งานวิชาการ    
งานบุคคล งานการเงิน และงานบริหารท่ัวไป 
 ๒. การบริหารการเงิน คือ ครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนานั้นตองมีทุนการเงินจาก
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนงบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระยะยาวท่ี
ใชเวลาในการท่ีจะไดรับผลตอบแทน ๑๐ เดือนตอปการศึกษาครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนาได
จากคณะครูและผูปกครอง งบประมาณของโรงเรียนตามท่ีกําหนดไวพอประมาณ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการกําหนดขนาดโรงเรียนท่ี
เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของโรงเรียนมัธยมศึกษา วาคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามสภาพท่ีเปนอยูจริงขนาด
โรงเรียนท่ีเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของโรงเรียนมัธยมศึกษา ไดแกโรงเรียนขนาดกลาง เพราะมีตนทุน
ตอหัวตํ่าท่ีสุดเพียง ๘,๘๐๑.๓๒ บาท  หากใชแบบจําลองท่ีไดจากงานวิจัย โดยกําหนด อัตราสวน
นักเรียนตอครูเปน ๒๕ ขนาดหองเรียน ๔๐คน คาบการสอนของครูตอสัปดาห เปน ๒๕ คาบ
โรงเรียนขนาดเล็กจะมีตนทุนตอหัวตํ่าท่ีสุดเพียง ๗,๗๙๖.๗๖บาท๑๗ 
 ๓. การบริหารวัสดุอุปกรณ คือ วัสดุอุปกรณของโรงเรียนมีพรอมสมบูรณ เชน 
หองเรียน ชั้นเรียน หองสมุด หองประชุม หองน้ํา หนังสือเรียน ตําราเรียน สมุด ดินสอ ปากกา 
กระดาษ กระดานเขียน โตะ เกาอ้ี โปรเจคเตอรชวยสอน คอมพิวเตอร สื่อการสอน และอ่ืนๆ มีอยู
พรอมบริบูรณเพ่ือการเรียนการสอนเนื่องจากวาตองพิจารณาต้ังแตการรับหรือวาการไดมาซ่ึงพัสดุ 
การนําพัสดุไปใช สอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ  ผองสุวรรณ เรื่องการพัฒนารูปแบบการ
สรางความรูรวมกันดวยกระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการ โดยใชคอมพิวเตอรสนับสนุนการเรียนรู
ร วมกัน เ พ่ือเส ริมสร า ง ทักษะการ เรี ยนรู เปน ทีม ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

                                                           
๑๗ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ, “การพัฒนารูปแบบการกําหนดขนาดโรงเรียนท่ีเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา”, วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๓). 
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สถาบันอุดมศึกษา  วารูปแบบการสรางความรูรวมกันท่ีพัฒนาข้ึน ประกอบดวย คอมพิวเตอร
สนับสนุนการเรียนรูรวมกัน๑๘ 
 ๔.  การจัดการ คือ ผู อํานวยการโรงเรียนไดมอบหมายใหครูพระสอนวิชา
พระพุทธศาสนามีหนาท่ีดําเนินการเรียนการสอนใหเปนไปตามกฎเกณฑของโรงเรียนมีการกําหนด
วิสัยทัศนใหครู และนักเรียน มีความรูวิชาพระพุทธศาสนาสอดคลองตามหลักสูตรปจจุบัน โดย
กําหนดพันธกิจตามท่ีโรงเรียนใหแนวทางปฏิบัติ และการกระทําทุกสิ่งทุกอยางท่ีจัดข้ึนจากความ
รวมมือระหวางผูสอนและผูเรียนเพ่ือใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพนาสนใจ 
และผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว  สอดคลองกับงานวิจัยของ  
ทิพยรัตน    สีเพชรเหลือง  เรื่อง รูปแบบและกลยุทธการจัดต้ังมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย 
วาการนําปรัชญา หลักการ แนวคิด คานิยม และวัฒนธรรมของบรรษัทมาเปนหลักในการจัด
การศึกษา รูปแบบของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย ประกอบดวยโครงสรางการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยบรรษัท ๑๒ ดาน๑๙   
 
๖. ขอเสนอแนะ 
 จากศึกษาวิจัยเ ร่ือง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผูวิจัยจึงสรุปขอเสนอแนะการ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือ
นําไปใชใหเกิดประโยชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชดังนี้ 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. หลักสูตรการเรียนการสอน ควรมีการปรับใหมีความเหมาะสมท้ังทางดานเน้ือหา
และเวลา เพราะบางเนื้อหาเปนเรื่องท่ีเขาใจไดยาก จําเปนตองใชเวลาในการอธิบายหรือทําให
ผูเรียนไดเขาใจ 
 ๒. บุคลากรภายในสถานศึกษา ผูบริหาร ครู อาจารยและผู ท่ี มีสวนเก่ียวของ 
จําเปนตองใหความรวมมือ ใหความสําคัญตอการเรียนการสอน เพราะไมเชนนั้นแลว ผูเรียนและ
พระสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนจะไมใหความเอาใจใส ทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา 
 ๓. คาตอบแทนตางๆ นอยเกินไป ไมเพียงพอตอคาใชจาย ควรใหเหมาะสมสอดคลอง
ตามความเปนจริง 
 
  

                                                           
๑๘วราภรณ ผองสุวรรณ, “การพัฒนารูปแบบการสรางความรูรวมกันดวยกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการโดยใชคอมพิวเตอรสนับสนุนการเรียนรูรวมกัน เพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการสถาบันอุดมศึกษา”,วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๑๙ทิพยรัตน สีเพชรเหลือง, “รูปแบบและกลยุทธการจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย”, 
วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะครุศาสตร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕). 
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 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑. หนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรใหความสําคัญและตระหนักถึงความจําเปนในการเขาไป
มีสวนรวมของพระสอนวิชาพระพุทธศาสนาในการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเยาวชน 
 ๒. ผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝายตองใหความสําคัญและสนใจในเรื่องครูผูสอน นักเรียน
สถานท่ีสอน สื่อการสอน การวัดผลท่ีไดประสิทธิภาพและการจัดการหลักสูตรท่ีตองมีความ
เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับหลักสูตรสามัญและสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนงบประมาณ
ในการดําเนินการ  
 ๓. ตองมีการวางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนให
เปนแบบอยางเดียวกันและเหมาะสมกับสภาพปจจุบันของสังคมท่ี  
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 ๑. ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของพระสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน 
 ๒. ควรศึกษาเชิงพัฒนาเพ่ือสงเสริมและกระตุนใหพระสอนวิชาพระพุทธศาสนามี
ความต่ืนตัวและมีความพรอมในการสอนมากยิ่งข้ึน 
 ๓. ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงเสริมความสามารถในการสอนของพระสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
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บทคัดยอ 
 บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาวิเคราะหสภาพท่ัวไปและปญหาอุปสรรค
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดกําแพงเพชร ๒) ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ ๓) นําเสนอ
กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดกําแพงเพชร 
 ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวางการ
วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซ่ึงเนนการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลักและนําผลการวิจัยเชิงปริมาณ
มาสนับสนุน (๑) การวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดผูใหขอมูลหลัก ๑๘ รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจาก
ผูทรงคุณวุฒิ  เครื่องมือเก็บขอมูลไดแก  แบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีมีโครงสราง  เก็บขอมูลดวยการ
สัมภาษณเชิงลึกตัวตอตัว วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการพรรณนาความ  การสนทนากลุมเฉพาะ ผูรวม
สนทนากลุม ๑๑ รูป/คน เลือกแบบเจาะจง เก็บขอมูลดวยการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลดวยการ
พรรณนาความ (๒) การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลดวยกลุมตัวอยาง ๓๕๙ คน จากจํานวนประชา
การ ๓,๔๗๙ คน  ดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา  ไดแก คาความถ่ี คารอย
ละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา  
 ๑. สภาพท่ัวไป ปญหาและอุปสรรคของการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร พบวา องคกรไมมีการจัดปฐมนิเทศหรือจัดพ่ีเลี้ยงคอยดูแล
พนักงานท่ีเขาทํางานใหม จึงเกิดความขัดแยงทางจิตวิทยาหรือเขาใจสิ่งตางๆ ผิดไป มีการจัด
                                                        
 ∗นิสิตปริญญาเอก, วิทยานิพนธหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ∗∗ศาสตราจารย ดร., อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
 ∗∗∗รองศาสตราจารย ดร., อาจารยท่ีปรึกษารวม 
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ฝกอบรมนอยคร้ังอันเนื่องมากจากไมมีการจัดสรรงบประมาณในแตละป แหลงเรียนรูหรือมุม
วิชาการท่ีเสริมสรางบรรยากาศ การเรียนรูภายในองคกรมีนอยมาก หลักจากการศึกษาดูงาน
บุคลากรไมคอยนําเทคนิค วิธีการใหมๆ หรือองคความรู ท่ีไดรับมาประยุกตใชพัฒนาในการ
ปฏิบัติงาน องคกรไมมีสวัสดิการหรือจัดงบประมาณใหแกบุคลากรเขาศึกษาตอในระดับสูง สวนมาก
จะใหออกคาใชจายโดยใชทุนทรัพยสวนตัว 
 ๒. ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร พบวา ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ไดแก รูปแบบการพัฒนาบุคลากรตามแนวคิดของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ๕ ดาน คือ ๑) การปฐมนิเทศ การแนะนําชี้แจงใหทราบความรู
ท่ัวไป กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนโครงสรางขององคกร  ๒) การฝกอบรม กระบวนการพัฒนา
ความรู ความเขาใจ ทักษะและการเปลี่ยนเจตคติของบุคลากร ๓) การสงเสริมวิชาการ การสงเสริม
ใหบุคลากรมีความรูกวางขวางยิ่งข้ึน และสามารถทํางานไดหลากหลายรูปแบบ ๔) การศึกษาดูงาน 
การเพ่ิมพูนความรูของบุคลากรใหมีความรูความสามารถทันตอโลกาภิวัตน  และ ๕) การศึกษาตอ
เปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูใหมหรือเพ่ิมเติมความรูเดิมท่ีมีอยู สวนหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก หลักภาวนา ๔ คือ ๑) กายภาวนา การรักษาสุขภาพรางกาย
ใหแข็งแรงปราศจากโรคอันไมพึงประสงค ๒) สีลภาวนา มีความประพฤติเรียบรอย อยูรวมกันกับ
ผูอ่ืนไดดวยดี  ๓) จิตตภาวนา  การมีสุขภาพจิตดี  มีจิตสาธารณะ มองโลกในแงดี มีความอดทน อด
กลั้น และ ๔) ปญญาภาวนา มีความใฝรูใฝเรียน เขาใจ  ทุกอยางตามความเปนจริง 
 ๓. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร พบวา กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธมี ๕ กลยุทธ ดังนี้ ๑) การปฐมนิเทศ
เชิงพุทธ มีกิจกรรมการแนะนองกอนทํา (The Worker Care)  บุคคลาภิบาล และเขาวัดขัดใจ  ๒) 
การฝกอบรมเชิงพุทธ     มีกิจกรรมพุทธมามะกะ และการปฏิบัติธรรมสัญจร ๓) การสงเสริมดาน
วิชาการเชิงพุทธ มีการจัดต้ังคลินิก    ใหคําปรึกษาเชิงพุทธบูรณาการ  การจัดบอรดธรรมะนารู 
และเครือขายความรูทางสังคม (Socail Knowledge Network : SKN), ๔) การศึกษาดูงานเชิงพุทธ 
มีกิจกรรมพุทธจาริก นบพระสัญจร และพุทธภูมิออนทัวร  และ ๕) การสงเสริมการศึกษาตอเชิง
พุทธ มีกิจกรรมการธรรมะศึกษาซันเดย ศึกษาหลักพุทธธรรมบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม  และ
การเรียนธรรมะออนไลน  (E- Leanning) 

คําสําคัญ : กลยุทธ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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ABSTRACT 
 Objectives of this research were to: 1. Study the general context and 
problems of human resource development of Local Administrative Organizations in 
Kampangpet Province, 2. Study concepts, theories and Buddhist principles about 
the strategy of human resource development and 3. Propose the Buddhist strategy 
of human resource development of Local Administrative Organizations in 
Kampangpet Province.    
 Methodology was mixed methods between qualitative and quantitative 
researches. The qualitative research used as the principal method collected data 
from 18 key informants, purposefully selected from experts with structured in-
depth-interview script by face-to-face in-depth-interviewing and from 11 participants 
in focus group discussion and analyzed data by descriptive interpretation. The 
quantitative research used as supportive method, collected data from 359 samples 
from 3,479 populations with questionnaires and analyzed data with descriptive 
statistics: percentile, mean and standard deviation. 
 Findings were as follows: 
 1. The general context, problems and obstacles of human resource 
development of Local Administrative Organizations in Kampangket were that the 
Organizations did not have orientation and mentors for new employees. They had 
psychological conflict and misunderstanding. There were few training due to limited 
yearly budget. Learning center or knowledge enhancing corners in the organizations 
were limited. Personnel did not apply the knowledge and experience gained from 
study tour at their work places. The organizations did not allocate welfares or 
budget to support higher learning for personnel, they had to use their own fund for 
furthering higher education. 
 2. Theories and Buddhadhamma related to human resource development 
of the Local Administrative Organizations in Kampangpet were found in line with 
the model of personnel development of the Civil Service Commission in 5 areas as 
1) orientation of general rules, regulations, orders as well as the structure of the 
organization, 2) training, knowledge, understanding, skills and personnel’s attitude 
changing process, 3) academic promotion encouraging personnel to have broader 
knowledge, being able to work various tasks, 4) study tour to enhance personnel to 
have knowledge and competency to cope with globalization and 5) continuing 
education, personnel development so that they would have new and extended 
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knowledge. As for the Buddhadhamma related to human development is Pavana 4:     
1) Kayapavan, body development to be healthy and free from undesirable 
deseases, 2) Sila Pavana, Precept development to have proper behavior, being able 
to live with others in harmony, 3) Jitta Pavan, mental development to have good 
mental health, public will, being optimistic, patient and tolerant and 4) 
Pannapavan, wisdom development  to be energetic to learn, to comprehend all 
things as they are. 
 3. Strategies of human resources development according to 
Buddhadhamma of the Local Administrative Organizations in Kampangpet Province 
were of 5 strategies; they were; 1) Buddhist orientation with activities to guide new 
personnel before working, personnel protection and monastery going to purify the 
minds, 2) Buddhist training with Buddhist undertaking and Dhamma practice on 
tour, 3) Buddhist academic promotion with Buddhist counseling clinic, interesting 
Dhamma boards and social knowledge network, SKN, 4) Buddhist study tour to 
Buddha’s birth place and 5) continuing Buddhist education promotion with Sunday 
Dhamma education, Buddhism integration with modern sciences and Dhamma E-
learning. 
 
Keyword: Strategy, Human Resource Development  
 
๑. บทนํา  
 กระแสวิวัฒนาการในเวทีเศรษฐกิจโลก มีการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการคาตอกันอยาง            
ไรพรมแดนและรวดเร็ว โดยใชเทคโนโลยีดานสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกลยุทธเพ่ือเอาชนะ   
คูแขงขันอยางรวดเร็ว จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองรูวาขณะนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงในดานใดบาง ในชวงเวลา
หลายปท่ีผานมา ประเทศไทยตองเผชิญกับบริบทของความเปลี่ยนแปลง ท้ังมิติทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ซ่ึงลวนมีผลกระทบตอวิถีชีวิตในสังคมไทยเปนอยางมาก ประกอบ
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติต้ังแตฉบับท่ี ๑-๗ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจเปนหลัก แตไดกอใหเกิดปญหาทางสังคมหลายประการ ดังนั้น  ต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับท่ี ๘ เปนตนมา ประเทศไทยจึงไดปรับกระบวนทัศนการพัฒนาประเทศใหเนนคนเปน
ศูนยกลาง มีการพัฒนาแบบองครวม โดยมุงพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสภาพแวดลอมทางสังคม๑ 
                                                        

๑ จันทรศรี ลีลาชินาเวศ, การพัฒนาบุคลากร ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://www.mis.nu.ac.th/ 
sharing/prof/junsri2.php[1 มกราคม 2558]  
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หลักสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ จะตองใหความรูและประสบการณดานวิชาการ การ
ฝกอบรมความรูท่ีทันสมัย รวมท้ังการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมควบคูกันไป  ในป พ.ศ. ๒๔๔๘ 
(ร.ศ. ๑๒๔)  พระองคก็ไดทรงจัดต้ังสุขาภิบาลนอกกรุงเทพมหานครข้ึนเปนครั้งแรกท่ี จังหวัดสมุทรสาคร 
การจัดต้ังสุขาภิบาลในรัชสมัยรัชกาลท่ี ๕ นับวาเปนจุดเริ่มตนของการปกครองทองถ่ินของไทย  พ.ศ. 
๒๕๕๐ การปกครองสวนทองถ่ินไดระบุในหมวดท่ี ๕ วาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ในมาตรา 
๗๘ (๓) ระบุวา “ใหรัฐกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ่ึงพาตนเอง การสงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ตลอดท้ัง
โครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศในทองถ่ินใหท่ัวถึง” 
 ปญหาท่ีพบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร       
มีดวยกันหลาย ๆ ดาน เชน การสรรหาและคัดเลือกพนักงานภายในองคกร ตลอดจนการขาดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนหัวใจของการจัดการทรัพยากรมนุษย ท้ังนี้ การนอมนําหลักพุทธธรรม 
(ภาวนา ๔) มาเปนแนวประพฤติปฏิบัติภายในองคกร อาทิเชน การจัดสภาพแวดลอมในท่ีทํางานให
มีความเหมาะสม การต้ังใจทํางานดวยความอุตสาหะ มีจิตใจโอบออมอารี หลักพุทธธรรมนี้จะทําให
บุคลากรมีกุศลศรัทธาตอองคกร และเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาองคกร  อยางไรก็ตาม ภารกิจ
และอํานาจหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะท่ีเพ่ิมมากข้ึน ยอมหมายถึง ภารกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตอการพัฒนาชนบทก็ยอมมีมากข้ึนดวย ท้ังนี้เพราะงานบริการสาธารณะ ก็คือ งานการ
พัฒนาชนบท แตสิ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองพึงตระหนัก ไดแกกิจกรรมบริการสาธารณะท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาชนบท๒ นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองบริการแกประชาชนตาม
บทบาทหนาท่ีท่ีมีอยู  
 จากหลักการและความจําเปนดังกลาวผูวิจัยไดตระหนักถึงความตองการในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยหลักพุทธธรรม จึงทําการวิจัย โดยศึกษาสภาพท่ัวไป
และกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาองคกรปกครอง    
สวนทองถ่ินใหเขมแข็งเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศตอไป 
 

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
๒.๑  เพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพท่ัวไปและปญหาอุปสรรคของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดกําแพงเพชร 
๒.๒  เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับกลยุทธการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 
๒.๓  เพ่ือนําเสนอกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในจังหวัดกําแพงเพชร 
 

                                                        
๒ ประเวศน  มหารัตนสกุล, การจัดการทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมสงเสริม

เทคโนโลยีไทยญี่ปุน, ๒๕๔๗), หนา ๑๗๘. 
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๓. ขอบเขตการวิจัย 
๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
การวิจัยเรื่อง  กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในจังหวัดกําแพงเพชรในครั้งนี้ ทําการศึกษาแนวคิดกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แนวคิด
เก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแนวคิดเก่ียวกับภาวนา ๔ 

๓.๒ ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลสําคัญ 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
จังหวัดกําแพงเพชร ไดแก ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง จํานวน ๓,๔๗๙ คน๓ 
 ผูใหขอมูลสําคัญประกอบดวยพระสงฆ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนํา
ชุมชน รวมท้ังสิ้น ๑๘ รูป/คน  
 

๔. รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร” ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวาง
การวิจัย     เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-
depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ๑๘ รูป/คน ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิรวมถึง
ผูแทนจากหนวยงาน    และภาคประชาสังคม และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  เก็บ
ขอมูลดวยกลุมตัวอยาง ๓๕๙ คน จากจํานวนประชากร ๓,๔๗๙ คน ใชการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research)   จากแบบสอบถาม (Questionnaire) จากนั้นนํามาสังเคราะหเปนรูปแบบเบื้องตน 
(Basic Model)  กอนท่ีจะนําเสนอคณาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําชี้แนะ แลวนําเสนอตอเวทีการสนทนา
กลุมเฉพาะ  (Focus Group Discussion) ซ่ึงมีผูรวมสนทนากลุม ๑๑ รูป/คน เพ่ือพัฒนารูปแบบใหมี
ความสมบูรณ  สุดทายนํารูปแบบท่ีไดนําเสนอตอเวทีประชาพิจารณ (Public Hearing) เพ่ือหาขอสรุป
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชรใหเปนมาตรฐาน  กอนท่ีจะนําเสนอผลงานวิจัยตอสาธารณะใน
ลําดับตอไป 
 

๕. ผลการวิจัย 
๕.๑ สภาพท่ัวไป และปญหาอุปสรรคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร  
 ๑. สภาพท่ัวไปและปญหาอุปสรรคการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยปฐมนิเทศ  

                                                        
 ๓ สํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร  ขอมลูวันท่ี ๒๒ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
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โดยปกติแลวองคกรทุกแหงยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้น เพ่ือท่ีจะไมใหเปน
ปญหาในเรื่องความไมเขาใจ จึงจําเปนท่ีจะตองใหพนักงานไดมีโอกาสติดตามสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงเหลานี้ 
และเรื่องนี้จะเห็นไดวาใชแตพนักงานใหมเทานั้น แมพนักงานเกาท่ีเคยทํางานอยูกอน เม่ือเวลาผาน
ไปนานๆ การปฐมนิเทศก็อาจเปนสิ่งท่ีจําเปนตองทําใหมเชนกัน ยิ่งในกรณีพนักงานใหมดวยแลว 
พนักงานใหมยอมมีทัศนะคติของตัวเองมากอน ซ่ึงอาจจะมีพ้ืนฐานท่ีไมตรงกับสภาพท่ีเปนอยูใน
หนวยงานใหมของเขา จึงมักปรากฏอยูเสมอวาพนักงานใหมท่ีไมไดรับการปฐมนิเทศใหเขาใจในเรื่อง
ท่ีควรทราบ เม่ืออยูไปสักระยะหนึ่งในชวงแรกๆนั่นเองจะเกิดการ ประหมา หรือเขาใจสิ่งตางๆ ผิดไป  

๒. สภาพท่ัวไปและปญหาอุปสรรคการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการฝกอบรม  
ปจจุบันการฝกอบรมกําลังต่ืนตัวเปนอยางมาก อีกท้ังไดรับความสนใจและกําลังเปนท่ี

นิยมกันอยางแพรหลายในหนวยงานตางๆ ซ่ึงจะเห็นไดจากการท่ีมีโครงการฝกอบรมสัมมนา
บุคลากรในระดับตางๆ เกือบทุกระดับ เพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับอยางตอเนื่อง ซ่ึงองคกรตางๆ ได
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนอยางมาก การฝกอบรมท่ีดีจะ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงาน จึงเทากับเปนการเพ่ิมผลผลิตใหกับองคกร ภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนตางใหความสําคัญในเรื่องการจัดฝกอบรม มีการสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสเขารับการ
ฝกอบรมมากข้ึน โดยกําหนดงบประมาณการฝกอบรมในอัตราถึงรอยละ ๑๐ ของงบประมาณ
ท้ังหมด โดยองคกรเปนผูจัดฝกอบรมเองหรือองคกรอ่ืนเขามาจัดการฝกอบรมให   

 

๓. สภาพท่ัวไปและปญหาอุปสรรคการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการสงเสริม
ดานวิชาการ  

การสงเสริมดานวิชาการ หมายถึง การเสริมสรางแหลงเรียนรู  หรือศูนยรวมท่ี
ประกอบดวย ขอมูล ขาวสาร ความรู  ท้ังนี้การสงเสริมงานวิชาการภายในองคกรมี ๒ ประเภท คือ 
การสงเสริมงานวิชาการภายใน กลาวคือ การติดปายประชาสัมพันธ การแจงขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ 
เชน มีหนังสือภายใน/ภายนอกเขามาควรแจงใหบุคลากรภายในต้ังแตผูอํานวยการ พนักงาน ลูกจาง 
ไดรับทราบขอมูลเดียวกัน และการสงเสริมงานวิชาการภายนอก กลาวคือ การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารท่ีประชาชนควรทราบ การบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบมุมหนังสือหรือมุมสารสนเทศ  

๔. สภาพท่ัวไปปญหาและอุปสรรคการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการศึกษาดูงาน  
การศึกษาดูงานเปนกลยุทธหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงองคกรบางองคกร

มักจะใหโอกาสบุคลากรไดไปพัฒนาตนเองอยูบอยครั้ง เพ่ือใหทราบเทคนิค วิธีการ และองคความรู
ใหมๆ ท่ีเกิดจากประสบการณของผูอ่ืน เพ่ือเปนประโยชนในการนําความรูท่ีไดมาประยุกตใช
แกปญหา ดังนั้น การศึกษาดูงานจะเกิดประโยชนและมีคุณคานั้น บุคลากรควรเตรียมความพรอมขณะ
ศึกษาดูงาน เบื้องตนเราควรรับฟงการบรรยาย ตลอดจนเทคนิควิธีการทํางานใหมๆ โดยมองถึงขอดี
ของวิธีการทํางานแบบใหมท่ีไดเรียนรู   ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชกับวิธีการทํางานแบบปจจุบัน  
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๕. สภาพท่ัวไปปญหาและอุปสรรคการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการศึกษาตอ  
การสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร จะทําให

องคกรเจริญกาวหนาและพัฒนาอยางตอเนื่อง การพัฒนาบุคลากรมีแนวทางหลักในการดําเนินการ 
กลาวคือ การใหการศึกษา/เรียนรูเปนเครื่องมือและกระบวนการอยางตอเนื่องท่ีจะชวยใหบุคลากรมี
ความเจริญงอกงามปรับตัวได และมีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีพึงประสงค ซ่ึงอาจเปนการศึกษาท่ี
เกิดข้ึนโดยธรรมชาติในวิถีชีวิต การทํางาน การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาในระบบ
โรงเรียน ตลอดจนการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศ  

 

๕.๒ ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร 

 ๕.๒.๑.๑ สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การศึกษากลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดกําแพงเพชร ไดทําการสรุปผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยพบประเด็นท่ีมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ๑. รูปแบบของการพัฒนาบุคลากร 
ในการพัฒนาบุคลากร มีวิธีดําเนินการโดยใชวิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ตามแนวคิดของสถาบัน
พัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ใน ๕ ดาน ดังนี้  

๑. การปฐมนิเทศ เปนกิจกรรมอยางหนึ่งซ่ึงมีวัตถุประสงคสําหรับแนะนําชี้แจง          
กฎระเบียบ สรางความคุนเคยกับผูรวมงาน ลักษณะโครงสรางขององคการ  

๒. การฝกอบรม เปนการพัฒนาบุคลากรให มีความรู  ความชํานาญ เพ่ือ
วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือเปลี่ยนแปลงการกระทําในการปฏิบัติงานของ
บุคคล 

๓. การสงเสริมดานวิชาการ มีวัตถุประสงคใหบุคลากร ไดรับความรูกวางขวาง
ยิ่งข้ึน และสามารถทําไดหลายรูปแบบ เนนในเรื่องของการใหความรู 

๔. การสงไปศึกษาดูงาน เปนการเพ่ิมพูนวุฒิ ของบุคลากรใหมีความรูยิ่งข้ึน          
การสงบุคลากรไปศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีมีระบบการทํางานท่ีดีและทันสมัย 

๕. การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ เปนการพัฒนาบุคลากรอีกวิธีหนึ่ง ท่ีจะทําให
บุคลากรมีความรูเพ่ิมข้ึน หรืออาจไดรับความรูใหม ซ่ึงอาจทําไดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

สรุปไดวา วิธีการหรือรูปแบบการพัฒนาบุคลากรมีหลากหลาย ดังนั้น การเลือก
รูปแบบในการพัฒนาบุคลากร จะตองพิจารณาตามวัตถุประสงควาจะตองการพัฒนาในดานใด 
เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการขององคการ 

๒ หลักพุทธธรรม (ภาวนา ๔) 
ภาวนา ๔ คือ การเจริญ การพัฒนา ท้ังทางดานสมถะ และ วิปสสนา  เพ่ือใหมีผล

ปรากฏ ซ่ึงในความหมายนี้ แบงผลท่ีปรากฏออกเปน ๔ ดาน คือ 
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๑. กายภาวนา หรือ การพัฒนากาย คือ การมีความสัมพันธท่ีเก้ือกูลกับสิ่งแวดลอม    
ทางกายภาพ หรือทางวัตถุ ใหรูจัก “กิน อยู ดู ฟง” สามารถเสพสิ่งเหลาน้ันในทางท่ีเปนคุณ มีให
โทษ รูจักควบคุมไมใหเกิดความตองการฟุมเฟอยเกินความจําเปน 

๒. ศีลภาวนา  หรือ การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธท่ีเก้ือกูลกับสิ่งแวดลอม      
ทางสังคม คือมนุษยตั้งอยูในในกฎระเบียบ ไมไปเบียดเบียน  หรือกอความเดือดรอนเสียหายกับผูอ่ืน  

๓. จิตภาวนา หรือ การพัฒนาจิต คือ การมีจิตท่ีสมบูรณดวยคุณธรรม ความดีงาม      
สมบูรณดวยสมรรถภาพ มีความเขมแข็งม่ันคง และสมบูรณดวยสุขภาพ มีความเบิกบาน ผองใสสงบ
สุข  
 ๔. ปญญาภาวนา หรือ การพัฒนาปญญา คือ การเสริมสรางความรูความคิด ความเขาใจ 
อยางเปนนายความคิด และการหยั่งรูความจริง รูเห็นเทาทันโลกและชีวิตตามสภาวะจริง 
  สรุปไดวา พระพุทธศาสนาใหมนุษยเปนศูนยกลางในการพัฒนา กลาวคือ มนุษยตอง
เปนผูกระทําดวยการฝกฝนอบรมใหเกิดคุณสมบัติภายในตน ซ่ึงไดแกคุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทาง
จิต และทางปญญาท่ีสงผลไปสูภายนอกตน ผูท่ีไดรับการอบรมทางจิตใหถูกวิธี จะสามารถพัฒนาจิต
ได    คํากลาวท่ีวา “จิตเปนนาย กายเปนบาว” จึงเปนความจริง  
 

 ๕.๒.๑.๒ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 วิเคราะหขอมูลกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร ผลการวิเคราะห ดังนี้ 
 ๑ กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการปฐมนิเทศเชิงพุทธ 
 กลยุทธพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร ดานการปฐมนิเทศ (กายภาวนา) มีคาเฉลี่ยโดยรวม ซ่ึงอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และโครงการอยางตอเนื่องมี
คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก และ จัดใหมีการประชุมโครงการใหมทุกครั้ง เพ่ือความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับปานกลางเชนกัน 
 กลยุทธพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร ดานการปฐมนิเทศ (สีลภาวนา) มีคาเฉลี่ยโดยรวม ซ่ึงอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา สงเสริมใหบุคลากรมีจริยธรรมท่ีดีงาม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก และชี้แจงให
บุคลากรตระหนักถึงการมีสวนรวมในการทํางานมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับมากเชนกัน 
 กลยุทธพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร ดานการปฐมนิเทศ (จิตตภาวนา) มีคาเฉลี่ยโดยรวม ซ่ึงอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ในการปฐมนิเทศทุกครั้งมีการนําหลักคุณธรรมจริยธรรมเขาบรรยาย/สัมมนาทุก
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ครั้ง     มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก และมีการประเมินบุคลากรดานคุณธรรมจริยธรรมประจําป              
มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  อยูในระดับมากเชนกัน 
 กลยุทธพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร ดานการปฐมนิเทศ (ปญญาภาวนา) มีคาเฉลี่ยโดยรวม ซึ่งอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแตละดาน พบวา  ประเมินบุคลากรหลังจัดปฐมนิเทศ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับ
มาก และใหความรูแกบุคลากรท่ียายสายปฏิบัติปฏิบัติการหรือมาชวยงานกอนปฏิบัติหนาท่ี มี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับมากเชนกัน 
 ๒. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการฝกอบรมเชิงพุทธ 
 กลยุทธพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร ดานการฝกอบรม (กายภาวนา) มีคาเฉลี่ยโดยรวม  ซ่ึงอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา จัดใหมีการประเมินผลหลังการฝกอบรม เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาตอไป มี
คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก และใหมีการสํารวจความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกป
ในหนวยงาน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  อยูในระดับปานกลาง 
 กลยุทธพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร ดานการฝกอบรม (สีลภาวนา) มีคาเฉลี่ยโดยรวม ซ่ึงอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีการนําผลการอบรมมาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก 
และ สงเสริมบุคลากรไปอบรมก่ียวกับกฎระเบียบ ของบังคับท้ังภายนอก/ในประเทศ มีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด  อยูในระดับปานกลาง.  

กลยุทธ พัฒนาทรัพยากรมนุษย เชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร ดานการฝกอบรม (จิตตภาวนา) มีคาเฉลี่ยโดยรวม ซ่ึงอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา เนื้อหาสาระในการฝกอบรมควรมีหลักคุณธรรมทุกครั้ง คาเฉลี่ยสูงสุด  อยูในระดับมาก และ 
สงเสริมบุคลากรไปอบรมเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  อยูในระดับปาน
กลาง  

กลยุทธ พัฒนาทรัพยากรมนุษย เชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร ดานการฝกอบรม (ปญญาภาวนา) มีคาเฉลี่ยโดยรวม   ซ่ึงอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา จัดหางบประมาณเพ่ือการฝกอบรม คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก และ จัดฝกอบรม
เพ่ือใหบุคลากรแกปญหาตออุบัติภัยตางๆท่ีเกิดข้ึน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับมากเชนกัน 
 ๓. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการสงเสริมดานวิชาการเชิงพุทธ 
 กลยุทธพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร ดานการสงเสริมดานวิชาการ (กายภาวนา) มีคาเฉลี่ยโดยรวม  ซ่ึงอยูในระดับมาก       
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา จัดมุมหนังสือ/วารสารท่ีเปนประโยชนตางๆใหเพียงพอและระบบ
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สืบคนทางอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมดาน
วิชาการทุกครั้ง มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับมาก 
 กลยุทธพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร 
ดานการสงเสริมดานวิชาการ (สีลภาวนา) มีคาเฉลี่ยโดยรวม ซ่ึงอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา สงเสริมใหบุคลากรมีเทคนิคในการปฏิบัติหนาท่ี คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก และ แจงระเบียบ
ขอบังคับเก่ียวกับงานวิชาการใหบุคลากรทราบ มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับมากเชนกัน  

กลยุทธพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร ดานการสงเสริมดานวิชาการ (จิตตภาวนา) มีคาเฉลี่ยโดยรวม ซ่ึงอยูในระดับมาก        
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการสรุปผลการพัฒนาบุคลากร ดานคุณธรรมจริยธรรมอยาง
ตอเนื่อง คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก และจัดสงบุคลากรไปพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามศูนย
ตางๆ   มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  อยูในระดับปานกลาง 
 กลยุทธพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครอง สวนทองถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร ดานการสงเสริมดานวิชาการ (ปญญาภาวนา) มีคาเฉลี่ยโดยรวม ซ่ึงอยูในระดับมาก      
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประเมินผลดานการเผยแผองคความรู คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก       
และจัดกิจกรรม/โครงการผานสื่อตางๆ มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  อยูในระดับมากเชนกัน 
 ๔. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการศึกษาดูงานเชิงพุทธ 
 กลยุทธพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร ดานการศึกษาดูงาน (กายภาวนา) มีคาเฉลี่ยโดยรวม  ซ่ึงอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ใหมีการประเมินผลหลังการไปศึกษาดูงานทุกครั้ง มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับ
มาก และสงเสริมใหมีการศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ  มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับปาน
กลาง 
 กลยุทธพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร 
ดานการศึกษาดูงาน (สีลภาวนา) มีคาเฉลี่ยโดยรวม   ซ่ึงอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
สงเสริมบุคลากรไปดูงานตามสถานท่ีจริง เพ่ือพัฒนาประสบการณการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ยสูงสุด อยูใน
ระดับมาก และ จัดสรรงบประมาณการศึกษาดูงานประจําป มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับมากเชนกัน 
 กลยุทธพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร ดานการศึกษาดูงาน (จิตตภาวนา) มีคาเฉลี่ยโดยรวม ซ่ึงอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา สงเสริมใหบุคลากรไปดูงานดานจรรยามารยาทท้ังนอกสถานท่ี คาเฉลี่ยสูงสุด อยูใน
ระดับมาก และ มีการประเมินบุคลากรหลังจากศึกษาดูงานทุกครั้ง มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับมาก
เชนกัน 

กลยุทธพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร ดานการศึกษาดูงาน (ปญญาภาวนา)  มีคาเฉลี่ยโดยรวม ซ่ึงอยูในระดับมาก เม่ือ
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พิจารณาเปนรายขอ พบวา จัดประมวลภาพจากการไปศึกษาดูงาน คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก และ 
มีวิทยากรนําพาไปศึกษาดูงานท้ังภายในและภายนอก มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับมากเชนกัน  

๕. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการศึกษาตอเชิงพุทธ 
 กลยุทธพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร 
ดานการศึกษาตอ (กายภาวนา)  มีคาเฉลี่ยโดยรวม ซ่ึงอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา         
มีการประเมินผลหลังการสงบุคลากรไปศึกษาตอทุกภาคเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก               
และการไดรับสวัสดิการเงินเดือนขณะบุคลากรไปศึกษาตอ มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  อยูในระดับปานกลาง 
 กลยุทธพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร ดานการศึกษาตอ (สีลภาวนา)  มีคาเฉลี่ยโดยรวม ซ่ึงอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา สงเสริมบุคลากรมีจรรยาตอตําแหนงหนาท่ีของตนเอง คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก 
และ สงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอจนจบหลักสูตร  มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับมากเชนกัน 
 กลยุทธพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร 
ดานการศึกษาตอ (จิตตภาวนา)  มีคาเฉลี่ยโดยรวม ซ่ึงอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
สงเสริมบุคลากรนําคุณธรรมจริยธรรมมาประยุกตใชในการศึกษา คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก         
และมีการประเมินผลของบุคลากรทุกภาคเรียน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  อยูในระดับมากเชนกัน  

กลยุทธพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร ดานการศึกษาตอ (ปญญาภาวนา) มีคาเฉลี่ยโดยรวม ซ่ึงอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา มีการประเมินผลบุคลากรเม่ือจบการศึกษา คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก         
และจัดทําคูมือการศึกษาตอแจกบุคลากรภายในองคกร มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับมากเชนกัน 
 ๖. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยภาพรวม  

สรุปกลยุทธพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร คาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวา       
ดานการปฐมนิเทศ ดานการสงเสริมวิชาการ ดานการศึกษาดูงาน และดานการศึกษาตอ มีคาเฉลี่ย
สูงสุด อยูในระดับมาก และดานการฝกอบรม  มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อยูในระดับมากเชนกัน 

๕.๓ กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดกําแพงเพชร  
 ๑. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยปฐมนิเทศเชิงพุทธ  
     เม่ือองคกรรับพนักงานใหมเขาทํางานไดระยะหนึ่ง องคกรจะจัดปฐมนิเทศหรือกิจกรรม
แนะนองกอนทํา เพ่ือชี้แจงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนแนะนําบุคลากร กิจกรรมบุคลาภิบาล                 
จึงเปนทางเลือกหนึ่ง กลาวคือ พนักงานใหมยอมมีทัศนะคติเดิม ๆ  และมีลักษณะพ้ืนฐานความคิดแตละ
คนยอมแตกตางกัน การจัดพ่ีเลี้ยงคอยดูแลเสมือนเปนการปฐมนิเทศ มีการชี้แจงเบื้องตน การเสริมสราง
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ความพรอมดานจิตใจใหเกิดความรัก ความผูกพันท่ีจะรวมงานภายใตความศรัทธาไววางใจในการอยูทํางาน
กับองคกร กิจกรรมเขาวัดขัดใจ หมายความวา องคกรพาพนักงานใหมเขาวัดรักษาศีล ปฏิบัติวิปสสนา
กัมมัฏฐานกอนเขาทํางาน เพ่ือเช็คสภาพความพรอมดานรางกายความประพฤติ สภาพจิตใจ   
 ๒.  กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการฝกอบรมเชิงพุทธ 
 กิจกรรมพุทธมามะกะ คือ การปฏิญญาตนวายอมรับนับถือพระพุทธ พระธรรม            
และพระสงฆ เปนท่ีพึงท่ีระลึก เปนกิจกรรมท่ีจะปลูกฝงนิสัยพนักงานเกิดความเลื่อมใสและใหม่ันคง       
ในพระพุทธศาสนา กิจกรรมธรรมยาตราหรือการเดินไปยังสถานท่ีหนึ่ง เพ่ือจะซักชวนเชิญชวนฝาย
บริหาร พนักงาน และเจาหนาท่ีปฏิบัติธรรมและเผยแผพระพุทธศาสนา เสริมสรางบุคลากรใหมีความ
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสัญจรหรือกิจกรรมวิปสสนากัมมัฏฐานทุก
อาทิตยจะเปนกิจกรรมท่ีทําใหจิตใจของบุคลากรมีสมาธิ สามารถนําสมาธิมาประยุกตใชในการทํางานได 
 ๓. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการสงเสริมวิชาการเชิงพุทธ 

 การจัดบอรดธรรมะนารู เปนการสงเสริมใหบุคลากรรักษาศีลหา มีการงดเวนจากการฆาสัตว 
เวนจากการลักทรัพย เปนตน เพ่ือใหบุคลากรมีศีลธรรมประจําใจ การสรางเครือขายการเรียนรูทาง
สังคม เพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลตอกันระหวางองคกร องคกรใดมีขอมูลท่ีเปนประโยชนควรจะแบงปน
ตอกัน    ถือไดวาเปนการเสริมสรางสัมพันธไมตรีตอกัน การจัดมุมกาแฟแชรความคิดเห็น แชรขอมูล                          
การจัดมุมหนังสือสื่อการทํางาน สิ่งเหลานี้จะเสริมสรางชีวิตใหมีความสุขกับการทํางานได เม่ือถึงเวลาพัก
พนักงานจะอาศัยบรรยากาศจากมุมเหลานี้ผอนคลายอิริยาบท ลดความตึงเครียดจากการทํางาน  
 ๔. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการศึกษาดูงานเชิงพุทธ 
 การศึกษาดูงานเปนกิจกรรมท่ีชวยใหบุคลากรเกิดสัมพันธภาพ ความรู ความเขาใจ    
เพ่ิมทักษะ นบพระสัญจรหรือกิจกรรมไหวพระเกาวัด เพ่ือเสริมสรางพนักงานสรางบุญสรางกุศล
ตามวัดตางๆ อีกท้ังยังศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน การศึกษาดูงานในดินแดนพุทธภูมิหรือ
พุทธภู มิออนทัวร  เปนการทัวร ท่ีครั้ งหนึ่ งในชีวิตท่ีชาวพุทธควรจะไปเพ่ือศึกษาดินแดนแหง
พระพุทธศาสนา เสมือนเปดโลกกวางทางความคิดใหกับตนเอง  

๕. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการศึกษาตอเชิงพุทธ 
  การเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสงผลกระทบใหวิถีชีวิตของ
บุคลากรเปลี่ยนแปลงไป การสงเสริมใหบุคลากรเรียนธรรมศึกษาทุกวันอาทิตย จะทําใหเราทราบประวัติ
ของพระพุทธเจา หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับการทํางานหรือการดําเนินชีวิต การสงเสริมใหบุคลากร
เขาเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ เรียนพระพุทธศาสนาบูรณาการกับวิทยาการสมัยใหม บุคลากรจะไดเรียนรู
หลักพุทธธรรมผสมผสานกับศาสตรสมัยใหม ท้ังน้ีบุคลากรสามารถนําความรูความสามารถท่ีไดร่ําเรียนมา
ประยุกตใชในหนาท่ีการงานได อีกอยางหนึ่งบุคลากรท่ีมาเรียนรวมกับพระสงฆจะไดทราบวิถีพุทธเปน
เชนไรอีกดวย  
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บทคัดยอ 
 

 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการพัฒนาทุนมนุษยใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆไทย ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาทุนมนุษยตามหลักท่ัวไป ๓) เพ่ือศึกษาการพัฒนาทุนมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนา  
๔) เพ่ือพุทธบูรณาการการพัฒนาทุนมนุษยสูความเปนองคกรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆไทย 

 ระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบผสานวิธี ระหวางวิธีวิจัยเชิงประมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และใหความสําคัญวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนหลักโดยใชการวิจัยเชิง
ปริมาณ ซ่ึงมีแบบสอบถาม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยมาจากประชากรจํานวน ๑,๗๘๓ รูปหรือคน 
เทคนิคและวิธีการสุมตัวอยางการทําวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยไดคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของ
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ใหกับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท้ังสวนกลาง และสวน
ภูมิภาคและนําผลการวิจัยเชิงปริมาณไปทําการสัมภาษณเชิงลึก จากผูใหขอมูลสําคัญ  ท่ีเปนท้ัง
ผูบริหาร คณาจารย จํานวน ๒๕ รูปหรือคน     

 
 

                                           
 ∗นิสิตปริญญาเอก, วิทยานิพนธหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ∗∗ศาสตราจารย ดร., อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  
 ∗∗∗อาจารย ดร., อาจารยท่ีปรึกษารวม 
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 ผลการวิจัยพบวา 
 ๑. สภาพท่ัวไปของการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะ
สงฆไทย บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสถานภาพเปนบรรพชิต มากกวาคฤหัสถ โดยเปนบรรพชิต 
จํานวน ๒๑๑รูป คิดเปนรอยละ ๖๗.๗๙ และเปนคฤหัสถ จํานวน ๑๐๕ คน คิดเปนรอยละ ๓๒.๒๑  
มีอายุระหวาง ๒๐-๓๐ ปจํานวน ๑๐๙ รูปหรือคน คิดเปนรอยละ ๓๓.๔๔ ระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๑๒๖ รูปหรือคน คิดเปนรอยละ ๓๘.๖๕ สวนใหญเปนบุคลากรสวนกลาง 
จํานวน ๑๖๑ รูปหรือคน คิดเปนรอยละ ๔๙.๓๙ เปนเจาหนาท่ี จํานวน ๑๘๗ รูปหรือคน คิดเปน
รอยละ ๕๗.๓๖ มีอายุการทํางานระหวาง๖-๑๐ ป จํานวน ๘๙ รูปหรือคน คิดเปนรอยละ ๒๗.๓๐
รองลงมามีอายุการทํางานระหวาง๑-๕ ปจํานวน ๘๑รูปหรือคน คิดเปนรอยละ ๒๔.๘๕ 
 ๒. การพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆไทยมี
นโยบายท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจนมีการวางแผนเสนทางความกาวหนาของ
บุคลากรทุกคนแตยังขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากรท่ียังไมครอบคลุมทุกภาคสวนการกําหนด
อัตรากําลังบุคลากรยังไมสอดคลองกับภาระงานและเวลาทํางาน ตลอดถึงการสรรหาบุคลากรมีการ
สรรหาบุคลากรในหนวยงานท่ีไดรับการพัฒนาแลวเขาบรรจุในตําแหนงท่ีวาง ตลอดถึงมีการนําผล
การปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ แตยังขาดการสนับสนุนการเบิกจาย
สวัสดิการแกบุคลากรยังไมท่ัวถึง 
 ๓. การพัฒนาทุนมนุษยดวยพุทธบูรณาการ (หลักไตรสิกขา) มหาวิทยาลัยสงเสริมให
บุคลากรเกิดการประพฤติดีปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และคุณธรรมสงเสริมใหบุคลากรทําความ
เขาใจในกฎ กติกาการอยูรวมกันเคารพสิทธิและหนาท่ีของกันและกัน และเนนการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีมีการพัฒนาทุนมนุษย
สัมพันธ โดยสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรเขารวมฝกอบรมเพ่ือสรางองคความรู สงเสริมชํานาญและ
กอใหเกิดประสบการณใหมๆ และเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานโดยปราศจากการเบียดเบียน
ซ่ึงกันและกันมีการพัฒนางานใหเปนไปตามครรลองคลองธรรมมีการนําหลักศีลมาประยุกตใชเพ่ือ
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองคกรมีการสงเสริมในเรื่องการศึกษาในสาขาวิชาหรือหลักสูตร
สูงข้ึนมีการสนับสนุนในเร่ืองทุนการศึกษาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหกับบุคลากรเลาเรียนใน
ระดับสูง โดยใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔. การพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆไทย ในสวน
ของนโยบายการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเห็นท่ีสอดคลองกันและสามารถตอบรับ
แผนการพัฒนาบุคลกรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับท่ี ๑๑ มียุทธศาสตร  
๕ ดาน คุมพันธกิจ ๔ ดาน บวกเรื่องการบริหารจัดองคกรเขาไป ในแตละดานมีความเก่ียวของการ
พัฒนาทุนมนุษยในแผนแลวมีรายละเอียดเปนตัวบงชี้ เปนโครงการ โดยเฉพาะนโยบายของ
มหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนา
กาวหนาในหนาท่ีมากข้ึนเรียกวากระบวนเปนไปตามหลักเกณฑ สงเสริมและพัฒนาทางดาน
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การศึกษาท่ีตองการศึกษาตอท้ังสายวิชาการ หรือบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณสวน
หนึ่งไวทุกปงบประมาณถาบุคคลมีความรูความสามารถตรงตามคุณสมบัติท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว   

คําสําคัญ: พุทธบูรณาการ, องคกรสมรรถนะสูง 
 

ABSTRACT 
 

 The objectives of this study were 1) to studygenerality of human capital 
development in higher education institute of Thai Sangha. 2) to study concepts and 
theory about  human capital development according to new science 3) to study 
concepts and theory about  human capital development according to Buddhist wayand 
4) to Forward the Buddhist integration human capital development to high 
performance organization of higher education institute of Thai Sangha. The research 
methodology was Mixed Methods Research comprising both qualitative and 
quantitative approach. For the quantitative research, the samples were conducted 
by collecting the data 326 persons. The simple size was calculated by using Taro 
Yamane formula. The samples were selected from the management team, 
academics staffs and back office staffs all nationwide of this university.The data 
were analyzed by descriptive statistics including percentage, mean and standard 
deviation. For qualitative research, the study was conducted by in-depth 
interviewing from 25 key informants selected by purposive method. The data were 
analyzed by using content analysis.   
 The research findings were as follows : 
 1. The generality of human capital development in higher education 
institute of Thai Sanghafound that the level of this issue in overall were in high 
level( X =3.75, S.D = 0.31). Then consider by each aspect found that all aspects 
composedHuman capital development policy, Manpower Planning, Recruitment, 
Selection, Promotion, Performance appraisal and Welfare  were in high level too. 
 2. Human capital development in higher education institute of Thai 
Sanghafound thathad human capital development policy to set career path for all 
staffs but lack of planning to spread to the provincial. Moreover manpower 
planning did not be consistent with task and office hours, including to the condition 
of recruitment , performance appraisal and lack of supporting in welfare. 
 3. The Buddhist integration human capital development by Trisikka in 
higher education institute of Thai Sangha found that university have promoted 
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staffs behave well follow morality and the virtue, try to understand in the rule, 
coexisting rules respect the right and the duty of one another ,emphasize activity 
arrangement for develop the efficiency in work practice grows the conscious by 
human capital development activities such as training, education and development 
for them skills ,new knowledge and experience for high efficiency in their 
jobswithout exploiting each other. 
 4. The human capital development in higher education institute of Thai 
Sanghain the part of human capital development policy of the university has an 
opinion that conforms and support with development plan No 11 that be 
conposed of 5 Strategies , 4 Missions and organization management. All of plan was 
the detail that formed indicate in the project, especially yearly plan to support 
human capital development activities and the potential development process .  

Keywords: Forward the Buddhist integration, high performance organization 
 
 
๑. บทนํา 
 การทํางานทุกอยางตองมีการเก่ียวของประสานงานประโยชนกับผูอ่ืนเสมอ จึงตองรูจัก
ทําตัวใหใจกวาง ใหเห็นความสําคัญของผูอ่ืนและงานของผูอ่ืนเทากับความสําคัญของตนเอง และ
สําคัญท่ีสุดตองเขาใจใหตรงกันวาการประสานงานกันนั้น คือ ไมแบงฝายแบงพวกกัน ไมแยง
ประโยชน ไมแยงความดีความชอบกัน หากแตปรองดองกันดวยความจริงใจ เห็นใจ และเขาใจ โดย
มุงหวังผลสําเร็จรวมกันเปนสําคัญกวาสิ่งอ่ืนๆ” ดังนั้น ในปจจุบันนี้การบริหารงานใดๆ จะเกิด
ประสิทธิผลได ผูเปนหัวหนาหรือของผูบริหารจะตองกระจายความรับผิดชอบอยางเปนธรรมไปสู
ผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของตน ถึงแมวาไมมีปจจัยใดท่ีสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงภายใน
หนวยงาน ก็ตาม แตสิ่งหนึ่งท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาไดตลอดเวลาก็คือ แนวคิดความสามารถของ
ผูบริหารในองคกร๑บนพ้ืนฐานท่ีวา ไมมีรูปแบบการบริหารใด ท่ีเหมาะสมกับทุกสภาพการณ ใน
ทํานองเดียวกันยอมไมมีผูนําคนใดท่ีจะเหมาะสมกับการบริหารงานในทุกองคกรและทุกสถานการณ 
ดังนั้นผูบริหารหนวยงานจึงตองมีความสามารถในการใชบทบาทแนวคิดใหเหมาะสมกับการ

                                           
 ๑Owens, Robert G. Organizational Behavior in Education. 2d ed.; New Jersey: 

Prentuce-Hell Inc., 1981), p. 145. 
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เปลี่ยนแปลงตางๆ๒ โดยสามารถปรับตัวให เหมาะสมกับทุกสถานการณไดและใชความรู
ความสามารถของตนใหเกิดประโยชนตอการบริหารงานอยางมีประสิทธิผลดวย  
 กระบวนการศึกษาเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการพัฒนาประเทศ หากประเทศใดมี
ประชากรไดรับการศึกษาสูงสุดและท่ัวถึง ประเทศนั้นก็จะประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ
ไดอยางรวดเร็วทุกดาน ท้ังนี้เพราะการพัฒนาประเทศ ไมวาดานใดตองอาศัยกําลังคน ซ่ึงถือวาเปน
ทรัพยากรท่ีสําคัญยิ่ง ดังนั้นคนจึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีตองพัฒนาเปนอันดับแรก และ
กระบวนการในการพัฒนาคนก็คือ กระบวนการทางการศึกษา๓ 
 ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยสงฆซ่ึงเปนสถาบันทางสังคมท่ีทรงพลังในการสรางและ
พัฒนาทุนมนุษยในสังคมใหเปนบุคคลากรท่ีมีคุณภาพ จึงมีภารกิจท่ีสําคัญยิ่งในการดําเนินงาน
ดังกลาว และมีความเหมาะสมท่ีจะตองพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมากกวาองคกร
รูปแบบอ่ืน ท้ังนี้การท่ีมหาวิทยาลัยสงฆจะกาวไปสูทศวรรษใหมนั้น มหาวิทยาลัยตองมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนเพ่ือใหสอดรับกับการเปนองคกรแหงการเรียนรูและปรับเปลี่ยนไปสูการ
เปนชุมชนแหงการเรียนรูในอนาคต ในขณะท่ีประเทศไทยจําเปนตองเขาสูประชาคมอาเซียนในป 
๒๕๕๘ นั้น คําถามท่ีสําคัญตอมหาวิทยาลัยสงฆไทยในยุคปจจุบันคือ “จะจัดวางสถานะ บทบาท 
และทาทีอยางไร? จึงจะสอดรับกับความเปนไปในวิถีแหงอาเซียน และนอกเหนือจากการวางสถานะ
ใหสอดรับแลว คําถามตอไปคือ จะเขาไปชวยสงเสริมบทบาท แนวทางในการพัฒนาประชาคม
อาเซียนใน ๓  เสาหลักไดอยางไร จึงจะทําใหมหาวิทยาลัยสงฆเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนา 
“พลเมืองอาเซียน” ใหสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุขทามกลางความหลากของศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม และชาติพันธุ 
 ทุนมนุษยถือไดวาเปนปจจัยท่ีมีคุณคาและมีความสําคัญตอองคกรเปนอยางยิ่งเพราะการ
พัฒนาทุนมนุษยมีสวนชวยใหองคกรประสบความสําเร็จในดานตางๆหรือเรียกอีกนัยหนึ่งวาทุน
มนุษยเปนกําลังสําคัญท่ีมีสวนชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีไดต้ังไวการพัฒนาทุนมนุษย
เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาในทุกๆดานต้ังแตองคกรสังคมไปถึงการพัฒนาประเทศและวิธีการในการ
พัฒนาทุนมนุษยท่ีดีก็คือการใหการศึกษาแกบุคคลในทุกรูปแบบโดยไมจํากัดเฉพาะการศึกษาใน
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเทานั้นและอีกวิธีการหนึ่งท่ีหนวยงานหรือองคกรมักใชในการพัฒนาทุน
มนุษยเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทักษะวิชาการดานตางๆใหกับบุคลากรในหนวยงานหรือองคกรคือการให
การศึกษาในรูปแบบของการฝกอบรมซ่ึงมุงเนนการตระหนักอยางยิ่งถึงความสําคัญของการพัฒนาทุน
มนุษยเพ่ือการพัฒนาทุนมนุษยใหสอดคลองกับความตองการการพัฒนาบุคลากรท้ังดานองคกร ดาน
การศาสนาและศีลธรรมคุณธรรมภายในชาติเพ่ือนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางมีคุณธรรม ดังท่ี 

                                           
 ๒McCorkle and others. Management and Leadership in Higher Education, (San 

Francisco, Calif. :Jossey-Bass Pub., 1982), p.190. 
 ๓สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ, ๒๕๒๖), หนา ๑. 
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บุญทัน ดอกไธสง๔ ไดกลาววา “วิชาการพัฒนามนุษยตามหลักศาสตรเชิงพุทธนั้นจะใหคําตอบท่ี
เดนชัด คือการมุงตรงไปยังฐานรากของมนุษยหรือใจท่ีเปนตนน้ําของมนุษย สมองสงใจใหเปนผูรูดี
ปฏิบัติดี นั้นคือ ทํามนุษยใหมีวิชาและจรณะ ซ่ึงสอดคลองการหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ี
สามารถนํามาประยุกตใชในการแกปญหาสังคมมนุษยไดในทุกดาน คําสอนทางพระพุทธศาสนาซ่ึงถูก
นําเสนอเปนแนวทางเลือกใหมในการแกปญหาสังคมของมนุษย ในเบื้องตนหรือสรางสมองอัจฉริยะ
ใหแกมนุษยในครอบครัวและองคกร” พรอมกันนั้นยังกลาววา “มนุษยคือสินทรัพยตองเขาใจ
อริยทรัพยท่ีมีอยูในตัวเขา เม่ือลงทุนใหการศึกษาตองศึกษาวิชามนุษย ความดีท่ียิ่งใหญ คือ Virture
เปนความซ่ือสัตยสุจริตท่ีมีสมองเลิศเปนพุทธ คือรูแจง รูจริง ปฏิบัติไดมีประโยชนตอชาวโลกอยาง
ไมมีโทษมนุษยจะสรางคุณคาเพ่ิมจึงจําเปนจะตองเขาใจธรรมชาติของการเรียนรูและการพัฒนา”  
 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาทุนมนุษยโดย
นําเอาพุทธญาณวิทยาและหลักการพัฒนาทุนมนุษยโดยท่ัวไปประยุกตกันเพ่ือสรางและพัฒนาทุน
มนุษยในองคกรท้ังนี้เพ่ือเปนการเสริมสรางแนวทางตนแบบของทุนมนุษยท่ีมีคุณภาพในการมุงสูการ
เปนองคกรสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ เพ่ือหาคําตอบวาการพัฒนาทุนมนุษยดวยพุทธบูรณา
การในการมุงสูการเปนองคกรสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ มีรูปแบบ หลักการ วิธีการ และผล
อยางไร เพ่ือเปนกลไกในการบริหารงานในองคกรของตนเอง ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาทุน
มนุษยดวยพุทธบูรณาการและเปนแนวทางใหนักพัฒนาทุนมนุษยในสังคมไทยสามารถใชเปน
ตนแบบ (Role Model) ในการผลิตทุนมนุษยใหสอดคลองกับความตองการขององคกรเพ่ือเปนตัว
แบบในการดําเนินชีวิตของมนุษย ท่ี เป ยมลนไปดวยศีล สมาธิ  ปญญา ซ่ึงเปนหัวใจของ
พระพุทธศาสนา เปนการนําสิ่งท่ีมีคาท่ีพระพุทธเจาทานไดสละเวลาท้ังชีวิต เผชิญความทุกขทรมาน
ตางๆ เพ่ือพิสูจนใหชาวโลกไดเห็นวาเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดในการดําเนินชีวิตท่ีมีอยูอยางสมบูรณ มีความสุข
ท้ังกายและใจ อันจะนําไปสูการสรางเปนนโยบายพัฒนาประเทศใหเกิดความม่ันคงอยางยั่งยืน โดย
เนนการศึกษาไปยังหลักการพัฒนาทุนมนุษยวิถีพุทธ เพ่ือไปสรางวัฒนธรรมองคกร สังคมไทยใหมี
ประสิทธิผลสูง เกิดความม่ันคง เนื่องจากมีการพัฒนาออกไปจากตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ประเทศชาติ โลกรวมสรางศรัทธาท่ีมีแนวทางทางดี จะทําใหทุกคนเปนสัตตบุรุษ สามารถเผชิญสิ่ง
ตางๆ รอบดานไดดวยใจท่ีเปนสุข เปยมไปดวยศีล สมาธิ ปญญา ตามหลักพระพุทธศาสนา รวมท้ัง
การพัฒนาจิตใจของตนเองและการกอใหเกิดสังคมท่ีเปนรูปธรรมของสังคมท่ีมีลักษณะของสังคม
แบบ Share & Care รวมท้ังขับเคลื่อนนําพามหาวิทยาลัยสงฆไปสูองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 
ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนในระยะยาวเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆตอไป 
 
 
 

                                           
 ๔บุญทัน ดอกไธสง, การจัดการทุนมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : พิมพตะวัน, ๒๕๕๑), หนา ๓๖. 
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๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของคณะสงฆไทย 
 ๒. เพ่ือศึกษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทุนมนุษยตามหลักท่ัวไป 
 ๓. เพ่ือศึกษาการพัฒนาทุนมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ๔. เพ่ือพุทธบูรณาการการพัฒนาทุนมนุษยสูความเปนองคกรสมรรถนะสูงของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆไทย 
 
๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการดําเนินการวิจัยเร่ือง “พุทธบูรณาการการพัฒนาทุนมนุษยสูความเปนองคกร
สมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆไทย”ผูวิจัยไดศึกษาโดยใชใช
กระบวนการศึกษาหรือระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวางวิธี
วิจัยเชิงประมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) และใหความสําคัญ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) เปนหลัก๕ โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซ่ึงมีแบบสอบถาม (Questionnaire) และนําผลการวิจัยเชิงปริมาณไปทําการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview)  
 ข้ันตอนท่ี ๑ การสังเคราะหขอมูลกอนดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเจาะลึกมีความถูกตองและครบถวน
สมบูรณ โดยข้ันตอนแรกจะเริ่มดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และแนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวของ จากนั้นใชวิธีการเก็บขอมูลจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงฆ รวมกับการสังเกตอยางไมมี
สวนรวมกับกิจกรรมการพัฒนาทุนมนุษยดวยพุทธบูรณาการหรือเชิงพุทธดวยวิธีการตางๆ 
 ข้ันตอนท่ี ๒ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลกับบุคลากรท้ังสายปฏิบัติการและสายวิชาการหลาย
วิธีท้ังการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือความครบถวนของขอมูล ดังนี้ 
  - สัมภาษณเชิงลึกผูบริหารระดับสูง ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารระดับสูงท่ีทําหนาท่ี
กําหนดนโยบาย กํากับดูแลงานดานการพัฒนาบุคคล จํานวน ๒๕ ทาน ไดแก อธิการบดี รอง
อธิการบดีแตละฝาย รองอธิการบดีสวนวิทยาเขต ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก คณบดี
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ ตลอดถึงคณะกรรมการหรือผูมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาบุคลคลของ
มหาวิทยาสงฆไทย 
  - การเก็บขอมูลจากผูปฏิบัติงานดานการบริหารงานท่ัวไปหรือสายปฏิบัติการและ
สายวิชาการโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน ๓๒๖ ชุด เพ่ือเก็บขอมูลดานความ
                                           
 ๕องอาจ นัยพัฒน, การออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณเชิงคุณภาพและผสมผสาน
วิธีการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑), หนา ๒๕๓. 
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คิดเห็นดานกระบวนการท่ีเหมาะสมและปจจัยท่ีสนับสนุนความสําเร็จในการบริหารงานบุคคล โดย
ใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยศึกษามา เพ่ือใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนบุคลากรมหาวิทยาลัยสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงหัวหนางานหรือผูรับผิดชอบหลักภายในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี สถาบัน สํานัก คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ หองเรียน หนวยวิทยบริการ 
 
๔. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง“พุทธบูรณาการการพัฒนาทุนมนุษยสูความเปนองคกรสมรรถนะสูงของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆไทย” เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Methods Research) โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
 พุทธบูรณาการการพัฒนาทุนมนุษยสูความเปนองคกรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆไทย พบวา บุคลากรสายผูบริหาร สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ 
จากกลุมตัวอยางประชากร จํานวน ๓๒๖ คน จากแบบสอบถามแสดงความเห็นดังนี้ 
 ๑. สภาพท่ัวไปของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆไทย บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสวนใหญ มีสถานภาพเปนบรรพชิต มากกวาคฤหัสถ มีอายุระหวาง ๒๐-๔๑ ประดับ
การศึกษาสวนมากเปนระดับปริญญาตรี รองลงมามีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอกสวนใหญเปนบุคลากรสวนกลางรองลงมาเปนบุคลากรวิทยาลัย และวิทยาเขต บุคลากร
สวนมากเปนเจาหนาท่ี รองลงมาเปนอาจารยมีอายุการทํางานระหวาง๖-๑๐ ป 
 ๒. การพัฒนาทุนมนุษยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆไทยมีนโยบาย
ท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจนมีการวางแผนเสนทางความกาวหนาของบุคลากรทุก
คนแตยังขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากรท่ียังไมครอบคลุมทุกภาคสวนการกําหนดอัตรากําลัง
บุคลากรยังไมสอดคลองกับภาระงานและเวลาทํางาน ตลอดถึงการสรรหาบุคลากรมีการสรรหา
บุคลากรในหนวยงานท่ีไดรับการพัฒนาแลวเขาบรรจุในตําแหนงท่ีวาง ตลอดถึงมีการนําผลการ
ปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ แตยังขาดการสนับสนุนการเบิกจายสวัสดิการ
แกบุคลากรยังไมท่ัวถึง 
 ๓. การพัฒนาทุนมนุษยดวยพุทธบูรณาการ (หลักไตรสิกขา)มหาวิทยาลัยสงเสริมให
บุคลากรเกิดการประพฤติดีปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และคุณธรรมสงเสริมใหบุคลากรทําความ
เขาใจในกฎ กติกาการอยูรวมกันเคารพสิทธิและหนาท่ีของกันและกัน และเนนการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีมีการพัฒนาทุนมนุษย
สัมพันธ โดยสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรเขารวมฝกอบรมเพ่ือสรางองคความรู สงเสริมชํานาญและ
กอใหเกิดประสบการณใหมๆ และเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานโดยปราศจากการเบียดเบียน
ซ่ึงกันและกันมีการพัฒนางานใหเปนไปตามครรลองคลองธรรมมีการนําหลักศีลมาประยุกตใชเพ่ือ
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองคกรมีการสงเสริมในเรื่องการศึกษาในสาขาวิชาหรือหลักสูตร
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สูงข้ึนมีการสนับสนุนในเร่ืองทุนการศึกษาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหกับบุคลากรเลาเรียนใน
ระดับสูง โดยใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยสงฆท่ีมีการพัฒนาองคกรโดย
เนนไปท่ีการพัฒนาจิตใจของบุคลากรหรือทุนมนุษยเปนหลัก โดยยึดหลักการบริหารท่ีบูรณาการ
หลักพระพุทธศาสนาเขากับศาสตรสมัยใหม ดังท่ีผูวิจัยไดทําการวิจัยโดยไดนําหลักการพัฒนาทุน
มนุษย ประกอบดวยการฝกอบรม การใหการศึกษา การพัฒนา เปนการใชศาสตรสมัยใหมมาบูรณา
การกับหลักพระพุทธศาสนาคือหลักไตรสิกขา ประกอบดวยศีล สมาธิ และปญญา โดยเปน
กระบวนการท่ีเรียกวา “ธรรมวิทยา” คือการปรับพระพุทธศาสนาเขากับศาสตรสมัยใหมโดยการใช
ศาสตรสมัยใหมเปนตัวต้ัง และนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพิ่มเติมเขาไปในเน้ือกาของศาสตร
สมัยใหม เพราะศาสตรสมัยใหมมุงแสวงหาความจริงโดยไมสนใจเรื่องศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรม การนําหลักพุทธศาสนาเขามาเติมเต็มใหกับศาสตรสมัยใหมจะทําใหองคกรเกิดความ
สมบูรณ โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยผานกระบวนการสังเคราะหขอมูลจากการการ
สังเคราะหขอมูลผูวิจัยไดแนวคิดจากผูกรอกแบบสอบถามในการพัฒนาทุนมนุษยดวยพุทธบูรณา
การ สามารถสรุปออกมาเปนการพัฒนาทุนมนุษยดวยพุทธบูรณาการดังนี้ 
 การฝกอบรมดานศีล มหาวิทยาลัยมีจุดเดนในการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานโดยยึด
หลักจริยธรรม คุณธรรม เชนสงเสริมเขาอบรมปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เพ่ือปลูกฝงใหปฏิบัติงาน
โดยยึดกติกา และกฎระเบียบ ตลอดถึงเคารพซ่ึงสิทธิและเสรีภาพของกันและกัน มีความรับผิดชอบ
ในภาระและหนาท่ีของตนเปนหลักไมเบียดเบียนกัน แตบุคลากรสวนใหญยังขาดการนําหลักศีลมา
ใชกับการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม ยังขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติงานเม่ือเกิดปญหากับงานยังไม
สามารถยอมรับความผิดพลาดในสิ่งท่ีเกิดข้ึนได โดยหาวิธีการเอาตัวรอดเพ่ือหลีกเลี่ยงความผิด ดาน
สมาธิ มหาวิทยาลัยเปนท่ีเนนการพัฒนาจิตใจ ซ่ึงสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยท่ีวา “การ
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” จากปรัชญา
ของมหาวิทยาลัย ผูวิจัยไดสังเคราะหความคิดเห็นจากแบบสอบถาม มหาวิทยาลัยมีจุดเดนดาน
พัฒนาจิตใจ โดยผานการเขารวมกิจกรรม โครงการตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
และปลูกฝงจิตสํานึกในการทํางาน โดยเนนการปฏิบัติงานเพ่ืองานยึดประโยชนของงานเปนหลัก แต
ยังขาดการจัดกิจกรรมท่ีเนนความสัมพันธระหวางบุคลากรสวนกลาง และสวนภูมิภาค การจัด
กิจกรรมยังไมเพียงพอเทาท่ีควรจึงทําใหการพัฒนาทุนมนุษยสัมพันธยังไมเปนผลงานท่ีประจักษ
เทาท่ีควร บุคลากรสวนใหญจะเกิดทุนมนุษยสัมพันธเฉพาะในสวนงานเทานั้น ควรมีการพัฒนาใน
ดานนี้ใหมากกวาเดิม ดานปญญา มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมฝกอบรมเพ่ือ
สรางองคความรู เพ่ือเปนแรงสนับสนุนในการแกไขปญญาที่เกิดจากการทํางานงานในองคกร เชน
การติดตอประสานงาน การแกไขปญหาเฉพาะหนาอยางเด็ดขาด ตลอดถึงการใหบุคลากรในองคกร
มีการเรียนรูวัฒนธรรมองคกรรูเทาทันกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน และสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานเขากับสถานการณท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันเวลา แตบุคลากรบางสวนยังขาดทักษะความชํานาญ
ในการสรางองคความรูโดยเฉพาะบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ เนื่องจากยังเกิดความไมม่ันใจท่ีจะ
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สรางองคความรูใหมในองคกรเพราะตองทําตามคําสั่งงานของผูบังคับบัญชา จึงทําใหขาดการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบงานอยางเสรี ประสบการณใหมๆจึงไมเกิดข้ึนในองคกรเทาท่ีควร 
 การใหการศึกษาดานศีล มหาวิทยาลัยท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคมีนโยบายท่ี
สอดคลองกันโดยเนนการจัดกิจกรรมท่ีสามารถเสริมสรางองคความรู ความชํานาญเพ่ือเปนแนว
ทางการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ จากการสงบุคลากรเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือได
ผลลัพธท่ีดีและนําความรูท่ีไดมาพัฒนาองคกร แตยังขาดนําความรูท่ีไดมาเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
ทํางานใหเปนรูปธรรม และยังไมนําองคความรูท่ีไดมาเปนแผนการพัฒนาดานการศึกษาอยางจริงจัง 
ดานสมาธิ มหาวิทยาลัยมีการเสริมสรางองคความรูในเรื่องความใสใจและความต้ังใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยเนนการทํางานอยางเปนระบบ ทํางานอยางเปนข้ันตอน มีความรอบครอบในการ
ทํางานและบรรลุวัตถุตามเปาหมายท่ีวางไว มหาวิทยาลัยยังขาดการสรางองคความรูหรือใหความรู
เก่ียวกับการพัฒนาจิตสํานึกใหบุคลากรเพ่ือใหมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเปนบุคลากรของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆไทย ดานปญญา เนื่องจากเปนสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตองมีจุดเดนดานการใหการศึกษาโดยมีผลลัพธจากการท่ีบุคลากรมีปฏิภาณไหว
พริบโดยมีการสงเสริมใหบุคลากรสามารถวิเคราะหสภาพปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน เพ่ือเปน
แนวทางปองกันหรือสามารถแกไขเม่ือเกิดปญหาข้ึนในองคกรหรือหนวยงาน มหาวิทยาลัยมีการสง
บุคลากรเขาอบรมเพ่ิมทักษะกับหนวยงานขางนอกแตยังขาดการสังเคราะหความรูท่ีไดมา มาสกัด
เปนองคความรูในการพัฒนาองคกรอยางเปนรูปธรรมและยังไมเปนระบบ 
 การใหการพัฒนา ดานศีล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัย
ท่ีมีบุคลากรท้ังท่ีเปนผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี และนิสิตท้ังเปนคนไทย และเปนชาว
ตางประเทศ และยังมีหนวยงานขยายไปหลายจังหวัด ท้ังเปนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ หองเรียน 
ตลอดถึงหนวยวิทยบริการ โดยมีขนาดของหนวยงานใหญและเล็กตามลําดับ จึงมีการเนนให
บุคลากรท้ังสวนกลาง และสวนภูมิภาคสามารถปรับตัวหรือสรางความยึดหยุนผานทางการประพฤติ
ปฏิบัติได ตลอดถึงมหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหบุคลากรดําเนินชีวิตในองคกรโดยใหยึดหลักการ
ทํางานใหเปนไปตามครรลองคลองธรรม แตบุคลากรบางทานยังขาดการนําหลักศีลหรือหลักการ
พัฒนาพฤติกรรม ยังไมนําไปใชเพ่ือปรับปรุงการบริหารงานจัดการในองคกรเทาท่ีควร ดานสมาธิ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาของคณะสงฆโดยมีจุดเดนท่ีเนนการ
พัฒนาคนท่ีจิตใจโดยมีการพัฒนาจิตสํานึกเรื่องบุคลิกภาพมีความประพฤติปฏิบัติท่ีดี เพ่ิมเสริมสราง
คุณธรรม และจริยธรรม เปนการสรางพัฒนาจิตใจใหเกิดความดีงามตอองคกร แตบุคลากรยังขาด
ความหนักแนนในการตัดสินใจในการทํางานยังขาดความเด็ดขาด ดานปญญา มหาวิทยาลัยสงเสริม
ใหบุคลากรมีการเรียนรูในสาขาวิชาหรือหลักสูตรท่ีตรงกับสายงานใหสูงข้ึน โดยใหการสนับสนุน
ทุนการศึกษาโดยแบงตามระดับของการศึกษาแลวใหนําความรูท่ีไดรับกลับมาพัฒนาองคกรสราง
องคความรูใหเกิดข้ึนกับองคกร  เพ่ือใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงท้ังในและนอกขององคกร เพ่ือให
องคกรมีการบริหารงานอยางเปนมืออาชีพ 
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๕. อภิปรายผล 
 รูปแบบพุทธบูรณาการการพัฒนาทุนมนุษยสูความเปนองคกรสมรรถนะสูงของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆไทย พบวา 
 นโยบายการพัฒนาทุนมนุษยของมหาวิทยาลัย มีความเห็นท่ีสอดคลองกันและสามารถ
ตอบรับแผนการพัฒนาบุคลกรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับท่ี ๑๑ มี
ยุทธศาสตร ๕ ดาน คุมพันธกิจ ๔ ดาน บวกเรื่องการบริหารจัดองคกรเขาไป ในแตละดานมีความ
เก่ียวของการพัฒนาทุนมนุษยในแผน การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีรูปแบบการบริหารงานแบบ
นําหลักทางพระพุทธศาสนามาเปนแมบทหรือเปนตัวควบคุม เชนเด่ียวกับหลักไตรสิกขา ศีล 
หมายถึง พฤติกรรม มุงสรางพฤติกรรมของบุคลากรในฐานะเปนทุนมนุษยใหมีพฤติกรรมความเคย
ชินท่ีดีในงานปฏิบัติ เก้ือกูลสัมพันธกับหนวยงาน สิ่งแวดลอมธรรมชาติในองคกร จะเปนผลใหเกิด
สภาพจิตใจท่ีดีงาม มีความสุข พรอมท้ังเอ้ือตอการแยกแยะ และการรับรูรับทราบเก่ียวกับขอมูล
ความรู การคิด การสรางสรรค ทําใหปญญาเจริญงอกงาม สมาธิ ใจเปนตัวชี้นําพฤติกรรมของบุลา
กรในฐานะเปนทุนมนุษยใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความรูสึก แรงจูงใจ และสภาพจิตใจปญญา 
ความรู มุงใชปญญาของบุคลากรในฐานะเปนทุนมนุษยใหมีปรีชาญาณ ความรู ความเขาใจ เหตุผล 
การเขาถึงความจริง รวมท้ังความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม และแนวคิดตางๆ เพ่ือใชปญญาเปนตัว
แกปญหา เปนตัวปรับจัดทุกอยาง ท้ังพฤติกรรมและจิตใจใหลงตัวพอดี และเปนตัวนําสูจุดหมายของ
หนวยงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของชัญญา อภิปาลกุล๖ ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษารูปแบบ
การบริหารการศึกษาสถาบันการศึกษาสงฆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพบวา   
 ๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
การบริหารการศึกษาแบบผสมผสานระหวางระบบอุปถัมภ กับระบบราชการ มาเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐไมอยูในระบบราชการ มีปญหาและความตองการ ๔ ดานคือ ดานงบประมาณ ดาน
อาคารสถานท่ี ดานบุคลากร และดานการดําเนินงานและการบริหารงาน 
 ๒) รูปแบบการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย ๓ กลุมงานคือ กลุมบริหารงานท่ัวไป (ไดแกสํานักงานวิทยา
เขต) กลุมสนับสนุนวิชาการ (ไดแกสํานักวิชาการวิทยาเขต) และกลุมจัดการเรียนการสอน (ไดแก
วิทยาลัยสงฆ) 
 ๓) บทบาทของบุคลากรสถาบันการศึกษาสงฆตอการถายทอดวัฒนธรรม พบวา ระดับ
ปฏิบัติอยูในระดับ “มาก” ท้ัง ๓ ดานคือ บทบาทตอการดําเนินการดําเนินชีวิตของคน บทบาทตอ

                                           
 ๖ชัญญา อภิปาลกุล, การศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาสถาบันการศึกษาสงฆในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ๒๕๔๒), หนา ๘๗. 
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สังคม และบทบาทตอพระพุทธศาสนา แตบทบาทตอการเมืองการปกครอง บทบาทตอเศรษฐกิจมี
ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอย  
 มีความสุขมีบรรยากาศของความเปนกัลยาณมิตร เปนพ่ีเปนนอง เปนครูบาอาจารย มีมิติ
นอกเหนือจากเจานายกับลูกนองอยูในนั้น มีความสัมพันธในมิติทางสังคม มีความเอ้ืออาทร 
ชวยเหลือเก้ือกูลทางสังคม มีมิติแหงน้ําใจ มหาวิทยาลัยสงฆจะเนนการเคารพครูบาอาจารย ให
เกียรติกัน ไมใชกีดกันทางวิชาการซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของฌาน  ตรรกวิจารณ๗ ไดทําการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ ไดสรุปเปาหมายของการพัฒนาทุนมนุษยเชิงพุทธมี ๓ 
ประการคือ 
  ๑) พัฒนาทุนมนุษยในองคกรใหทํางานําไดอยางมีประสิทธิภาพ สนองความจําเปน
ขององคกร มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีวะ 
  ๒) พัฒนาใหเปนคนเกงมีความสามารถ รวมถึงยังตองมีศีลธรรม จริยธรรม ทํางาน
ไดอยางมีความสุข มีสุขภาพจิตดี เปนคนดีของสังคมประเทศชาติ 
  ๓) พัฒนามนุษยไปสูระดับอุดมคติคามหลักพุทธธรรม คือสูระดับนิโรธหรือนิพพาน 
ซ่ึงจะทําใหมนุษยมีความสุขท่ีแทจริงหรือมสภาพของการดับทุกขอยางสิ้นเชิง 
 การพัฒนาทุนมนุษยของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆไทยเนนไปใน
การพัฒนาทุนมนุษยใน ๓ ระดับ 
 ข้ันศีล (พฤติกรรม) มุงสรางพฤติกรรมของบุคลากรในฐานะเปนทุนมนุษยใหมีพฤติกรรม
ความเคยชินท่ีดีในงานปฏิบัติ เก้ือกูลสัมพันธกับหนวยงาน สิ่งแวดลอมธรรมชาติในองคกร จะเปน
ผลใหเกิดสภาพจิตใจท่ีดีงาม มีความสุข พรอมท้ังเอ้ือตอการแยกแยะ และการรับรูรับทราบเก่ียวกับ
ขอมูลความรู การคิด การสรางสรรค ทําใหปญญาเจริญงอกงาม 
 ข้ันสมาธิ (ใจ) เปนตัวชี้นําพฤติกรรมของบุลากรในฐานะเปนทุนมนุษยใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรูสึก แรงจูงใจ และสภาพจิตใจ 
 ข้ันปญญา (ความรู) มุงใชปญญาของบุคลากรในฐานะเปนทุนมนุษยใหมีปรีชาญาณ 
ความรู ความเขาใจ เหตุผล การเขาถึงความจริง รวมท้ังความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม และแนวคิด
ตางๆ เพ่ือใชปญญาเปนตัวแกปญหา เปนตัวปรับจัดทุกอยาง ท้ังพฤติกรรมและจิตใจใหลงตัวพอดี 
และเปนตัวนําสูจุดหมายของหนวยงาน 
 
๖. ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยเห็นควรเสนอแนะ โดยแบงเปน ๓ ดาน ไดแก ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
 

                                           
 ๗ฌาน  ตรรกวิจารณ, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐). 
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 ๑. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑.๑ มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเชิงกลยุทธในการพัฒนาทุนมนุษยใน ๓ ดาน ดานการ
ฝกอบรม การใหการศึกษา การพัฒนา อยางครอบคลุม 
 ๑.๒ มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
สําหรับการปฏิบัติงานทุกระดับเพ่ือใชเปนการประกอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรรวมท้ังสราง
ดัชนีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
 ๑.๓ มหาวิทยาลัยควรมีการจัดบุคลากรเขาทําหนางาน จะตองคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีทํา ท่ีสําคัญคือนอกจากจะเปนคนเกงแลว จะตองเปนคนดี มี
คุณธรรม มีความซ่ือสัตยภักดีตอองคการ 
 ๒. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๒.๑ มหาวิทยาลัยควรจะมีหลักสูตรแผนงานสําหรับการพัฒนาบุคลากร โดยทําแผนงาน
ประจําป ซ่ึงตองมีตัวตนท่ีไดรับการฝกอบรมและการพัฒนาเปนพ้ืนฐานมากอน เปนความจริงท่ีวา
กอนการพัฒนาใครจะตองพัฒนาตนเองกอน เพราะพระพุทธศาสนาใหความสําคัญตอการพัฒนา
ตนเองสูงมาก 
 ๒.๒ มหาวิทยาลัยควรจัดระบบการพัฒนาสรางการเปลี่ยนแปลงท่ีดี เพ่ือมุงไปสู
จุดมุงหมายท่ีพึงปรารถนาดวยการศึกษาปญหาและความตองการทุนมนุษยและทรัพยากรอ่ืนๆ 
รวมท้ังนโยบาย ท่ีมีการวางแผนอยางรัดกุมในกระบวนการท้ังการดําเนินการ การตรวจสอบ และ
การประเมินผล การพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีดีจะตองพิจารณา มิติการพัฒนาท้ังในดานมิติ
ทางดานจริยธรรมสวนบุคคล มิติทางดานวิชาการ และมิติทางดานการนํา 
 ๒.๓ มหาวิทยาลัยควรมีการสงเสริมการสรางเครือขายบุคลากรในมหาวิทยาลัยกับ
หนวยงานขางนอกใหเปนรูปธรรม การบริหารจัดการนั้นจําเปนตองปฏิสัมพันธกับองคการตาง ๆ ท้ัง
ท่ีเปนพันธมิตรและคูแขง  
 ๓. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 ๓.๑ ควรมีการวิจัยเก่ียวกับแผนกลยุทธในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแลวนํามา
วางแผนเชิงปฏิบัติการในงานแตละดานเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบการปฏิบัติ (Standard 
Operating Procedure) ท่ีเปนข้ันตอนปฏิบัติตามมาตรฐาน ซ่ึงมีการปฏิบัติตามลําดับกอนหลังและ
มีลักษณะการปฏิบัติงานของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆไทยอยางเปนระบบ 
 ๓.๒ ควรมีการวิจัยเก่ียวกับองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยเจาะจง
ไปในสวนงานนั้นๆของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการเรียนรูเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะทําใหสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมี
การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว กอใหเกิดความสามารถในการดํารงชีวิตอยูบนโลกนี้
ไดอยางยั่งยืนทามกลางกระแสแหงโลกาภิวัตน (Globalization)  
 ๓.๓ ควรดําเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research) ซ่ึงเปนแกปญหาโดยใชวิธีการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนา ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง การเรียนรูจากการปฏิบัติเพ่ือแกไขขององคกรเปนการเฉพาะ 
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 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาท่ัวไปของการดําเนินการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการในการพัฒนา
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การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคปกครองสวนทองถ่ินตามหลักพุทธธรรม  
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การวิจัย เชิงปริมาณ  การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะของผูเชี่ยวชาญ   
๒๑ คน และการสัมภาษณเชิงลึก จากผูใหขอมูลหลักเลือกแบบเจาะจง จํานวน ๒๔ รูป/คน        
โดยการสัมภาษณ   เชิงลึก วิธีวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการอุปนัยวิเคราะหและการพรรณนาความและ
การวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๐๘ คน วิเคราะห
ขอมูลโดยการหาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบวา 
 ๑. สภาพปญหาท่ัวไปของการดําเนินการเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พบวา ครัวเรือนชุมชนสวนใหญอยูในภาวะพอยังชีพมีรายไดคอนขางนอยแตก็ใชจายอยาง
เพียงพอไมใชจายเกินตัวและมีสวนนอยท่ีรายไดคอนขางสูง แมวาชุมชนจะไมมีการรวมกลุมในการ
ผลิตสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งก็ยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 
 ๒. กระบวนการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลัก
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จัดสรรงบประมาณโดยกําหนดยุทธศาสตรเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองเพ่ือมุงสูการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานลางเพ่ือการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 
 ๓. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักพุทธ
ธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ นํามาใชเพ่ือแกปญหาชีวิตในสังคมไทย  ๑) การนําหลักอุฏฐาน
สัมปทามาแกปญหาการขาดความเพียรหรือแกไขความเกียจครานสิ่งสําคัญก็คือการระมัดระวังหรือ
สํารวมรักษากาย วาจา ใจ  ๒) การนําหลักอารักขสัมปทามาแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพยคือ
การใชเงินตามหลักธรรมคนรูจักทํามาหาเลี้ยง  ๓) การนําหลักกัลยาณมิตตามาแกปญหาชีวิตการคบ
คนพาล ความมีกัลยาณมิตรคือ มีผูแนะนําสั่งสอนท่ีปรึกษาเพ่ือนท่ีคบหาและบุคคลผูแวดลอมท่ีดี 
ความรูจักเลือกเสวนาบุคคล  และ  ๔) การนําหลักสมชีวิตามาแกปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกิน
ฐานะใหรูจักประมาณในการเลี้ยงชีวิตโดยทางชอบธรรมกลาวคือการดํารงชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะ 
ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีลซ่ึงเปนหลักข้ันพ้ืนฐานท่ีประคับประคองกาย วาจาใหเรียบรอยและ
ทํางานท่ีสุจริต  
   
คําสําคัญ :  การพัฒนา, เศรษฐกิจชุมชน 
  

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the problem of 
implementing economic development of local government 2) study the procedure 
of The develop of Communities Economics The Local Government With  Buddha  
Dharmma and 3) provide guidelines for economic development according whit 
Buddha Dharmma of the local government  
 Research methodology was mixed research by qualitative research and 
quantitative research, is supported by the research design under sequential 
exploratory design and the qualitative research data were collected by focus group 
of 21 experts and depth interviews from the primary sampling of 24 persons  by 
depth interviews and to analyze the data by means of inductive analysis and 
depiction. Andthe quantitative research using a questionnaire to collect data from a 
sample of the local administration and 308 samples that there were analyzed data 
by frequency, percentage, mean and standard deviation. 

 Findings of this Research were : 
 1. The problems of the implementation of the Communities Economics 

of local governments that most communities are in the household subsistence 
income is relatively low but the cost and do not spend more than adequate and 
there is a minority of relatively high income. Although the community is no 
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integration in the production of goods or services of any kind was not as successful 
as. 
   2. Procedure for the develop of Communities Economics Of The Local 
Government With Buddha Dharma that the local government had done plan to 
promotion and support for training knowing and budgets by offering economics 
plan to be the adoption community. 
 3. To provide guidelines for economic development according to Buddhadhamma 
as Thisdhadhammikadhaproyoth 4 (community-based Buddhist virtues ) used to 
solve social life in Thailand that follow as :  1) To bring Udhthanasampta to solve 
the problem of lack of perseverance or laziness and it is important to be careful or 
cautious to maintain body, speech and mind.2) To bring Arakkhasampta to solve 
life's love of the unknown receivers that is making great money with the good 
people for a living.3) To bring Kalayanamittrato solve the life’s problem as the 
union bullies that  there is a good friend such as there instruct counsel and 
longtime friend of the environment, and good fellowship. And 4) To bring 
Samacheevita  to solve the life’s problem as a life spent agents know about the 
culture of life by way of righteousness. That is the main subsistence livelihood shall 
comply with the basic precepts which are essentially palliative care and Verbal 
stand and work honestly. 
 
Keywords:  Development, Community Economy  
 
๑. บทนํา 
 การปกครองทองถ่ินของประเทศไทยไดจัดต้ังและปรับปรุง  รูปแบบการปกครอง
ทองถ่ินหลายลักษณะต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันไดแก เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  เมือง
พัทยา  กรุงเทพมหานคร  และรูปแบบสุดทายท่ีมีการจัดต้ังในขณะนี้  คือ องคการบริหารสวนตําบล  
ซ่ึงจัดต้ังโดย  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗๑ ประเทศไทย
ไดมีพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๕๙๖ แกไขเพ่ิมปจจุบัน และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๓  

                                                           
๑กรมการปกครอง, คูมือการปฏิบัติงานสภาตําบลและองคกรบริหารสวนตําบล, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพสวนทองถ่ิน, ๒๕๓๘) หนา ๓. 
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจหนาท่ีโดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน๒ 
 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืนและม่ันคงในระยะยาวตองเรงปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหสมดุลและย่ังยืน  ซ่ึงสอดคลองและเปนไปตามหลักการ  “ความเพียงพอ” ท่ีมุงใช 
“ความมีเหตุผล” พิจารณาเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของและคํานึงถึงผลท่ีจะไดรับอยางรอบคอบพัฒนาดวย  
“ฐานความรู”  ท้ังจากภายนอกและท่ีสั่งสมภายในประเทศ เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากกระแส
โลกาภิวัตนไดอยางชาญฉลาดและรูเทา การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ  ท้ังดานเกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม  บริการท้ังในดานการผลิต  การบริโภค และการกระจายผลผลิต  โดยใหคนในชุมชนมี
สวนรวมในการแกปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน คือ ใหมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมรับ
ผลประโยชน บนรากฐานของความสามารถท่ีมีอยู  จากการใช “ทุนของชุมชน”  ท้ังท่ีเปนสินคาทุน  
(เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการผลิตตางๆ ฯลฯ ท่ีมีอยูหรือสามารถจัดหามาไดตามศักยภาพ)ทุน
ทางเศรษฐกิจ (ปจจัยท่ีสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนไปอยางสะดวกราบรื่น  
เชน ท่ีดิน แหลงน้ํา  สภาพภูมิประเทศ  การคมนาคมขนสง  เปนตน)  และทุนทางสังคม  (วิถีการ
ผลิต ภูมิปญญาทองถ่ิน  ศาสนสถาน โรงเรียน  สถานีอนามัย ฯลฯ) 
 ปญหาชีวิตของสังคมไทยเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนเพราะขาด
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ (๑) การขาดความพากเพียรในการทําการงานหรือการศึกษา       
(๒) การไมรูจักประหยัดทรัพย มีการใชจายอยางฟุมเฟอยเกินความจําเปน (๓) มีการคบคนพาลเปน
เพ่ือน ชอบแนะนําไปในทางท่ีผิด หรือ ท่ีไมควร อาทิเชน แนะนําใหไปเลนการพนัน ใหไปลักขโมย 
ใหกินยาบา ใหเสพยา ชวนไปฉุดคราอนาจารเปนตน เหลานี้ถือวาเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิต 
และ (๔) มีการใชจายทรัพยเกินฐานะใชชีวิตใหไปตามกระแสนิยมของความตองการ (ตัณหา) และ
ไมรูจักเพียงพอ ไมพอใจในสิ่งท่ีตนมีอยูเกิดความอยากไดอยากมีอยากเปน  (โลภ) เกินฐานะของตน 
จึงทําใหเกิดปญหาในการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนไทย๓ 
 พ้ืนท่ีการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนครราชสีมาและมีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมากท่ีสุดในประเทศ จํานวน ๓๓๔ แหง ไดแก องคกรบริหารสวนจังหวัด ๑ 
แหง เทศบาลนคร ๑ แหง เทศบาลเมือง ๔ แหง เทศบาลตําบล ๘๔ แหง และองคการบริหารสวน
ตําบล ๒๔๔ แหงรวมท้ังสิ้นจํานวน ๓๓๔ แหง และในสภาวะในปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา จึงมีบทบาทในการเสริมสรางการพัฒนา และกําหนดแนวคิด  และทิศทางการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน “การสรางภูมิคุมกันใหแกครอบครัว  
ชุมชน สังคม  และประเทศชาติ” โดยการพัฒนาแบบองครวมท่ียึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  

                                                           
๒กรมการปกครอง, คัมภีร อบต.,  (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, ๒๕๔๓) หนา ๑๕. 

 ๓นงลักษณ  เทพสวัสดิ์, วิเคราะหปญหาสําคัญในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๑), หนา ๖๘. 
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และวิถีการพัฒนาอยูบนพ้ืนฐานของ “ดุลยภาพเชิงพลวัต” ท่ีเชื่อมโยงทุกมิติอยางบูรณาการ  ท้ังมิติ
ตัวคน  สังคมและวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดลอมและการเมือง รวมท้ังความสมดุลระหวางมิติ
ทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ อันจะนําไปสู  “ความอยูดีมีสุข”ของ คนไทยท้ังชาติเปน  “สังคมอยู
เย็นเปนสุขรวมกัน” และจังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดภาคอีสานท่ีมุงสูประเทศสมาคมอาเซียน
หลายประเทศและเขาสูสังคมอาเซียนและในประชาคมโลกไดอยางมีเอกราชและอธิปไตยท่ีม่ันคงมี
ศักด์ิศรี  และเกียรติภูมิ  สงบสุขและสันติกับโลกอยางยั่งยืน 
  
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาท่ัวไป ของการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒. เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
หลักพุทธธรรม 
 ๓. เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามหลักพุทธธรรม 
 
๓. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสาน (Mixed Methods Research) ระหวางการ
วิจัยเชิงคุณภาพ และตามดวยการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก 
 ๑.  อธิบายรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวย การสัมภาษณเจาะลึก จํานวน      
๒๔ รูป/คน และการสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน ๒๑ คน 
 ๒.  อธิบายรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงเทคนิคการวิจัยแบบสํารวจ โดยการแจก
แบบสอบถาม ๓๐๘ คน 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ๑. เครื่องมือเชิงคุณภาพ ๑.๑  แบบสัมภาษณเชิงลึก          
๑.๒  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ๒.  เครื่องมือเชิงปริมาณ แบงออกเปน   ๖  ตอน  คือ  ตอนท่ี ๑  
ขอมูลท่ัวไปผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี ๒  ขอมูลเชิงพฤติกรรมของประชากรมี ตอนท่ี ๓  
แบบสอบถามความคิดเห็นดานความเขมแข็งของชุมชน ระดับการสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอนท่ี ๔  แบบสอบถามความคิดเห็น เก่ียวกับการดําเนินงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมความเขมแข็งแกกลุมอาชีพ ตอนท่ี ๕ แบบสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกับหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตอนท่ี ๖  ขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 
   



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑  มกราคม - เมษายน ๒๕๕๙90

๔. ผลการวิจัย  
 สภาพปญหาท่ัวไปการดําเนินการเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 จากการวิจัยสภาพปญหาท่ัวไปการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  มีดังนี้ 

ดานสงเสริมรายไดและกลุมอาชีพ  ผูบริหารทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลและ
เทศบาลขนาดเล็กสวนใหญไมใหความสําคัญของปญหาเศรษฐกิจชุมชนอยางถองแท สวนใหญมุง
แกปญหารายผลิตหรือปญหารายบุคคลครัวเรือน และกลุมอาชีพเบื้องตน โดยไมไดสนใจในเรื่องการ
สรางฐานเศรษฐกิจระดับชุมชน ซ่ึงมีผลตอการสรางฐานรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยตรง 

ดานทุนผลิตและการจําหนาย  เศรษฐกิจชุมชนท่ีลาหลังและพ่ึงตนเองไมไดมักจะอยูใน
เขตรับผิดชอบพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูหางไกลตัวเมืองและมีขอจํากัดบางประการ
ดํารงอยู เชน ผลผลิตไมมีตลาดรองรับเพียงพอ หนวยผลิตขาดแคลนเงินทุน และหนวยผลิตยังขาด
ทักษะภูมิปญญาและเทคนิคการผลิต ทําใหผลผลิตท่ีมีคุณภาพตํ่าไมนิยมของผูบริโภค 

ดานบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาด
ใหญ ผูบริหารทองถ่ินมีความเขาใจบทบาทหนาท่ีขององคกรตอกลุมอาชีพ และจัดสรรงบประมาณ
ตามความตองการชุมชน สวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กซ่ึงอยูหางไกลต้ังอยูในชนบทจะ
จัดสรรงบประมาณดานพัฒนาอาชีพชุมชนเพียงนอยนิดองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงจะ
แตงต้ังคณะกรรมการติดตามผลและประเมินกลุมอาชีพในชุมชนอยางตอเนื่องและนําโครงการของ
กลุมอาชีพในชุมชนนําเขาบรรจุแผนพัฒนาประจําปแตไดรับการจัดสรรงบประมาณเพียงเล็กนอย
ตามฐานะการเงินการคลัง 
 กระบวนการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
หลักพุทธธรรม 

 ผลการวิจัยพบวา  จากการสัมภาษณนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล นายกเทศมนตรีตําบล และนายกเทศมนตรีเมือง ปลัดเทศบาล ผูนําหมูบาน ไดแก 
กํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกกลุมอาชีพ ท้ัง ๒๐ คน และพระภิกษุสงฆ จํานวน ๔ รูป มีแนวทางใน
การดําเนินการ ๓ ดาน คือ การผลิต การจําหนายและการบริโภค 

 ดานการผลิต จําเปนอยางยิ่งท่ีตองสงเสริมและสนับสนุนใหใชปจจัยการผลิตให         
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปจจัยการผลิตท่ีสําคัญ  ไดแก (๑) การใชท่ีดินและน้ํา นอกจากจะนํา
หลักเกณฑการจัดแบงพ้ืนท่ีตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริมาพิจารณาแลว ยัง
รวมถึงการใชท่ีดินท่ียังไมไดทําประโยชนอะไรมาใชในการทําการเกษตรกรรม  (๒) การใชแรงงานท่ี
มีอยูในครัวเรือนตลอดจนแรงงานท่ีมาชวยเพ่ิมเติมจากผูวางงาน เพ่ือลดตนทุนการผลิต (๓) การ
สนับสนุนและสงเสริมในดานทุน การสรางและสนับสนุนทุน เพ่ือการผลิต โดยลดการพ่ึงพาทุนจาก
ภายนอก ดวยการสงเสริมใหนําทุนท่ีมีอยูแลวจากกลุมออมทรัพยมาขยายผลใหเกิดประโยชน      
(๔) การบริหารและการจัดการดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรูใน
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การผลิต การรูจักนําเทคโนโลยีพ้ืนฐาน หรือภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน  
 ดานการจําหนาย  เพ่ือใหประชาชนในชนบทรู จักการทํามาหากิน มีความพออยู      

พอกินตามแนวพระราชดํารัสฯ เศรษฐกิจแบบพอเพียง และสวนเกินจากการบริโภคไปสูระบบการ   
คาและการจําหนายมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูผลิตตองรูขอมูลภาวะ และปริมาณความตองการของ
ตลาด แนวทางท่ีจะสงเสริมในดานการจําหนายการสงเสริมการรวมกลุม  

 ดานการบริโภค เปนการปลูกฝงแนวคิดไมใหใชจายฟุมเฟอย เพ่ือการสงเสริมการผลิต
และ การบริโภคภายในทองถ่ิน เพ่ือลดการพ่ึงพาจากภายนอก นอกจากนี้องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองเสริม ไดแก กิจกรรมรานคาชุมชน กิจกรรมกลุมออมทรัพย กิจกรรมเครือขายรานคา 
ชุมชนหรือศูนยสาธิตตลาด กิจกรรมเครือขายองคกรชุมชน กิจกรรมประชาคม ศูนยบริการ 
การเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ เปนตน  

 ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการมีสวนรวม จากการวิเคราะหของผูวิจัยจาก
ผลสัมภาษณ และสนทนากลุมในงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน ทําใหสามารถ
สรุปไดถึงปจจัยท่ีใชเปนแนวทางในการวิจัย เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงประกอบดวย ๓  ปจจัยหลัก คือ (๑) ปจจัยผลักดัน
เศรษฐกิจชุมชน (๒) กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน และ (๓) การจัดสรรกําไรสวนเกิน  
 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักพุทธ
ธรรมนํามาใชเพ่ือแกปญหาชีวิตในสังคมไทย 

 การนําหลักอุฏฐานสัมปทามาแกปญหาการขาดความเพียร การนําหลักอุฏฐานสัมปทา
มาแกปญหาการขาดความเพียรหรือแกไขความเกียจคราน  
 การนําหลักอารักขสัมปทามาแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพย การนําหลักอารักข
สัมปทามาแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพย คือการใชเงินตามหลักธรรมคนรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ 
(ชีวิตท่ีเปนหลักฐาน)   
 การนําหลักกัลยาณมิตตตามาแกปญหาชีวิตการคบคนพาล การนําหลักกัลยาณมิตตา
มาแกปญหาชีวิตการคบคนพาล  

การนําหลักสมชีวิตามาแกปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะ การนําหลักสมชีวิตา 
มาแกปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะ      

 
๕. อภิปรายผล  
 สภาพปญหาท่ัวไปการดําเนินการเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 จากการวิจัยสภาพปญหาท่ัวไปการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พบวา  ครัวเรือนชุมชนสวนใหญอยูในภาวะพอยังชีพ มีรายไดคอนขางนอยแตก็ใชจาย         
อยางเพียงพอ ไมใชจายเกินตัว และมีสวนนอยท่ี รายไดคอนขางสูงแมวาชุมชนจะไมมีการรวม        
กลุมในการผลิตภัณฑ  นอกจากนี้แลวในสวนของภาครัฐองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไดมีการฝก   
อบรมอาชีพโดยจัดข้ึนแลวใหชุมชนเขาฝกอบรมเพ่ือใหนําความรูเปนเครื่องมือประกอบอาชีพเลี้ยง
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ตนเอง มีการอบรมหลักสูตรประกอบอาชีพระยะสั้น  และกลุมอาชีพบางกลุมในชุมชนเมืองได
พัฒนาผลิตภัณฑ พบวา สมาชิกกลุ มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยอําเภอปกธงชัยและอําเภอเมือง
นครราชสีมามีความรวมมือ  รวมใจในการดําเนินงาน มีความเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม รวมท้ังมี
ความมุงม่ันต้ังใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ ภายใตการสรางการเรียนรูแนวทางการนําผลิตภัณฑชุมชนเข
าสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน สวนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ สอดคลองกับ ศรนรายณ  
ศรีเพชร  ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ผลการวิจัยพบวาดานการพัฒนาผลิตภัณฑของ
กลุมอาชีพการใหความสนใจในการรวมกลุมของคนในชุมชน เชนเดียวกับการรวมกลุมการทอผา ซ่ึง
เกิดข้ึนจากอาชีพเสริมท่ีคนในชุมชนด้ังเดิมทําอยูกอนแลว แตเม่ือไดรับคําแนะนําท่ีดีจากหนวยงาน
ท่ีมีสวนเก่ียวของและชี้ใหเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการรวมกลุมอาชีพกัน และคนในชุมชนมี
ความเห็นท่ีคลอยตาม จึงไดเกดการรวมตัวกันเปนกลุมตางๆ    ข้ึน สามารถสรางอาชีพสรางรายได
ใหกับคนในชุมชน แตในปจจุบันพบวามีกลุมท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนบางแหงมีการกระจุกตัว
ของการรวมกลุมอาชีพ เชน กลุมอาชีพผาทอตีนจกแมวังชาง ที่มีการรวมตัวกันในเฉพาะหมูบานแม
วังชางเทานั้น ท้ังนี้การรวมกลุมอาชีพของตนในชุมชนมีจุดประสงคหลักคือ สรางอาชีพ และสราง
รายไดใหกับสมาชิกในกลุม นอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลัก๔ 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดจากการศึกษาวิเคราะหขอมูล การพัฒนาเศรษฐกิจชุชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักพุทธธรรม จากขอมูลสวนบุคคล ขอมูลเชิงพฤติกรรม และ
ความตองการการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมเศรษฐกิจ มีดังนี้ 

ดานสงเสริมรายไดและกลุมอาชีพผูบริหารทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลและ
เทศบาลขนาดเล็กสวนใหญไมใหความสําคัญของปญหาเศรษฐกิจชุมชนอยางถองแท สวนใหญมุง
แกปญหารายผลิตหรือปญหารายบุคคลครัวเรือน และกลุมอาชีพเบื้องตน โดยไมไดสนใจในเรื่องการ
สรางฐานเศรษฐกิจระดับชุมชน ซ่ึงมีผลตอการสรางฐานรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยตรง 

ดานทุนผลิตและการจําหนายเศรษฐกิจชุมชนท่ีลาหลังและพ่ึงตนเองไมไดมักจะอยูใน
เขตรับผิดชอบพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูหางไกลตัวเมืองและมีขอจํากัดบางประการ
ดํารงอยู เชน ผลผลิตไมมีตลาดรองรับเพียงพอ หนวยผลิตขาดแคลนเงินทุน และหนวยผลิตยังขาด
ทักษะภูมิปญญาและเทคนิคการผลิต ทําใหผลผลิตท่ีมีคุณภาพตํ่าไมนิยมของผูบริโภค สอดคลองกับ 
ขวัญกมล  ดอนขวา   ไดวิจัยเรื่อง  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ผลการวิจัยพบวา งานวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดานบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินองคกรปกครองสวนทองถ่ินปจจุบันมีบทบาท และเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมใน
กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงทําใหชุมชนสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการผลิต การบริโภค การ
แปรรูป และการขายผลิตภัณฑของกลุมอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญ

                                                           
 ๔ศรนรายณ  ศรีเพชร, “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  กรณีศึกษา : อําเภอจุน จังหวัดพะเยา”, 

รายงานวิจัย, (คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒), หนา ๕๔ –๕๕. 
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ในการพัฒนาท้ังผูนําเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ี ชาวบานหรือสมาชิกกลุมอาชีพ และเจาหนาท่ีผู เก่ียวข
องใหมีความรูและความสามารถดานการผลิต รูจักบริโภค และมีแนวคิดดานการแปรรูป และการขาย โดย
สรางเครือขายกับองคกรภาครัฐและเอกชน และสงผลตอการระดมคน เงินทุน การบริหารการจัดการใน
กระบวนการผลิต๕ 
 ดานบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาด
ใหญ ผูบริหารทองถ่ินมีความเขาใจบทบาทหนาท่ีขององคกรตอกลุมอาชีพ และจัดสรรงบประมาณ
ตามความตองการชุมชน สวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กซ่ึงอยูหางไกลต้ังอยูในชนบทจะ
จัดสรรงบประมาณดานพัฒนาอาชีพชุมชนเพียงนอยนิดองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงจะ
แตงต้ังคณะกรรมการติดตามผลและประเมินกลุมอาชีพในชุมชนอยางตอเนื่องและนําโครงการของ
กลุมอาชีพในชุมชนนําเขาบรรจุแผนพัฒนาประจําปแตไดรับการจัดสรรงบประมาณเพียงเล็กนอย
ตามฐานะการเงินการคลัง  สอดคลองกับ ขวัญกมล  ดอนขวา  ไดวิจัยเรื่อง  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการวิจัยพบวา งานวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดาน
บทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินองคกรปกครองสวนทองถ่ินปจจุบันมีบทบาท และ
เปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงทําใหชุมชนสามารถบริหาร
จัดการในเรื่องของการผลิต การบริโภค การแปรรูป และการขายผลิตภัณฑของกลุมอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน๖ 
 กระบวนการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
หลักพุทธธรรม 

 ดานการผลิต จําเปนอยางยิ่งท่ีตองสงเสริมและสนับสนุนใหใชปจจัยการผลิตใหเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปจจัยการผลิตท่ีสําคัญไดแก (๑) การใชท่ีดินและนํ้า นอกจากจะนําหลัก
เกณฑการจัดแบงพ้ืนท่ีตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริมาพิจารณาแลว ยัง 
รวมถึงการใชท่ีดินท่ียังไมไดทําประโยชนอะไรมาใชในการทําการเกษตรกรรมเพ่ือไมใหเกิดความ สูญ
เปลาทางเศรษฐกิจ (๒) การใชแรงงานท่ีมีอยูในครัวเรือนตลอดจนแรงงานท่ีมาชวยเพ่ิมเติมจากผูวาง
งานหรือถูกเลิกจางท่ีกลับภูมิลําเนา เพ่ือลดตนทุนการผลิต และรายจายในครัวเรือน (๓) การ
สนับสนุนและ  สงเสริมในดานทุน ควรดําเนินการสองทาง ทางหนึ่งคือการสรางและสนับสนุนทุน 
เพ่ือการผลิต โดยลดการพ่ึงพาทุนจากภายนอก ดวยการสงเสริมใหนําทุนท่ีมีอยูแลวจากกลุมออม 
ทรัพยมาขยายผลใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจในชุมชน อีกทางหน่ึงคือ การลดตนทุนการผลิต 
และการบริโภค เชนสง  เสริมการใชปุยธรมชาติ เปนตน (๔) การบริหารและการจัดการดวยการ      
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรูในการผลิต การรูจักนําเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

                                                           
๕ขวัญกมล  ดอนขวา,  “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, รายงานวิจัย,

(ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๕), หนา ๓๐– ๔๒. 
๖ขวัญกมล  ดอนขวา,  “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, รายงานวิจัย,

(ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๕), หนา ๓๐– ๔๒. 
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หรือภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนการเรียนรูในระบบการตลาด การจัดทําบัญชีการคา
รายรับรายจายท่ีชาวบานสามารถเรียนรู และทําไดโดยงาย สอดคลองกับ  ศิริพร  เลิศยิ่งยศ           
ไดศึกษาเรื่อง  การจัดทําแผนชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตแบบมีสวนรวมของคนในหมูบานโคกแฝก 
ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  ผลการวิจัยพบวา  กลุมผูประกอบ
อาชีพคาขายในชุมชน มีศักยภาพในการไดรับการสงเสริมใหการแปรรูปจากผลิตภัณฑในชุมชนเพ่ือ
การจัดจําหนาย เชนปลูกผักปลอดสารพิษ การทําชุมชนเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาชุมชน ซ่ึง
เปนความหวังของสังคมไทยอนาคต และเปนสิ่งท่ีนําไปสูความสําเร็จไดโดย ข้ันท่ีหนึ่งมีเปาหมายท่ีดี
และชัดเจน ข้ันท่ีสองมีตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีดีและชัดข้ันท่ีสามมีวิธีการท่ีดีและเหมาะสม ข้ันท่ีสี่มีการ
ติดตามผลท่ีดี๗ 
 ดานการจําหนาย เพ่ือใหประชาชนในชนบทรูจักการทํามาหากิน เพ่ือใหมีความพออยู
พอกินตามแนวพระราชดํารัสฯ เศรษฐกิจแบบพอเพียง ซ่ึงเปนเปาหมายหลักในข้ันตน และสวนเกิน
จากการบริโภคไปสูระบบการคาและการจําหนายมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูผลิตตองรูขอมูลภาวะ 
และปริมาณความตองการของตลาด แนวทางท่ีจะสงเสริมในดานการจําหนายการสงเสริมการรวม 
กลุม การสงเสริมกิจกรรมรานคาชุมชน และศูนยสาธิตการตลาด เปนกิจกรรมสําคัญท่ีควรสงเสริม
ใหเกษตรกรไดมีการเรียนรูควบคูไปกับการสนับสนุนดานทุน ขอมูลและการจัดการ เพ่ือใหระบบการ
ผลิตและการจําหนายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ฌาน  ตรรกวิจารณ  ไดวิจัยเรื่อง  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ ผลการวิจัยพบวา เพ่ือใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาม
แนวทางพุทธมีปฏิสัมพันธกับบริบทจึงทําใหองคการท่ีเปนระบบใหญตองมีเปาหมายขององคการท่ี
เศรษฐกิจแบบพอเพียง มีพุทธเศรษฐศาสตรเปนแนวทางของระบบเศรษฐกิจ มีกระบวนทัศนการ
พัฒนาท่ีประกอบดวยกระบวนทัศนการพัฒนาเพ่ือผลงาน กระบวนทัศนการพัฒนาเพ่ือการเรียนรู 
กระบวนทัศนการพัฒนาโลกียธรรม และกระบวนทัศนการพัฒนาระดับโลกุตรธรรม การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในระดับบุคคล และระดับองคการจะมีตัวแบบในการพัฒนา ซ่ึงสามารถใชเปน
กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธไดดวย๘ 

 ดานการบริโภค เปนการปลูกฝงแนวคิดไมใหใชจายฟุมเฟอย เพ่ือการสงเสริมการ
ผลิตและ การบริโภคภายในทองถ่ิน เพ่ือลดการพ่ึงพาจากภายนอก นอกจากนี้องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองเสริม ไดแก กิจกรรมรานคาชุมชน กิจกรรมกลุมออมทรัพย กิจกรรมเครือขายรานคา 
ชุมชนหรือศูนยสาธิตตลาด กิจกรรมเครือขายองคกรชุมชน กิจกรรมประชาคม ศูนยบริการ 
การเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ กิจกรรมเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ํา

                                                           
 ๗ศิริพร  เลิศย่ิงยศ, “โครงการจัดทําแผนชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตแบบมีสวนรวมของคนใน
หมูบานโคกแฝก ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา”, รายงานวิจัย 
,(นครราชสีมา : โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, ๒๕๕๓), หนา ๔๙. 

๘ฌาน  ตรรกวิจารณ, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ”,  วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐).   
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ขนาดเล็ก และกิจกรรมพัฒนาสงเสริมอาชีพ และพิจารณาการสงเสริมเศรษฐกิจโดยรวม และ
กิจกรรมการสงเสริมเศรษฐกิจในดานการสงเสริมการ ทํามาคาขาย การสงเสริมการทํางานแบบ
รวมกลุม การสงเสริมการเรียนรู การจัดการดานการตลาดจะเปนสวนหนึ่งท่ีชวยสนับสนุนการ
ดําเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง  

 ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการมีสวนรวม 
 จากการวิเคราะหของผูวิจัยจากผลสัมภาษณ และสนทนากลุมในงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

กับการพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน ทําใหสามารถสรุปไดถึงปจจัยที่ใชเปนแนวทางในการวิจัย เรื่องการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงประกอบดวย 
๓ ปจจัยหลัก คือ (๑) ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน (๒) กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
(๓) การจัดสรรกําไรสวนเกิน เปนกําไรสวนเกินท่ีไดจากการหักคาใชจายออกแลว ในการนํามา
สรุปผลและหาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหยั่งยืนตอไป สอดคลองกับ เกรียงศักด์ิ  เอ้ือม
เก็บ  ไดวิจัยเรื่อง“งานการวิจัยการศึกษาสถานภาพการผลิต ผลิตภัณฑสมุนไพรและอาหารเสริม
เพ่ือสุขภาพเพ่ือเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัยพบวา เพ่ือใหตนทุนการผลิตมี
ความสมดุลกับราคาวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีจําหนายและมีขอเสนอแนะดังนี้  สรางความเขาใจใน
กระบวนการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชนเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนในทุกระดับท้ังหนวยสงเสริม
และองคกรชุมชน  จัดระบบองคความรู และรูปแบบกระบวนการเรียนรูในผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน  
สงเสริมความรูในดานการผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนในดานความปลอดภัยตอสุขภาพ และเทคนิค  
การพัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพและลดตนทุนการผลิต  ประสานการดําเนินงานอยางบูรณาการ 
เพ่ือใหเกิดโครงสรางและหนาท่ี จะไดลดความซํ้าซอนของงาน๙

 
 ๕.๒.๓  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
หลักพุทธธรรมนํามาใชเพ่ือแกปญหาชีวิตในสังคมไทย 

๕.๒.๓.๑  การนําหลักอุฏฐานสัมปทามาแกปญหาการขาดความเพียร 
 การนําหลักอุฏฐานสัมปทามาแกปญหาการขาดความเพียรหรือแกไขความ
เกียจคราน สิ่งสําคัญก็คือการระมัดระวังหรือสํารวมรักษากาย วาจา ใจ  

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเปนคนเกียจคราน ซ่ึงถือไดวาเปนสวนสําคัญ
ท่ีสุดเพราะบางคนอาจจะไมตองใชวิธีการมาก แตบางคนอาจใชวิธีการแกไขนอย สอดคลองกับ     
นฤมล  นิราทร, อรศรี  งามวิทยาพงศ และ ชไมพร  รุงฤกษฤทธิ์  ไดวิจัยเรื่อง เศรษฐกิจนอกภาค
ทางการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ผลการวิจัยพบวา การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใน
เศรษฐกิจนอกภาคทางการมีความเปนไปได  หรืออาจกลาววา  ณ  เวลาปจจุบัน  มีการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงอยูแลว  หากแตมิไดปรากฏชัดเจน  ในรูปของกลุมหรือขบวนการท่ีมีชื่อหรือ

                                                           
๙เกรียงศักดิ์  เอ้ือมเก็บ, “การศึกษาสถานภาพการผลิต ผิตภัณฑสมุนไพรและอาหารเสริมเพ่ือ

สุขภาพ เพ่ือเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา”, รายงานวิจัย, (นครราชสีมา : สํานักวิชาวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๔๖), หนา ๔๙. 
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วัตถุประสงคชัดเจน  เพ่ือการดังกลาว  หากเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏอยูในกลุมตัวอยางท่ีศึกษา   
ไมวาในการศึกษากลุมอาชีพใด  และพบความหมายท้ังในลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  และ
ในฐานะของโลกทัศนวิธีคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักการ  ๓  หวง  ๒ เง่ือนไข)           
โดยการศึกษาเจาะลึกพบวาผูดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญานี้  มีความสุขในชีวิตไดตามอัตภาพของ
ฐานะตนเอง  คือสามารถประคองฐานะทางเศรษฐกิจใหได  ในขณะท่ีมีความสุขในมิติทางจิตใจจาก
ความสัมพันธผูกพันภายในครอบครัวตนเองและจากการไดทําความดีตามคานิยมทางจริยธรรมของ
ตนปรากฏการณดังกลาว  เกิดข้ึนเองตามเง่ือนไขปจจัยของปจเจกบุคคล  จึงสมควรอยางยิ่งท่ีจะ
ไดรับการสงเสริมและพัฒนาจากรัฐ  หนวยงานรัฐ  องคกรสังคม  ฯลฯ  เพ่ือใหกลุมบุคคลเหลานี้  
สามารถจะดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาดังกลาวไดตอไป๑๐ 

๕.๒.๓.๒  การนําหลักอารักขสัมปทามาแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพย 
  การนําหลักอารักขสัมปทามาแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพย คือการใชเงิน
ตามหลักธรรมคนรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ (ชีวิตท่ีเปนหลักฐาน) 

  คนท่ีจะเรียกไดวา รูจักหา รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน เปนคนทํามา
หากินท่ีดี ต้ังตัวสรางหลักฐานได และใชทรัพยสมบัติใหเปนประโยชน เปนผูปฏิบัติหนาท่ีทาง
เศรษฐกิจอยางถูกตอง  สอดคลองกับ มนูญมุกข  ประดิษฐ ไดวิจัยเรื่อง “มัชฌิมาปฏิปทา” ใน
พระไตรปฎกกับทางสายกลางในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ผลการวิจัย
พบวา  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริไวตอนหนึ่งวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายนั้น หากจะใหมีคุณคาท่ี
แทจริงและแกปญหาของมนุษยไดก็จะตองใหมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนการ
ผลิต การบริโภค การแจกจาย การสรางงาน.. .จะตองเปน“สัมมาเศรษฐกรรม” คือ เปน
เศรษฐศาสตรท่ีถูกตองเปนสัมมาอาชีวะ และมีเปาหมายเพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน 
ระบบนิเวศ และโลกเปนสวนรวมดวย๑๑ 

๕.๒.๓.๓  การนําหลักกัลยาณมิตตตามาแกปญหาชีวิตการคบคนพาล 
  การนําหลักกัลยาณมิตตามาแกปญหาชีวิตการคบคนพาล ความมีกัลยาณมิตร คือ 

มีผูแนะนําสั่งสอน ท่ีปรึกษาเพ่ือนท่ีคบหาและบุคคลผูแวดลอมท่ีดี, ความรูจักเลือกเสวนาบุคคลหรือ
เขารวมหมูกับทานผูทรงคุณทรงปญญามีความสามารถ ซ่ึงจะชวยแวดลอมสนับสนุนชักจูงชี้ชองทาง 
เปนแบบอยางตลอดจนเปนเครื่องอุดหนุนเก้ือกูลแกกัน ใหดําเนินกาวหนาไปดวยดีในการศึกษา
อบรม การครองชีวิต การประกอบกิจการและธรรมปฏิบัติ, สิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีดี  สอดคลองกับ 
                                                           

 ๑๐นฤมล  นิราทร, อรศรี  งามวิทยาพงศ และชไมพร  รุงฤกษฤทธ์ิ, เศรษฐกิจนอกภาคทางการ
ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง,(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๐๐) , 
หนา ๑๑๑-๑๑๔. 

๑๑มนูญมุกข  ประดิษฐ, “มัชฌิมาปฏิปทา” ในพระไตรปฎกกับทางสายกลางในแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัย      
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๓๑. 
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สุวิมล  ต้ังประเสริฐ ไดวิจัยเรื่อง  การจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา อยาง
ยั่งยืน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผลการวิจัยพบวา  การพัฒนาท่ีเริ่มจากหลักของการ
พ่ึงตัวเอง โดยเปลี่ยนจากการพ่ึงตนเองไมไดหรือตองคอยอาศัยผูอ่ืนตลอดเวลา (Dependent) เปน
การพัฒนาตนเองใหมีความเขมแข็ง เปนอิสระ (Independent) แลวจึงคอยพัฒนาข้ึนมาเปนการ
แลกเปลี่ยน การรวมกลุมชวยเหลือกันจนนําไปสูการพ่ึงพิงอิงกัน (interdependent) สงเคราะห
เก้ือกูลรวมมือกัน และประสานกับโลกภายนอก ท้ังนี้เพ่ือใหประเทศอันเปนสังคมใหญกลายเปน
สังคมท่ีมีความสมดุลและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตอโลกยุคโลกาภิวัตน๑๒ 
  ๕.๒.๓.๔  การนําหลักสมชีวิตามาแกปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะ 
  การนําหลักสมชีวิตามาแกปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะ คือ การประหยัด
เปนสิ่งจําเปนอยางมาก เราจะมีชีวิตราบรื่นปกติสุขไดก็ตองรูจักใชเงินทองอยางประหยัด ใชแตในสิ่ง
ท่ีจําเปนแกการครองชีพของเราพยายามใชจายใหพอเหมาะกับรายไดของเรา  
   ความรูจักประมาณตน คือ ใหรูจักประมาณในการเลี้ยงชีวิตโดยทางชอบธรรม 
กลาวคือ การดํารงชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะ ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีลซ่ึงเปนหลักข้ันพ้ืนฐาน
ท่ี จะประคับประคองกาย วาจาใหเรียบรอยและทํางานท่ีสุจริต คือ ถูกตองเปนไปตามเหตุผลซ่ึงแต
ละอาชีพมีวัตถุประสงคอยูในตัวของมันเอง และเปนการไมเบียดเบียนหรือกอความวุนวายเดือดรอน
ใหกับใคร ยังเปนการสรางสรรคชีวิตและสังคมทําใหชีวิตดําเนินไปโดยสะดวกราบรื่นใชชีวิตอยาง
ปกติสุข  สอดคลองกับ ศักดาพินิจ  ณรงคชาติโสภณ   ไดวิจัยเรื่อง  การวิเคราะหนโยบายการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ผลการวิจัยพบวา การ
พัฒนาเศรษฐกิจเปนการมุงสูการพัฒนาเศรษฐกิจฐานลางของสังคม  ไดแก  ครอบครัวชุมชน  
หมูบาน  ตําบล  โดยการสรางความเขมแข็งใหชุมชน  ดวยการสราง  กระแสเศรษฐกิจพอเพียงหรือ
เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองใหเกิดข้ึนในสังคมไทย  สรางระบบบริหารจัดการสนองความตองการของ
ประชาชน  เนนการปฏิบัติงานของกลุมชน  และความรวมมือจากทุกๆฝายในลักษณะพหุภาคี
รวมท้ังใหความสําคัญตอกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง  ซ่ึงจะทําใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได
และชวยอนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถ่ินความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบ
ใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก ท้ังนี้จะตองอาศัยความรู ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุก
ข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ 
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย และมีความรอบรู ท่ี
เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบเพ่ือใหสมดุล

                                                           
๑๒สุวิมล  ตั้งประเสริฐ, “การจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา อยางยั่งยืน 

ภายใตหักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”, รายงานวิจัย, (นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา) หนา ๓๐. 
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และพรอมตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี๑๓ 
 
๖. ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑)  การดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอาศัย

อยูในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและมีสวนรวมในการดําเนินงานเปนสวนใหญ  ควรให
ความสําคัญดวยการใหขอมูลขาวสารท่ีเปนจริง  ถูกตอง  โปรงใส  สามารถตรวจสอบได               
เพ่ือประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในอนาคต 

๒)  การดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ควรมีนโยบาย  โครงการหรือกิจกรรม ใหหลากหลายและ
มากยิ่งข้ึนการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนท่ีดียิ่งข้ึนตอไป และผูบริหารควรมีการประชาสัมพันธ
นโยบายและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนใหประชาชนทราบอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกันการ
ดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินควรใหความสําคัญกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนคนในชุมชนจะตองเขามา
รับทราบปญหาและรวมคิด  รวมทํา เพ่ือการพัฒนาท่ีตรงเปาหมายมากท่ีสุด 

๓)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนควรใหความสนใจในหลักธรรมของพุทธศาสนาท่ีประชาชนสวนใหญนับถือและใหความสําคัญ
กับหลักธรรมของศาสนาอ่ืนดวย  เพราะทุกศาสนาสอนใหคนเปนคนดี 
 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

๑. ในการสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืนเพ่ือพัฒนาความรูให        
กับชาวบานในทองถ่ินควรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

๒. การมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน การบริหารจัดการงานของกลุมโดยยึดกฎระเบียบท่ี
กําหนดข้ึนมาเปนของตนเอง โดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการสรางกฎขอบังคับ และระเบียบกลุมทําให
สมาชิกทุกคนยอมรับและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ซ่ึงจะทําใหสมาชิกเกิดสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม 
และมีความมุงม่ันในการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  

๓. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีดูแลการรวมกลุมทางเศรษฐกิจโดยตรง เชน 
กองสวัสดิการและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทสําคัญในการชี้แนะแนวทางในการ
ดําเนินกิจการของแตละกลุม ควรมีการตวรจสอบการดําเนินงานของแตละกลุม เพ่ือไมใหมีการดําเนินการ
ในลักษณะซํ้าซอน หรือหากจําเปนตองมีก็อาจใชวิธียุบรวม เพ่ือเปนการใชทรัพยากรใหคุมคาท่ีสุด  

                                                           
 ๑๓ศักดาพินิจ  ณรงคชาติโสภณ, “การวิเคราะหนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตอพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”,  วิทยานิพนธรัฐศาสตรดุษฎีนิพนธ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,  ๒๕๔๗) 
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 ๑)  ควรมีการสํารวจความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาใหมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชนทุก
ระดับ  เปนการลดความซํ้าซอนในการจัดทําและประหยัดท้ังเวลาและงบประมาณในการดําเนินการ 
 ๒)  คณะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ควรสนับสนุนการดําเนินการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนแกกลุมอาชีพใหครบทุกคน  ควรมีการปรับปรุงนโยบาย  ขอมูลขาวสาร  
วิธีดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ัวไปหรือบริบทของชุมชน  เพ่ือ
เปนการพัฒนาท่ีตรงเปาหมายและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 
 ๓)  ควรมีการวิจัยการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางตอเนื่องเพ่ือทราบขอมูลท่ีเปนปจจุบัน  อันเปนประโยชนในการพัฒนาใหตรงกับสภาพ
ปญหาหรือความตองการของชุมชนอยางแทจริงและเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  จะตองดูแลสนับสนุนและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหแกประชาชนในชุมชนอยางแทจริง 
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การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธในครอบครัวและการอนุรักษวิถีชีวิตพื้นถิ่น
ระหวางชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชนชาวเมืองในเขตสาทรกรุงเทพมหานคร 

The Comparative Study of Family Relationships and Folk-life 
Conservation between the Family Members of the Pgazkoenyau 

Community and the Sathorn District in Bangkok 
 

ดวงเดือน ศาสตรภัทร∗ 
ชูเกียรติ จากใจชน∗∗ 

พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ∗∗∗ 
อาจารย ดร.วิภา เลค∗∗∗∗  

จิราภรณ โภชกปริภณัท∗∗∗∗∗ 
 

บทคัดยอ 
 บทความวิจัยนี้ วัตถุประสงคของการวิจัย ๑) เพ่ือสํารวจความสัมพันธในครอบครัวและ
การอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินของชุมชนชาวปกาเกอะญอกับของชุมชนชาวเมืองในเขตสาทร ๒) เพ่ือ
เปรียบเทียบความสัมพันธในครอบครัวระหวางชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชนชาวเมืองในเขต
สาทร ๓) เพ่ือเปรียบเทียบการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินระหวางชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชน
ชาวเมืองในเขตสาทร ๔) เพ่ือศึกษาความสัมพันธในครอบครัวกับการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน 
สมมติฐาน: ๑) ความสัมพันธในครอบครัวระหวางชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชนชาวเมืองในเขต
สาทรแตกตางกัน ๒) การอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินของชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชนชาวเมืองในเขต
สาทรแตกตางกัน ๓)ความสัมพันธในครอบครัวมีความสัมพันธกับการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน การวิจัย
นี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยาง ไดมาแบบเจาะจง เปน ชาวปกาเกอะญอ ๑๗๕ คน จาก
จังหวัดเชียงใหมและแมฮองสอน กับชาวเมือง ๑๖๗ คน ในเขตสาทรท่ีพักอาศัยนานเกิน ๑๐ ป 
เครื่องมือเปนแบบสอบถามมาตรลิเคิรต ๕ ระดับ ท่ีมีความตรงเชิงเนื้อหา และความเท่ียงโดยการหา
สัมประสิทธิ์แอลฟาความสัมพันธในครอบครัว ๑๕ ขอได .๗๓ และการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน ๑๖ 
ขอได .๗๖ สถิติใช  t-test และ สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัย: ๑) ความสัมพันธในครอบครัว
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และการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินท้ัง ๒ ชุมชนอยู ในระดับสูง ๒) ความสัมพันธในครอบครัวของ 
ชุมชนชาวปกาเกอะญอ กับ ของชุมชนชาวเมืองในเขตสาทรไมแตกตางกัน ๓) การอนุรักษวิถีชีวิต
พ้ืนถ่ินของชุมชนชาวปกาเกอะญอกับของชุมชนชาวเมืองในเขตสาทรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๑  ๔) ความสัมพันธในครอบครัวกับการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินของท้ัง ๒ ชุมชน 
สัมพันธกันท่ีระดับ .๐๑ (r=.๒๙๘) 
คําสําคัญ: การอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน, ชุมชนชาวปกาเกอะญอ  
 
 

ABSTRACT 
 Research objectives: 1) to explore the relationship between family 
relationship and conservation of the indigenous way of life of Pgazkoenyau and 
Sathon communities, 2) to compare the family relationship between Pgazkoenyau 
and Sathon communities, 3) To compare the conservation of the indigenous way of 
life between Pgazkoenyau and Sathon communities, 4) to study the relationship 
between family relationship and conservation of the indigenous way of life. 
Hypotheses: 1) the family relationship between Pgazkoenyau and Sathon communities 
was different, 2) the conservation of the indigenous way of life between Pgazkoenyau 
and Sathon communities was different, 3)the family relationship was correlated with 
the conservation of the indigenous way of life. The samples of this survey research 
were 175 Pgazkoenyaus  from Chiang Mai and Mae Hong Son Province, and 167 
Sathon residents had lived in the communities for more than 10 years. The 
instrument was five-level scale questionnaire being content validated for precision 
by alpha coefficient of the questionnaire, in terms of family relationships (15 items) 
with an alpha coefficient of .73 and the conservation of the indigenous way of life 
(16 items) with an alpha coefficient of .76. The statistics used for data analysis were 
t-test and Pearson's correlation coefficient. The findings were: 1) the family 
relationship and the conservation of indigenous way of life of two communities  
were at high level, 2) the family relationship between the Pgazkoenyau and the 
Sathon communities were not significantly different at .01, 3) the conservation of 
the indigenous way of life between the Pgazkoenyau and the Sathon communities 
were significantly different at .01, 4) the family relationship and the conservation of 
the indigenous way of life of 2 communities were significantly correlated at .01 
(r=.298). 
Keywords: conservation of the indigenous way of life, Pgazkoenyau community 
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๑. บทนํา 
 จากการท่ีอาจารยในคณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนตหลุยสไดมีโอกาสออกบริการวิชาการท่ี
โรงเรียนเซนตโยเซฟ แมแจม ตําบลบานดินขาว อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ทําใหไดสัมผัสกับ
ชาวปกาเกอะญอไมวาจะเปนครู นักเรียน และชาวบาน ซ่ึงคนเหลานี้มีขบบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมของตนเอง ทําใหคณะผูวิจัยสนใจความเปนอยูความสัมพันธในครอบครัว ระบบเคารพผู
อาวุโส ความเชื่อ ความกลัว และอ่ืนๆ ตลอดจนสงสัยในเรื่องการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน ท้ังนี้เนื่อง
วัฒนธรรมในเมืองหลวงไดกระจายเขาไปในหมูบาน และเม่ือตรวจสอบงานวิจัยในเรื่องนี้ก็ยังไม
ปรากฏ ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาในเรื่องนี้ และเนื่องจากวิทยาลัยเซนตหลุยส อยูในเขตสาทร
ซ่ึงมีประชากรท่ีอาศัยด้ังเดิมนานมากกวา ๑๐ ป อยูมากพอควร บุคคลเหลานี้มีความสัมพันธใน
ครอบครัวเปนอยางไร และมีการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินหรือไมเพราะอยูกลางเมืองหลวง และถานํา
ผลไปเปรียบเทียบกับชุมชนชาวปกาเกอะญอ จะมีอะไรเหมือนกันหรือตางกันอยางไร 
 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑) เพ่ือสํารวจความสัมพันธในครอบครัวและการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินของชุมชน
ชาวปกาเกอะญอ กับชุมชนชาวเมืองหลวงในเขตสาทร 
 ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธในครอบครัวระหวางชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชน
ชาวเมืองในเขตสาทร  
 ๓) เพ่ือเปรียบเทียบการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินระหวางชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชน
ชาวเมืองในเขตสาทร 
  ๔) เพ่ือศึกษาความสัมพันธในครอบครัวกับการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน 
  ๔.๑) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความสัมพันธในครอบครัวกับการอนุรักษวิถี
ชีวิตพ้ืนถ่ินในชุมชนชาวปกาเกอะญอ 
  ๔.๒) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความสัมพันธในครอบครัวกับการอนุรักษวิถี
ชีวิตพ้ืนถ่ินในชุมชนชาวเมืองในเขตสาทร 
  ๔.๓) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความสัมพันธในครอบครัวกับการอนุรักษวิถี
ชีวิตพ้ืนถ่ินของท้ัง ๒ ชุมชน 
 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ชาวปกาเกอะญอในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดแมฮองสอน 
 ชาวเมืองในเขตสาทร ท่ีอาศัยอยูนานเกิน ๑๐ ป 
 ตัวแปร 
 ตัวแปรตน คือ ชุมชน 
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  - ชุมชนชาวปกาเกอะญอ 
  - ชุมชนชาวเมืองในเขตสาทร 
 
๔. วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยางเปนชาวปกาเกอะญอ จังหวัดเชียงใหม และแมฮองสอน เลือก
มาแบบเจาะจง จํานวน ๑๗๕ คน และชาวสาทร จํานวน ๑๖๗ คน ซ่ึงกลุมตัวอยางเหลานี้มีความ
เต็มใจตอบและยินดีเขารวมในโครงการวิจัยโดยมีการเสนอการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง         
เครื่องมือ ความสัมพันธในครอบครัว และการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินเปนแบบสอบถามตามมาตร     
ลิเคิรต ๕ ชวงโดยสัมภาษณแบบมีโครงสราง เครื่องมือไดรับการหาคุณภาพโดยหาความตรงดาน
เนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ ๓ ทาน และหาความเท่ียงโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ซ่ึงไดความสัมพันธใน
ครอบครัวมีคาสัมประสิทธิ์ .๗๓ และการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินมีคาสัมประสิทธิ์ .๗๖ วิธีการเก็บ
ขอมูลในกลุมปกาเกอะญอ ไดฝกครูปกาเกอะญอท่ีสอนในโรงเรียนเซนตโยเซฟ แมแจมจํานวน ๙ 
คน ใหเขาใจในเครื่องมือความสัมพันธในครอบครัว และการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินซ่ึงผานการแปล
เปนภาษาปกาเกอะญอ และมีการแปลกลับมาเปนภาษาไทยเพ่ือดูวาจะตรงกับตนฉบับหรือไม ใน
กรณีท่ีไมตรงกันมีการคุยกันกับผูท่ีแปล ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญในภาษาปกาเกอะญอ คือทานอธิการิณี
และผูอํานวยการ เซอรมารีอักแนส บัวทรัพย คุณพอณัฐพงษ แดงสวาสท และคณะครูโรงเรียนเซนต
โยเซฟ แมแจม คณะครูปกาเกอะญอท่ีผานการฝกการสัมภาษณและมีความเขาใจในเครื่องมือท้ัง
สองโดยการทดลองการสัมภาษณเรียบรอยแลวครูท้ัง ๙ คนออกไปเก็บขอมูลในชุมชนท่ีครูท้ัง ๙ คน
อาศัยอยูคือในเขตจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดแมฮองสอน สวนในชุมชนในเมืองหลวงเขตสาทร 
อาจารยคณะจิตวิทยาไดออกไปเก็บขอมูลดวยตนเองโดยสัมภาษณกอนวาไดอาศัยในสถานท่ีนี้นานก่ี
ป ถาเกิน ๑๐ ป ก็จะขออธิบายท่ีมาในการออกไปเก็บขอมูลและขออนุญาตการเก็บพรอมเซนตชื่อ
เขารวมการวิจัยในแบบการพิทักษสิทธิ์ การเก็บรวบรวมขอมูลใชเวลาในปลายป ๒๕๕๖ ถึงตนป 
๒๕๕๗ เม่ือไดขอมูลมาแลวไดนํามาวิเคราะหตามสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test และ Pearson’s 
Correlation 
 
๕. ผลการวิจัย   

๑) ระดับความสัมพันธในครอบครัวอยูในระดับสูงท้ังภาพรวมและดานยอย ยกเวนในดาน
การรับรูขาวสารของสมาชิกในครอบครัวท่ีอยูในระดับปานกลาง และระดับการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน
อยูในระดับสูงท้ังภาพรวมและดานยอย ยกเวนในดานความเชื่อท่ีอยูในระดับปานกลาง 

๒) ความสัมพันธในครอบครัวของชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชนชาวเมืองในเขตสาทรไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 
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๓) การอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินของชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชนชาวเมืองในเขตสาทร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑  ยกเวนการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินดานความเชื่อ 
และดานวัฒนธรรมท่ีท้ังสองชุมชนไมแตกตางกัน 

๔) ความสัมพันธในครอบครัวกับการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินของชุมชนชาวปกาเกอะญอมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ (r=.๓๐๑) 

๕) ความสัมพันธในครอบครัวกับการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินของชุมชนชาวเมืองในเขตสาทรมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ (r=.๒๙๒) 
 
๖. อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยในขอ ๑ ท่ีพบวาระดับความสัมพันธในครอบครัวอยูในระดับสูงนั้นชี้ใหเห็น
ถึงความเหนียวแนนในสัมพันธภาพของสถาบันครอบครัวไมวาจะเปนชุมชนชาวปกาเกอะญอหรือชุม
ชนชาวเมืองเขตสาทรก็ตาม ผลท่ีไดนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของบุษบา สุธีธร ปยฉัตร ลอมฉวการ 
และ อภิชญา อยูในธรรม๑ ท่ีศึกษาทิศทางทํางานรวมกันขององคกรภาคสื่อ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และองคกรภาคประชาสังคมในการสงเสริมวิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถ่ินแกเยาวชนท่ี
ผลงานวิจัยพบวาความสัมพันธในครอบครัวมีลักษณะไมสมบูรณ ครอบครัวหยารางหรือฝายหนึ่ง
ฝายใดถึงแกกรรม แตผลการวิจัยในครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนกับงานวิจัยของจิราพร ชมพิกุลและ
คณะ๒ และสอดคลองกับงานวิจัยของมนธภัสสรณ พิพัฒนเตชากร๓ สวนดานการรับรูขาวสารของ
สมาชิกในครอบครัวท่ีอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาปจจุบันสมาชิกบางคนในครอบครัวมีการ
เคลื่อนยายไปอยูในแหลงอ่ืนอาจทําใหมีการติดตอขาวสารขาดหายไปบางทําใหลดลง 

ในเรื่องการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินอยูในระดับสูงท้ังภาพรวมและดานยอย ยกเวนในดาน
ความเชื่อท่ีอยูในระดับปานกลาง การท่ีไดผลเปนเชนแสดงใหเห็นถึงชาวบานท่ีอยูในชุมชนท้ังสอง
อนุรักษวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษซ่ึงเปนสิ่งท่ีนาภาคภูมิใจวาคนไทย
รักประเพณีด้ังเดิม คติความเชื่อ คานิยม และแบบแผนวัฒนธรรม อันเปนวิถีชีวิตท่ีถายทอดจาก
บรรพชนมาสูสมาชิกของชุมชนในปจจุบัน ซ่ึงปรากฏชัดในสถาบันครอบครัว ศาสนา และ สถาบัน
เศรษฐกิจ ผลท่ีไดนี้สอดคลองกับคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ ศึกษาสํารวจ
ชุมชนกะเหรี่ยงบานหวยน้ําหนักตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี แตอยางไรก็ตาม 
ความเชื่อในการอนูรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินในปจจุบันอาจเริ่มลดลงในคนรุนใหม 
                                                           

๑บุษบา สุธีธร ปยฉัตร ลอมฉวการ และอภิชญา อยูในธรรม, ทิศทางทํางานรวมกันขององคกรภาคสื่อ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรภาคประชาสังคมในการสงเสริมวิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่นแก
เยาวชน, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: www.stou.ac.th/thai/schools/sca (๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

๒จิราพร  ชมพิกุลและคณะ, สัมพันธภาพในครอบครัวไทย, (นครปฐม: สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒), หนา ๖๕. 

๓มนธภัสสรณ  พิพัฒนเตชากร, “ศึกษาปจจัยท่ีเสริมสรางการมีครอบครัวอยูดีมีสุขในจังหวัดนครปฐม”, 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย; มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒). 
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จากผลการวิจัยในขอ ๒ ท่ีพบวาความสัมพันธในครอบครัวของชุมชนชาวปกาเกอะญอกับ
ชุมชนชาวเมืองในเขตสาทรไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ นั้นอาจตอบไดจาก
ผลการวิจัยในขอ ๑ ท่ีท้ังสองชุมชนมีความสัมพันธในครอบครัวอยูในระดับสูงท้ังคู ดังนั้นเม่ือนํามา
เปรียบเทียบกันจึงไมพบความแตกตางกัน 

จากผลการวิจัยในขอ ๓ ท่ีพบวาการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินของชุมชนชาวปกาเกอะญอกับ
ชุมชนชาวเมืองในเขตสาทรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑  ยกเวนการอนุรักษวิถี
ชีวิตพ้ืนถ่ินดานความเชื่อ และดานวัฒนธรรมท่ีท้ังสองชุมชนไมแตกตางกัน ผลการวิจัยในขอนี้แสดง
ใหเห็นวาชาวชนบทสวนใหญยึดม่ันในประเพณีเดิม ในขณะท่ีชุมชนชาวเมืองเปนสังคมท่ีเนนวัตถุ
นิยมและความทันสมัยแบบตะวันตก รวมท้ังมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็วจากความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําใหสังคมเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง  อยางไรก็ตามวัฒนธรรมนั้นมีการไหลเวียน ติดตอ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา และวัฒนธรรม
ทองถ่ินกับวัฒนธรรมสากลผสมผสานปรับปรุงกันไปมาเสมอ๔ ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยครั้งนี้ท่ี
การอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินในดานความเชื่อและดานวัฒนธรรมของท้ังสองชุมชนมีความไมแตกตางกัน
ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับการศึกษาของคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ๕ และ
งานวิจัยของสิทธิโชค วิบูลย และคณะ๖  ท่ีไดศึกษาการ อนุรักษทางวัฒนธรรมชาวมอญเพ่ือการ
พัฒนาการทองเท่ียวชุมชนกรณีศึกษา: ชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี ท่ีพบวา คนในชุมชน
ยังคงปฏิบัติตามคติความเชื่อทางศาสนา และ ประเพณีหลัก ๆ เชนประเพณีสงกรานต ประเพณีตัก
บาตรน้ําผึ้ง ประเพณีทําบุญกลางบาน สวนวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตมีการอนุรักษลดนอยลงเชน
การแตงกาย การประกอบอาชีพ รวมท้ัง ภาษาเปนตน เนื่องจากนโยบายการพัฒนาประเทศเขาสู
สากลทําใหรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป แตอยางไรก็ตามการท่ีการ
อนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินดานความเชื่อและวัฒนธรรมท่ีชุมชนท้ังสองไมแตกตางกัน อธิบายไดวาในสวน
ของความเชื่อนั้นสังคมไทยไมวาจะเปนในเมืองหรือชนบทยังมีความเชื่อเก่ียวกับเรื่องศักด์ิสิทธิ์ และ
ยังมีความยึดม่ันในวัฒนธรรมอยางเหนียวแนนไมแตกตางกัน 

จากผลการวิจัยในขอ ๔ และขอ ๕ ในเรื่องความสัมพันธในครอบครัวกับการอนุรักษวิถีชีวิต
พ้ืนถ่ินของชุมชนชาวปกาเกอะญอกับของชาวเมืองในเขตสาทรมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทาง สถิติท่ีระดับ .๐๑ (r=.๓๐๑) และ (r=.๒๙๒) ตามลําดับ ผลท่ีไดนี้แสดงใหเห็นวาหากบุคคลรับรู
ความสัมพันธในครอบครัวในระดับสูง ก็จะรับรูถึงการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินในระดับสูงดวย แตถา
                                                           

๔ยุ ก ติ  มุ ก ด า วิ จิ ต ร ,  วั ฒ น ธ ร ร ม ท า ส ฝ รั่ ง ,  [ อ อ น ไ ล น ] ,  แ ห ล ง ท่ี ม า : 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1404064067(๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

๕คณะครุศาสตร,  “ศึกษาสํารวจชุมชนกะเหรี่ยงบานหวยนํ้าหนักตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี”, (คณะครุศาสตร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ, ๒๕๕๑). 

๖สิทธิโชค วิบูลย และคณะ, ศึกษาการอนุรักษทางวัฒนธรรมชาวมอญเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียว
ชุมชนกรณีศึกษา: ชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี, วารสารบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๔. 
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บุคคลรับรูความสัมพันธในครอบครัวในระดับตํ่า ก็จะรับรูถึงการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินในระดับตํ่า
ดวยเชนกัน ผลท่ีไดนี้สามารถอภิปรายไดวา ครอบครัวจัดไดวาเปนสถาบันแรกท่ีนําหลักเกณฑ 

จากบรรพบุรุษมาอบรมสั่งสอน ในการท่ีจะอบรมสั่งสอนไดนั้นจําเปนตองมีการอนุรักษวิถี
ชีวิตพ้ืนถ่ินไวเพ่ือการถายทอดตอ ๆ กันไป ดวยเหตุนี้จึงทําใหผลการวิจัยพบความสัมพันธระหวาง
ความสัมพันธในครอบครัวกับการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปประยุกต:  ผลการวิจัยท่ีพบวาความสัมพันธในครอบครัวอยูใน
ระดับสูงซ่ึงเปนสิ่งดีอยูแลว แตตอไปความเปนสังคมเมืองอาจเขาไปทําใหระบบความสัมพันธใน
ครอบครัวลดระดับลง ดังนั้นจึงควรปองกันปญหาเหลานี้ต้ังแตตนโดยการรณรงคใหความรูแก
สมาชิกในชุมชน ใหเล็งเห็นถึงความสําคัญของความสัมพันธในครอบครัว รวมท้ังแนวทางการ
เสริมสรางความสัมพันธ เชน มีการจัดกิจกรรมท่ีสมาชิกในครอบครัวรวมกันทําไดแกกิจกรรมในวัน
แม วันพอ วันเด็ก วันครอบครัว และวันสําคัญทางศาสนาเปนตน 
 สําหรับการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินพบวาอยูในระดับสูงซ่ึงเปนสิ่งท่ีนาภูมิใจ แตก็มีบางดาน
เชนดานความเชื่อพบวาอยูในระดับปานกลาง ผลท่ีพบนี้เปนการเตือนใหตระหนักวาตอไปเม่ือความ
เจริญของชุมชนเมืองเขาไปแทรกแซงก็คงทําใหการอนุรักษลดลง ดังนั้นบุคคลตองยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิด และสมาชิกควรเตรียมตัวโดยการไตรตรองและตัดสินใจวาความเชื่อ คานิยม 
ระบบประเพณี และวัฒนธรรมใดท่ีมีคุณคา เหมาะสมท่ีจะอนุรักษสืบทอดไวตอไป 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอ: ๑) จากปญหาการสื่อสารกับชาวปกาเกอะญอท่ีผูวิจัย
ประสบ อาจมีปญหาท่ีทําใหผลงานวิจัยคลาดเคลื่อนไปบาง แมจะมีการแปลจากภาษาไทยเปน
ภาษาปกาเกอะญอ แลวแปลกลับก็ตาม หรืออาศัยครูปกาเกอะญอท่ีไดรับการฝกการสัมภาษณแลว
ก็ตาม ดังนั้นจึงเสนอแนะวางานวิจัยตอไปควรใหชาวพ้ืนเมืองเปนผูวิจัยจะทําใหมีความเขาใจตรงกัน
อยางชัดเจนและคลาดเคลื่อนนอยท่ีสุด ๒) ควรศึกษาปจจับท่ีสงผลตอความสัมพันธในครอบครัว
และการอนุรักษวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน ๓) ควรศึกษาวาวิถีชีวิตดานใดท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต 
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บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย  

(๑) วิทยานิพนธ/รายงานการวิจัย 
มนธภัสสรณ  พิพัฒนเตชากร. “ศึกษาปจจัยท่ีเสริมสรางการมีครอบครัวอยูดีมีสุขในจังหวัด

นครปฐม”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒. 

คณะครุศาสตร.  “ศึกษาสํารวจชุมชนกะเหรี่ยงบานหวยน้ําหนักตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี”. คณะครุศาสตร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ, 
๒๕๕๑. 

(๒) วารสาร 
สิทธิโชค วิบูลย และคณะ. ศึกษาการอนุรักษทางวัฒนธรรมชาวมอญเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียว

ชุมชนกรณีศึกษา: ชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี. วารสารบัณฑิตศึกษา, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-
เมษายน ๒๕๕๔. 

(๓) เว็บไซต 
บุษบา สุธีธร ปยฉัตร ลอมฉวการ และอภิชญา อยูในธรรม. ทิศทางทํางานรวมกันขององคกรภาค

ส่ือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรภาคประชาสังคมในการสงเสริมวิถีชีวิต 
แ ล ะ ภู มิ ป ญ ญ า ท อ ง ถ่ิ น แ ก เ ย า ว ช น .  [ อ อ น ไ ล น ] .  แ ห ล ง ท่ี ม า : 
www.stou.ac.th/thai/schools/sca. (๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

จิราพร  ชมพิกุลและคณะ. สัมพันธภาพในครอบครัวไทย. นครปฐม: สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒. 

ยุ ก ติ  มุ ก ด า วิ จิ ต ร .  วั ฒ น ธ ร ร ม ท า ส ฝ รั่ ง .  [ อ อ น ไ ล น ] .  แ ห ล ง ท่ี ม า : 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1 4 0 4 0 6 4 0 6 7 . ( ๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๗) 
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ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินชีวิตตามวิถีสังคมชาวพุทธ : กรณีศึกษาการดําเนินชีวิต
ตามหลักพุทธศาสนาของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

Factors Affecting Buddhist Social Way-of-Living: A Case Study 
on the People’s Way-of-Living in Accordance With Buddhist 

Doctrines in the Municipality Community of Lopburi Province 
             

สุขสันต จันทะโชโต∗ 
 

บทคัดยอ 
 บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประเด็นสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการ
ดําเนินชีวิตตามวิถีสังคมชาวพุทธ และศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตของชุมชนตามวิถีสังคม
ชาวพุทธท่ีสอดคลองกับบริบทของสังคมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี การวิจัยใชท้ังการใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Methodology) วิเคราะหดวยสถิติเชิง
พรรณนาและการวิเคราะหองคประกอบปจจัย (Factor Analysis) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
ไดแกหัวหนาครัวเรือนในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จํานวน ๓๖๐ ครัวเรือน สวนการวิจัยเชิง
คุณภาพผูวิจัยเนนท่ีการการสัมภาษณเชิงลึก  
 ผลการวิจัยพบวา   
 การวิจัยปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตตามวิถีสังคมชาวพุทธ : กรณีศึกษาการดําเนินชีวิต
ตามหลักพุทธศาสนาของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีคาเฉลี่ยเปนปญหา/
ปฏิบัติไมไดมากท่ีสุด คือ การทําตนใหเปนอิสระ หลุดพน เปนนายเหนือโภคทรัพย มีคาเฉลี่ย ( X =
๒.๖๔๑๖) รองลงมา คือ ทําการโดยใชปญญา สุภาพ ไมดื้อดาน ยินดีรับฟงผูอ่ืน เสง่ียมงาม รักความ
ประณีต สะอาด เรียบรอย พูดจานาฟง ท้ังกายก็ออนโยนไมหยาบคาย มีคาเฉลี่ย ( X =๒.๖๐๐๐) 
และนอยท่ีสุด คือ การไมคบชูสูหา มัวหมกมุนในเพศ ประพฤติดี มีวินัย ต้ังอยูในศีล ๕ มีคาเฉลี่ย 
X =๒.๒๕๐๐)  
 ผลการวิจัยโดยการวิเคราะหปจจัย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตตามวิถีสังคม
ชาวพุทธ : กรณีศึกษาการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี ประกอบดวย ๒ ปจจัย คือ ปญหาการครองตนเพ่ือความสุขในชีวิต ประกอบดวยตัว
แปร ๑๘ ตัว ซ่ึงมีคาน้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง ๐.๗๖๖ ถึง ๐.๕๗๑ มีคา Eigen values = 
๒๐.๘๒๘ คารอยละของความแปรปรวนท่ีอธิบายไดดวยปจจัยท่ี ๑ = ๖๗.๖๐๖ ปจจัยนี้จึงมี
ความสําคัญเปนอันดับท่ี ๑ และปจจัยท่ี ๒ เรียกวาปญหาคุณธรรมในการครองตน ประกอบดวยตัว
แปร ๑๒ ตัว ซ่ึงมีคาน้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง ๐.๗๙๖ ถึง ๐.๖๐๙ มีคา Eigen values = 
                                                           

∗อาจารยประจําภาควิชาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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๑.๑๗๐ คารอยละของความแปรปรวนท่ีอธิบายไดดวยปจจัยที่ ๒ = ๓.๘๙๘ ปจจัยนี้มีความสําคัญ
เปนอันดับท่ี ๒      
คําสําคัญ: การดําเนินชีวิต วิถีสังคมชาวพุทธ หลักพุทธศาสนา ชุมชนในเขตเทศบาล 
 

ABSTRACT 
 The object for the research of factors affecting Buddist Society’s ways-of-
living in a case-study on the ways-of-living according to Buddist Doctrines of people 
in the municipality community of Lopburi Province is the study of important factors 
affecting their ways-of-living and their consistency to the confiscation in the social 
municipality community of Lopburi Province. The research employs mix-
methodology in both quantitative and qualitative analysis, statistical-descriptive 
analysis and factors analysis. The samples used in the research consist of 360 
heads-of-family in the municipality community of Lopburi Province. But, for the 
qualitative analysis the researchers stress on in-depth-interview of experts of 8 
social leaders of the Community. 
 The researchers find in the case-study that factors affecting Buddist 
Society’s ways-of-living in  the municipality community of Lopburi Province are 
problems which most people cannot do ; i.e. getting for one-self freedom, releasing 
one-self from the life and death circle, and overcoming of materialism. The mean 
valve for this factor is X (2.6416). The next factor is the problem of working 
intelligently, being polite and not stubborn, ready to accept other people’s 
opinion; care for neatness, cleanliness and tidiness ; talking sweetly, gently and not 
being rude; the mean value for this factor is X (2.600); lastly, the factor of non-
sexual indulgence. Good behavior and discipline, living a Punja-Sila way of-life, 
 The research results by factor-analysis find that The factor mast affecting 
Buddist Social ways-of living and a case study of the ways-of-life according to 
Buddist Doctrines for peoples belonging to the municipal community of Lopburi 
Province, consist of two factor; i.e. the factors most affecting a happy life comprise 
of 18 variable having variable-weight ranging from 0.571, an Eigen values of 20.282, 
and the percentage of variable explainable by the first factor is 67.606. Then, this is 
the most important factor. The second factor is the problem of the virtues of self-
living, which comprises of 12 variables with variable-weight between 0.796 and 
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0.609 and on Eigen values of 1.170. The percentage of variables explainable by the 
second factor is 3.898. So, this factor is the second –most important factor. 
Keyword: Ways-of-Living, Buddhist Society’s Ways-of-Living, Buddhist Doctrines,   
             Municipal Community  
 
๑. บทนํา 
 ในสังคมโลกาภิวัตน ชีวิตมนุษยดําเนินไปในทามกลางการเปลี่ยนแปลงท่ีสลับซับซอนและ
ไรพรมแดนแหงการเรียนรู ซ่ึงเกิดจากการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรมนุษยไมสามารถจะดํารงอยู
เพียงคนเดียวในโลกโดยไมเก่ียวของกับบุคคลอ่ืนได ผลกระทบตอสังคมเน่ืองมาจากเทคโนโลยี
เปนไปอยางรุนแรงและท่ีเห็นไดชัดคือ ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจในปจจุบัน
เห็นความพรั่งพรอมทางวัตถุ จึงทําใหเกิดวิกฤตการณสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและเปนภัย
อันตรายตอมนุษย ในสังคมมนุษยนอกจากจะเปนสวนหนึ่งของโลกแลวยังมีความสัมพันธสอดคลอง
ไปกับระบบโลกดวย ในการดําเนินชีวิตของมนุษยตองมีปฏิสัมพันธและมิตรภาพกับเพ่ือนมนุษย
ดวยกันเองดวย ปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่งของมนุษยก็คือ ปญหาจริยธรรม กลาวคือ หลักการ
ปฏิบัติตนเองและหลักการปฏิบัติตอคนอ่ืน เพราะมนุษยเปนสัตวสังคมมีการดําเนินวิถีชีวิตและรวม
กิจกรรมทางสังคมรวมกัน มีการกระทําตอกัน มีสติปญญา ความรูสึก สํานึก ท่ีแตกตางกันในสภาพ
สังคมสวนรวม 
 มนุษยไมสามารถจะเขาถึงความจริงทางศาสนาไดดวยจินตนาการ หรือการกระทําอยาง
ใดอยางหนึ่งโดยปราศจากอุปกรณคือ ความรูและศรัทธาอันเปนองคประกอบท่ีทําใหเกิด
ประสบการณศาสนาหรือการเขาถึงความเปนหนึ่งเดียวกันระหวางจิตกับสัจธรรมนั้น ความรูชวยให
มนุษยเขาถึงความจริงนั้นไดอยางรวดเร็วและไมผิดพลาด ประสบการณและความรูชวยทําใหการ
เขาถึงความจริงนั้นมีความหมายและทําใหผูมีความรูและประสบการณนั้นไดรับความสุขในระดับ
ตางๆ การคนควาหาสัจธรรมเพ่ือใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขนั้นเปนเรื่องท่ีมีมาต้ังแตครั้งโบราณ
กาล เนื่องจากมนุษยมีความพิศวงสงสัยเก่ียวกับสรรพสิ่งท้ังหลายในโลกนี้ท้ังในเรื่องท่ีเปนรูปธรรม
และนามธรรมมาชานานแลว บรรดาปราชญในแตละยุคท่ีผานมา จึงไดพยายามคิดคนเพ่ือแสวงหา
คําตอบท่ีเปนขอเท็จจริงใหแกขอสงสัยหรือปญหานานาชนิดมาโดยตลอด ขณะเดียวกันก็มีลัทธิ 
ศาสนา และความเชื่อถือในรูปแบบตางๆ เกิดข้ึนเปนอันมาก เพ่ือมนุษยจะไดยึดถือเปนแนวทาง
ดําเนินวิถีชีวิตใหหลุดพนจากความทุกขและอยูรวมกันในสังคมโลกไดอยางมีสันติสุข๑  
 ระบบความเชื่อ พิธีกรรมและศาสนา เปนวัฒนธรรมท่ีมนุษยในทุกสังคมจะตองมี ไมวาจะ
เปนสังคมท่ีเจริญหรือไมเจริญ สังคมท่ีมีตัวอักษรใชหรือไมมีตัวอักษรใช สังคมลาสัตว สังคม
เกษตรกรรม หรือแมแตสังคมอุตสาหกรรมก็จะตองมีสถาบันความเชื่อและศาสนา เพราะมนุษยไมวา

                                                           
๑สุชาติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร,  เทคนิคและประสบการณงานวิจัยทางการศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพบริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๘๐. 
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จะอยูในสังคมใด ระดับใด ยอมตองเผชิญกับภาวะท่ีไมสบายใจ ภาวะท่ีจิตใจไมม่ันคงรูสึกวาตอง
เสี่ยงและไมม่ันใจในอนาคต เม่ือถึงเวลานั้นพิธีกรรมและศาสนาก็จะชวย “บําบัดรักษา” จิตใจใหคน
ผูนั้น ดังนั้น ระบบความเชื่อและศาสนาเปนระบบทางสังคมระบบหนึ่ ง ซ่ึงยอมจะตองมี
ความสัมพันธกับระบบอ่ืนๆ ในสังคม เชน ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา ในเม่ือ
ระบบความเชื่อและศาสนาเปนวัฒนธรรมซ่ึงมีธรรมชาติท่ีจะเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนตัวเองไปตาม
สถานการณ สิ่งแวดลอม และความตองการของสังคมในแตละยุคสมัย ระบบความเชื่อศาสนาระบบ
หนึ่งอาจตองปรับตัวใหผสมผสานกลมกลืนกับระบบความเชื่อศาสนาระบบอ่ืนๆ ท่ีมีอยูในสังคม
นั้นๆ๒ 
 อดีตท่ีผานมานั้นสังคมไทยใชสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาอันไดแกโรงเรียน 
ทําหนาท่ีในการอบรมสั่งสอนใหคนในสังคมเปนคนดี เม่ือออกไปดําเนินชีวิตในสังคมก็จะเปนคนท่ีมี
คุณภาพ แตอยางไรก็ตามตองยอมรับกันวาชีวิตของคนท่ีจะตองปะทะสัมพันธกับสังคมภายนอกนั้น 
ใชเวลาสวนใหญอยูนอกระบบโรงเรียนมากกวาท่ีจะอยูในระบบโรงเรียน จึงตองอาศัยกระบวนการท่ี
เรียกวาการเรียนรูตามอัธยาศัยหรือการเรียนรูตลอดชีวิต ดังนั้นชุมชนจึงตองเรียนรูอยูตลอดเวลา 
ไมใชการเรียนรูเฉพาะในสวนท่ีเปนตําราหรือเอกสาร 
 จากหองเรียนเทานั้น แตหากจะตองเรียนรู ท่ีจะมีชีวิตท่ีดีงามอยูในสังคมไดอยาง
สอดคลองและกลมกลืนกับวิถีชุมชน เพราะชีวิตท่ีดีคือชีวิตท่ีมีการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มี
การฝกฝนพัฒนาไปดวย๓ 
 ในสังคมปจจุบัน อํานาจอิทธิพลบทบาทของศาสนาตอมนุษยและสังคมดูเหมือนจะลด
นอยถอยลง (Secularization) แตมนุษยก็พยายามทําความเขาใจวิเคราะหอธิบายศาสนาอยาง
ลึกซ้ึงตอเนื่อง พยายามศึกษาคนควาตนกําเนิดและวิวัฒนาการมนุษยกับศาสนา ดูเหมือนวาเปน
เรื่องยากลําบากและยังหาขอยุติไมได เพราะแตละศาสนาก็มีตนกําเนิดและความเปนมาไม
เหมือนกัน จึงมีแบบลักษณะศาสนาแตกตางกันออกไป ปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมท่ัว
โลกอยางหนึ่งคือ มนุษยมีระบบความคิดความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติท่ีแตกตางกันออกไป 
เพราะปจจัยพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมอันไมเหมือนกัน มนุษยกับศาสนาเห็นไดวาเปน
ปรากฏการณทางสังคมอยางหนึ่ง มนุษยเปนสัตวสังคมประเภทหนึ่งสวนศาสนาเปนหลักพยายาม
บอกอธิบายปรากฏการณสังคมท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง  
 พระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรูหลักธรรมท่ีสําคัญของการปฏิบัติในการดําเนินวิถีชีวิตของ
มนุษยโลก ท่ีเปนหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ไดประทานหลักพุทธปรัชญาเก่ียวกับสังคมไวใหแก
มวลมนุษยเปนเวลา ๒,๖๐๐ ป (พุทธชยันตี) นับเปนความโชคดีของชีวิตท่ีเราเกิดมาเปนชาวพุทธ 
และไดประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา แมพระองคจะทรงดับขันธ
                                                           

๒มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย, (นนทบุรี : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕), หนา ๕. 

๓พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภา), ๒๕๔๔, หนา 
๓๔๖. 
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ปรินิพพานไปแลวเนิ่นนาน แตพระธรรมของพระองคท่ีเราต้ังใจหม่ันประพฤติปฏิบัติยังคงหลอเลี้ยง
วิถีชีวิตของเราใหประสบแตความสุข ความเจริญเรื่อยมา  
 พระพุทธศาสนานั้นมีบทบาทเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทย และพระพุทธศาสนาเปนท่ี
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทย โดยทางประเพณีวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง หลักธรรม
สําคัญของชาวพุทธท่ีใชในการดําเนินชีวิต เราสามารถพิจารณาไดใน ๓ ดาน คือ ๑) สภาวธรรม 
หรือเปน สัจธรรมตามธรรมชาติ เชนท่ีพระพุทธศาสนาสอนวาสิ่งท้ังหลายไมเท่ียง เปนทุกข เปน
อนัตตา ๒) จริยธรรม คือหลักธรรมท่ีเก่ียวกับแนวทางความประพฤติปฏิบัติหรือหลักดําเนินชีวิต  
๓) บัญญัติธรรม คือสิ่งท่ีสังคมมนุษยไดตกลงสรางข้ึนมาเพ่ือใหจริยธรรมและศีลธรรมนั้นเกิดข้ึนใน
สังคม  
 อยางไรก็ตามเราจะเห็นวาผูท่ีเชื่อและดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา
โดยมากนั้นจะเชื่อเรื่องจิต นรก สวรรค นิพพาน แตก็มีอยูบางท่ีปฏิเสธหรือไมสนใจ เนื่องจากเปนสิ่ง
ท่ีมองไมเห็นจับตองไมได โลกนี้นอกจากสิ่งท่ีเรารูและเราเชื่อแลว ยังมีอีกหลายสิ่งท่ีเราไมเคยรูไม
เคยเห็น ฉะนั้นสิ่งท่ีเราไมเคยรูไมเคยเห็นแลวเราจะปฏิเสธวาไมมี ก็คงเปนสิ่งท่ีไมเหมาะสมนัก
สําหรับผูมีความคิด มีสติปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูศึกษาปรัชญาทางพุทธศาสนา จึงควรท่ีจะ
คนควา หาเหตุผลและปฏิบัติ เพ่ือพิสูจนความจริงดวยตนเอง มากกวาการยอมรับหรือปฏิเสธดวย
เหตุผลท่ีไมสมเหตุสมผลนัก ดังปรากฏในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาตร เรื่องกาลามสูตรท่ีพระพุทธเจา
สอนใหบุคคลใชเหตุผลพิสูจนทดลองหาประสบการณดวยตนเองกอน และไมควรดวนเชื่อหรือ
ยอมรับสิ่งใดๆ วาจริงหรือเท็จ๔   
 พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีมุงเนนใหศาสนิกเขาใจหลักอันเปนความจริงอยางยิ่งของ
ชีวิตอันพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรูแลว มีเหตุผลสอดคลองกับกระบวนการของชีวิต 
ท้ังนี้เพ่ือความไมประมาทความรูเทาทันในทุกสถานการณท่ีเกิดข้ึนใชสติปญญา มุงสูอุดมการณของ
ชีวิตคืออิสรภาพความสวางของปญญา ความสงบ สันติของจิตใจและความบริสุทธิ์สะอาดทางกาย 
จิตใจอันเจริญในวิถีชีวิตอยางแทจริง๕   
 ในการแสวงหาทิศทางและแนวความคิดใหมๆ เพ่ือแกปญหาของโลก คนหรือปญญาชน
เพ่ือเปนหลักยึดเหนี่ยวในการดําเนินวิถีชีวิตในประเทศที่พัฒนาแลวจํานวนหนึ่ง ก็ไดหันมาสนใจ
พระพุทธศาสนา๖ การศึกษาหลักธรรมพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีเปนรากฐานและเปนองคประกอบ
ของสังคมและวัฒนธรรมไทย หรือพระพุทธศาสนาในแงท่ีกลมกลืนประสมประสานกับองคประกอบ

                                                           
๔วิโรจ นาคชาตรี,  พุทธปรัชญาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง), 

๒๕๕๐, หนา ๑๐๙. 
๕สุมน อมรวิวัฒน,  หลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแหงพุทธธรรม , (นนทบุรี : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), ๒๕๔๔, หนา  ๑๔. 
๖มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา , 

(กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด นวสาสนการพิมพ), ๒๕๕๑, หนา ๔ 
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อ่ืนในสังคมไทย อันเปนการเขาไปหาคําสอนเดิม สูตัวเนื้อหา ความคิด หลักธรรม รวมท้ังขอปฏิบัติท่ี
แทจริง 
 ลพบุ รี เปนเมืองหนึ่ ง ท่ี มีประวั ติศาสตรความเปนมายาวนานนับต้ังแตสมัยกอน
ประวัติศาสตร ผานยุคสมัยตางๆ จนถึงรัตนโกสินทรในปจจุบัน ระยะเวลายาวนานท่ีผานมานั้นบาง
เวลาก็มีสภาพเปนเมืองอิสระ บางยุคสมัยลพบุรีมีความเจริญรุงเรือง แตบางสมัยก็ถูกทอดท้ิงใหซบ
เซา อยางไรก็ตามถือไดวาลพบุรีเปนเมืองสําคัญเมืองหนึ่งในประวัติศาสตรของไทย กลาวคือ เคย
เปนเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเมือง ศิลปวัฒนธรรม และศาสนาท่ีอยูในฐานะเปนท้ังผูรับและ
ผูเผยแพรอารยธรรม๗ สภาพการณจากอดีตมุงสูปจจุบันเมืองลพบุรีมีสภาพการพัฒนาท่ีผานมาได
เปลี่ยนสภาพการดําเนินวิถีชีวิตของชาวลพบุรีโดยเนนเฉพาะท่ีสถาบันทางศาสนาท่ีมีอิทธิพลตอ
สภาพสังคมและความสัมพันธตอวิถีชีวิตของคนในภาพรวม ศาสนาท่ีประชาชนในจังหวัดลพบุรีนับ
ถือมีศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลามและศาสนาฮินดู แตประชาชนรอยละ ๙๙.๔๕ นับถือ
ศาสนาพุทธ  
 ถาจะพิจารณาดวยการถามวาแตกอนนี้พุทธศาสนามีหนาท่ีบทบาทอยางไร และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมทําใหพุทธศาสนาตองปรับเปลี่ยนรูปแบบและบทบาทอยางไรตอ
สังคมชุมชนในเขตเมืองลพบุรี คงจะตอบเปนแนวกวางๆ ไดวา เทาท่ีแลวมาพุทธศาสนามีหนาท่ีใน
การตอบสนองความตองการระดับบุคคล ชวยใหคนคลายทุกข และหาความหมายใหกับชีวิตโดยการ
เขาใจพระธรรมคําสอน สวนในระดับสังคมชุมชนสถาบันทางพระพุทธศาสนาเปนองคกรทางสังคมท่ี
ชวยในการจัดระเบียบสังคมในชุมชน โดยการกําหนดบรรทัดฐาน ศีลธรรมและพิธีกรรมตางๆ 
ทางดานวัฒนธรรมรวมท้ังวิถีในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธ โดยชวยกําหนดคานิยม โลกทัศน เพ่ือ
กําหนดการตอบสนองความตองการหลักยึดเหนี่ยวใหความม่ันคงในชีวิต และชวยใหชีวิตมี
ความหมาย 
 ดวยเหตุดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีศึกษาสภาพปญหาการดําเนินชีวิตตาม
วิถีสังคมชาวพุทธตามหลักธรรมของพุทธศาสนาในชุมชนท้ัง ๒๖ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
เพ่ือหารูปแบบการพัฒนาใหเปนคนดีตามกรอบหลักการทางวิถีพุทธ เราสามารถนําเอาหลักธรรมไป
โยงเขากันไดโดยใชสมาชิกของชุมชนซ่ึงเปนตัวจักรสําคัญ เพราะเชื่อวาหนวยการปกครองท่ีเล็กท่ีสุด
และใกลชิดกับการดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชนมากท่ีสุด กลาวไดวานับต้ังแตแรกเกิดจวบ
จนกระท่ังสิ้นอายุขัยเลยทีเดียว โดยชุมชนมีกิจกรรมทางสังคมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
ตลอดเวลา เพราะการศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหชีวิตเขาถึงเสรีภาพ คือทําใหชีวิตหลุดพนจาก
อํานาจครอบงําของปจจัยภายนอกใหมากท่ีสุดและมีความเปนใหญในตัวในการจะกําหนดความ
เปนอยูของตนเองโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหมากท่ีสุด 
 

                                                           
๗กระทรวงศึกษาธิการ, ลพบุรีธานีแหงอารยธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพองคการคาของคุรุสภา), 

๒๕๔๔, หนา ๑. 
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๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดมุงเนนศึกษาในประเด็นสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตตามวิถีสังคม
ชาวพุทธ : กรณีศึกษาการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังนี้ 
 ๑. เพ่ือศึกษาวิจัยสภาพปญหาในการดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
ของ สมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 ๒. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตของชุมชนตามวิถีสังคมชาวพุทธท่ีสอดคลอง
กับบริบทของสังคมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
 
๓. ขอบเขตในการวิจัย 
 การวิจัยปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตตามวิถีสังคมชาวพุทธ : กรณีศึกษาการดําเนินชีวิต
ตามหลักพุทธศาสนาของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี การวิจัยใชท้ังการใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Methodology) การวิจัยโดยนําขอดีและ
ขอเดนของการวิจัยท้ัง ๒ รูปแบบมาผนวกรวมกัน๘ การวิจัยผสมผสานจึงมีความทาทายแฝงอยูไมวา
จะเปนทักษะการวิจัยของนักวิจัยท่ีจะตองใชมากยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองวางแผนรูปแบบใหเหมาะสม
กับวัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยไว ๓ ดาน คือ 
 ๑. ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาในประเด็นสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตตามวิถีสังคมชาว
พุทธ : กรณีศึกษาการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี ซ่ึงหมายถึงสังคมท่ีมีการนําหลักธรรมคําสั่งสอนข้ันพ้ืนฐานของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ โดย
ผูวิจัยกําหนดเนื้อหาจากหลักธรรมใน “ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมท่ีดีงาม” ของพระธรรมปฎก 
(ป.อ.ปยุตโต) เปนกรอบในการคิด  โดยเฉพาะหมวดธรรมในบทนํา คือ คนสมบูรณแบบ (สมาชิกท่ีดี
ของมนุษยชาติ) หมวดท่ี ๑ หลักธรรมวาคนกับสังคม (ไมรวมคนกับผูนํารัฐ) และหมวดท่ี ๒ คนกับ
ชีวิต มาใชเปนแนวทางการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 ๒. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 ผูวิจัยทําการศึกษากับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยเนนท่ีกลุมตัวอยางคือ
หัวหนาครัวเรือนในชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรีท้ัง ๒๖ ชุมชน เปนตัวแทนกลุมประชากรท่ีศึกษา 
 ๓. ขอบเขตดานระยะเวลา 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยกําหนดระยะเวลาในการเก็บรวมรวมขอมูล ศึกษา 
วิเคราะหโดยใชระเบียบวิธีวิจัย โดยใชระยะเวลา ๑๔ เดือน โดยเริ่มต้ังแต สิงหาคม ๒๕๕๗ – 
กันยายน ๒๕๕๘ 

                                                           
๘Creswell, J.W,  Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods 

Approaches, 2nd edition, (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2013), p.45. 
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๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๑. ประชากรเปาหมาย (N) ท่ีศึกษา คือ ประชากรเปาหมายท่ีศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ประกอบดวยหัวหนาครัวเรือนท่ีอาศัยอยูในชุมชน ๒๖ ชุมชนของเทศบาลเมืองลพบุรี ครัวเรือนละ 
๑ คน ซ่ึงอาศัยอยูในชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรีเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป ซ่ึงมีจํานวนครัวเรือน
ท้ังสิ้น ๕,๗๖๖ ครัวเรือน 
 ๒. กลุมตัวอยาง (n) ผูวิจัยเลือกลุมตัวอยางแบบไมเปนทางการ โดยวิธีการสุมตัวอยาง
แบบ Purposive selection เปนการเลือกตัวอยางท่ีเจาะจงเพ่ือใหเหมาะสมกับปญหาในการวิจัย
ในครั้งนี้  ประชากรเปาหมายไดแกหัวหนาครัวเรือน จํานวน ๕,๗๖๖ ครัวเรือน คัดเลือกขนาดของ
กลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan)๙ เม่ือไดกลุมตัวอยางท้ัง
หมดแลวจากสูตรดังกลาวนํามาดําเนินการกระจายขนาดของประชากรตัวอยางเพ่ือทําการสุม
ตัวอยาง โดยแบงตามสัดสวนของจํานวนหลังคาเรือนในแตละชุมชนของพ้ืนท่ีศึกษา (Sampling 
With Probability Proportional to Size: PPS) กลาวคือ กลุมท่ีจํานวนครัวเรือนมาก จะมีโอกาส
ถูกสุมไดมากกวากลุมท่ีมีจํานวนครัวเรือนนอย ซ่ึงสูตรในการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง (n) ของ
เครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) คือ 
 

 

 
เม่ือ  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง  

N = จํานวนประชากรเปาหมาย ๔,๗๖๖ ครัวเรือน 
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได  

X 2 = คาไคสแควรท่ี df เทากับ ๑ และระดับความเชื่อม่ัน ๙๕% (
๒
=๓.๘๔๑)  

p = สัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร (ถาไมทราบใหกําหนด p = ๐.๕) 

 

แทนคาลงในสูตร  n    =            ๓.๘๔๑ x ๕,๗๖๖ x ๐.๕ x ๐.๙๕ 
     (๐.๕)๒ x (๕,๗๖๖ – ๑) + ๓.๘๔๑ x ๐.๕ x ๐.๕ 
           =            ๓๖๐.๓๒๘๑ 

                                                           
๙ธานินทร ศิลปจารุ , การวิจัยและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS และ AMOS, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร พริ้นติ้ง แมสโปรดักส จํากัด, ๒๕๕๕), หนา ๔๘. 

สูตร           n        =                      X 2 Np (1 - p)     

                                      e2 (N - 1) + X 2 p (1 - p) 
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 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนสมาชิกชุมชนท่ีเปนหัวหนาครัวเรือนซ่ึงอาศัยอยูใน
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จํานวน ๒๖ ชุมชน จํานวนครัวเรือน ๔,๗๖๖ 
ครัวเรือนไดกลุมตัวอยาง ๓๖๐.๓๒๕๑ คน เพ่ือใหการวิจัยในครั้งนี้ลงตัวตามสถิติและสะดวกในการ
คํานวณตัวเลขของกลุมตัวอยางจากจํานวนครัวเรือน ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัยให
มากกวาจํานวนการสุมท่ีได ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางเปนหัวหนาครัวเรือน จํานวน ๓๖๐ ครัวเรือน   
การกําหนดชวงคะแนนเฉลี่ยโดยใชเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยผูวิจัยไดกําหนด
น้ําหนักคะแนนในการแบงชั้น (Class Interval) ๕ ระดับ ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย  ๔.๒๑ – ๕.๐๐ ระดับการปฏิบัติไมไดระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย  ๓.๔๑ – ๔.๒๐ ระดับการปฏิบัติไมไดระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  ๒.๖๑ – ๓.๔๐ ระดับการปฏิบัติไมไดระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  ๑.๘๑ – ๒.๖๐ ระดับการปฏิบัติไมไดระดับนอย 
 คะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๘๐ ระดับการปฏิบัติไมไดนอยท่ีสุด 

จํานวนและรอยละในการเขารวมกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมของชุมชน 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

๑. กิจกรรมทางศาสนา 
     -  ทุกครั้งท่ีมีกิจกรรม 
     -  เกือบทุกครั้ง 
     -  นานๆ ครั้ง 
๒. กิจกรรมของชุมชน 
     -  ทุกครั้งท่ีมีกิจกรรม 
     -  เกือบทุกครั้ง 
     -  นานๆ ครั้ง 

 
๕๒ 

๑๔๖ 
๑๖๒ 

 
๕๘ 

๑๑๙ 
๑๘๓ 

 
๑๖.๑ 
๓๓.๑ 
๕๐.๘ 

 
๑๖.๑ 
๓๓.๑ 
๕๐.๘ 

รวม ๓๖๐ ๑๐๐.๐ 
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ปญหากลุมท่ี ๑ ปญหาดานการครองตนเพ่ือความสุขในชีวิต 

ปญหาดานการครองตนเพ่ือความสุขในชีวิต อันดับ 
๑. การรูจักแยกแยะสิ่งดีชั่วโดยเฉพาะการคบคน รูจักคบคนดี ไมคบคนท่ีชักนําไปในทาง
เสื่อมเสีย ๑ 

๒. การใชหลักเหตุผลในการดําเนินชีวิต ไมหลงใหลในสิ่งยั่วยุตางๆ ไมวาจะเปนยาเสพติด
หรือพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมทางเพศสัมพันธ ๒ 

๓. การมีปญญารูเทาทันความจริง ไมหวั่นไหวหรือถูกครอบงําดวยสิ่งที่เปนอบายมุขหรือชัก
นําไปในทางเสื่อมเสียตางๆ ๓ 

 

 อภิปรายผลสําหรับปญหา กลุม ๑ ปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดจากการวิเคราะห ไดแก ปญหา
ดานการครองตนเพ่ือความสุขในชีวิต โดยสภาพปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีคนในสังคมท่ีไมสามารถ
ดําเนินวิถีชีวิตตามหลักคําสอนของพุทธศาสนาได คือ การรูจักแยกแยะสิ่งดีชั่วโดยเฉพาะการคบคน 
รูจักคบคนดี ไมคบคนท่ีชักนําไปในทางเสื่อมเสีย ปญหารองลงมา คือ การใชหลักเหตุผลในการ
ดําเนินชีวิตไมหลงใหลในสิ่งย่ัวยุตางๆ ไมวาจะเปนยาเสพติดหรือพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมทาง
เพศสัมพันธ และการมีปญญารูเทาทันความจริง ไมหวั่นไหวหรือถูกครอบงําดวยสิ่งท่ีเปนอบายมุข
หรือชักนําไปในทางเสื่อมเสียตางๆ  

ปญหากลุม ๒ ปญหาคุณธรรมในการครองตน 

ปญหาคุณธรรมในการครองตน อันดับ 

๑. แสดงไมตรีและหวังดีตอเพ่ือนรวมชุมชน ชวยบอกแจงสิ่งท่ีเปนประโยชนตอ
ชุมชน 

๑ 

๒. มีความประพฤติสุจริตดีงาม เคารพรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ๒ 

๓. มีความแกลวกลาม่ันใจและยึดม่ันในความโปรงใสของตนเอง โดยไมหลงใหลไป
กับอามิสสินจางหรือการไดมาในทรัพยสิน หรือผลประโยชนอันไมบังควร 

๓ 

 

อภิปรายผลสําหรับปญหาในกลุมท่ี ๒ ซ่ึงเปนปญหาท่ีมีความสําคัญรองลงมา พบวา เปน
ปญหาเก่ียวกับคุณธรรมในการครองตน โดยสภาพปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีคนในสังคมท่ีไมสามารถ



119วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 

ดําเนินวิถีชีวิตตามหลักคําสอนของพุทธศาสนาได คือ การแสดงไมตรีและหวังดีตอเพ่ือนรวมชุมชน 
ชวยบอกแจงสิ่งท่ีเปนประโยชนตอชุมชน ปญหารองลงมาลําดับสอง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม 
เคารพรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และปญหาลําดับสาม คือ มีความแกลวกลาม่ันใจและยึดม่ัน
ในความโปรงใสของตนเอง โดยไมหลงใหลไปกับอามิสสินจางหรือการไดมาในทรัพยสิน หรือ
ผลประโยชนอันไมบังควร  

จากผลลัพธท่ีไดโดยวิธี PCA แปลผลลัพธท่ีได  
 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สภาพการดําเนินชีวิต คาเฉล่ีย S.D 

๑. การทําตนใหเปนอิสระ หลุดพน เปนนายเหนือโภคทรัพย ๒.๖๔๑๖ ๑.๒๐๒๑ 

๒. ทําการโดยใชปญญา สุภาพ ไมด้ือดาน ยินดีรับฟงผูอ่ืน เสง่ียมงาม 
รักความประณีต สะอาด เรียบรอย พูดจานาฟง ท้ังกาย ก็ออนโยน  
ไมหยาบคาย 

๒.๖๐๐๐ ๑.๓๑๖๗ 

๓. การไมคบชูสูหา มัวหมกมุนในเพศ ประพฤติดี มีวินัยต้ังอยูใน  ศีล 
๕     

๒.๒๕๐๐ ๑.๓๔๐๙ 

 

 อภิปรายผลจากคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา รายการท่ีมีคาเฉล่ียเปน
ปญหา/ปฏิบัติไมไดมากท่ีสุด คือ การทําตนใหเปนอิสระ หลุดพน เปนนายเหนือโภคทรัพย X  
(๒.๖๔๑๖) รองลงมา คือ ทําการโดยใชปญญา สุภาพ ไมด้ือดาน ยินดีรับฟงผูอ่ืน เสง่ียมงาม รัก
ความประณีต สะอาด เรียบรอย พูดจานาฟง ท้ังกายก็ออนโยนไมหยาบคาย X  (๒.๖๐๐๐) และ
นอยท่ีสุด คือ การไมคบชูสูหา มัวหมกมุนในเพศ ประพฤติดี มีวินัย ต้ังอยูในศีล ๕ X  (๒.๒๕๐๐) 

ผลการวิจัยโดยการวิเคราะหปจจัย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตตามวิถีสังคมชาว
พุทธ : กรณีศึกษาการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี ประกอบดวย ๒ ปจจัย คือ ปญหาการครองตนเพ่ือความสุขในชีวิต ประกอบดวยตัวแปร ๑๘ 
ตัว ซ่ึงมีคาน้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง ๐.๗๖๖ ถึง ๐.๕๗๑ มีคา Eigen values = ๒๐.๒๘๒ 
คารอยละของความแปรปรวนท่ีอธิบายไดดวยปจจัยท่ี ๑ = ๖๗.๖๐๖ ปจจัยนี้จึงมีความสําคัญเปน
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อันดับท่ี ๑ และปจจัยท่ี ๒ เรียกวาปญหาคุณธรรมในการครองตน ประกอบดวยตัวแปร ๑๒ ตัว ซ่ึง
มีคาน้ําหนักตัวแปรในปจจัยอยูระหวาง ๐.๗๙๖ ถึง ๐.๖๐๙ มีคา Eigen values = ๑.๑๗๐ คารอย
ละของความแปรปรวนท่ีอธิบายไดดวยปจจัยท่ี ๒ = ๓.๘๙๘ ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับท่ี ๒   
 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ จาการสัมภาษณเจาะลึก ผูวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 จากขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณเจาะลึกกลุมตัวอยางท่ีกําหนดในการวิจัยครั้งนี้ พบวา 
การปฏิบัติตามหลักธรรมและพิธีกรรมทางศาสนาเปนสัญลักษณท่ีตอกย้ําคุณคาทางวัฒนธรรมท่ี
แสดงออกโดยการกระทําและในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ซ่ึง
สามารถสะทอนใหเห็นการดําเนินชีวิตความเปนอยู รวมถึงความคิดเห็นความรูสึกของสมาชิกใน
ชุมชน ผลการวิจัยไดคนพบสภาพปญหาทางสังคมในระดับพ้ืนฐานวาการดําเนินชีวิตของสมาชิก
ชุมชนอยูในระดับคอนขางตํ่ากวาคุณภาพชีวิตไมวาปจจัยทางการศึกษา การประกอบอาชีพ และ
โอกาสการรวมกิจกรรมทางศาสนา การมีคานิยมท่ีใหความสําคัญกับวัตถุ การมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควร และเยาวชนม่ัวสุม เปนปจจัยสรุปความสัมพันธระหวางหลักธรรมความเชื่อทางศาสนากับ
จริยธรรมของพฤติกรรมสมาชิกในชุมชน องคความรูจากการวิจัยสรุปไดวาศาสนาไดมีสวนเก่ียวของ
ในการกําหนดคานิยม โลกทัศน และประเพณีตางๆ ในชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรีท้ัง ๒๖ ชุมชน และ
หลักธรรมทางศาสนามีสวนในการกําหนดบรรทัดฐานทางสังคมดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรทัดฐาน
ท่ีเปนวิถีชาวบาน จารีตประเพณีหรือหลักธรรม     
 
๕. ขอเสนอแนะ 
 ๑. ขอคนพบจากการวิจัยในครั้งนี้ พบวา กิจกรรมดานตางๆ ทางศาสนา โดยเฉพาะใน
ดานพิธีกรรม ทางชุมชนยังใชประโยชนไมเต็มท่ีตามศักยภาพท่ีควรเปน ดังนั้นทางสํานักงานเทศบาล
เมืองลพบุรี และชุมชนท้ัง ๒๖ ชุมชน ควรรวมมือการศึกษาแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรม 
ประเพณีทางศาสนาใหเกิดคุณคามากข้ึน 
 ๒. ควรมีระบบการประชาสัมพันธ การสื่อสาร ขาวสารใหกับชุมชนเพ่ือการกระจาย
ขอมูลขาวสารของกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมทางศาสนา เพ่ือกระตุนใหประชาชนใน
ชุมชนต้ืนตัวเพ่ือการเขาถึงหลักธรรมทางศาสนาในการดําเนินชีวิต 
 ๓. ประเด็นสําคัญอันดับแรกๆ คือ ปญหาสภาพทางสังคมของชุมชน โดยเฉพาะประเด็น
ปญหาวัยรุน ควรมีหนวยงานและองคการตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ใหความสําคัญและตระหนัก
เห็นถึงปญหาเหลานี้โดยเรงดวน ควรจัดใหมีกิจกรรม/โครงการตางๆ ท่ีจะเขามาสนับสนุน/แกปญหา
ของชุมชนและทองถ่ิน ควรรวมตัวเปนเครือขายในองคการดังกลาวเกาะติดสถานการณ หรือการ
จัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน ชมรมเยาวชนสีขาว เปนตน  
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 ๑. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ มีเกณฑเลือกพ้ืนท่ีโดยใชเกณฑท่ีเปนพ้ืนท่ีขนาดกลาง และ
มีความใกลชิดกับพุทธศาสนา ทําใหการวิจัยเชิงคุณภาพพบปญหาท่ีเกิดข้ึนมาก ดังนั้นควรมีการวิจัย
ในลักษณะดังกลาวในสภาพสังคมท่ีมีสภาพปญหาท่ีคอนขางรุนแรงและมีความเรงดวนในการแกไข
ปญหา 
 ๒. หลักธรรมคําสอนจากธรรมนูญชีวิตของพระธรรมปฎกเปนสิ่งท่ีดีงาม และเปน
หลักธรรมท่ีสามารถนํามาใชปฏิบัติไดจริง ดังนั้นควรมีการใชกระบวนการมีสวนรวมการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการนําหลักธรรมดังกลาว มาใชเต็มรูปแบบในชุมชนท่ีมีขนาดใหญกวา
และมีความซับซอนทางสังคมมากกวา 
 ๓. ระยะเวลาในการวิจัยควรใชการวิจัยในลักษณะตอเนื่อง เพราะระบบการทํางานใน
ลักษณะการจัดการ การดําเนินชีวิตตามวิถีชุมชนชาวพุทธตองอาศัยระยะเวลาพอประมาณ และ
กระบวนการท่ีมากกวาท่ีจะใหการวิจัยสําเร็จสมบูรณไดในระยะเวลาเพียงแค ๑ ป 
 ๔. ควรมีการนําโปรแกรมอ่ืนๆ เชน โปรแกรม Mplus มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับการ
วิเคราะหดวยโปรแกรม LISREL เพ่ือดูประสิทธิภาพในการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธเชิงเง่ือนไข 
โดยการวิเคราะหกลุมพหุของแตละโปรแกรมวามีความแตกตางกันอยางไร 
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แนวทางนโยบายการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย               
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บทคัดยอ 
 บทความวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ๒) 
ศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ๓) ศึกษาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ๔) สรางแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัย คือ บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย จํานวน ๑๒ แหง การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ใชเกณฑ ๒๐ คนตอ ๑ ตัวแปร ใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ สวนผูใหขอมูลเปนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบดวย ขาราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย รวมเปน ๕๔๐ คน เครื่องมือท่ีใชในเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย (๑) แบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับ และแบบสอบถามตามเกณฑรูบริค วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณนาและการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (๒) การสัมภาษณเชิงลึก ประชากรเปาหมาย ไดแก 
ผูทรงคุณวุฒิ และบุคคลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ จํานวน ๒๐ คน 
โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา การสราง
รูปแบบและยืนยันรูปแบบการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยนํารูปแบบการพัฒนามาทําการยืนยันดวยวิธีการ
ยืนยันจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๒๔ คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และปรับปรุงรูปแบบ
การพัฒนาใหสมบูรณข้ึน  
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        ผลการวิจัย  พบวา   
 

  ๑. ประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
เปนรายมิติพบวา อยูในระดับปานกลางทุกมิติ 
  ๒.ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะ
บุคลากรสายวิชาการพบวา อยูในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับดังนี้ ดานโครงสรางองคการแบบ
รูปแบบการแบงงานกันทํา ดานบุคลากรมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ดานโครงสรางองคการแบบ
วัตถุประสงคหลัก ดานวัฒนธรรมองคการแบบเนนพันธกิจ ดานการพัฒนาองคการ ดานโครงสราง
องคการแบบชวงของการควบคุม และดานบุคลากรมีการบูรณาการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
ตามลําดับ 
  ๓. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมากท่ีสุด ไดแก โครงสราง
องคการแบบชวงของการควบคุม (๐.๘๒๙) วัฒนธรรมองคการแบบเนนพันธกิจ (๐.๓๙๘) การศึกษา 
(๐.๓๗๐)  บุคลากรมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (๐.๓๒๕)  โครงสรางองคการแบบภาระหนาท่ีท่ีโดดเดน 
(๐.๑๙๒) โครงสรางองคการแบบประสิทธิภาพการบังคับบัญชา (๐.๑๓๘) โครงสรางองคการแบบ
รูปแบบการแบงงานกันทํา (๐.๑๖๕) บุคลากรมีการบูรณาการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม (๐.๐๕๖) 
การฝกอบรม (๐.๐๔๙) วัฒนธรรมการมีสวนรวม (๐.๐๔๕) การพัฒนาองคการ (๐.๐๓๗) บุคลากรมี
เจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ (-๐.๐๙๘) บุคลากรมีความรูความสามารถ (-๐.๐๔๖) โครงสรางองคการแบบ
วัตถุประสงคหลัก (-๐.๑๓๗) วัฒนธรรมองคการแบบเนนโครงสรางและกฎระเบียบ (-๐.๒๐๓) 
วัฒนธรรมองคการแบบเนนความเปนทางการ (-๐.๒๘๖) และ การพัฒนาบุคลากร (-๐.๘๕๑) 
ตามลําดับ ตัวแปรดังกลาวสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการการพัฒนาขีด
สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการไดรอยละ ๙๗.๒๐ (R๒ = ๐.๙๗๒, F = ๘๕๔.๗๐๔) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 
  ๔. รูปแบบนโยบายการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบดวย นโยบายสงเสริมการพัฒนา
ระดับชาติ นโยบายสงเสริมการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย และนโยบายสงเสริมการพัฒนาตนเอง โดย
มุงสงเสริมผลักดันในเรื่องความตอเนื่องของการนําไปสูการปฏิบัติ การพัฒนาระบบการจัดการ
งบประมาณ การพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร พัฒนาระบบการเรียนรูและการเจริญเติบโตของ
องคกร พัฒนาสงเสริมใหบุคลากรมีการศึกษา และพัฒนาบุคลากรใหมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทํางาน 
 
คําสําคัญ : นโยบาย, การพัฒนา, ขีดสมรรถนะ 
 

ABSTRACT 
 The research were of four objectives: 1) to study the effectiveness of 
developing an academic personnel’s competencies in the northeastern Rajabhat 
university of Thailand 2) to study levels of opinion on influencing factors affecting 
the effectiveness of developing an academic personnel’s competencies in the 
northeastern Rajabhat university of Thailand 3) to analyze the causal factors which 
affected the effectiveness of developing an academic  personnel’s competencies in 
the northeastern Rajabhat university of Thailand  4) to construct a development 
model of the effectiveness of developing an academic personnel’s competencies in 
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the northeastern Rajabhat university of Thailand.  The research sample was 
academic personnel’12 Rajabhat universities in the Northeastern region of Thailand. 
Sample size was specified by the advanced sampling formula; that is, one unit of 
variables was multiplied with not less than 20 samples in the stratification sampling 
format. Data informants were 540 academic personnel consisting of academic 
officials and academic staffs.  The research instrument used for data collection was 
a questionnaire with five rating scale and a questionnaire with the measurable 
standard of Rubric scale.  Statistics used in the data analysis were descriptive 
statistics, Pearson correlation and stepwise Multiple Linear Regression Analysis.  
Besides, in terms of qualitative dimension of the so called mixed research, its other 
tool was an in-depth interview of the 20 purposed experts on the academic 
personnel’s competency; the qualitative data were analyzed by the content 
analysis. For model verification, the model was reviewed by 24 professionals and 
analyzed by descriptive statistics and subsequently adjusted to be reliably better. 
 The findings were as follows: 
 1. The effectiveness of developing academic personnel’s competency in 
the northeastern Rajabhat universities of Thailand, as a whole, was at medium 
mean level. All dimensions of dependent variables were found at medium mean 
level. 
 2. The academic personnel’s attitudes on factors affecting the 
effectiveness of developing academic personnel’s competency in the northeastern 
Rajabhat universities of Thailand, as a whole, was found at the high level; in terms 
of each aspects, the seven elements was found at high mean level in the 
descending order as follows: task - oriented organization structure, personnel’s 
achievement motivation, core purpose - based organization structure, mission 
focused organization culture, organization development, hierarchical controlling- 
focused organization structure and personnel’s ability to integrate technology into 
working respectively.  
 3. A factor affecting development of academic personnel’s competency in 
the northeastern Rajabhat universities of Thailand at the highest mean level was 
hierarchical controlling based organization structure (0.829) mission - oriented 
organization culture (0.398) education (0.370) personnel’s achievement motivation 
(0.325) outstanding task - directed organization structure (0.192) organization 
structure of efficient controlling and commanding (0.138)  task - based organization 
structure (0.165) academic personnel’s efficient ability to integrate technology into 
working (0.056) training and coaching (0.049) participatory culture (0.045) 
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organization development (0.037) positive attitude to career (-0.098) knowledge and 
skills of personnel (-0.046) key purpose – based organization (-0.137)  structure and 
rule - focused organization culture (-0.203) formality - emphasized organization 
culture (-0.286) and personnel development (-0.851) respectively. The possibilities 
variables could explain the variance of the effectiveness of developing an academic 
personnel’s competencies in the northeastern Rajabhat university of Thailand for 
97.20% (R2=0.972, F=854.704) by statistically significant at .05 level. 
 4) The model of development of academic personnel’s competency in the 
northeastern Rajabhat universities of Thailand consisted of 1) national development 
policy, university support and development policy and self –development policy. 
Policies aim to being continuously complemented and emphasize development of 
budgetary management, human resource management, learning organization 
development for further progress. In addition, development as well as support of 
personnel for more education and training and with motives to job - performance 
achievement is realized concretely. 
 
Keyword: Policy, Development, competency 
 
 
๑. บทนํา 
 การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปจจุบัน รวมถึงสภาพการแขงขันอยางรุนแรงทําใหองคกรทุก
แหงตองเผชิญความเสี่ยงท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงเปนผลจากกระแสโลกาภิวัตน  (Globalization) เทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของและแนวโนมทางสังคม องคกรยุคคลาสสิก (Classical Organization) ในศตวรรษท่ี ๒๐ 
ไมสามารถดําเนินการไดดีภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังนี้เนื่องจากโครงสราง 
(Structure) ระบบ (Systems) การปฏิบัติ (Practices) และวัฒนธรรม (Culture) เปนเหตุท่ีทําให
เกิดความลาชาและเปนอุปสรรคทําให ยากตอการเปลี่ยนแปลง๑  อีกท้ังกระแสการปฏิรูปการจัดการ
ภาครัฐไดเกิดการกอตัวและขยายไปยังประเทศตางๆ ทุกภูมิภาค โดยเฉพาะกลุมประเทศสมาชิก
องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ท่ีเปนผูนําในการเปลี่ยนกระบวน
ทัศน (Global Paradigm Shift) ใหการทํางานของภาครัฐคงไวเฉพาะสวนท่ีสําคัญและจําเปน ดังท่ี

                                                                 
๑ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, “องคการและการจัดการ”, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสาร, 

๒๕๔๕), หนา ๓๖. 
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รูจักกันในชื่อแนวคิด การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management : NPM)๒ การดูแล
บุคลากรถือเปนการริเริ่มเพ่ือท่ีจะยกระดับขีดความสามารถของมนุษยเหตุผลท่ีตองมีการพัฒนาเพ่ือ
ชวยเหลือใหทรัพยากรมนุษยมีคุณคามีความสามารถถือเปนการแขงขันขององคกร๓ แนวคิดเก่ียวกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) จึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
องคการใหสามารถเผชิญแรงกดดันหรือขอจํากัดจากสภาพแวดลอมภายนอก และเปนกลไกสําคัญท่ี
ชวยสนับสนุนใหองคกรดําเนินไปสูจุดเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรมท่ีตองการมุงเนนให
ผลลัพธเกิดข้ึนกับตัวพนักงานโดยตรงนั้นแบงออกเปน ๓ สวน คือ การฝกอบรม การศึกษา และการ
พัฒนา๔ การกําหนดสมรรถนะของผูปฏิบัติงานถือวาเปนสิ่งสําคัญมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
มีการสรางแนวทางในการเรียนรูอยางเปนระบบจะชวยสรางองคการไปสูความสําเร็จท่ีตองการได 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency-based Management) เปนท่ี
ยอมรับอยางกวางขวางวาเปนแนวทางการพัฒนาบุคคลท่ีเปนระบบ มีความชัดเจนมีมาตรฐานมุงสู
อนาคต (Future-oriented) และสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง อนาคตเปนสิ่งท่ี
ทายทางสําหรับกรพัฒนาบุคคลจะตองสอดคลองกับเปาหมายขององคการและกลยุทธอ่ืนๆ๕ โดย
ยอมรับวาปจจัยสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพสูงสวนหนึ่งคือ การมีอาจารยท่ีมี
ความรูความสามารถ ประสบการณสวนบุคคล และมีคุณวุฒิสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งตัวแปรดานภาระ
งานสอนของอาจารย และตัวแปรการวิจัยเพ่ือสรางผลงานทางวิชาการของอาจารย นับเปน
องคประกอบสําคัญในการทํานายความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยรัฐ และในมุมมองการทํางานของ
หนวยงานท้ังภาคราชการและเอกชนในประเทศไทย ตามรายงานการประมวลและสังเคราะห
งานวิจัยของ ประทีป จินง่ี๖ ไดสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการทํางาน จํานวน ๒๒๒ เรื่อง ตาม
รายงานพบวาปญหาการทํางานสวนใหญคือ ขาดความรู ความสามารถ ในการทํางานถึงรอยละ 
๒๓.๙๑ รองลงมาคือ ขาดแคลนบุคลากร ขาดการประสานงานท่ีดี บุคลากรไมเอาใจใสในการทํางาน
ขาดความรวมมือ ขาดการติดตามประเมินผลการทํางาน ขาดความเขาใจบทบาทหนาท่ี และขาด
การประชาสัมพันธตามลําดับ ผลงานวิจัยหลายเรื่องมีความสอดคลองกันวาตัวแปรท่ีมีผลตอการ

                                                                 
๒Pollitt, C. and Bouckaert, G, Public Management Reform : a Comparative Analysis : 

New Public Management, Governance and the Neo-Weberian State, (Oxford : Oxford 
University Press, 2011), p. 25. 

๓Kim, D.B., Human Resource Management in Won duck Lee Labor in Korea, (Seoul :  
Korea Labor Institute, 2004), p.84 

๔Swanson, R. A. and Holton, E. F, Foundations of Human Resource Development, 
(San Francisco : Berrett-Koehler, 2001), p. 34. 

๕ทิพาวดี  เมฆสวรรค, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสหัสวรรษใหม”, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน 
ก.พ., ๒๕๕๖), หนา ๗๖. 
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ทํางานคือความรูความสามารถในงานท่ีทํา ความพอใจในงาน เจตคติตองาน แรงจูงใจ ความเขาใจ
ในบทบาทหนาท่ี ความเชื่ออํานาจในตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามลําดับ ดังนั้นการพัฒนา
อาจารยมหาวิทยาลัยจะมีผลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใตองคกรและเปนกุญแจสําคัญ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพของอาจารย อยางไรก็ตามขณะนี้ยังมีการขาดแคลนอาจารยในระดับ
มหาวิทยาลัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซ่ึงสงผลตอการผลิตนักศึกษาและผลิตบัณฑิตคุณภาพ
ตํ่า๗   
 ดังนั้น จึงมีความสนใจท่ีจะวิจัยเรื่อง “แนวทางนโยบายการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ และเพ่ือสรางและยืนยันรูปแบบการพัฒนา
ขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย เพ่ือจะนําไปสูการพัฒนาใหตรงจุดและกอใหเกิดประสิทธิภาพและใหเกิดประสิทธิผล
มากท่ีสุดเพ่ือบรรลุถึงผลลัพธของการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใชสังคมไดอยางยั่งยืนตอไป 
 
๒. วัตถุประสงคการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการพัฒนาขีด
สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 ๒.๔ เพ่ือสรางและยืนยันรูปแบบการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 
๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยออกเปน  ๒  ระยะ  คือ 
 ระยะท่ี ๑ การศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใชการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed 

                                                                 
๗ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, “กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว๑๕ ป 

ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑–๒๕๖๕)”, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๑), หนา ๗๕. 
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Methodology) โดยเริ่มตนจากระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และจบ
ลงดวยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)๘  
 ระยะท่ี ๒ การสรางรูปแบบและยืนยันรูปแบบการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีการยืนยันจาก
ผูเชี่ยวชาญ (Expertise Verified) จํานวน ๒๔ คน๙ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
มาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับ ตามเทคนิคเดลฟาย (The Delphi Technique)๑๐ วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา   
 
๔. ผลการวิจัย 
 ระยะท่ี ๑ ผลการวิเคราะหประสิทธิผลการพัฒนาและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผล
การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของมหา วิทยา ลัยราชภัฏในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ๑. ระดับของประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปนรายมิติพบวา อยูในระดับปานกลางทุกมิติ  
 ๒. ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร
สายวิชาการพบวา อยูในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับดังนี้ ดานโครงสรางองคการแบบรูปแบบการ
แบงงานกันทํา ดานบุคลากรมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดานโครงสรางองคการแบบวัตถุประสงคหลัก ดาน
วัฒนธรรมองคการแบบเนนพันธกิจ ดานการพัฒนาองคการ ดานโครงสรางองคการแบบชวงของการ
ควบคุม และดานบุคลากรมีการบูรณาการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม ตามลําดับ 
 ๓. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แสดงดังภาพท่ี ๑ 
 
 
 
 
 
                                                                 

 ๘สัญญา เคณาภูมิ,  “ปรัชญาการวิจัย : ปริมาณ : คุณภาพ” วารสารรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ ; กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗. 
  ๙สัญญา เคณาภูมิ,  “การสรางกลยุทธจากฐานการวิจัยเชิงสํารวจทางการบริหาร (Establish the 
strategy from the management survey research), วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปท่ี ๓๕ ฉบับท่ี ๑ ; มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
 ๑๐สุวิมล วองวาณิช, การวิจัยประเมินความตองการจําเปน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘) , หนา ๒๔. 
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ภาพท่ี ๑ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการแปรผันแปรในตัวแปรตามในแบบคะแนนมาตรฐาน 
 จากภาพท่ี ๑ พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสามารถ
รวมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการได
รอยละ ๙๗.๒๐ (R2 = ๐.๙๗๒, F = ๘๕๔.๗๐๔) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 
 ระยะท่ี ๒ ผลการสรางรูปแบบและยืนยันรูปแบบประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผูวิจัยกําหนด
เปนรูปแบบการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการโดยเขียนเปนกรอบแนวคิดแนวคิดเชิง
กระบวนการและความสัมพันธระหวางตัวแปร๑๑  ดังภาพท่ี  
 
 
 
 
 

                                                                 
๑๑ สัญญา เคณาภูมิ, “รูปแบบการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยทางการบริหารจัดการ”, วารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๔๕-๔๖.  

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
๑.การพัฒนาบุคลากร           = -.๐๓๕ 
๒.การศึกษา           = ๐.๕๙๗ 
๓.การฝกอบรม          = ๐.๐๓๙ 
๔.การพัฒนาองคการ            = ๐.๐๔๓  
 

ดานวัฒนธรรมองคการ 
๑.เนนโครงสรางและกฎระเบียบ  = -.๑๐๘  
๒.เนนความเปนทางการ     = -.๐๖๖ 
๓.เนนพันธกิจ                       = ๐.๖๐๖             
๔.การมีสวนรวม                     = ๐.๐๓๙ 
 

ดานโครงสรางองคการ 
๑.แบบชวงของการควบคุม         = ๐.๖๗๙  
๒.แบบวัตถุประสงคหลัก            = -.๑๗๐  
๓.แบบภาระหนาที่ที่โดดเดน       = ๐.๓๐๘ 
๔.ประสิทธิภาพบังคับบัญชา       = ๐.๑๗๙ 
๕.รูปแบบการแบงงานกันทํา       = ๐.๑๓๒ 
 
 

ดานตัวสนับสนุน 
๑.แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์                = ๐.๓๕๙ 
๒.เจตคติที่ดีตอวิชาชีพ              = -.๕๕๙ 
๓.ความรู ความสามารถ            = -.๕๔๙                       
๔.บูรณาการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม = 
๐.๑๖๐ 
 

 
ประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะ

บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
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Input          Process               Output 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
           
                     
 
 
 
 
ภาพท่ี ๒ รูปแบบการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Narongsak’s Model)  
   
๖. อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งนี้ มีขอคนพบท่ีเปนประเด็นสําคัญสมควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
     ๖.๑ ระดับประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  จากผลการวิจัยดังกลาว
เปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว กลาวไดวา มีการสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการพัฒนาความรูทาง
วิชาการและวิชาชีพ พัฒนาผลงานและตําแหนงทางวิชาการ  พัฒนาระบบการนํายุทธศาสตรสูการ
ปฏิบัติ สงเสริมพัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาการ พัฒนากลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
พัฒนาการบริการทางวิชาการสูสังคม ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ วีระ อรัญมงคล และรัชฎา  

ความสําเร็จของการ
พัฒนาขีดสมรรถนะ
บุคลากรสายวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏ 

พัฒนาการมีสวนรวมใน

พัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ 

พัฒนาระบบการเรียนรูและการเจริญเติบโต
ขององคกร 

พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร 

พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพบัณฑิต 

ปญหาของการ
พัฒนาขีด
สมรรถนะ

บุคลากรสาย

อุปสรรคของ
การพัฒนาขีด

สมรรถนะ
บุคลากรสาย

วิชาการ 
 

พัฒนาระบบการผลิตบัณฑิต 

พัฒนาโครงสรางการบรหิาร

ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอ

ประสิทธิผลการ
พัฒนาขีด
สมรรถนะ

บุคลากรสาย

พัฒนาโครงสรางองคการแบบชวงของการควบคุม
พัฒนาวัฒนธรรมองคการแบบเนนพันธกิจ,พัฒนาให
การศึกษา, พัฒนาบุคลากรใหมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์,พัฒนา
โครงสรางองคการแบบภาระหนาท่ีท่ีโดดเดน, พัฒนา
โครงสรางองคการแบบประสิทธิภาพการบังคับบัญชา
พัฒนาโครงสรางการแบงงานกันทํา,พัฒนาบุคลากรให
บูรณาการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม, พัฒนากิจกรรม
การฝกอบรม, พัฒนาวัฒนธรรมการมีสวนรวม และ
พัฒนาองคการ, พัฒนาใหบุคลากรมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
, พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ, พัฒนา
โครงสรางแบบวัตถุประสงคหลัก, พัฒนาวัฒนธรรมแบบ
เนนโครงสรางและกฎระเบียบ, พัฒนาวัฒนธรรมแบบเนน
ความเปนทางการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
 

พัฒนาการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหมีความตอเน่ือง 

พัฒนา
ระบบ

การผลิต
บัณฑิต 
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ธิโสภา ไดศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา :กรณีศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวา รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ควรใหความสําคัญเปนลําดับแรกในเรื่องตางๆ ดังนี้ หลัก
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ควรสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยสายวิชาการ (สาย ก) ควรสงเสริมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานดานการสอน 
การวิจัยและพัฒนา และการบริการวิชาการ๑๒  
 ๖.๒ ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด จากผลการวิจัยดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว ซ่ึงปจจัยดานโครงสราง
องคการแบบรูปแบบการแบงงานกันทํา ดานบุคลากรมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ดานโครงสรางองคการ
แบบวัตถุประสงคหลัก ดานวัฒนธรรมองคการแบบเนนพันธกิจ ดานการพัฒนาองคการ ดาน
โครงสรางองคการแบบชวงของการควบคุม และดานบุคลากรมีการบูรณาการใชเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสม อยูในลําดับมากท่ีสุด ๗ ลําดับ กลาวไดวา สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ มีการพัฒนา
สมรรถนะหลัก โดยมุงการพัฒนาความรูความสามารถ และมีจริยธรรม และมีการพัฒนาสมรรถนะ
ดานลักษณะงานในระดับสูงโดยการเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนในการพัฒนางาน และเพ่ิมศักยภาพเพ่ือนํา
การปรับเปลี่ยน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของเสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร ไดทําการศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา ระดับสมรรถนะทางการบริหารท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหาร 
โดยรวมอยูในระดับสูง๑๓  
 ๖.๓ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ โดย
เรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหานอย คือ โครงสรางองคการแบบชวงของการควบคุม 
วัฒนธรรมองคการแบบเนนพันธกิจ การศึกษา บุคลากรมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ โครงสรางองคการแบบ
ภาระหนาท่ีท่ีโดดเดน โครงสรางองคการแบบประสิทธิภาพการบังคับบัญชา โครงสรางองคการแบบ
รูปแบบการแบงงานกันทํา บุคลากรมีการบูรณาการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม การฝกอบรม
วัฒนธรรมการมีสวนรวม การพัฒนาองคการ บุคลากรมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ บุคลากรมีความรู
ความสามารถ โครงสรางองคการแบบวัตถุประสงคหลัก วัฒนธรรมองคการแบบเนนโครงสรางและ
กฎระเบียบ วัฒนธรรมองคการแบบเนนความเปนทางการ และการพัฒนาบุคลากร สอดคลองกับ

                                                                 
๑๒วีระ อรัญมงคล และ รัชฎา ธิโสภา, “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา :

กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ”, งานวิจัยทุนวิจัยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ), ๒๕๕๙.  

๑๓เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร, “การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดมหาสารคาม”, วารสารชอพะยอม, ปท่ี ๒๕ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๗) : ๑๐๙-๑๒๔.    
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ผลการวิจัยของ จันทนันท จารุโณปถัมภ และสัญญา เคณาภูมิ ๑๔ ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบวา 
บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ดังตอไปน้ี (๑) ความมีวินัยและการพัฒนาตนเอง ( X =๔.๕๓)             
(๒) ความผูกพันตอองคกร ( X =๔.๕๒)  (๓) เจตคติตอวิชาชีพอาจารย ( X =๔.๕๐) (๔) แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ( X =๔.๔๔) (๕) นโยบายสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย               
( X =๔.๐๘) กับ (๖) การสงเสริมและสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด ( X =๔.๐๒) และ (๗) แรง
กดดันจากสังคมรอบขาง ( X =๒.๒๙)  ตามลําดับ นอกจากนั้นยังพบวาแนวทางการสงเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึนมี ๒ ปจจัยหลัก ดังนี้ 
(๑) ดานผูขอตําแหนงทางวิชาการ มูลเหตุท่ีสําคัญท่ีจะผลักดันบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
ไดแก แรงบันดาลใจของบุคลากร ความเขาใจถึงกลไกการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ความกลาท่ีจะ
ยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ ความสามารถในการสรางสรรคผลงานวิชาการ และ การวางกลยุทธการ
กาวเดินเขาสูตําแหนงทางวิชาการของตนเอง (๒) ดานหนวยงานสนับสนุน ควรดําเนินการ โดยการ
กําหนดกลยุทธการสงเสริมและสนับสนุนท่ีมุงเนนผลลัพธ และพัฒนาระบบกลไกสนับสนุน เชน 
ระบบพ่ีเลี้ยง ระบบการเสริมแรง เปนตน รวมท้ังการกําหนดมาตรการการกดดัน เชน การสรางแรง
กดดันทางการบริหารหรือทางสังคม เปนตนวากําหนดระยะเวลาของการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
ซ่ึงอาจจัดทําในรูปแบบเสนทางความกาวหนาในการประกอบอาชีพ โดยการบูรณาการเขากับการ
ประ เ มิน ศักยภาพการปฏิบั ติ งานของบุคลากร  และ ซ่ึ งสอดคล อง กับผลการวิ จั ยของ                             
พลภัทร  ชางสากล๑๕ ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงาน 
ไดแก การพัฒนาบุคลากร (๐.๐๕) และวัฒนธรรมการทํางานเนนการมีสวนรวม (๐.๐๓) สามารถ
พยากรณประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลไดรอยละ ๕๕.๖๐ (R๒ = ๐.๕๕๖, p-value 
≤ .๐๕) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ สอดคลองกับ วิทยา เจริญศิริ และคณะ๑๖ ท่ีพบวา 
คานิยมรวมของบุคลากร ทักษะของบุคลากร การจัดการเชิงกลยุทธ มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ
องคกร  อยางไรก็ดีผลการวิจัยไมสอดคลองกับผลการวิจัยของสมญา อินทรเกษตร ศึกษาปจจัยท่ีมี

                                                                 

 ๑๔จันทนันท จารุโณปถัมภ และสัญญา เคณาภูมิ,  “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” วารสารรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาฬสินธุ ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ ; กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘. 

๑๕พลภัทร ชางสากล, “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ,” วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน.  ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) .  
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.   

๑๖ วิทยา เจริญศิริ, สัญญา เคณาภูมิ และภักดี โพธ์ิสิงห,  “ปจจัยทางการบริหารและวัฒนธรรมองคกรท่ี
มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดมหาสารคาม” วารสารมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร): ๘ (๓) : กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๗ หนา ๑๖๐-๑๖๒. 
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อิทธิพลตอการนํานโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนลางไปปฏิบัติ ๑๗ พบวา ตัว
แปรเชิงทุกตัวมีความสัมพันธเชิงบวกกับการนําไปปฏิบั ติและภาวะผูนํามีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จในการนําไปปฏิบัติมากท่ีสุด การสนับสนุนทางการเมือง การใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงาน โครงสรางของการติดตอสื่อสาร และทรัพยากรตัวแปรที่สามารถพยากรณความสําเร็จใน
การนําไปปฏิบัติ ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ คือ การสนับสนุนทางการเมือง ภาวะผูนํา 
ซ่ึงแสดงใหเห็นวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนํานโยบายดานตางๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติยัง
ตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆท่ีสําคัญเพ่ิมเติม คือการสนับสนุนทางการเมือง และภาวะผูนําของผูบริหาร 
เปนตน 
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๑๗ สมญา  อินทรเกษตร, “การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนํานโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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นครสวรรค) , ๒๕๕๐.   
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ABSTRACT 
 This research aims to search for local innovation in the central region 
according to Thailand’s mission of decentralization by the local government 
consists of Provincial Administration Organization (PAO).  Municipality and Sub-
district Administrative Organization (SAO). The Subject derived from multi-state, 
proportional sampling werefive local government organizations from five 
provinces.Focus groups discussionandinterview from the administrators, agencies 
involved with the decentralization process, representatives from civil society, 
media, scholars as well  as documentary were  used for  data collection.Qualitative 
analysis were employed in analysis data. 
 The results showed that local innovations have been found based  on 
social and public health  services, agriculture, law and politics respectively.Those  
innovations can lead  the quality of life or well well-being of citizens has improved 
and increased significantly and also leadto self-government of the people involved 
as well. 
Keywords: Innovations, Local, Decentralization  
 
๑. บทนํา 
 การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินของไทยในยุคปจจุบันเกิดข้ึนอยางเปน
ระบบนับต้ังแตมีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตอเนื่องมาจนถึง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีหลักการสําคัญท่ีสงเสริมการปกครอง
ตนเองของชุมชนทองถ่ินไดรับการรับรองโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

ในชวงท่ีผานมา การศึกษาวิจัยเก่ียวกับวัตถุประสงค หรือเหตุผลความจําเปนของการ
ปกครองทองถ่ินและการกระจายอํานาจได ปรากฏข้ึนเปนจํานวนมาก มีผลผลิตและขอเสนอแนะ
ปรากฏอยูบอยครั้ง แตถาหากจะนับกันตามตรงแลว  การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการปกครองทองถ่ิน
ของไทยเพ่ิงไดรับความสนใจอยางจริงจังราวทศวรรษเศษท่ีผานมาเทานั้น องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินของไทยในปจจุบันจึงเปรียบเสมือนกับคนในชวงวัยเด็กฉันใดก็ฉันนั้น ซ่ึงถาหากเด็กและ
เยาวชนตองการเวลาในการเรียนรูและเจริญเติบโตเพ่ือใหพรอมรับผิดชอบตอตนเองได ตอไปใน
อนาคตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็ยอมตองการเวลาในการเรียนรูสําหรับการปฏิบัติ ภารกิจของ
ตนเอง และยอมตองการการฝกฝนพัฒนาทักษะในดานการบริหารจัดการและ/หรือการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือใหมีศักยภาพตอการดําเนินงานของตนเองในอนาคตตอไปเชนกัน 

ดวยเหตุนี้  การศึกษาคนหานวัตกรรมทองถ่ินจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผานการเรียนรูจากกันและกันและยังสามารถใชเปนแนวทางหนึ่งใน
การประเมินผลการปรับตัวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี ตอสภาพเง่ือนไข ขอจํากัด ปญหา 
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หรือประเด็นทาทายใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนในบริบทของชุมชนทองถ่ิน จนนําไปสูการเสาะแสวงหาแนวคิด
หรือแนวทางการทํางานในการแกไขปญหาหรือเพ่ือลดขอจํากัดตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเหลานั้น จนกลายมา
เปน “นวัตกรรมทองถ่ิน”  

ท้ังนี้  ความหมายของคําวา  “นวัตกรรมทองถ่ิน” ในงานวิจัยชิ้นนี้ หมายถึง  (๑) การริเริ่ม 
คิดคนพัฒนา การแกไขหรือจัดการปญหาตางๆ ดวยวิธีการใหมในบริบทของ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซ่ึงเก่ียวของกับการจัดบริการสาธารณะตางๆ  การพัฒนาทางการเมือง–กฎหมายในทองถ่ิน
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน หรือการบริหารจัดการภายในองคกร  โดยท่ี  (๒) องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทสําคัญในการริเริ่ม ผลักดัน ลงมือดําเนินการ หรือใหการสนับสนุน
กิจกรรม/โครงการนั้นๆ ใหเกิดข้ึน  (๓) เปนงานท่ีกอให เกิดประโยชนชัดเจนเปนรูปธรรม โดยท่ีไม
ควรมี คาใชจายในการลงทุนและ/หรือในการดําเนินการท่ีสูงเกินควร และ (๔) เปนกรณีตัวอยางท่ี
สามารถถายทอดให แกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงอ่ืนๆ สามารถนําไปประยุกตใชพัฒนาตอ
ยอดหรือสามารถประยุกตใชใหเกิดการเรียนรูตอยอดไดในวงกวาง๑ 

พึงสังเกตวาคํานิยามดังกลาวขางตนมี นัยอยางกวาง เนื่องจากมีวัตถุประสงค ท่ีตองการ
สงเสริมใหเกิดการคิดริเริ่มท่ีมีประโยชนตอการบริหารจัดการและการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และสามารถเผยแพรขยายผลตอไปไดในวงกวาง คํานิยามนวัตกรรมทองถ่ินอยางกวาง
ดังกลาวไดรับการ ยืนยันจากงานวิจัยเชิงประจักษ กอนหนานี้ แลววาสามารถนําไปสูการศึกษาวิจัย
ท่ีดําเนินการไดจริง (Practicality) และสามารถใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเปนรูปธรรม/สามารถ
ขยายผลตอยอดไดในวงกวาง๒กําหนดใหมีการสํารวจและบันทึกนวัตกรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยมีจุดประสงค เพ่ือประเมินถึงการปรับตัวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปฏิบัติ
หนาท่ีภายใตสภาพแวดลอมการบริหาร  การทํางานในชวงของการกระจายอํานาจ ซ่ึงจะทําใหได
ขอมูลอีกดานหนึ่งวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนกรณีตัวอยางมีความคิดริเริ่มมากนอยเพียงใด
ในการบันทึกขอมูลนี้ จะมีขอบเขตรวมถึงแนวคิดริเริ่มในบริบทของชุมชนทองถ่ิน ผลลัพธ/ผลสําเร็จ
ท่ีไดรับตอชุมชนทองถ่ิน ข้ันตอนและทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินการ  ปจจัยเง่ือนไขความสําเร็จ  
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ  และบทเรียนหรือโอกาสในการถายทอดใหแก องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืน เปนตน 
 ท้ังนี้  มีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนหลายประการเก่ียวกับ ขอบเขตหรือความหมายของ
นวัตกรรมทองถ่ิน หลายทานอาจประสงค ใหมีการกําหนดขอบเขตของนวัตกรรมทองถ่ินท่ีเจาะจง  
อาทิ  นวัตกรรมตองเปนความคิดเริ่มแรกเทานั้น นวัตกรรมตองแปลกใหม ใชเทคโนโลยีซับซอน 
ทันสมัย หรือมีการลงทุนหรือตนทุนราคาแพง หรือแมแตแนวคิดท่ีมองวานวัตกรรมทองถ่ินตองไม
เกิดจากการลอกเลียนแบบใคร  ดังนี้ เปนตน  
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อยางไรก็ดี การใหคํานิยามเชนนี้แมจะมีประโยชนในเชิงวิชาการ แตคณะผูวิจัยมองวา    
คํานิยามท่ีเจาะจงดังกลาวกลับไมกอให เกิดในเชิงนโยบายดานการปกครองทองถ่ินและในดานการ
สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมทองถ่ินของไทยในวงกวาง เพราะถาหากมีแนวคิดวานวัตกรรมทองถ่ิน
จะตองเปนเรื่องท่ีคิดคนไดแปลกใหม (Breakthroughs) หรือไมมีการคัดลอกแนวคิดจากใครเลย
แลวนั้น คงจะมีนวัตกรรมประเภทนี้ เกิดข้ึนจํานวนนอย โดยเฉพาะในบริบทของทองถ่ินไทยท่ี
สภาพแวดลอม ทางการบริหารจัดการ และบริบททางกฎหมายของทองถ่ินไทย ยังไมเอ้ือใหเกิดการ
คิดริเริ่มนวัตกรรมแบบนี้มากนัก อีกท้ังยังไมสามารถกระตุนหรือสรางแรงจูงใจใหเกิดการเรียนรูตอ
ยอดนวัตกรรมทองถ่ินจากกันและกันในวงกวาง แตจะกลายเปนการกีดกันหรือลดแรงจูงใจ 
(Disincentive) ท่ีจะกระตุนให องคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียนรูจากกันและกันเองการพัฒนา
ศักยภาพในการทํางานและ/หรือการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน คงจะ
เกิดข้ึนในขอบเขตท่ีจํากัดตามไปดวย 

ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงกําหนดขอบเขตความหมายของนวัตกรรมทองถ่ินอยางกวางตามท่ีได
กลาวแลวขางตน ซ่ึงถาหากสามารถคนพบปรากฏการณ การเกิดข้ึนของนวัตกรรมทองถ่ินในวงกวาง
หรือเกิดข้ึนในลักษณะตางๆ ท่ีสามารถนําไปสูการแกไขปญหาหรือการลดขอจํากัดตางๆ ของชุมชน
ทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว ก็สามารถกลาวไดวา องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีศักยภาพในการบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะ  และ/หรือในการลงมือแกไขปญหา 
ของตนเองไดสมตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจ งานวิจัยครั้งนี้ จึงตองการรวบรวมกรณี 
นวัตกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน ๕ แหงในเขตจังหวัดภาคกลาง
วามีมากนอยเพียงใด โดยมีเนื้อหาในการสํารวจนวัตกรรมทองถ่ินครั้งนี้ ครอบคลุมประเด็นตางๆ 
ตอไปนี้ 

๑.  ท่ีมาหรือสภาพปญหาดังเดิมกอนนวัตกรรม/ประเด็นปญหาท่ีตองการแกไข 
๒.  นวัตกรรมทองถ่ินท่ีไดมี การริเริ่ม (คุณลักษณะ/วัตถุประสงค/สาระสําคัญของ

นวัตกรรม) 
๓.  ระยะเวลาท่ีดําเนินการกิจกรรมหลัก และตัวแสดงท่ีเก่ียวของ 
๔.  งบประมาณหลักและทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินการ ซ่ึงประกอบไปดวย วัสดุอุปกรณ

ใชสอยคาตอบแทน/เงินเดือนบุคลากร คาใชจายในการลงทุน และอ่ืนๆ ฯลฯ 
๕.  ผลผลิต-ผลลัพธท่ีไดรับจากนวัตกรรมท่ีเปนรูปธรรม พรอมตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 
๖.  ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินการนวัตกรรม 
๗.  ปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จ และบุคคล-หนวยงานท่ีเปนเจาภาพหลักของนวัตกรรม

ทองถ่ิน (Innovation Champion) 
๘.  บทเรียนท่ีสามารถถายทอดให แกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 

 การสงเสริมการเรียนรูจากกันและกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสงผลตอการ
กะตุนวิธีคิด  การเลียนแบบ และขยายผลใหเกิดนวัตกรรมทองถ่ินเพ่ิมข้ึนในอนาคต หากตองการ
สงเสริมความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดการปญหาของตนเองไดอยาง
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ยั่งยืน การสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและขยายผลจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันในวงกวาง
เป นสิ่งจําเป นยิ่งหน วยงานกลาง อาทิ กรมส งเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือสํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือสถาบันการศึกษาสามารถ
เปนตัวกลางในการจัดการเรื่องเหลานี้ได และควรดําเนินการอยางเรงดวนตอไป 
 การปกครองทองถ่ินเปนสภาวะของการเปดโอกาสใหความหลากหลายในการใชอํานาจรัฐ
เพ่ือการจัดบริการสาธารณะและการดูแลความสงบเรียบรอยท่ัวไปภายในชุมชนทองถ่ินเปนสภาวะ
ของการใชอํานาจบริหารปกครองของรัฐในหลายระดับเพ่ือตอบสนองตอความตองการของชุมชนท่ีมี
ความหลากหลายในทางสังคม อุดมการณ เศรษฐกิจและวัฒนธรรมโดยท่ียังคงธํารงความเปน
เอกภาพของรัฐและอํานาจอธิปไตย ซ่ึงองคกรของชุมชนควรจะตองดําเนินการไดอยางอิสระและ
ปลอดจากการแทรกแซงโดยองคกรอ่ืนโดยไมจําเปน๓ 

ดวยเหตุนี้การกระจายอํานาจจึงมิใชเปาหมายสุดทายในตัวเองหากแตเปนเพียงเครื่องมือใน
การบริหารจัดการรัฐเพ่ือการดูแลความสงบเรียบรอยท่ัวไปและเพ่ือการสงมอบบริการสาธารณะท่ี
จําเปนใหแกประชาชนในชุมชนทองถ่ินดวยความหวังวาอํานาจอิสระและทรัพยากรท่ีเพ่ิมข้ึนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นี้จะนําไปสูการแสวงหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการจัดบริการสาธารณะ
ใหแกประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนดังนั้นเนื้อหาในบทนี้จึงเปนการนําเสนอผล
การประเมินวาเม่ือมีการกระจายอํานาจมากข้ึนแลวองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถอาศัย
บริบทของความเปนอิสระท่ีเพ่ิมข้ึนดังกลาวในการสรางสรรคผลงานในการจัดบริการสาธารณะและ/
หรือในการแกไขปญหาของประชาชนไดดีเพ่ิมข้ึนเพียงใดโดยใชขอมูลกรณีนวัตกรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๕ แหงในครั้งนี้ ประกอบการวิเคราะหเปนหลักจากหลักการความเปน
อิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนและการจัดบริการสาธารณะ
การกระจายอํานาจจึงถือเปนเง่ือนไขท่ีจําเปนท่ีจะชวยกระตุนหรือสงเสริมใหเกิดการปรับตัวของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการคิดริเริ่มการดําเนินงานในลักษณะใหมๆ เพ่ือการบรรลุ
จุดมุงหมายท่ีตองการท้ังนี้เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมจากสังคมยุคเกาไปสูสังคมยุค
ใหมทําใหปญหาตางๆ มีความซับซอนรุนแรงข้ึนตามมาประชาชนจึงเริ่มคาดหวังใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน สามารถดูแลวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางมี คุณภาพมากข้ึนหรือเพ่ือให
สามารถจัดการแกไขปญหาตางๆ ไดสําเร็จลุลวงมากข้ึนซ่ึงในทางวิชาการเรียกไดวาเปนการริเริ่ม
นวัตกรรมการทํางานเพ่ือชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึน (Stress-Induced Innovation)  หรือในทาง
กลับกันการกระจายอํานาจทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนใหญมีระดับทรัพยากรและ
บุคลากรเครื่องไมเครื่องมือเพ่ิมข้ึนจึงกลายเปนแรงหนุนเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกลาคิด
ริเริ่มแผนงานหรือโครงการใหมๆ ตามระดับทรัพยากรท่ีมีเพ่ิมข้ึน (Slack-Induced Innovation) 
 

                                                           
๓ โกวิทย  พวงงาม, การสังเคราะหและถอดบทเรียนนวัตกรรมทองถิ่น และการบริการสาธารณะ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๔), หนา ๓. 
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๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือคนหานวัตกรรมทองถ่ินในจังหวัดภาคกลางตามภารกิจการกระจายอํานาจของไทยโดย
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัย เรื่องการคนหานวัตกรรมทองถ่ินในจังหวัดภาคกลางตามภารกิจการกระจาย
อํานาจของไทย เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพมีขอบเขตดังตอไปนี้ 

๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา  ศึกษานวัตกรรมทองถ่ิน ความหมายประกอบดวย (๑) การริเริ่ม 
คิดคนพัฒนา การแกไขหรือจัดการปญหาตางๆ ดวยวิธีการใหมในบริบทของ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซ่ึงเก่ียวของกับการจัดบริการสาธารณะตางๆ  การพัฒนาทางการเมือง–กฎหมายในทองถ่ิน
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน หรือการบริหารจัดการภายในองคกร  โดยท่ี  (๒) องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทสําคัญในการริเริ่ม ผลักดัน ลงมือดําเนินการ หรือใหการสนับสนุน
กิจกรรม / โครงการนั้นๆ ใหเกิดข้ึน  (๓) เปนงานท่ีกอให เกิดประโยชนชัดเจนเปนรูปธรรม โดยท่ีไม
ควรมี คาใช จายในการลงทุนและ/หรือในการดําเนินการท่ีสูงเกินควร และ (๔) เปนกรณีตัวอยางท่ี
สามารถถายทอดให แกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงอ่ืนๆ สามารถนําไปประยุกตใช  พัฒนาตอ
ยอดหรือสามารถประยุกตใชใหเกิดการเรียนรูตอยอดไดในวงกวาง 

๓.๒ ขอบเขตดานตัวแปร  ตัวแปรท่ีศึกษา  คือ  นวัตกรรมทองถ่ินในจังหวัดภาคกลางตาม
ภารกิจการกระจายอํานาจของไทย 

๓.๓ ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลสําคัญ 
๑) ประชากรท่ีจะใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

จังหวัดภาคกลาง จํานวน  ๑๒  แหง  ประกอบดวย  
- องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน ๒ แหง ไดแก  อบจ.นครสวรรค  และ 

อบจ.อุทัยธานี  
- เทศบาลตําบล จํานวน ๓ แหง ไดแก  ทต.โพตลาดแกว  ทต.อูทอง   

และทต.ทาหลวง 
  - องคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๗ แหง ไดแก  อบต.นํ้าซึม  อบต.วัง
หมัน  อบต.โคกสลุง  อบต.นรสิงห  อบต.สระแจง  อบต.พุทเลา  อบต.บานปา   

๒) การกําหนดผูใหขอมูลหลัก(key Informants) 
    ๒.๑) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จะเปนบุคลากรท่ีมีความ

เชี่ยวชาญและมีประสบการณในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน  ๑๒  คน 

  ๒.๒) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) จะเปนบุคลากรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน  ๑๕ คน 
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๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้  ผูศึกษาวิจัยใชการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูวิจัยมีความผูกพันในพ้ืนท่ี

ศึกษาวิจัย  และความรวมมือระหวางองคกรตางๆ ท่ีมีความเชี่ยวชาญและองคความรูในประเด็นการ
ศึกษาวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดภาคกลาง  ๑๒  
แหงและไดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดภาคกลาง  ๙  จังหวัด นครสวรรค  อุทัยธานี  
ลพบุรี  พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท  สุพรรณบุรี  สิงหบุรี  สระบุรีและอางทอง โดยใชหลักเกณฑ
การสุมตัวอยาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แบบหลายชั้นและเปนสัดสวน (Multi-State, 
Proportional Sampling) ซ่ึงมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง ๓  ระดับ ไดแก องคการบริหารสวน
จังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนกรณีศึกษา จํานวน ๕ แหง 
ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี  เทศบาลตําบล
โพตลาดแกว  องคการบริหารสวนตําบลปาโมก  และองคการบริหารสวนตําบลพุทเลา  

เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ   ไดแก  การสัมภาษณ          
การสนทนากลุมและการวิจัยจากเอกสารขอมูลท่ีมีการบันทึกไวแลว โดยผูใหขอมูลเปนผูบริหารของ
สวนราชการ หนวยงานท่ีเก่ียวของในกระบวนการกระจายอํานาจ  ตัวแทนจากภาคประชาชน  
สื่อมวลชน  นักวิชาการ  โดยการสัมภาษณแบบทางการ  และไมเปนทางการ เพ่ือทําใหขอมูลจาก
การศึกษาวิจัยแมนยํามากข้ึนดังนี้ 

๑.  การศึกษาขอมูลจากเอกสาร ผูศึกษาวิจัยศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัย และเอกสาร
ตาง ๆ ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของ  เพ่ือทําความเขาใจปรากฏการณ  และอธิบายหรือวิเคราะหผลการ
ศึกษาวิจัย ในประเด็นท่ีเก่ียวของ 

๒.  การศึกษาขอมูลจากบุคคลผูศึกษาวิจัยไดหาโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเชี่ยวชาญใน
ประเด็นตางๆ เปนผูมีประสบการณในการทํางาน รวมท้ังการประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนองคความรู
ตางๆ ในประเด็นท่ีเก่ียวของ 

การรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จําเปนท่ีจะตองมีการรวบรวมขอมูลเปนระยะๆ 
ดังนี้  การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร  จากการสัมภาษณ และสนทนากลุม 

การวิเคราะหขอมูลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพผูศึกษาวิจัย
จําเปนตองมีการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเปนระยะๆ เพ่ือการปรับปรุงแกไขในการศึกษาขอมูล
ท่ีสมบูรณท่ีสุด  และนําเสนอขอมูลสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล  ขอเสนอแนะ 
 
๕. ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลนวัตกรรมทองถ่ินจากกลุมตัวอยางจํานวน ๑๒ แหง ดังขอมูลการ
วิเคราะหในตารางท่ี ๑ พบวามีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการริเริ่มนวัตกรรมทองถ่ิน จํานวน ๕ 
แหง หรือรอยละ ๔๑.๖๖ ของกลุมตัวอยาง และมีการคิดริเริ่มนวัตกรรมทองถ่ิน จํานวน ๗ เรื่อง 
หรือเฉลี่ยจํานวน ๐.๕๘ เรื่องตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยองคการบริหารสวนจังหวัดกลุม
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ตัวอยาง จํานวน ๒ แหง มีการริเริ่มนวัตกรรมทองถ่ิน จํานวน ๒ แหง ไดแก องคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค และองคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี และมีนวัตกรรม ๒ เรื่อง หรือเฉลี่ย 
๑.๐๐ เรื่องตอองคการบริหารสวนจังหวัด สวนเทศบาลตําบล กลุมตัวอยาง จํานวน ๓ แหง มีการ
ริเริ่มนวัตกรรมทองถ่ิน จํานวน ๑ แหง ไดแก เทศบาลตําบลโพตลาดแกว และมีนวัตกรรม ๒ เรื่อง
หรือเฉลี่ยจํานวน ๐.๖๖ เรื่องตอเทศบาลตําบล สวนองคการบริหารสวนตําบล กลุมตัวอยาง จํานวน 
๗ แหง มีการริเริ่มนวัตกรรมทองถ่ิน จํานวน ๒ แหง ไดแก องคการบริหารสวนตําบลพุทเลา และ
องคการบริหารสวนตําบลนรสิงห และมีนวัตกรรม ๓ เรื่อง หรือเฉลี่ยจํานวน ๐.๔๓ เรื่องตอองคการ
บริหารสวนตําบล 
 
ตารางท่ี ๑  ภาพรวมของนวัตกรรมทองถ่ินท่ีรวบรวมข้ึนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินกลุม
ตัวอยาง 
ประเภท 
อปท. 

ชื่อ อปท. จํานวน อปท. 
กลุมตัวอยาง 

จํานวน อปท. 
ท่ีมีนวัตกรรม

ทองถิ่น 

จํานวน
นวัตกรรมท่ี

เกิดขึ้น 

จํานวน
นวัตกรรม 
เฉลี่ย/อปท. 

อบจ. ๑.อบจ.นครสวรรค 
๒.อบจ.อุทัยธานี 

๒ ๒ ๒ ๑.๐๐ 

ทต. ๓.ทต.โพตลาดแกว 
๔.ทต.อูทอง 
๕.ทต.ทาหลวง 

๓ ๑ ๒ ๐.๖๖ 

 

ตารางท่ี ๑  ภาพรวมของนวัตกรรมทองถ่ินท่ีรวบรวมข้ึนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินกลุม
ตัวอยาง 
ประเภท 
อปท. 

ชื่อ อปท. จํานวน อปท. 
กลุมตัวอยาง 

จํานวน อปท. 
ท่ีมีนวัตกรรม

ทองถิ่น 

จํานวน
นวัตกรรมท่ี

เกิดขึ้น 

จํานวน
นวัตกรรม 
เฉลี่ย/อปท. 

อบต. ๖.อบต.นํ้าซึม 
๗.อบต.วังหมัน 
๘.อบต.โคกสลุง 
๙.อบต.นรสิงห 
๑๐.อบต.สระแจง 
๑๑.อบต.พุทเลา 
๑๒.อบต.บานปา 

๗ ๒ ๓ ๐.๔๓ 

รวม ๑๒ ๕ ๗ ๐.๕๘ 
 
 เปนท่ีนาสังเกตวาสัดสวนการริเริ่มนวัตกรรมทองถ่ินจะผันแปรไปตามขนาดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กลาวคือ โดยเฉลี่ยองคการบริหารสวนตําบลมีสัดสวนการริเริ่มนวัตกรรม 
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๐.๔๓ เร่ือง และสัดสวนดังกลาวเพ่ิมข้ึน เทศบาลตําบล มีจํานวนนวัตกรรม ๐.๖๖ เรื่อง และ
องคการบริหารสวนจังหวัด มีจํานวนนวัตกรรม ๑.๐๐ เรื่อง ขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความ
เปนไปไดวาเม่ือศักยภาพของทองถ่ินเพ่ิมข้ึน ท้ังในดานผูบริหาร บุคลากร เครื่องมือและงบประมาณ 
จะสงผลทําใหโอกาสในการดําเนินงาน และริเริ่มทดลองวิธีการใหมมีเพ่ิมมากข้ึน หรือปญหาตาง ๆท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี จึงเปนแรงกดดันใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองคิดคนในการจัดการแกไข
ปญหาของพ้ืนท่ีตนเอง จึงมีสวนกระตุนใหเกิดนวัตกรรมทองถ่ินในสัดสวนท่ีสูงกวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินขนาดเล็ก 

เม่ือจําแนกประเภทนวัตกรรมทองถ่ินเปนภารกิจดานตาง ๆน้ัน ดังขอมูลการวิเคราะหใน
ตารางท่ี ๒ พบวา ในจํานวนนวัตกรรม ๗ เรื่อง สวนใหญเปนนวัตกรรมเก่ียวกับดานกฎหมาย 
จํานวน ๓ เรื่อง หรือรอยละ ๔๒.๘๕ของนวัตกรรมท้ังหมด ไดแก ขอบัญญัติ อบจ. นครสวรรค การ
เก็บคาธรรมเนียมจากผูใชบริการศาลาประชาคม หองประชุม และสถานท่ีอ่ืนๆ เพ่ือบํารุงอบจ.
นครสวรรค พ.ศ.๒๕๕๒(อบจ.นครสวรรค)  ขอบัญญัติการควบคุมโรคพิษสุนัขบา พ.ศ.๒๕๔๘    
(ทต.โพตลาดแกว) และ กฎระเบียบชุมชน วัดปลอดเหลา พ.ศ.๒๕๕๐ (อบต.นรสิงห)  รองลงมาเปน
นวัตกรรมเก่ียวกับดานการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน จํานวน ๒ เรื่อง หรือรอยละ 
๒๘.๕๗  ของนวัตกรรมท้ังหมด ไดแก โครงการเครือขายจิตอาสาใสใจสังคม (อบต.พุทเลา) และ
โครงการนอมธรรมนําไทย สายใยชุมชน (อบต.นรสิงห) นวัตกรรมเก่ียวกับสังคมและสาธารณสุข 
จํานวน ๑ เรื่อง หรือรอยละ ๑๔.๒๙ ของนวัตกรรมท้ังหมด ไดแก โครงการบานสะอาดสวยงาม 
(ทต.โพตลาดแกว) และนวัตกรรมเก่ียวกับการเกษตร จํานวน ๑ เรื่อง หรือรอยละ ๑๔.๒๙ ของ
นวัตกรรมท้ังหมด ไดแก โครงการสงเสริมประกวดแปลงเกษตรเรียนรูแบบเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ (อบจ.อุทัยธานี) ตามลําดับ 

นวัตกรรมสวนใหญมุงไปท่ีดานกฎหมาย (จํานวน ๓ เรื่อง หรือรอยละ ๔๒.๘๕ ของ
นวัตกรรม) ตามดวยการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน (จํานวน ๒ เรื่อง หรือรอยละ 
๒๘.๕๗ ของนวัตกรรม) ดานการเกษตร (จํานวน ๑ เรื่อง หรือรอยละ ๑๔.๒๙ ของนวัตกรรม) และ
ดานสังคมและสาธารณสุข (จํานวน ๑ เรื่อง หรือรอยละ ๑๔.๒๙ ของนวัตกรรม) 
ตารางท่ี ๒ ประเภทนวัตกรรมทองถ่ินจําแนกตามประเภทของอปท. 

ประเภทนวัตกรรมทองถิ่น อบจ. 
(๒ แหง) 

เทศบาลตําบล 
(๓ แหง) 

อบต. 
(๗ แหง) 

รวม 
(๑๒ แหง) 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
กฎหมาย ๑ ๑๔.๒๙ ๑ ๑๔.๒๙ ๑ ๑๔.๒๙ ๓ ๔๒.๘๕ 
การเมืองและการมีสวนรวม
ของประชาชน 

    ๒ ๒๘.๕๗ ๒ ๒๘.๕๗ 

สังคมและสาธารณสุข   ๑ ๑๔.๒๙   ๑ ๑๔.๒๙ 
การเกษตร ๑ ๑๔.๒๙     ๑ ๑๔.๒๙ 

รวมจํานวนนวัตกรรม ๒ ๒๘.๕๘ ๒ ๒๘.๕๘ ๓ ๔๒.๘๕ ๗ ๑๐๐.๐๐ 
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 สาเหตุของการริเริ่มนวัตกรรมทองถ่ิน ดังขอมูลการวิเคราะหในตารางท่ี ๓ ซ่ึงเกิดจาก
สาเหตุหลัก ๒ ประการคือ ประการแรก เกิดจากการริเริ่มหรือผลักดันจากคณะผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึง
มีสัดสวนของนวัตกรรมรอยละ ๗๑.๔๓ ไดแก ขอบัญญัติ อบจ. นครสวรรค การเก็บคาธรรมเนียม
จากผูใชบริการศาลาประชาคม หองประชุม และสถานท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือบํารุง อบจ.นครสวรรค พ.ศ.
๒๕๕๒ (อบจ.นครสวรรค)  ขอบัญญัติการควบคุมโรคพิษสุนัขบา พ.ศ.๒๕๔๘ (ทต.โพตลาดแกว) 
และ กฎระเบียบชุมชน วัดปลอดเหลา พ.ศ.๒๕๕๐ (อบต.นรสิงห) โครงการสงเสริมประกวดแปลง
เกษตรเรียนรูแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ (อบจ.อุทัยธานี) และโครงการบานสะอาด
สวยงาม (ทต.โพตลาดแกว) ประการท่ีสอง เกิดจากสภาพปญหา และแรงกดดันใหอปท.ตอง
ดําเนินการบางอยาง มีสัดสวนของนวัตกรรมรอยละ ๒๘.๕๗ ไดแก โครงการเครือขายจิตอาสาใสใจ
สังคม (อบต.พุทเลา) และโครงการนอมธรรมนําไทย สายใยชุมชน (อบต.นรสิงห) 
ตารางท่ี ๓ การวิเคราะหสาเหตุการริเริ่มของนวัตกรรมทองถ่ิน 

เหตุผลการริเร่ิมนวัตกรรม อบจ. เทศบาลตําบล อบต. รวม 
๑.ผูบริหารทองถ่ินเปนผู ริ เริ่ม/
ผลักดัน 

๒ 
(๒๘.๕๗) 

๒ 
(๒๘.๕๗) 

๑ 
(๑๔.๒๙) 

๕ 
(๗๑.๔๓) 

๒.สภาพปญหา และแรงกดดันให
อปท.ตองดําเนินการบางอยาง 

- - ๒ 
(๒๘.๕๗) 

๒ 
(๒๘.๕๗) 

รวม ๒ 
(๒๘.๕๗) 

๒ 
(๒๘.๕๗) 

๓ 
(๔๒.๘๖) 

๗ 
(๑๐๐.๐๐) 

 สังเกตไดวาศักยภาพของผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ เชน องคการ
บริหารสวนจังหวัด และเทศบาลตําบล มักสงผลทําใหผูบริหารทองถ่ินมีบทบาทสําคัญในการริเริ่ม
นวัตกรรมในสัดสวนท่ีสูงกวาผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพและ
ภาวะผูนําทองถ่ินคอนขางสูง มักจะสงผลตอการริเริ่มนวัตกรรมในเชิงรุก การจัดการแกไขปญหา
ดวยวิธีการใหม ๆ ในสวนองคการบริหารสวนตําบล เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริบทแวดลอมตางๆ
หรือสภาพความจําเปนของชุมชนทองถ่ิน ท่ีสงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองปรับตัวดวย
การลงมือดําเนินการบางอยาง เพ่ือใหสามารถแกไขหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหาลงได ดังนั้น 
องคการบริหารสวนตําบล มักทํางานในเชิงต้ังรับและรอรับมือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากมี
ขอจํากัดทางทรัพยากรและบุคลากร 
 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการนวัตกรรมทองถ่ิน ดังขอมูลการวิเคราะหในตารางท่ี ๔  
นวัตกรรมทองถ่ินสวนมากท่ีรวบรวมข้ึน จาก ๗ เรื่อง ประสบปญหาในการดําเนินการ  ๓ เรื่อง หรือ
รอยละ ๔๒.๘๖ ซ่ึงวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินการนวัตกรรมทองถ่ินได ๒ ประเด็น คือ 
ประเด็นแรก ขอจํากัดในการประชาสัมพันธ การใหความรูความเขาใจแกประชาชน รอยละ ๖๖.๖๗ 
ไดแก โครงการสงเสริมประกวดแปลงเกษตรเรียนรูแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
(อบจ.อุทัยธานี) และ โครงการเครือขายจิตอาสาใสใจสังคม (อบต.พุทเลา) ประเด็นท่ีสอง การขาด
อํานาจหนาท่ีในการดําเนินงาน/ปญหากฎหมาย รอยละ ๓๓.๓๓ ไดแก ขอบัญญัติ อบจ. นครสวรรค 
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การเก็บคาธรรมเนียมจากผูใชบริการศาลาประชาคม หองประชุม และสถานท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือบํารุงอบจ.
นครสวรรค พ.ศ.๒๕๕๒ (อบจ.นครสวรรค) 
ตารางท่ี ๔ ปญหาหรืออุปสรรค 
ประเด็นทาทาย ปญหาหรือปจจัยท่ีเปนอุปสรรค 

ตอการริเร่ิมนวัตกรรม 
อบจ. เทศบาล

ตําบล 
อบต. รวม 

๑.ขอจํากัดในการประชาสัมพันธ การใหความรู 
ความเขาใจแกประชาชน 

๑ 
(๓๓.๓๓) 

- ๑ 
(๓๓.๓๓) 

๒ 
(๖๖.๖๗) 

๒.ขาดอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการ/ปญหาดาน
กฎหมาย 

๑ 
(๓๓.๓๓) 

- - ๑ 
(๓๓.๓๓) 

รวม ๒ 
(๖๖.๖๗) 

- ๑ 
(๓๓.๓๓) 

๓ 
(๑๐๐.๐๐) 

 
๖. อภิปรายผล 
 กลาวโดยสรุป นวัตกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จากกลุมตัวอยาง จํานวน ๑๒ 
แหง ผลการศึกษาพบวา มีการริเริ่มนวัตกรรมทองถ่ินของตนเองจํานวน ๕ แหง หรือรอยละ ๔๑.๖๖ 
ของจํานวนกลุมตัวอยาง และมีการคิดริเริ่มนวัตกรรมทองถ่ิน จํานวน ๗ เรื่อง หรือเฉลี่ยจํานวน 
๐.๕๘ เรื่องตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล มี
แนวโนมท่ีจะมีสัดสวนการริเริ่มนวัตกรรมทองถ่ินสูงกวา นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้พบวา การริเริ่ม
นวัตกรรมทองถ่ิน เปนภารกิจดานกฎหมาย โดยท่ีผูบริหารทองถ่ินมักเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญตอการ
ริเริ่มนวัตกรรมตาง ๆดังกลาว อีกท้ังสภาพปญหาแรงกดดันท่ีทําใหมีการริเริ่มนวัตกรรม 
 การดําเนินการนวัตกรรมทองถ่ินมักประสบปญหาทาทาย คือ การธํารงรักษานวัตกรรม
ทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนในระยะยาว โดยเฉพาะในการประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรู ความ
เขาใจและมีสวนรวมในการดําเนินการนวัตกรรมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางจริงจังตอเนื่อง 
และขอจํากัดดานกฎหมายในการดําเนินนวัตกรรมทองถ่ิน สงผลทําใหการริเริ่มนวัตกรรมทองถ่ินมี
ขอจํากัด และไมสอดคลองตอการรับมือกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
๗. ขอเสนอแนะ 
 การสงเสริมการเรียนรูจากกันและกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะสงผลตอการ
กระตุนวิธีคิดการเลียนแบบและขยายผลใหเกิดนวัตกรรมทองถ่ินเพ่ิมข้ึนในอนาคต จากจํานวน
ตัวอยาง ๑๒ แหง มีนวัตกรรมทองถ่ินจํานวน ๗ เรื่อง จัดวาเปนระดับการริเริ่มนวัตกรรมท่ียังนอย 
ดังนั้น ควรสงเสริมความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมใหเกิดการเรียนรู และ
ขยายผลจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันในวงกวางซ่ึงเปนสิ่งท่ีจําเปน  โดยใหหนวยงานกลาง 
หรือสถาบันการศึกษา เขามาเปนตัวกลางในการจัดการเรื่องนี้ 
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 ควรมีกระบวนการทางการบริหารการปกครองท่ีใหการรองรับการริเริ่มดําเนินการ
นวัตกรรมทองถ่ิน ซ่ึงหนวยงานกลาง (คณะกรรมการการการกระจายอํานาจฯ หรือ กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ิน) อาจจัดใหมีมีกระบวนการพิจารณารองรับการริเริ่มดําเนินการนวัตกรรม
ทองถ่ิน เพ่ือเปนการสงเสริมนวัตกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในวงกวางและตอเนื่อง 
 
 
 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

 (๑) หนังสือ : 
โกวิทย พวงงาม. การสังเคราะหและถอดบทเรียนนวัตกรรมทองถ่ิน และการบริการสาธารณะ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน. กรุงเทพมหานคร: สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๔. 
จรัส สุวรรณมาลา และคณะ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่องวิถีใหมขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๘.  
ชาติชาย ณ เชียงใหม. “การมีสวนรวมกับการพัฒนาชุมชนทองถ่ินท่ีสมดุลย. ” ในการกระจาย

อํานาจและการปกครองทองถ่ินในประเทศไทย. เอกสารการประชุมทางวิชาการสถาบัน
พระปกเกลา ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๕. 

วีระศักด์ิ เครือเทพ. นวัตกรรมสรางสรรคขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๘. 

วีระศักด์ิ เครือเทพ และคณะ. ๑๕ ป การกระจายอํานาจของไทย สรุปผลการวิจัยและ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๘. 

 
๒. ภาษาอังกฤษ 
 (I) Books: 
Montagu, Haris. G. Comparative Local Government. Great Britain: William Brendon 

and Son Ltd., 1948.  
Robson, William  A. Local Government.  Encyclopedia of Social Science Vol.X, NY; 

Macmillan, 1953. 
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การวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมของ 
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ 

The leadership moral analysis components of the school 
Administrator under Chaiyaphum Primary Education Service 

Area Office 1 
ยุทธนา  เฉลียวชาติ∗ 

บทคัดยอ 

 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ (๑) เพ่ือศึกษาภาวะผูนําดานคุณธรรม
จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ 
(๒) เพ่ือวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑ และ (๓) เพ่ือวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันของภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการสัมภาษณ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน ๑๐ คน ครูผูสอนจํานวน ๑๐ คน กลุม
ตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยไดกําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยาง จํานวน ๕๐๐ คน แบง
ออกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน ๕๖ คน และครูผูสอนจํานวน ๔๔๔ คน ดวยวิธีการเลือก
ตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
แบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง (Semi-Structured Interview) และแบบสอบถามเก่ียวกับ
องคประกอบภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ซ่ึงเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประเมินคา (Rating Scale) ชนิด ๕ ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห
องคประกอบ (Exploratory Factor analysis) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factors Analysis) 
 ผลการศึกษาพบวา  
 ๑. การศึกษาภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑ ๑) ผูบริหารควรจะมีหลักภาวะผูนําในการ
บริหารดานคุณธรรมจริยธรรม ควรจะใชหลัก พรหมวิหาร ๔ หลักสัปปุริสธรรม ๗ สําหรับครูผูสอน 
                                           

∗นักศึกษาปริญญาเอก, วิทยานิพนธหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. Email : yuttana2504@gmail.com 
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อยากจะใหผูบริหารนั้นใช หลักการครองตน ครองคน ครองงานและหลักธรรมาภิบาล  ๒) หลักการ
บริหารท่ีดีท่ีทําใหผูรวมงานยอมรับ ไดแก หลักประชาธิปไตย หลักธรรม และหลักคุณธรรม ความ
ชื่อตรง ซ่ือสัตย ความสามารถในการถายทอด ๓) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูนําตองมีหลักการ
บริหารท่ีดีท่ีผูรวมงานยอมรับตองประกอบไปดวย ความเกง ความกลา รูจักบทบาทหนาท่ีของ
ตนเองและผูอ่ืน มีวิสัยทัศน ตองกลาคิดกลาทํา มีประสบการณตรง มีการปรับตัว                
 ๒. การวิเคราะหภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ผูบริหารทุกคนท่ีใหสัมภาษณมีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวาผูบริหารควรมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีผูบริหารทุกคนจะนําองคกรสู
ความสําเร็จตองกลาคิด กลาทํามีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สําหรับครูผูสอนมองวา
ผูบริหารคือหัวใจสําคัญของการดําเนินงานในองคกร ครูผูสอนมองวา ผูนําท่ีดีตองมีการบริหารท่ีดี
ประกอบดวย ๑) เชื่อม่ันในตนเอง  หนักแนน แสดงบทบาทผูนําเสมอตนเสมอปลาย ๒) รูจักตนเอง 
ยอมรับขอบกพรองตนเอง และของผูอ่ืน ๓) รูสิ่งท่ีถูกสิ่งท่ีผิด รูจักละอายสิ่งท่ีทําผิด ๓) กระตือรือรน 
กลาติดสินใจเปนนักประชาธิปไตย ๔) มีมนุษยสัมพันธคัดเลือกคนเหมาะกับงาน ๕) มีความสามารถ
ในการจูงใจคนอ่ืน และ ภาวะผูนําท่ีดีตองเนนการมีสวนรวม โดยผูนําท่ีดี ตองเปนผูนําแบบ
ประชาธิปไตยแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล การแบงงานหนาท่ีของผูใตบังคับบัญชา ดูแล
ผูใตบังคับบัญชาท่ีต้ังเอาไว จากขอมูลท้ังหมดสามารถกําหนดองคประกอบหลักได ๗ ดานคือดาน
หลักสัปปุริสธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักจริยธรรม ดานการสื่อสารในองคกร ดานความ
รวมมือในองคกร ดานวัฒนธรรมในองคกร และดานผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
 ๓. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ องคประกอบท้ัง ๗ 
ดาน ไดแก ดานหลักสัปปุริสธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักจริยธรรม ดานการสื่อสารในองคกร  
ดานความรวมมือในองคกร ดานวัฒนธรรมในองคกร และดานผูนําในการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดีทุกดาน ผลการวิเคราะหจากการสัมภาษณผูบริหารและ
ครูพบวามีความเห็นดวยอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ : องคประกอบ, ภาวะผูนํา, คุณธรรมจริยธรรม 

ABSTRACT 
 The leadership moral analysis components of the school administrator 
under Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 1 The Proposes of this 
research 1. To study for the moral of the school administrators in Chaiyaphum 
Primary Education Service Area Office 1 2. To analysis of moral leadership of the 
school administrators in Chaiyaphum primary Education Service Area Office 1 3. To 
confirm the leadership moral analysis components of the school administrator 
under Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 1. The group of 
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interviewing such as 10 participles, 10 teachers. The researcher plans the number of 
the model group about 500 people are 56 administrators, 444 teachers by the 
quota sampling. The Collection Media is semi structured interview. The instrument 
was questionniar in 5 scale. The data analysis using computer percentage, analyzed 
for percentage, mean standard deviation , Exploratory factor analysis, stepwise 
multiple regression analysis and confirmatory factor analysis. 
 The result this research were following: 

 1. The leadership moral analysis of the school administrator under 
Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 1, indicated that all of the 
administrators should have transformational leadership in moral management, 
courage to think and do, vision and creativity. Teachers suggested that good 
administrator should have: (1) self-confident, emphatic and showing the leadership 
roles persistently, (2) recognizing oneself, accepting his own shortcomings and 
others and (3) Knowing right and wrong, accepting his own fault, enthusiasm, 
courageous decision, democraticism, (4) human relationship, putting the right man 
into the right job and (5) having the ability to motivate others, emphasizing-
cooperation, which a good administrator should have Democratic Leadership and 
expressing his idea reasonably, distributing job and taking care of his own 
Subordinates. 

 2. The  analysis of moral   leadership of the school administrators  
indicated that the administrators had been if they better use The four Brahma 
Viharas (Four sublime states of mind) and the Seven Sappurisa Dhammas (7 
Qualities of a good man). The suggestions of teachers for administrators to employ 
self-control, human being control, working control and Good Governance (1) to use 
the good administration principles included the principles of democracy, Dhamm 
principles, Moral principle, Uprightness, Honesty and the ability to relay (2) and to 
use the Transformational Leadership, which good charactoristics of administrators 
consist of smartness, bravery, knowing his own roles and others well, having a good 
vision, courage to think and do, having experiences and adjustment. 
 3. The analysis confirm results of the components of moral and ethical 
leadership of administrators of educational institutions under Chaiyaphum Primary 
Education Service Area Office I showed that there were 7 Dhamma Dimensions; 
Seven Sappurisa Dhammas (the 7 qualities of a good man), Moral, Ethic, 
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Organizational Communication, Organizational Cooperation, Organizational culture 
and Transformational Leadership, which all dimensions were compatible to the 
empirical data at a good level. The results from interviews with administrators and 
teachers agree that there is a high level. 

Keywords: Element, Leadership, morals. 

 

๑. บทนํา 
 ประเทศไทยตองประสบปญหา วิกฤตการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
เนื่องจากบุคคลในสังคมมีการประพฤติปฏิบัติตนเบี่ยงเบนจากปทัสฐานท่ีสังคมวางไว สมควรตอง
ไดรับการเยียวยา ท่ีเปนเชนนี้เพราะสภาพจิตใจของคนในปจจุบันกําลังถูกคุมคามดวยวัตถุธรรมมาก
ข้ึน ในขณะท่ีคุณธรรม จริยธรรมลดนอยลงไปจากจิตใจ ทําใหเกิดปญหาทางดานคุณธรรม 
จริยธรรมนานับประการ เปนตนวา ความรูสึกเห็นแกประโยชนสวนตนเปนใหญ หลงใหลในอํานาจ 
การกอบโกยผลตอบแทนมากเกินสมควร ความฟุมเฟอย และความเสื่อมทางดานศีลธรรม จริยธรรม 
ลักษณะดังกลาวเปนมหันตภัยอันใหญหลวงตอความเจริญรุงเรือง ความสงบเรียบรอยและศีลธรรม
อันดีของคนไทย๑ ผูบริหารจํานวนไมนอยมีขอบกพรองในดานการปฏิบัติงาน ไมปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ตามความคาดหวังของสังคม มีการกระทําผิดวินัยตอเนื่อง ไมประพฤติตนเปน
แบบอยางท่ีดี ซ่ึงพบไดจากขาวหนาหนังสือพิมพและสื่อมวลชน และ สาเหตุของปญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติตนตามจริยธรรมประกอบดวย สาเหตุท่ีเกิดจากปจจัยภายใน ไดแก ความซ่ือสัตย 
ความรับผิดชอบตอหนาท่ีความยุติธรรม ความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม และปราศจาก
อคติ สวนปจจัยภายนอก ไดแก การขาดตนแบบท่ีดี กฎระเบียบมีชองวางทําใหคนหลบหลีกไดท้ังท่ีรู
วาผิด คนทําผิดไมไดรับการลงโทษอยางจริงจัง สถาบันไมใหการอบรมจริยธรรมแกอาจารย 
ผูบริหารไมมีความยุติธรรม ไมมีธรรมาภิบาล ขาดกฎระเบียบเรื่องจริยธรรมวิชาชีพท่ีเปนลายลักษณ
อักษร และเกิดจากสถานการณแวดลอม เชน บีบใหตองทําผิด คิดวาเปนเรื่องเล็กนอย ความเรงรีบ
และการปฏิบัติเปนแบบอยางเดียวกัน๒ 

 
                                           

๑อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา, คุณธรรมนําความรู : รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณคา
ความเปนมนุษย, (กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคช่ัน, ๒๕๕๐), หนา ๑. 

๒ประทีป  ฉัตรสุภางค, ปญหาจริยธรรมและจรรยาบรรณอาจารยในมหาวิทยาลัย และแนวทางแกไข, 
(คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย มหิดล, ๒๕๕๕), หนา ๓. 
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๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ 

 ๒ พ่ือวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารในการ
บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ 

 ๓ พ่ือวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตกลุมคัดเลือกและกลุมตัวอยาง 

 ๓.๑ กลุมคัดเลือกตามคุณสมบัติท่ีใชในการสัมภาษณและสนทนากลุม 
  ๓.๑.๑ บริหารสถานศึกษา   จํานวน  ๑๐ คน 
  ๓.๑.๒ ครูผูสอน    จํานวน  ๑๐ คน 
  ๓.๑.๒ กลุมผูเชี่ยวชาญตามคุณสมบัติ  จํานวน  ๑๐ คน 
 ๓.๒ กลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม                           
  ๓.๒.๑ ผูบริหารสถานศึกษา    จํานวน  ๕๖ คน 
  ๓.๒.๒ ครูผูสอน                 จํานวน   ๔๔๔  คน  

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยครั้งนี้เปนวิธีการเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการเก็บ
ขอมูล ๒ วิธีไดแกการเก็บขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) และการเก็บขอมูล
ภาคสนาม (Field Research)  
  ๑. วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาเก็บขอมูลจาก
แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) เพ่ือดําเนินการวิจัยวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  
(Exploratory  Factor  Analysis :  EFA)  ความคิดเห็นของนักวิชาการท่ีไดทําการศึกษาคนควาไว 
ประกอบดวยการศึกษาขอมูลทางเอกสารจะกระทํากอนท่ีจะเขาไปเก็บขอมูลภาคสนามและเอกสาร
ประกอบเพ่ิมเติมในขณะท่ีเก็บขอมูลในภาคสนามและหลังเสร็จสิ้นการศึกษาภาคสนามโดย
ทําการคนควาจากหนวยงานราชการสถาบันการศึกษาหนังสือตําราวิทยานิพนธอินเตอรเน็ตอาทิ
หอสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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  ๒.  เก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม (Field Research) โดยวิธีการสํารวจและ
การสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง 

   ๒.๑ ผูรู (Key Informants) ประกอบดวย 

    ๒.๑.๑  กลุมผูบริหาร ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษาของพระสงฆผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดชัยภูมิ 

    ๒.๑.๒ ครูผูสอน 

    กลุมผูรูสําหรับการสัมภาษณแบบเชิงลึก เพ่ือศึกษาองคประกอบภาวะ
ผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๑ จํานวน กลุมละ ๑๐ คน ใชการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
เกณฑในการคัดเลือกตามคุณสมบัติดังนี้คือ ๑) คุณวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท ๒) เปนผูมี
ประสบการณดานการบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓) เปนผูมี
ประสบการณดานการบริหารการศึกษาของพระสงฆ ๔) เปนผูบริหารหนวยงานท่ีจัดสวัสดิการใหกับ
คณะครูและผูบริหารสถานศึกษา ท้ังนี้ผูรูแตละบุคคลจะมีคุณสมบัติขอ ๑ และขอ ๒ หรือขอ ๓ หรือ
ขอ ๔ แตกลุมผูรูท่ีถูกคัดเลือกท้ังหมดจะมีคุณสมบัติครบตามเกณฑท่ีกําหนด 

   ๒.๒ การสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง (Semi-Structured 
Interview) เพ่ือใชสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน เก่ียวกับองคประกอบภาวะผูนําดานคุณธรรม 
จริยธรรม  
   ๒.๓ การสนทนากลุม (Focus Group) 
   ผูวิจัยไดคัดเลือกผูเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสมในการใหขอมูลมากท่ีสุดโดยผูวิจัย
กําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญจํานวน ๑๐ คนโดยพิจารณาคัดเลือกผูเชี่ยวชาญจากบุคคล ๔ กลุม
เพ่ือยืนยันองคประกอบภาวะผูนําดานคุณธรรม จริยธรรมไดแก ๑) ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการ
ระดับเขตพ้ืนท่ี ๒) ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษาขยายโอกาส ๓) ผูเชี่ยวชาญดานการ
บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ ๔) ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษาระดับเชี่ยวชาญ ท้ังนี้
ผูเชี่ยวชาญแตละบุคคลจะมีคุณสมบัติขอ ๑ และขอ ๒ หรือขอ ๓ หรือขอ ๔ แตกลุมผูเชี่ยวชาญท่ี
ถูกคัดเลือกท้ังหมดจะมีคุณสมบัติครบตามเกณฑท่ีกําหนด  
 เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ไดแก แบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง
(Semi-Structured Interview) เพ่ือใชสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑  
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลยึดหลักขอมูลท่ีมีลักษณะสอดคลองกับความมุงหมายของการวิจัย
สามารถตอบคําถามของการวิจัยไดตามท่ีกําหนดไวซึ่งมีวิธีการเก็บขอมูลเปน ๒ ลักษณะคือ 

 ๑. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารเปนการศึกษาจากเอกสารท่ีมีการบันทึกเอาไว
หรือท่ีมีการศึกษาไวในประเด็นท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําดานคุณธรรม จริยธรรม 

 ๒. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามใชเทคนิคการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก 
(In-depth Interview) และการสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง (Semi-Structured Interview) 

 การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 

 การตรวจสอบขอมูลเบื้องตนจะกระทําไปพรอม ๆ กันตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินการวิจัย 
หลังจากเสร็จสิ้นการเก็บขอมูลภาคสนามแลวโดยผูวิจัยจะนําขอมูลท้ังท่ีไดจากการบันทึกขอมูลการ
ถอดเทปจากการสัมภาษณในแตละครั้งการจําแนกขอมูล (Typological Analysis) คือการจําแนก
ขอมูลเปนชนิด (Typologies) จัดหมวดหมูขอมูลตามแตละประเภทท่ีต้ังไวและตรวจสอบดูอีกครั้ง
หนึ่งวาขอมูลท่ีไดมามีความครบถวนเพียงพอหรือไมและดําเนินการตรวจสอบแบบสามเสาซ่ึงผูวิจัย
ไดใชวิธีการตรวจสอบสามเสา 

 การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการสรุปตีความโดยใชเทคนิคดําเนินการตรวจสอบแบบสามเสา
และนําเสนอขอมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) บรรยายโดยใชตาราง 

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 ผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิงปริมาณมาสนับสนุนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 ๑. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยเรื่อง องคประกอบภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรม ของ
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน ๒๘๐ คน และ ครูผูสอนจํานวน ๒,๓๔๒ คน 

 การสุมตัวอยางผูวิจัยไดใชขนาดตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของคอมเลยและลี๓ เม่ือ
ไดขนาดกลุมตัวอยางแลว ผูวิจัยไดใชการสุมแบบโควตา (Quota technique) ตามสัดสวนของ
อําเภอแยกประชากรเปน ๒ กลุมคือ ผูบริหารและครูผูสอน จําประชากรท้ังหมด ๒,๔๙๘ คน เปน

                                           
๓Comrey, A. L., & Lee, H. B. A First Course in Factor Analysis, 2nd ed, (New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates, 1992), p.56. 
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ผูบริหาร ๒๘๐ คน ครูผูสอน ๒,๒๑๘ คน กลุมตัวอยางคิดเปนโควตาเทากัน ๕ อําเภอ กําหนดเปน
รอยละ ๒๐ ของจํานวนประชากร แตละกลุมแตละอําเภอ จะไดกลุมตัวอยางในกลุมผูบริหารทุก
อําเภอ จํานวน ๕๖ คน ครูผูสอน จํานวน ๔๔๔ คน รวมกลุมตัวอยาง จํานวน  ๕๐๐ คน 

 ๒. ข้ันตอนการวิจัยเชิงปริมาณ 

  การวิจัยเ ร่ือง องคประกอบภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ผูวิจัยไดกําหนด
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไว ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 

  ข้ันตอนท่ี ๑ การจัดเตรียมโครงการวิจัยตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัยโดย
การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของจากตํารา เอกสารทางวิชาการ ขอมูลสถิติ ขอมูลสารสนเทศจากสื่อ
อินเตอรเน็ต รายงานการวิจัยตางๆ แลวนําผลจากการศึกษาจัดทําโครงรางและนําเสนอขอความ
เห็นชอบโครงรางวิจัย 

  ข้ันตอนท่ี ๒ สรางกรอบแนวคิด (Framework)และเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

สรางเปนแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอนระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของโครงสราง เพ่ือหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามในแบบสอบถามกับโครงสรางเนื้อหา 
IOC (Index of Item-Objective Congruence) จากผูเชี่ยวชาญ  ๕ ทาน ผลการหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม พบวา แบบสอบถามท่ีสรางข้ึน มีคาอํานาจจําแนกรายขอ ระหวาง ๐.๓๒-๐.๘๒ มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α ) ๐.๙๘ และไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ ๐.๙๘ นําแบบสอบถามท่ี
ไดรับการตรวจสอบและแกไขปรับปรุงแลวเสนอตออาจารย ท่ีปรึกษาเพ่ือใหความเห็นชอบ แลวจึง
นําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําแบบสอบถามไปถามไปสอบถามกลุมตัวอยาง
ดวยตนเอง รับแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามเพ่ือ
ใชในการวิเคราะหขอมูล และผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนกลับมาพรอมตรวจสอบความถูกตอง
ความสมบูรณจํานวน ๕๐๐ ฉบับคิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ข้ันตอนท่ี ๓ การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: 
EFA) โดยการ วิเคราะหถดถอยพหุแบบมีข้ันตอน (Stepwise Multiple Regressions) และสกัด
องคประกอบเพ่ือคัดเลือกตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธและสงผลตอตัวแปรตามมากท่ีสุด นํามาเขา
สมการ เพ่ือดูผลการวิจัย 
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 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สําหรับการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยสถิติท่ีใช ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก  คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชกลุมตัวอยาง
จํานวน ๕๐๐ คน การวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เพ่ือลดจํานวนตัวแปร
ใหเหลือตัวแปรจําเปนท่ีสําคัญใชสถิติการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) โดยการวิเคราะหดวยวิธีสกัดองคประกอบ “PCA” (Principal component 
analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

๕. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห ผลวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจองคประกอบความรวมมือใน
องคกรของภาวะผูนําดานคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ พบวา มีจํานวน ๗ องคประกอบ ท้ัง ๗ องคประกอบมีคา
น้ําหนักองคประกอบระหวาง ๐.๕๙๔– ๐.๘๖๘> ๐.๓๐ โดยมีผลบวกของคาความแปรปรวนของตัว
แปรเทากับ ๖๗.๐๒% จึงกลาวไดวาตัวแปรทุกองคประกอบ มีคาความสัมพันธระหวางตัวแปร
สังเกตไดกับองคประกอบท่ีเหมาะสมสามารถนําเขาโมเดลการวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง
องคประกอบภาวะผูนําดานคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  
 ผลการวิเคราะหโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันความตรงเชิงโครงสรางของ
โมเดลองคประกอบภาวะผูนําดานคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ พบวา ทุกองคประกอบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษอยูในเกณฑดีโดยมีดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบกับรูปแบบฐาน (IFI) เทากับ ๐.๙๙๗ 
> ๐.๙๐ ซ่ึงดัชนีเหลานี้ผานเกณฑท่ีกําหนดไวท้ัง ๗ ดัชนี ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
หลายปจจัย โมเดลองคประกอบภาวะผูนําดานคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑   พบวา ประกอบดวย ๙๕ ตัวแปรแฝง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๐๑ 

๖. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบวา องคประกอบภาวะผูนําดานคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ถือเปนสิ่งจําเปนอยาง
มากท่ีผูบริหารพ่ึงมี โดยเฉพาะคุณธรรมตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการ หากผูบริหารนํา
หลักธรรมนี้มาปรับประยุกตใหเขากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็จะทําใหผูบริหารมีภาวะ
ผูนําสมบูรณสอดคลองกับแนวคิดของ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพทของพระธรรม
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ปฎก๔ ใหความหมายวา สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี ธรรมท่ีทําใหเปน
สัตบุรุษมี ๗ ประการ คือ (๑) ธัมมัญุตา รูหลักหรือรูจักเหตุ  (๒) อัตถัญุตา รูความมุงหมายหรือรู
เหตุผล (๓) อัตตัญุตา รูจักตน  (๔) มัตตัญุตา รูจักประมาณ  (๕) กาลัญุตา รูจักกาลเวลา (๖) 
ปริสัญุตา รูจักชุมชน สังคม (๗) ปุคคสัญุญา รูจักบุคคล คุณธรรม ๗ ประการ อันเปนคุณสมบัติ
ภายในตัวผูนํา ซ่ึงมีคุณสมบัติท้ัง ๗ ประการนี้ เปนองคประกอบและปจจัยท่ีเก่ียวของกันอยาง
สมบูรณ ท่ีจะทําใหผูนําสามารถจัดการ สามารถปฏิบัติการในภาระงานทุกอยางใหบรรลุผลสําเร็จได
ตามเปาหมาย  หากผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรมองคการก็จะมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมีคุณธรรม  
คนในองคการก็จะถูกหลอหลอมใหมีคุณธรรมจริยธรรมไปดวย สอดคลองกับสมบัติ ทีฆทรัพย 
(๒๕๕๗ : ออนไลน) กลาวถึง องคประกอบของคุณธรรมท่ีผูบริหารควรมีอยางนอยท่ีสุด ๗ ประการ 
คือ ๑) การมีสัจจะ ตองพูดความจริง (Truth) ๒) มีความซ่ือสัตยสุจริต (Honesty) ๓) มีความ
รับผิดชอบในหนาท่ี (Sense of Duty) ๔) มีความอดกลั้น (Patience) ๕) มีความเปนธรรม (Fair 
Play) ๖) มีการเขาใจผูอ่ืน รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา (Consideration for Others) และ ๗) มีความ
เมตตา (Kindness) สอดคลองกับ สุรยุทธ จุลานนท๕ กลาววา คุณธรรม มีความหมายครอบคลุมถึง
ศีลธรรม และคุณลักษณะในเรื่องของความซ่ือสัตย สุจริต การประพฤติ ปฏิบัติ อยูในกรอบของ
ศีลธรรมจรรยาท่ีเปนหลักมาตรฐานการปฏิบัติ เชน การไมแสวงหาประโยชนสวนตน การปราศจาก
ผลประโยชนทับซอน การไมเลือกปฏิบัติหรือใชสองมาตรฐานในเรื่องเดียวกัน เม่ือมีคุณธรรมซ่ึงเปน
สิ่งดีงามในจิตใจแลวยอมสงผลในมีการแสดงออกท่ีสรางสรรคเปนประโยชนตอตนเองและสังคม
เรียกวาจริยธรรมสอดคลองงานวิจัยของบุญมี แทนแกว๖ กลาววา จริยธรรม หมายถึง “ธรรมชาติ
หรือหลักธรรมท่ีบุคคลควรประพฤติ” จัดวา “เปนคุณธรรมท่ีแสดงออกทางรางกายทางวาจาใน
ลักษณะท่ีดีงามถูกตองเชนการการพูดจาสื่อสารท่ีอยูในหลักของคุณธรรมจริยธรรมยอมเปนการ
สื่อสารท่ีดี สอดคลองกันแนวคิดของสมคิด บางโม๗ ไดใหความเห็นวา การสื่อสารท่ีดีจะทํา ใหการ
ดําเนินงานขององคกรราบรื่นไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการใหความรวมมือ 
สอดคลองกับ Weltch and Tulbert๘ ไดทําการวิจัยและสรุปวา องคประกอบของความรวมมือ มี 
๔ องคประกอบ ไดแก ๑) การประนีประนอมเพ่ือใหเกิดการเคารพความคิดใหมและการ
เปลี่ยนแปลง ๒) การสื่อสารท่ีประกอบดวยการฟงและการเสนอความคิด ความรูสึก ๓) การ
                                           
 ๔ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๒๗๖. 
 ๕ สุรยุทธ  จุลานนท, การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม. และธรรมาภิบาลในสังคมไทย, ออนไลน 
: แหลงท่ีมา http://www.eppo.go.th/admin/cab/sp-2550-02-10.html.๒๕๕๐ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๗). 
 ๖ บุญมี แทนแกว, จริยธรรมกับชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๕๒), หนา ๑. 
 ๗ สมคิด  บางโม, จริยธรรมธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : พัฒนวิทยการพิมพ, ๒๕๔๕), หนา ๑๙๒. 
 ๘ Weltch, M., & Tulbert, B. (Practitioner’s Perspective of Collaboration: A Social 
Validation and Factor Analysis. Journal of Educational and psychological consultant, 11(3-4), 
2000, pp 357-378. 
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แกปญหาท่ีมีการระบุความตองการ ความจําเปน การระดมสมอง การปรับสิ่งท่ีไดเพ่ือใชในการสราง
แผนปฏิบัติการ และการประเมิน ๔) การพัฒนาแผนปฏิบัติการและการประเมินการปฏิบัติการ 
กลาวถึงการรวมมือวา เปนความสามารถในการสนับสนุนเพื่อนรวมงานและทํางานกับผูอ่ืนอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือมุงไปสูเปาหมายรวมกัน และตัวบงชี้ของความรวมมือประกอบดวย ๑) ความ
มุงม่ันพยายามท่ีจะรวมมือ ๒) การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและการสื่อสารท่ีแสดงการเคารพ
ผูอ่ืน ๓) การแสวงหาและสนับสนุนความเห็นรวมกันของกลุม การตระหนักและรับรูงานของผูอ่ืน ๔) 
การต้ังเปาหมายและจัดลําดับความสําคัญรวมกับผูอ่ืน และ ๕) การทําตามสัญญาท่ีไดใหไวกับผูอ่ืน
จนสงผลใหเกิดวัฒนธรรมขององคกรท่ีดีสอดคลองกับ Hofstede๙ อิทธิพลของลักษณะวัฒนธรรม
สังคมวัฒนธรรมองคการและลักษณะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ จากองคประกอบท้ัง ๖ องคประกอบ
เปนปจจัยท่ีทําใหเกิดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับแนวคิดของ Burns๑๐, Bass๑๑, 
Yukl๑๒, Tichy and Devanna๑๓, Barker๑๔ และ Dubrin๑๕  ไดใหความหมายของภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงไววา  หมายถึง ผูนําท่ีเปนผูกระตุนใหผูตามตระหนักถึงความตองการท่ีสูงข้ึน  คนหา
แรงจูงใจของผูตาม  กระตุนใหผูตามเกิดความสํานึกของความตองการ  และใหไดรับการตอบสนอง
ความตองการท่ีสูงข้ึน  และหาทางท่ีจะพัฒนา ผูตามจนสามารถบรรลุศักยภาพของตนเองไดอยาง
เต็มท่ี  เพ่ือการเปลี่ยนแปลงผูตามไปเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  และเปลี่ยนแปลงผูนําการ
เปลี่ยนแปลงไปเปนผูนําจริยธรรม สามารถเผชิญกับสถานการณวิกฤตหรือปญหาท่ีมี ความซับซอน  
สามารถคาดการณสถานการณในอนาคตและกําหนดเปาหมายหรือภาพในอนาคตขององคกร สวน 
Bennis and Nanus๑๖ กลาววา ภาวะผูนําการ เปลี่ยนแปลงเปนพฤติกรรมของผูนําท่ีกระตุนจูงใจ

                                           
 ๙ Hofstede, Greet H, Culture and Organizations : Software and Mind, (New York : 
Mcgraw-Hill, 2005), p. 46. 
 ๑๐ Burns, Leadership,  (New York : Harper and Row, 1978), p. 20. 
 ๑๑ Bass, Leadership and Performance Beyond Expectations, (New York : The Free 
Press, 1985), p. 14. 
 ๑๒ Yukl, Leadership in Organizations, 4thed, Englewood Cliffs, (NJ : Prentice Hall, 
1998), p. 20. 
 ๑๓ Tichy and M.A. DeVanna, The Transformational Leader, (New York : John Wiley 
& Sons, 1990), pp 19-32. 
 ๑๔ Barker, Transformational Nursing Leadership : A vision for the future, (New 
York : National League for Nursing Press,1992), p. 86. 
 ๑๕ Dubrin, A.J. (2004), Leadership Research Finding, Practice, and Skills. (Boston : 
Houghton Mifflin, 2004), p. 115. 
 ๑๖ Bennis and Nanus cite in Taher A Razik and Austin D. Swanson, Fundamental 
Concepts of Leadership, 2nd ed. (New Jersey : Mirrill Prentrice Hall International, 2001), p. 217. 
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ผูใตบังคับบัญชาใหกระทํามากกวาท่ีไดตั้งความคาดหวังไว สรางภาวะผูการเปลี่ยนแปลใหเกิดข้ึนกับ
ผูบริหาร สงผลใหผูบริหารมีภาวะผูนําทําใหเกิดศรัทธาแกผูรวมงานนําพาองคไปสูความสําเร็จท่ี
สรางสรรคอันเนื่องมาจาภาวะผูนํานั้นมีคุณธรรมจริยธรรมกํากับ 
  
๗. ขอเสนอแนะ 
 ๑. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

  ๑.๑ ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ ควรนําองคประกอบภาวะผูนําดานคุณธรรม
จริยธรรมเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของตนเอง ซ่ึงจะชวยใหเกิดความม่ันใจในการ
ปรับปรุงและพัฒนาไปสูผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและสงผลถึงการปฏิรูปการศึกษาอยาง
แทจริง 
  ๑.๒ หนวยงานตนสังกัดท่ีเก่ียวของ ควรนําผลท่ีไดจากการศึกษามากําหนดกรอบ
นโยบายในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือใหผูบริหารมีคุณสมบัติตาม
องคประกอบภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีประสิทธิผล 
  ๑.๓ หนวยงานตนสังกัดท่ีเก่ียวของ ควรนําองคประกอบภาวะผูนําดานคุณธรรม
จริยธรรมเปนกรอบในการกําหนดเกณฑคุณสมบัติเบื้องตนในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปนผูบริหาร 
หรือพัฒนาเพ่ือเตรียมเลื่อนระดับเปนผูบริหาร 

 ๒. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

  ๒.๑ ควรศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จของการพัฒนาภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา 
  ๒.๒ ควรศึกษาองคประกอบภาวะผู นําดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยศึกษากับกลุมประชากรผูปกครองและนักเรียน 
  ๒.๓ ควรศึกษาองคประกอบภาวะผูนําท่ีสงผลตอคุณภาพการบริหารสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษา 
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ชฏิล  นิ่มนวล. รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษากับ
ความภักดีตอองคการของผูรับบริการ. ดุษฎีนิพนธ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามญัศึกษา ในกลุมที่  ๙ 

The  Development of  Subject Integrated Curriculum of  
Prapariyuttitham General Education School (Group 9) 

 
พรพนา  แสนการุณ∗  

 
บทคัดยอ 

 บทความวิจัยนี้ มีจุดมุงหมาย ๑) เพ่ือศึกษาการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ในกลุมท่ี ๙ ๒) เพ่ือศึกษาผลการทดลองใชหลักสูตร บูรณา
การระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ในกลุมท่ี  ๙ โดยจัดดําเนินการวิจัย
ออกเปน ๔ ข้ันตอน กลาวคือ ๑) ยกรางการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชา  ๒) การประเมิน
ความเหมาะสมและความเปนไปได  ๓) ทดลองใชหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชา ๔) สรุปผลการ
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชา  ประชากร  ไดแก  ผูบริหาร จํานวน  ๑๐๐ รูป/คน  ครูผูสอน
วิชาภาษาไทย จํานวน ๒๕ รูป/คน  วิชาภาษาบาลี จํานวน ๒๕ รูป/คน  ครูผูสอนวิชา
พระพุทธศาสนา จํานวน ๒๕ รูป/คน ในปการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวนรวม ๑๗๕ รูป/คน กลุมตัวอยาง 
คือ  ผูบริหาร  จํานวน  ๘๐  รูป/คน  ครูผูสอนในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุม ๙ ซ่ึงเปนครูผูสอนวิชาภาษาไทย จํานวน ๒๐ รูป/คน  ครูผูสอนวิชาภาษาบาลี จํานวน ๒๐ 
รูป/คน  ครูผูสอนวิชาพระพุทธศาสนา จํานวน ๒๐ รูป/คน รวมจํานวน ๑๔๐ รูป/คน    ใชวิธีการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบแบงกลุม  และใชวิธีการสุมอยางงาย  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหไดแก  ความถ่ี  
รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย พบวา  ๑.  การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ในกลุมท่ี  ๙  ตามขอบขายการบูรณาการเนื้อหา  ประกอบดวย  ๗  
องคประกอบ ดังนี้  ๑) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ๒) การวัดผล ประเมินผลและการเทียบ
โอนผลการเรียน  ๓) การวินิจฉัยความตองการ  ๔) การกําหนดวัตถุประสงค  ๕) การเลือกเนื้อหา  
๖)  การเลือกประสบการณการเรียนรู และ ๗) การจัดองคประกอบของประสบการณการเรียนรู  
ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา หลักสูตรบูรณาการท่ีคนพบในการวิจัยมีความถูกตองเปนไปไดและใช
ประโยชนไดดี  ๒. ผลการทดลองใชหลักสูตรบูรณาการพบวา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาภาษาไทย วิชาภาษาบาลี และวิชาพระพุทธศาสนาสูงขึ้น  และมีขอเสนอแนะดังนี้  ๑) 
สถานศึกษาประชาสัมพันธหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาเน้ือหาวิชาภาษาไทย ภาษาบาลี และ
พระพุทธศาสนา ๒) สถานศึกษานําผลการประเมินการเรียนรูมาใชปรับปรุงผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ  
                                                 

∗นักศึกษาปริญญาเอก, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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๓)  สถานศึกษาควรกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาซ่ึงจะทําให
บรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษาได 
คําสําคัญ:   พัฒนาหลักสูตร, การบูรณาการหลักสูตร 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were:  1) to study the  development of  
subject  integrated curriculum of  Prapariyuttitham General Education School 
(Group 9).  2) to study the result of examination, using subject integrated curriculum 
of Prapariyuttitham General Education School (Group 9). This research was managed 
for 4 steps, 1) drafting the development of subject integrated curriculum   
2) evaluating for suitability and possibility 3) making try - out off the subject 
integrated curriculum 4) concluding the development of subject integrated 
curriculum. Population, included 100 monks/administrators monks 25 
monks/teacher  for thai  language,  25 monks/teacher  for Pali  language, 25 monks 
/ teachers for  Buddhism  language subject,  in a total of 175  person  in the 
academic year of 2557.  The samples using in this study were  80 administrators,  
20 Thai language teachers, 20 Bali language teachers  and  Buddhism subject 
teachers, total 140 people.  The size of the sample used a table of Krejcie and 
Morgan (1975) in simple random  sampling  techinque for 20 people from each  
teacher group.   Teachers on five rating scale. The research instrument was  practice 
questionnaire with 5 Level Rating Scale, IOC ranged between 0.85-1.00,  reliability 
Coefficient = 0.98.   
 The research findings found that: 
 The  Development of  Subject Integrated Curriculum of  Prapariyuttitham 
General Education School (Group 9) with 7 components 47 indicators, consist of   1) 
the  curriculum development for schools  2) the measurement, assessment and 
transfer  3) diagnose Needs  4) the objective determination  5) content Selection  6) 
choosing learning experiences  7) composition Management of learning experiences. 
The experts had self-consistant opinions that the development of Subject 
Integrated Curriculum of  Prapariyuttitham General Education School (Group 9) for 
all components and indicators were suitable and possible. The result of try-out, 
using subject integrated curriculum for student sample found that the achievement 
of study in Thai language, Bali language and Buddhism subject were at high levle. 
The suggestions for adjustment the curriculum as were follows ; 1) Public Education 
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Program Integration Language Course content Thailand Pali and Buddhism.            
2) Schools use the results of assessment of learning to improve learners regularly.      
3)  Schools should set the objective of developing an integrated curriculum of 
courses which fulfill the aims of the curriculum . 
Keywords : Curriculum of  Development, Integrated Curriculum 
 
 
๑. บทนํา 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาสามารถตอบสนอง
นโยบายของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ และชวยใหพระภิกษุสามเณรไดรับโอกาสทางการศึกษา 
ชวยเอ้ืออํานวยประโยชนเก่ียวกับการศึกษา นักธรรม-บาลี และเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ชุมชนกับวัด เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมเปนโรงเรียนท่ีรัฐบาลต้ังข้ึนโดยความเห็นชอบของ
คณะสงฆ เพ่ือใหการศึกษาแกบุตรของผูยากไร และดอยโอกาสทางการศึกษา โดยมุงประโยชนตอ
ฝายศาสนจักรและฝายบานเมือง การจัดการศึกษาประเภทนี้เปนการจัดการแบบใหเปลา โดย
พิจารณาจากวัดท่ีสามารถระดมความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ ได และพอจะมีบุคลากรดําเนินการ 
ตลอดจนความตองการดานการศึกษาของทองถ่ิน โรงเรียนเหลานี้สวนใหญไมเก็บคาเลาเรียน 
คาใชจายตาง ๆ มาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ซ่ึงมักจะไมเพียงพอตอการจัดการบริหารโรงเรียนให
มีประสิทธิภาพ เงินบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาข้ึนอยูกับบารมีของเจาสํานัก ปญหาเก่ียวกับ
งบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ ปญหาบุคคลมีประสบการณนอย คือ การเรียนการ
สอนไมเพียงพอ เปนปญหาหลักของโรงเรียนพระปริยัติธรรม๑  
 การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีสภาการศึกษาของคณะ
สงฆ เปนองคกรหลักท่ีควบคุม และสงเสริมการจัดการศึกษาโดยตรง การบริหารโรงเรียนอยูในความ
ปกครองของคณะสงฆในแตละระดับ กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ได
จัดกลุม แบงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาท่ัวประเทศออกเปน ๑๔ กลุม รวมท้ังหมด 
๓๙๙ โรงเรียน๒ ปจจุบันการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ไดเจริญกาวหนา
โดยลําดับมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากระจายอยูตามจังหวัดท่ัวประเทศเม่ือป 
พ.ศ. ๒๕๕๕  มีโรงเรียน ๔๑๔ โรงเรียน  มีครูสอนจํานวน ๔,๙๑๒ รูป/คน  มีนักเรียนจํานวน 
๕๒,๐๒๖ รูป  

                                                 
๑อํานาจ บัวศิริ, “การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยสงฆนานาชาติในประเทศไทย, วิทยานิพนธปริญญา

ดุษฎีบัณฑิต”, ภาควิชาบริหารการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔). 
๒พระครูสิริวิชัยธัช  กังซุย,  “การปฎิบัติตามมาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  จังหวัดเลย”,  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๔).    
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 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสอง ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาท่ัวประเทศ  จํานวน ๔๐๔ โรง โรงเรียนท่ีไดมาตรฐานผานการประเมินมีจํานวน ๓๓๘ โรง 
ไมไดมาตรฐานไมผานการประเมินมีจํานวน ๖๖ โรง โดยเฉพาะดานผูเรียนท่ีไมไดมาตรฐานมีดังนี้ 
(๑)ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  (๒) ความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร (๓)ทักษะ
ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง (๔) รักการเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (๕)ทักษะใน
การทํางานรักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและ (๖) มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต ดานครู 
ท่ีไมไดมาตรฐาน คือ  (๑)ความเพียงพอของครูและ (๒) ความสามารถของครู ดานผูบริหารท่ีไมได
มาตรฐาน คือ (๑)การบริหารวิชาการโดยเฉพาะการมีหลักสูตรท่ีเหมาะกับผูเรียนและทองถ่ิน   
(๓) สื่อการเรียนการสอน ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  และ (๔) การสงเสริมกิจกรรมและการเรียนการสอน 
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ๓ 
 การบูรณาการเนื้อหาเปนการเชื่อมโยงกันระหวางเน้ือหาสาระในแตละวิชาท่ีผูเรียนตอง
เรียนรู กลาวคือ เปนการใหความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนทุกคนในทุกๆ ดาน มีกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีมีโครงสรางแบบเปด มีความยืดหยุนและหลากหลาย ผูเรียนไดลงมือกระทําดวยตนเองได
สัมผัสกับการสํารวจ การสังเกต และการคาดการณท่ีสามารถสื่อไดดวยวิธีการตางๆ โดยผานวิชา
ตางๆ ผูเรียนไดอยูในโลกประสบการณท่ีมีโอกาสผิดพลาด มีโอกาสแกตัว เรียนรูจากความผิดพลาด
เหลานั้น ซ่ึงท่ีผานมาผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาพยายามพัฒนาวิชาตางๆ ใหเปนอิสระตอกัน ทํา
ใหผูเรียนไมสามารถมองเห็นความเก่ียวพันระหวางวิชาเหลานั้นได๔ ไดกลาวถึงการเรียนการสอน
แบบบูรณาการวาเปนการเรียนการสอนท่ีผูเรียนไดศึกษาหาความรูอยางกวางขวางในวิชาการหลาย
แขนงในลักษณะท่ีสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ความรูจะถูกสรางข้ึนและใชในบริบทของการเรียนการ
สอนมากกวา ๑ บริบท ขณะท่ี Cotton, K. กลาววา การเรียนการสอนแบบบูรณาการเปนการเรียน
การสอนท่ีมีลักษณะเปนองครวม ซ่ึงโศภนา บุณยะกลัมพ๕ ไดใหความหมายไววา การสอนแบบ
บูรณาการ หมายถึงการสอนซ่ึงนําเอาสาระการเรียนรูตาง ๆ เขามาผสมผสานกันเพ่ือประโยชนแก
ผูเรียน โดยใชสาระการเรียนรูใดสาระการเรียนรูหนึ่งเปนแกนหลักแลวขยายวงกวางขวางออกไป 
เพ่ือใหการเรียนรูของผูเรียนเกิดความสมบูรณในตัวของเขาเอง นิรมล ศตวุฒิ๖ ไดใหความหมายไววา 
การสอนแบบบูรณาการ หมายถึงการจัดใหผูเรียนเรียนรูในลักษณะองครวม (holistic way) 

                                                 
๓สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ,  คูมือชาวพุทธฉบับพูดจาภาษาวัด,   (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๗), หนา ๗๓.   
๔Cotton, K. Principals and Student Achievement: What the Research Says. 

Association for Supervision and Curriculum Development,  (Virginia : Alexandria. 2003), p. 45. 
๕โศภนา บุณยะกลัมพ, แนวทางการจัดแผนการเรียนรูแบบบูรณาการท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ,  

(กรุงเทพมหานคร : โมเดอรน อคาเดมิก เซ็นเตอร, ๒๕๔๖), หนา ๒๖. 
๖นิรมล ศตวุฒิ , การจัดการเรียนรู ท่ี เริ่มจากผู เรียน :  วารสารวงการครู ป ท่ี  ๑ ฉบับท่ี ๗ , 

กรุงเทพมหานคร : ฐานวิชาการ, ๒๕๔๗. 
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ระหวางวิชาตาง ๆ อยางมีความหมายตามสภาพความเปนจริงในชีวิตหรือสภาพปญหาสังคมท่ี
ซับซอนนอกจากนี้  วิเชียร อินทรสมพันธ๗ กลาวถึงการบูรณาการวาจะสงเสริมการยอมรับนับถือ
ระหวางผูสอนและผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูเรียน ซ่ึงเปนการยอมรับแนวคิดและมุมมองของผูอ่ืน 
และ Fogarty ไดแบงระดับของการบูรณาการเปน ๑๐ แบบ คือ แบบแยกยอย (Fragmented) 
แบบเชื่อมตอ (Connected) แบบรัง (Nested) แบบลําดับ (Sequenced) แบบแบงสวน (Shared) 
แบบใยแมงมุม (Web) แบบรอย (Threaded) แบบบูรณาการ (Integrated) แบบจุม (Immersed) 
และแบบเครือขาย (Networked) ซ่ึงการบูรณาการเนื้อหาแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ การบูรณา
การภายในวิชา (Interdisciplinary) และการบูรณาการระหวางวิชา (Interdisciplinary) โดยการบูร
ณาการระหวางวิชานั้นสามารถจัดทําไดในหลายลักษณะ ไดแก การบูรณาการแบบการสอดแทรก 
(Infusion) แบบคูขนาน (Parallel) แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) และแบบขามวิชา 
(Trans–disciplinary)๘ 
 การจัดการเรียนรูเพ่ือชี้แนะการรูคิดท่ีนํามาใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  วิชา
ภาษาบาลีและวิชาพระพุทธศาสนาไดอาศัยหลักการเชนเดียวกัน กลาวคือ ผูสอนจะตองให
ความสําคัญกับผูเรียน ศึกษาลักษณะผูเรียนในดานตางๆ ซ่ึงในเรื่องรูปแบบการเรียนรู (Learning 
Style) ตามแนวคิดของ Grasha, A., & Reichmann, S.๙ ไดจําแนกรูปแบบการเรียนรูไว ๖ รูปแบบ 
คือ แบบแขงขัน (Competitive) แบบรวมมือ (Collaborative) แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance) แบบ
มีสวนรวม (Participant) แบบพ่ึงพา (Dependent) และแบบอิสระ (Independent) โดยผูเรียนแต
ละคนจะมีรูปแบบการเรียนรูเฉพาะตัว ไมมีผูเรียนคนใดท่ีมีรูปแบบการเรียนรูแบบใดแบบหน่ึงอยู
ตลอดเวลา สวนใหญจะใชรูปแบบการเรียนรูหลายรูปแบบคาบเก่ียวกัน รูปแบบท่ีตนถนัดท่ีสุดจะถูก
นํามาใชมากกวารูปแบบอ่ืนๆ จากการศึกษาลักษณะของผูเรียนสามารถนํามาปรับใชในการเรียนรู
เพ่ือชี้แนะการรูคิดท่ีใหความสําคัญกับการคิดของผูเรียนไดเปนอยางดี ในการจัดการเรียนการสอน
จึงควรสนับสนุนใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดสรางสรรคท่ีกอใหเกิดความสามารถในการแกปญหาได
หลากหลายวิธี ซ่ึงในการพัฒนาผูเรียนในดานของแนวคิดและทักษะตางๆ อาจจะมีลําดับหัวขอใน
การเรียนการสอน แตจะตองมีความสัมพันธกับการแกปญหาและความเขาใจในตัวผูเรียน เปด
โอกาสใหผูเรียนไดคิดหาแนวทางในการแกปญหาโจทยดวยตนเองในแนวทางท่ีหลากหลาย 
 จากสภาพปญหาและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีกลาวมาท้ังหมด ทําให
ผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
                                                 

๗วิเชียร อินทรสมบัติ, “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพ การบูรณาการจริยธรรม
ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสาหรับครูมัธยมศึกษา”,  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร, (บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๖).  

๘Fogarty, Robin,  The Mindful School : How to Integrate Curriculum, (lllinois : 
IRI/skylight Training and Publishing, 1991), p. 45. 

๙Grasha, A., & Reichmann, S. Workshop Handout on Learning styles. (Ohio: Faculty 
Research Center, University of Cincinnati, 1975), p. 55. 
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แผนกสามัญศึกษา  ในกลุมท่ี  ๙ สําหรับการ บูรณาการเนื้อหา ผูวิจัยไดดําเนินการ ๒ รูปแบบ คือ 
การบูรณาการภายในวิชาเปนการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาภาษาไทย  วิชาภาษาบาลีและวิชา
พระพุทธศาสนา  โดยยึดเนื้อหาวิชาภาษาไทย  เปนหลัก และในการจัดการเรียนการสอนใชแนว
ทางการเรียนรูเพ่ือชี้แนะการเรียนรู ซ่ึงคํานึงถึงรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน มุงเนนใหผูเรียนไดมี
โอกาสแกไขปญหาและจุดบกพรองตางๆ ของตนเอง และยึดถือหลักการท่ีวาการเรียนรูตองเกิดจาก
การเชื่อมโยงองคความรูของผูเรียนเอง เปนไปตามความแตกตางระหวางบุคคล กอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  วิชาภาษาบาลีและวิชาพระพุทธศาสนา  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ตอไป 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก
สามัญศึกษา  ในกลุมท่ี  ๙ 
 ๒. เพ่ือศึกษาผลการทดลองใชหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษาในกลุมท่ี  ๙ 
 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑. ขอบเขตเนื้อหาท่ีศึกษา 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาท่ีศึกษา คือ การบูรณาการเนื้อหาในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา   
 ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 ๑.๒ การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน   
 ๑.๓  การวินิจฉัยความตองการ   
 ๑.๔  การกําหนดวัตถุประสงค  
 ๑.๕  การเลือกเนื้อหา   
 ๑.๖  การเลือกประสบการณการเรียนรู   
 ๑.๗ การจัดองคประกอบของประสบการณการเรียนรู 
 ๒. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย   
 ๒.๑ ประชากร ไดแก  ผูบริหาร  จํานวน  ๑๐๐  รูป/คน  ครูผูสอนวิชาภาษาไทย จํานวน 
๒๕ รูป/คน  วิชาภาษาบาลี จํานวน ๒๕ รูป/คน  ครูผูสอนวิชาพระพุทธศาสนา จํานวน ๒๕ รูป/คน 
ในปการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวนรวม ๑๗๕ รูป/คน   
 ๒.๒  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ 
Krejcie และ Morgan จึงไดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเปน ผูบริหาร  จํานวน  ๘๐  รูป/คน  
ครูผูสอนในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๙ ซึ่งเปนครูผูสอนวิชาภาษาไทย 
จํานวน ๒๐ รูป/คน  ครูผูสอนวิชาภาษาบาลี จํานวน ๒๐ รูป/คน  ครูผูสอนวิชาพระพุทธศาสนา 
จํานวน ๒๐ รูป/คน รวมจํานวนท้ังสิ้น  ๑๔๐ รูป/คน  ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมแบบจับฉลากจาก
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ครูผูสอนวิชาภาษาไทย  ครูผูสอนวิชาภาษาบาลี  ครูผูสอนวิชาพระพุทธศาสนา เลือกครูมาอยางละ 
๒๐ รูป/คน  กลุมเปาหมายท่ีใชประเมินความเหมาะสม/ความเปนไปได  จํานวน  ๑๕  รูป/คน 
 ๒.๓  กลุมทดลอง  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  จํานวน  ๓๐  คน  โรงเรียน
พระปริยัติธรรมเจาพระยาบดินทรเดชา อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 
๔. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ใชวิธีการวิจัยแบบผสม  (Mixed  Methods  Research)  ดวยการ
นําเอาวิธีวิทยาการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มาประยุกตและผสมผสานรวมเขาดวยกันการ
ดําเนินการวิจัย แบงออกเปน ๔ ข้ันตอน คือ    
 ข้ันตอนท่ี ๑ ยกรางการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา  ในกลุมท่ี  ๙  ตามขอบขายการบูรณาการเนื้อหา  ๗  ดาน โดยการพิจารณา ดังนี้  
รางหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ในกลุมท่ี ๙  ตาม
ขอบขายการบูรณาการเนื้อหา  ๗  ดาน  พรอมท้ังสัมภาษณผูบริหารและครูผูสอนวิชาภาษาไทย  วิชา
ภาษาบาลี วิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมเจาพระยาบดินทรเดชา อําเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร  ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชา ๗ ดาน ไดแก ๑) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  ๒) การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน  ๓)  การวินิจฉัยความ
ตองการ  ๔)  การกําหนดวัตถุประสงค  ๕)  การเลือกเนื้อหา  ๖)  การเลือกประสบการณการเรียนรู 
และ ๗) การจัดองคประกอบของประสบการณการเรียนรู  ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินความเหมาะสม
และความเปนไปไดของการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก
สามัญศึกษา ในกลุมท่ี ๙ จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๕  รูป/คน โดยการจัดสนทนากลุม  (Focus  
Group  Discussion)  ในการใหระดับคะแนนการประเมิน กําหนดน้ําหนักคะแนน ๕  ระดับ๑๐   
 ข้ันตอนท่ี  ๓  ทดลองใชหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก
สามัญศึกษา  ในกลุมท่ี  ๙  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  โรงเรียนพระปริยัติธรรมเจาพระยาบ
ดินทรเดชา อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จํานวน  ๓๐  รูป  ระยะเวลาในการทดลอง ภายในภาค
เรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไม ใชนักเรียนกลุมเปรียบเทียบมีกลุมสําหรับ
การทดลองเพียงกลุมเดียวเทานั้น  
 ข้ันตอนท่ี  ๔  สรุปผลการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ในกลุมท่ี  ๙  ซ่ึงครูผูสอนแตละคนไดเกิดการพัฒนาดานพฤติกรรมการสอน
ในทางท่ีดีข้ึน  โดยครูผูสอนวิชาภาษาบาลีควรจะปรับปรุงในประเด็นการชวยเหลือนักเรียนท่ีเรียน
ชาใหมากกวาเดิม โดยจัดการเรียนสอนเสริมใหกับนักเรียนหลังเลิกเรียน  
                                                 

๑๐ สุวิมล วองวาณิช, การวิจัยประเมินความตองการจําเปน, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๗๖. 
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๕. ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
ระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ในกลุมท่ี  ๙  ตามขอบขายการบูรณา
การเนื้อหา  ๗  ดาน  ประกอบดวย  ๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๒. การวัดผล ประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน ๓. การวินิจฉัยความตองการ ๔.การกําหนดวัตถุประสงค ๕.การเลือก
เนื้อหา ๖.  การเลือกประสบการณการเรียนรู ๗. การจัดองคประกอบของประสบการณการเรียนรู 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ในกลุมท่ี  ๙  ปรากฏดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ
ศึกษา  ในกลุมท่ี  ๙  ตามขอบขายการบูรณาการเน้ือหา ประกอบดวย  ๗  องคประกอบ ดังนี้   
๑) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ๒) การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน  
๓)  การวินิจฉัยความตองการ  ๔) การกําหนดวัตถุประสงค  ๕) การเลือกเนื้อหา  ๖) การเลือก
ประสบการณการเรียนรู และ ๗) การจัดองคประกอบของประสบการณการเรียนรู  ผูทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นวา หลักสูตรบูรณาการท่ีคนพบในการวิจัยมีความถูกตองเปนไปไดและใชประโยชนไดดี   
 ๒. ผลการสัมภาษณผูบริหารและครูผูสอนวิชาภาษาไทย  วิชาภาษาบาลี วิชา
พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมเจาพระยาบดินทรเดชา อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร   
พบวา  ผูบริหารและครูผูสอนวิชาภาษาไทย  วิชาภาษาบาลี วิชาพระพุทธศาสนามีความเห็น
สอดคลองกันตองการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการรายวิชาเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีนําไปสูการ
พัฒนาผูเรียนตอไป 
 ๒. ผลการทดลองใชหลักสูตรบูรณาการพบวา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาภาษาไทย วิชาภาษาบาลี และวิชาพระพุทธศาสนาสูง โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
กอนการทดลองใชหลักสูตรบูรณาการ  มีคะแนนรวมคิดเปนรอยละ  ๗๔.๑๑ ผลคะแนนรวมหลังการ
ทดลองใชหลักสูตรบูรณาการมีคะแนนรวมคิดเปนรอยละ  ๙๑.๘๓ ผลคะแนนการแสดงความ
คิดเห็นตอหลักสูตรบูรณาการของนักเรียนกลุมตัวอยาง หลังการทดลองใชหลักสูตรบูรณาการ อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๐   
 ขอเสนอแนะ 
 ๑) สถานศึกษาประชาสัมพันธหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาเนื้อหาวิชาภาษาไทย ภาษา
บาลี และพระพุทธศาสนา  
 ๒) สถานศึกษานําผลการประเมินการเรียนรูมาใชปรับปรุงผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ   
 ๓) สถานศึกษาควรกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาซ่ึงจะ
ทําใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษาได 
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๖. อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก
สามัญศึกษา  ในกลุมท่ี  ๙ ครั้งนี้ มีขอคนพบท่ีควรนํามาอภิปรายดังนี้ 
 ๑. การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตร 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร พบวา เกือบทุก
รูปแบบมีข้ันตอนในการดําเนินการท่ีเปนหลักใหญ ๆ เหมือนกัน จะแตกตางกันในรายละเอียดบาง
เทานั้น การวิจัยในครั้งนี้ไดพัฒนาหลักสูตรโดยนําสวนที่เปนหลักใหญและจุดเดนของแตละรูปแบบ
มาใช ไดแก รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ กรมศาสนา๑๑ ซ่ึงพบวาข้ันตอนการศึกษาและสํารวจ
ขอมูลพ้ืนฐานเปนสิ่งจําเปนท่ีจะนํามากําหนดหลักสูตรเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางแทจริง   
 นอกจากนี้ จากการศึกษารูปแบบหลักสูตรบูรณาการของ จําแลง  เชื้อภักดี และคณะ๑๒  
พบวา การบูรณาการหลักสูตรท่ีนาสนใจ คือ การบูรณาการระหวางวิชา ซ่ึงเปนการเชื่อมโยงศาสตร
ตาง ๆ ต้ังแต ๒ สาขาวิชาข้ึนไปภายใตหัวเรื่อง (Theme) เดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญในการประเมินวาเนื้อหาจะมีความสนใจมากยิ่งข้ึนหากมีการนําไปสอนโดยเชื่อมโยง
ความสัมพันธกับรายวิชาอ่ืน (คาเฉลี่ย ๔.๙๒) และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
ชวยพัฒนานักเรียนท้ังดานความรู เจตคติ และทักษะในการปฏิบัติ (คาเฉลี่ย ๕.๐๐) รวมท้ังความ
คิดเห็นของครูผูสอนและนักเรียนซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกันคือการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการหัว
เรื่องซ่ึงมีความสัมพันธกันระหวางวิชาภาษาไทย ภาษาบาลี และพระพุทธศาสนา จะชวยใหนักเรียน
สามารถเกิดการเรียนรูท้ัง ๓ วิชาไดงายข้ึน 
 ๒. การพัฒนาหลักสูตร 
 เนื่องจากท่ีผานมาหลักสูตรท่ีใชในโรงเรียนมัธยมศึกษาคือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลายท่ีกรมวิชาการ และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูกําหนด ครูผูสอนใชเพียง
ตําราและเอกสารท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติอนุญาตใหใชใน
โรงเรียนมาใชในการจัดการเรียนการสอนเทานั้น จึงสงผลใหการนําหลักสูตรไปปฏิบัติจริงไมเกิดผล
เทาท่ีควร สอดคลองกับงานวิจัยของพระมงคล มหานาโม ดบขุนทด๑๓ พบวา การบริหารหลักสูตร
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีปญหาดานการเตรียมความพรอมการใชหลักสูตร 
ปญหาขาดการวางแผน สื่อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนมีไมเพียงพอตอความตองการของครู และ
ผูบริหารไมใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมการใชหลักสูตร มีปญหารายวิชาท่ีจัดใหเรียน 
                                                 

๑๑กรมการศาสนา, การประเมินผลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา,  (กรุงเทพมหานคร : 
กรมการศาสนา, ๒๕๓๕), หนา ๒๗. 

๑๒จําแลง  เช้ือภักดี และคณะ, การวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอน,  เอกสารประกอบการ
สอนวิชากระบวนการจัดการเรียนการสอน, ๒๕๔๓.   

๑๓พระมงคล มหานาโม ดบขุนทด, “การศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาการบริหารหลักสูตรของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมาตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและครูอาจารย” ,  
วิทยานิพนธค.ม. (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๗).   
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นักเรียนไมสามารถเลือกเรียนไดอยางหลากหลาย นักเรียนไมสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัด 
ตามความสนใจและตามความตองการ และครูยังใชเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีขาดคุณภาพ ดาน
การสนับสนุนการใชหลักสูตรมีปญหาการจัดหาวัสดุอุปกรณยังไมเพียงพอตอการใชหลักสูตร และ
โรงเรียนขาดการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ดานการนิเทศติดตามผลการใชหลักสูตรมีปญหา 
โรงเรียนขาดการติดตามนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว โรงเรียนขาดการพัฒนาระบบการนิเทศ 
โรงเรียนขาดการพัฒนาระบบการนิเทศ และชวยเหลือครูผูสอนอยางมีประสิทธิภาพ และผลการ
นิเทศภายในยังไมไดถูกนําไปพัฒนาการเรียนการสอนอยางแทจริง และพระมหาศิริสิทธิ์ วรโงน๑๔ 
พบวา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๕ เขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต ๔ มีปญหาเก่ียวกับการวางแผนการจัดทําหลักสูตร สื่อการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ไดกําหนดเพียงสาระและมาตรฐานการเรียนรู  ตาง ๆ รวม ๘ กลุมสาระเทานั้น และยังตองใชหลักสูตร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ควบคูกันไป โรงเรียน
จึงตองจัดทําหลักสูตรข้ึนเองสําหรับทองถ่ินและสถานศึกษาเพ่ือจะไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทาง
ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเอง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Skilbeck๑๕ ท่ีกลาววา การ
พัฒนาหลักสูตรระดับโรงเรียนตองเกิดจากการพัฒนาโดยบุคลากรในโรงเรียนเอง รวมท้ัง ซ่ึงกลาววา
หลักสูตรควรไดรับการออกแบบและพัฒนาโดยครูผูสอนมากกวาจากองคกรหรือสถาบันอ่ืนท่ีอยูสูง
กวาท่ีกลาววา โรงเรียนเปนท่ีท่ีดีท่ีสุดในการออกแบบหลักสูตร โรงเรียนพระปริยัติธรรมเจาพระยาบ
ดินทรเดชา อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยบุคลากรในโรงเรียนเองดวยการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ปรากฏวาครูทุกคนทุกหมวดวิชาไดรวมกันวิเคราะห แสดงความคิดเห็น และสามารถ
จัดทําหลักสูตรซ่ึงเปนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานไดครบทุกกลุมสาระการเรียนรู และเริ่มใชหลักสูตรนี้
ในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ โดยเริ่มใชเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ ๔ 
 นอกจากนี้ผูวิจัยขออาสาสมัครคณะครูผูรวมวิจัยจํานวน ๓ คน เพ่ือสรางหลักสูตรบูรณา
การระหวางวิชาภาษาไทย ภาษาบาลี และพระพุทธศาสนา ท่ีเปนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน สําหรับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมเจาพระยาบดินทรเดชา อําเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพูนสุข อุดม๑๖ ซ่ึงไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรแบบพหุวิทยาการรวมกับวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

                                                 
๑๔พระมหาศิริสิทธ์ิ วรโงน, “การจัดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา กลุม ๕ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต ๔”, การคนควาแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๐). 

๑๕Skilbeck, School Based Curriculum Development, (London : Harper&Row, 1984),   
p. 114. 

๑๖พูนสุข อุดม, “การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรแบบพหุวิทยาการรวมกับวิชาคณิตศาสตรและ
ภาษาอังกฤษสําหรับช้ันมัธยมศึกษาป ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง”, ปริญญานิพนธดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๖). 
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๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในราย
วิทยาศาสตรแบบพหุวิทยาการรวมกับวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ หลังการทดลองใชหลักสูตร
บูรณาการ สูงกวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการทดลองใชหลักสูตรรูปแบบการบูรณาการอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ (P-Value = ๐.๐๐๐) ในรายวิทยาศาสตรแบบพหุวิทยาการรวมกับ
วิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษและคํากลาวของ ศิริกาญจน  โกสุมภ๑๗ วาการพัฒนาโดยการมี
สวนรวมตองเนนใหผูเก่ียวของท้ังหมดรวมกันคนหาปญหา วิธีการแกปญหา การวางแผน การ
ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัต ิ
 ขอดีของหลักสูตรบูรณาการแบบเรียงลําดับ (Sequenced Model) และการบูรณาการ
แบบมีสวนรวม (Shared Model) คือการท่ีมีการเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางวิชาตาง ๆ ทําให
สามารถถายโยงความคิดรวบยอดไดงายข้ึน ชวยสรางความรูสึกท่ีดีในการเรียน ทําใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูอยางมีความหมาย แนวทางการเรียนรูของทุกวิชาท่ีนํามาบูรณาการพุงไปในทิศทาง
เดียวกัน แตปญหาและอุปสรรคของหลักสูตรบูรณาการสองแบบนี้ คือ เรื่องของเวลา ความยืดหยุน 
และการประสานความคิด ของครูผูสอนทุกคน เนื่องจากการทํางานและการสอนแบบบูรณาการตอง
อาศัยทักษะการทํางานกลุมเปนอยางมาก ครูผูสอนหลักสูตรนี้ทุกคนตองมีการทํางานรวมกัน
ตลอดเวลา จึงอาจกอใหเกิดปญหาในการทํางานรวมกันได เนื่องจากครูทุกคนสอนมากกวา ๑ 
รายวิชา ดังนั้นในการพบกลุมเพ่ือพูดคุยปรึกษาหารือเก่ียวกับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรบูรณา
การจึงมีปญหาเรื่องเวลาท่ีวางไมตรงกันอยูบาง 
 ข้ันตอนในการสรางหลักสูตรเปนข้ันตอนท่ีสําคัญตองจัดองคประกอบตาง ๆ ของ
หลักสูตรใหครบถวน มีความเหมาะสม สอดคลองกัน เ พ่ือใหไดหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตองการ จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของ
สวนประกอบของหลักสูตรบูรณาการท่ีผูวิจัยสรางข้ึนนี้ ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาเหมาะสมในระดับ 
มากท่ีสุด และประเด็นท่ีมีความเห็นวาเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย ๕.๐๐) คือ รูปแบบ
บูรณาการหลักสูตรพัฒนาไดอยางเหมาะสมและสวนประกอบของหลักสูตรมีความสอดคลองกันทุก
ประเด็น 
 ๓.  การทดลองใชหลักสูตร 
 เม่ือนําหลักสูตรบูรณาการไปทดลองใชจริงในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๗ ปรากฏวาคณะครู
สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดตามแผนการจัดการเรียนรู นักเรียนสามารถเกิดการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสม เม่ือพิจารณาจากตัวผูเรียนพบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง ๓ 
รายวิชาหลังการทดลองใชหลักสูตรบูรณาการสูงกวากอนการทดลอง และคาเฉลี่ยคะแนนความ
คิดเห็นตอหลักสูตรบูรณาการหลังการทดลองใชหลักสูตรบูรณาการอยูในระดับมาก รวมท้ังคะแนน

                                                 
๑๗ ศิริกาญจน โกสุมภ, “การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเพ่ือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, 

วิทยานิพนธปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร, 
๒๕๔๒). 
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การประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติกิจกรรมขณะเรียน จากท้ัง ๓ รายวิชา ซ่ึงมีคาสูงถึงรอยละ 
๘๐ โดยประมาณ สิ่งเหลานี้ไดสะทอนใหเห็นวาหลักสูตรบูรณาการท่ีครูผูสอนไดพัฒนาข้ึนเองแลว
นําไปใชในการจัดการเรียนรู จะสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดังผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีวางไว โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีนักเรียนไดปฏิบัติจริงนักเรียนจะเรียนรูอยางสนุก ไม
เครียด การเรียนรูท่ีไดลงมือปฏิบัติจริงเปนวิธีการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และจากการปฏิบัติ
กิจกรรมขณะเรียนวิชาภาษาไทยท่ีบูรณาการเนื้อหาวิชาภาษาบาลีและวิชาพระพุทธศาสนา ทําให
นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเนื่องและทุมเท นักเรียนจึงไมเหนื่อยจนเกินไปและเปนการ
ลดภาระงานลง  
 ๔.  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบูรณาการ 
 จากการทดลองใชหลักสูตรบูรณาการเม่ือมีสิ่งใดท่ีเปนขอบกพรองก็สามารถนํามาเปน
ขอมูลสําหรับการปรับปรุงและแกไขตอไป โดยพิจารณาจากความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนและ
คณะครูผูรวมวิจัยท่ีเปนผูสอนตามหลักสูตรบูรณาการ ซ่ึงสถานศึกษาสํารวจบุคลากรท่ีมีความรู
พ้ืนฐานเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
ระดับรายวิชาเนื้อหาวิชาภาษาไทย ภาษาบาลี และพระพุทธศาสนา และมีการวัดผลประเมินผลท่ี
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 จากสิ่งท่ีกลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวายุทธศาสตรของความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีครูสามารถนําหลักสูตรท่ีสรางข้ึนเองไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง สงผลตอการเรียนรู
ของนักเรียนนั้น เนื่องจากครูมีความรูความเขาใจท่ีไดจากการศึกษาและการวิเคราะหเอกสาร การ
แสดงความเห็นและการอภิปรายรวมกันกับคณะครูในโรงเรียนและผูบริหาร ตลอดจนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและการวัดผลประเมินผลท่ีเหมาะสม 
 
๗. ขอเสนอแนะ 
 ๑.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑.๑ ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญในการสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนซ่ึงพบวา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในสถานศึกษาเปนสิ่งจําเปนตอการ
พัฒนาการเรียนและทักษะการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการชวยให
ผูเรียนไดเรียนรูอยางครอบคลุมสมบูรณและมีคุณภาพมากข้ึน ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
ระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ในกลุมท่ี  ๙ ใหเปนไปตามหลักการของ
การบูรณาการ ผูบริหารควรมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพ่ือจะ
ไดสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและใชจริงในโรงเรียน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุก
ฝาย โดยเฉพาะการใหครูแตละกลุมสาระรวมกันประชุมจัดทําหนวยบูรณาการ 
 ๑.๒ ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะตองมีความตระหนัก เห็น
ความจําเปน และความสําคัญของการมีสวนรวมจากบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกฝายในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรตลอดจนการนําหลักสูตรไปปฏิบัติจริง 
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 ๒. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
 ๒.๑  ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรศึกษาและทําความเขาใจ 
เก่ียวกับบทบาทของโรงเรียนและการมีสวนรวมของสังคมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เพ่ือใหการจัดการศึกษาสอดคลองและเปนไปในทิศทางท่ี
เหมาะสม 
 ๒.๒  ครูผูสอนควรนําหลักสูตรบูรณาการไปทดลองใชในการปรับปรุงและการพัฒนา
ตนเองดานการจัดทําหลักสูตรบูรณาการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู และพฤติกรรมในการสอน ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียน 
 ๓. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป 
 ๓.๑ การวิจัยครั้งนี้จัดทําเฉพาะผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๓ เพ่ือใหสามารถไดผล
วิจัยท่ีขยายไปสูบริบทท่ีกวางข้ึนควรมีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการแบบสหวิทยาการโดยเพ่ิมกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน ๆ อีก เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาตางประเทศ ศิลปศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนตน และควรมีการพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการสําหรับนักเรียนกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม ๙ และกลุมอ่ืน ๆ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ โดยทําการประเมินผลหลักสูตรเปนรายป 
 ๓.๒ ควรมีการศึกษาผลการเรียนรูจากการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยการ
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการรูปแบบอ่ืน ๆ เชน รูปแบบการเชื่อมโยงกัน (Connected Model)  
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    กลยุทธการพัฒนานักเรียนนายรอยใหเปนนักรบที่ชาญฉลาด 
ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

The Cadet Development Strategy for being Smart Worriors  
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โอภาส รัตนบุรี∗∗∗ 
บทคัดยอ 

     บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอกลยุทธการพัฒนานักเรียนนายรอยใหเปน
นักรบท่ีชาญฉลาด โดยการวิจัยแบบผสานวิธี ไดแก การวิจัยเชิงคุณภาพกลุมตัวอยางเปนผูเชี่ยวชาญ
และผูบริหารและคณาจารยโรงเรียนนายพระจุลจอมเกลา จํานวน ๓๐ คน เครื่องมือการวิจัยเปน
การสัมภาษณแบบมีโครงสราง และการสนทนาใชกลุมตัวอยางเปนผูเชี่ยวชาญและผูบริหารและ
คณาจารยโรงเรียนนายพระจุลจอมเกลา จํานวน ๑๕ คน ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง การวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุมตัวอยางจํานวน ๔๐๐ คน เลือกใชวิธีสุมแบบแบงชั้นภูมิชนิดหลายข้ันตอน เครื่องมือ
การวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ ๐.๙๗ และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และ
ทดสอบสมมติฐานการถดถอยพหุคุณแบบข้ันตอน  
 ผลการวิจัย พบวา กลยุทธการพัฒนานักเรียนนายรอยใหเปนนักรบท่ีชาญฉลาดโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา ในการมุงเนนพัฒนานักเรียนนายรอยในดานรางกายดานสติปญญา ดานอารมณ
และดานสังคมโดยสวนรวมมีคาเฉลี่ยเห็นดวยมากท่ีสุดและรายดานทุกดาน 
คําสําคัญ: กลยุทธ, การพัฒนา, นักรบท่ีชาญฉลาด 
  

ABSTRACT  
 The objectives of this research were to present the strategy of the cadet 
development for being the smart warriors in the next decade. This research was a 
mixed method research consisted of the qualitative and quantitative research. The 
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qualitative research was done by in-depth interview in 30 persons of the CRMA 
executives, staffs and instructors. The quantitative research was done by sampling a 
group of 400 cadets. This group was selected by quota sampling. The information 
was collected by multi-level rating scale questionnaires with reliability rate 0.97 and 
analyzed by statistical analysis through percentage, average, standard deviation 
coefficient, and multiple regression hypothesis testing. 
 The findings were: The strategy of the cadet development for being the 
smart warriors in the part of physical, emotional, intellectual, and social 
development in general has the most agreement in the average and agreement in 
every part. 
Keywords: Strategy, Development, Smart Worriers 
 
๑. บทนํา 
 สถานการณยุคโลกาภิวัตนยังคงมีอิทธิพลสําคัญในการสงผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบ
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางตอเนื่องและทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเปนลําดับ ไมสามารถหลีกเลี่ยงได 
ทําใหองคกรทหารตองพบกับความทาทายอยางไมเคยมีมากอนอยางกวางขวางท่ีทําใหบุคคลหรือผูมี
บทบาทท่ีไมใชรัฐ ท้ังท่ีประสงคดีและประสงครายตางก็มีอิทธิพลมากข้ึนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ท้ังในระดับโลก ภูมิภาค หรือภายในรัฐชาติหนึ่งชาติใด อันสงผลใหเกิดความทาทายตอความเปนรัฐชาติ 
รวมถึงองคการระหวางประเทศ หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ภายใตโลกแหงรัฐชาติ ท่ีมีบรรยากาศ
ของการเมืองระหวางประเทศแตกตางจากปจจุบันอยางมาก ในสถานการณในภูมิภาคเอเชียและ
ภูมิภาคแปซิกฟก เกิดปญหาความขัดแยงซ่ึงมีความเสี่ยงและกระทบตอเสถียรภาพดานความม่ันคง
ของโลก ภายในประเทศกําลังเผชิญกับยุคแหงการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วมากข้ึน ปญหาการกอเหตุ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตยังคงมีอยู และปญหาตางๆเหลานั้นยังมิไดถูกแกไขอยางแทจริง 
ปจจุบันการเมืองภายในประเทศไทยขาดเสถียรภาพ สังคมไทยเกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคีภายใน
ชาติ  และปญหาความขัดแยงทางการทหารอันเนื่องมาจากปญหาเสนแบงเขตแดนระหวางประเทศเพ่ือน
บานโดยการแยงชิงทรัพยากรและแหลงพลังงานซ่ึงเกิดความขัดแยงข้ึนในดานตะวันออก ดานตะวันตก
และดานภาคใต๑ นอกจากนั้นยังมีภัยคุกคามรูปแบบใหม ประกอบดวย ๑) การลวงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย๒) การสรางความแตกแยกในสังคมไทย ๓) ปญหาการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาใต 
๔) ปญหาอาชญากรรมขามชาติ เชน การคาอาวุธ การคายาเสพติด การคามนุษยการกระทําอันเปนโจร
สลัด อาชญากรรมคอมพิวเตอรและการกอการรายสากล ๕) ปญหาภัยคุกคามทางไซเบอร ๖) 
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ราชอาณาจักร, ๒๕๔๗), หนา ๖๗. 
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ปญหาการลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ๗) ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดภายในประเทศ ๘) 
ปญหาสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ และ ๙) ปญหาโรคระบาดและโรคติดตอ 
 สําหรับการปฏิรูปของกองทัพไทยไดดําเนินการแบบบูรณาการในดานตางๆ ซ่ึงประกอบดวย
โครงสรางกําลังการเสริมสรางความทันสมัย ความพรอมรบและความสามารถในการรบตอเนื่องโดยการ
นําหลักการทางเศรษฐศาสตรมาพิจารณาประกอบ กลาวคือ การใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุดท้ังนี้ในสวนของความพรอมรบ ซ่ึงประกอบดวย กําลังพล อาวุธยุทโธปกรณ การฝก
ศึกษาและแผนการปฏิบัตินั้น ภายใตขอจํากัดดานงบประมาณควรมีการพัฒนากําลังพลใหมีความคิด
ทันสมัยและทันโลก๒  
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีหนาท่ีใหการศึกษา การอบรม
และการดําเนินการฝกใหนักเรียนนายรอยมีความรูความสามารถในทุกๆดาน และทันตอสถานการณ
ตางๆ ซ่ึงตรงกับความตองการของกองทัพบกตลอดมา แตเน่ืองจากปจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงดาน
ตางๆ เกิดข้ึนอยางรวดเร็วจนสงผลใหเกิดวิกฤติการณหลายรูปแบบในสังคม  ท้ังดานเศรษฐกิจสังคม
การเมืองวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและความม่ันคง จึงควรมีการปรับปรุงการหลักสูตร การอบรมและการ
ดําเนินการฝกใหเหมาะสมกับนักเรียนนายรอยในสถานการณและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยเนน
การฝกในความทุมเท ท้ังแรงกาย แรงใจ สติปญญาและความสามารถ เพ่ือใหหลักสูตรการอบรมและ
การดําเนินการฝกนักเรียนนายรอย เปนไปตามวัตถุประสงค สัมฤทธิ์ผล ตามภารกิจ ท่ีไดรับมอบหมาย๓ 
 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาเรื่องกล
ยุทธการพัฒนานักเรียนนายรอยใหเปนนักรบท่ีชาญฉลาดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาโดย
ตองการทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดกลยุทธการพัฒนานักเรียนนายรอยใหเปนนักรบท่ีชาญ
ฉลาดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาควรเปนอยางไรเพ่ือเสนอกลยุทธการพัฒนานักเรียนนาย
รอยใหเปนนักรบท่ีชาญฉลาดตอผูบริหารหรือคณะทํางานของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ตอไป 
 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือนําเสนอกลยุทธการพัฒนานักเรียนนายรอย ใหเปนนักรบท่ีชาญฉลาด โรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา  
 
๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ๓.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                                                 
 ๒กระทรวงกลาโหม, เอกสารประกอบการสอนยุทธศาสตรการปองกันประเทศ, (กรุงเทพมหานคร :
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, ๒๕๕๕), หนา ๕๒. 
 ๓กรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค, หลักสูตรการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา,  (นครนายก : โรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา, ๒๕๔๕), หนา ๒๓. 
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 ๑. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการสัมภาษณ ไดแก ผูเชี่ยวชาญผูบริหารและคณาจารยโรงเรียนนายพระ
จุลจอมเกลา จํานวน ๓๐ คน โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยางจากกลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๐ คน  
กลุมผูบริหารและคณาจารยโรงเรียนนายพระจุลจอมเกลา จํานวน ๒๐ คน โดยการเลือกใชวิธีเลือก
แบบแจะจง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการสนทนากลุม ไดแก ผูเชี่ยวชาญผูบริหารและคณาจารยโรงเรียนนาย
พระจุลจอมเกลาจํานวน ๑๕ คน ประกอบดวย กลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๕ คน กลุมผูบริหารและ
คณาจารยโรงเรียนนายพระจุลจอมเกลา จํานวน ๑๐ คน โดยการเลือกใชวิธีสุมแบบเจาะจง 
 ๒. การวิจัยเชิงปริมาณ 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการแจกแบบสอบถามไดแก ขาราชการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
จํานวน ๑๐๔ คน และนักเรียนนายรอย จํานวน ๒๙๖ คนรวมท้ังสิ้นจํานวน ๔๐๐ คน โดยเลือกใชวิธี
เลือกแบบแบงชั้นภูมิชนิดหลายข้ันตอน 
 ๓.๒ ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
 ๑. ตัวแปรตน คือ ปจจัยดานนักรบท่ีชาญฉลาด ปจจัยดานภาวะผูนําเชิงกลยุทธและ
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพัฒนานักรบท่ีชาญฉลาด 
 ๒. ตัวแปรตาม คือ กลยุทธการพัฒนานักเรียนนายรอยใหเปนนักรบท่ีชาญฉลาดโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา ๔ ดาน ประกอบดวย  ดานรางกาย  ดานสติปญญาดานอารมณ และ 
ดานสังคม 
 ๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 
 ๑. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือตามกรอบแนวคิดการวิจัยและใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร 
ท่ีเก่ียวของ โดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง และการสนทนากลุม (Focus Group) 
 ๒. การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณดังนี้ 
 ๑. แบบสอบถามสรางตามโครงสรางของปจจัย ผูวิจัยนํามาพิจารณาทบทวนและตรวจสอบ
สํานวนภาษาของขอความในแตละขอเพ่ือปรับปรุงขอความใหดีข้ึน 
 ๒. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงสํานวนภาษา แลวนําเสนอตอประธานท่ีปรึกษางานวิจัย 
และกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ ท้ัง ๓ ทาน เพ่ือขอความเห็นชอบ  
 ๓. เม่ือปรับปรุงแบบสอบถามตามขอคิดเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาแลวผูวิจัยนําเสนอตอ
ผูทรงคุณวุฒิใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จํานวน ๕ ทาน นํา
แบบสอบถามหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยอาศัยความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จํานวน ๕ ทาน เพ่ือในประเด็นคําถามวาสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของการวิจัยนั้นหรือไม นําผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญจากขอ ๕ มาบรรจุลงในตาราง
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เพ่ือคํานวณหาคาความตรงดานเนื้อหาโดยคาท่ียอมรับไดตองมากกวา ๐.๕ ในของแตละคําถามนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ๓๐ คน วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของคอนบัค ความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ ๐.๙๗ 
 ๔. นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลว ไปจัดพิมพเพ่ือใชในการเก็บขอมูลตอไป 
 ๓.๔ การรวบรวมขอมูล 
 ๑. วิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary study) ซ่ึงเปน
การเก็บขอมูลในลักษณะขอมูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหนังสือ และเอกสารงานวิชาการตางๆ 
ท้ังท่ีเปนหนังสือและสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส ไดแก ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ  งานเขียนทางวิชาการ 
บทความทางวิชาการ เอกสารทางราชการ ในการนี้ผูวิจัยจะเลือกเฉพาะในสวนของขอมูลท่ีเชื่อมโยง 
หรือท่ีมีสวนสัมพันธกับเนื้อหาสาระ รวมท้ังกรอบแนวคิดในการวิจัย และเปนขอมูลท่ีมีสวนสัมพันธ
กับการสัมภาษณนํามาวางแผน และวิเคราะห กลยุทธการพัฒนานักรบท่ีชาญฉลาดของนักเรียนนาย
รอย  ศึกษา ปญหาและเสนอกลยุทธการพัฒนานักรบท่ีชาญฉลาดใหมตอไป 
 ๒. วิจัยเชิงปริมาณ 
 การรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดยผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม
ดวยตนเอง จากกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยไดติดตอไวแลว และเม่ือไดเก็บรวบรวมขอมูลมาแลว ผูวิจัยทํา
การตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถามอีกครั้ง แลวนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 
 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 
 ๑. วิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกในกลุมผูบริหารกองทัพบกและกลุมผูบริหาร
กลุมฝายอํานวยการ และกลุมอาจารยโรงเรียนนายพระจุลจอมเกลา สวนการสนทนาท่ีประกอบไป
ดวยกลุมผูบริหารกองทัพบกกลุมผูบริหาร กลุมฝายอํานวยการ และกลุมอาจารยโรงเรียนนายพระ
จุลจอมเกลาวิเคราะหโดยการอานสรุปเนื้อหาและนําเสนอขอมูลแตละประเด็นในการสัมภาษณเชิง
ลึกและการสนทนากลุมโดยการสังเคราะหเนื้อหา 
 ๒.การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ๒.๑ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละคาเฉลี่ย (X̄) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ๒.๒ สถิติอนุมานไดแก สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคุณแบบข้ันตอน  
 
๔. ผลการวิจัย  
 ผลการวิเคราะหกลยุทธการพัฒนานักเรียนนายรอยใหเปนนักรบท่ีชาญฉลาด โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา ในการนําเสนอกลยุทธการพัฒนานักเรียนนายรอยใหเปนนักรบท่ีชาญฉลาด พบวาคา
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรการพัฒนานักเรียนนายรอยใหเปนนักรบท่ีชาญฉลาดมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ทุกดาน ซ่ึงมีคาความสัมพันธกันสูงสุด  
 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณโดยใชตัวแปรพยากรณ คือ ปจจัยดานนักรบท่ีชาญ
ฉลาด (x๑) ปจจัยดานภาวะผูนําเชิงกลยุทธ(x๒) และปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพัฒนานักรบท่ีชาญฉลาด 
(x๓) พบวา ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณตัวแปรเกณฑไดมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคุณ (R) 
เทากับ ๑.๐๐๐ โดยท่ีตัวแปรปจจัยดานนักรบท่ีชาญฉลาด (x๑) ปจจัยดานภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 
(x๒) และปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพัฒนานักรบท่ีชาญฉลาด(x๓) มีคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ
ในรูปคะแนนมาตรฐาน (B) เทากับ -๐.๙๘๔+ -๐.๑๖๑ +๑.๐๒๗ ตามลําดับ และคาสัมประสิทธิ์
ของตัวแปรพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) เทากับ -๐.๑๓๕+๐.๒๓๗+๐.๘๒๑ ตามลําดับ 
และคาคงท่ีของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (a) เทากับ -๐.๙๘๔ (ดังภาพท่ี ๑) 

 
๕. อภิปรายผล 
 กลยุทธการพัฒนานักเรียนนายรอยใหเปนนักรบท่ีชาญฉลาด โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา  จากผลการวิจัยท่ีพบวา นักเรียนนายรอยแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธการพัฒนา
นักเรียนนายรอยใหเปนนักรบท่ีชาญฉลาด โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยสวนรวมเห็นดวยมาก
ท่ีสุดเม่ือพิจารณารายดาน พบวา นักเรียนนายรอยแสดงความคิดเห็นกลยุทธการพัฒนานักรบท่ีชาญ
ฉลาดของนักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเห็นดวยมากท่ีสุด ๔ ดาน คือ ดานสติปญญา 
ดานรางกายดานสติปญญา ดานอารมณ และดานสังคม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พล.ร.ท.โรชวิพัฒ  
ภูมิประเทศ ไดศึกษาเรื่องตัวแบบเชิงยุทธศาสตรของทุนมนุษยท่ีจะใชอธิบายความไดเปรียบใน
ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังพลท่ี ผลการวิจัยพบวา๑)ระดับนโยบายสูงสุดมีการสนับสนุนแนวทางสราง
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ทุนทางปญญาใหแกกําลังพลอยางเต็มท่ีและมีการเตรียมใหกองทัพเรือไทย รวมมือกับระดับโลกใน
การเผชิญกับโลกท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน๒)ระดับยุทธศาสตร สวนใหญเห็นวาควรเพ่ือความ
แข็งแกรงแกกองทัพเรือโดยเสริมสรางการเรียนรูและฝกอบรบระดับสูงเพ่ือยุทธศาสตรระดับโลกดวย
การจัดหาอาวุธยุทธภัณฑ ซ่ึงมีไมเพียงพอท่ีจะสรางดุลยภาพในเอเชียและตองการการลงทุนในทุน
มนุษย เรือรบ เรือดําน้ํา หางจําลองการสงครามทางเรือ และ๓)เพ่ือใหการผลิตทุนมนุษยของ
กองทัพเรือเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสนองตอบความตองการขอองกองทัพเรือไดอยาง
เต็มท่ี๔ สอดคลองกับแนวคิดของ Michael E.Porter กลาววายุทธศาสตรมีลักษณะท่ีเปนกิจกรรม
ท่ีองคการเลือกท่ีจะเปนเลิศ  โดยแกนแทของยุทธศาสตร คือ การเลือกท่ีจะดําเนินการกิจกรรมท่ี
แตกตางจากคูแขงเพ่ือท่ีจะเสนอขอเสนอท่ีมีคุณคาเปนเอกลักษณ ยุทธศาสตรจึงเปนการสรางสรรค
ตําแหนงท่ีมีเอกลักษณและคุณคา ดวยการรวมเอากลุมของกิจกรรมท่ีมีความแตกตางเขาไวดวยกัน๕ 
และสอดคลองกับแนวคิดของ Mintzberg กลาววายุทธศาสตร ประกอบดวย ๑)แผนซ่ึงกําหนด
ทิศทางและชี้แนะแนวทางในการดําเนินการในอนาคต ๒) รูปแบบของพฤติกรรม ๓)การกําหนด
ฐานะหรือตําแหนงในสนามแขงขัน ๔) ทัศนียภาพท่ีเนนสภาพท่ีแทจริงขององคการและคุณลักษณะ
ท่ีนาจะเป นองคการ และ๕) กลวิธีตอสูหรือแขงขันเพ่ือเอาชนะฝายตรงขามใหได๖ 
 
๖. ขอเสนอแนะ 
 ๖.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. กระทรวงกลาโหม ควรกําหนดนโยบายใหมีการสรางกลยุทธการพัฒนานักเรียนนาย
รอยใหเปนนักรบท่ีชาญฉลาดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยนักเรียนนายรอยมี
ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการปองกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจาก
ภัยคุกคามท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยจัดใหมีกําลังทหารไว เพ่ือการรบหรือการสงคราม 
เพ่ือปกปองสถาบันพระมหากษัตริยเพ่ือการปราบปรามการกบฏและการจลาจล เพ่ือชวยการพัฒนา
ประเทศและเพ่ือรักษาประโยชนของชาติ 
 ๒. กระทรวงกลาโหม ควรเสนอใหรัฐบาลมีการสรางกลยุทธการพัฒนานักเรียนนายรอย
ใหเปนนักรบท่ีชาญฉลาดท่ีมีความเหมาะสมในการปองกันประเทศ เพ่ือประโยชนในการปองกันและ

                                                 
 ๔โรช วิภัติภูมิประเทศ, ยุทธศาสตรการสรางตัวแบบทุนทางปญญาของกองทัพเรือ, วิทยานิพนธรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ, 
๒๕๕๒). 
 ๕Michael E. Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 
Competitors.1st ed, Illinois: The Free Press, 1998), p.56. 
 ๖Mintzberg, H., The Fall and Rise of Strategic Planning, Harvard Business Review, 
1994), p.35. 
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รักษาความม่ันคงของราชอาณาจักร และรักษาประโยชนของชาติดวยการใชกําลังทหารเพ่ือ
ปฏิบัติการ  
 ๖.๒ ขอเสนอแนะระดับบริหาร 
 ๑. ผูบริหารโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ควรนํากลยุทธการพัฒนานักเรียนนายรอย
ใหเปนนักรบท่ีชาญฉลาดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ปรับใชในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
สําหรับนักเรียนนายรอยใหมีความเหมาะสม กาวหนา ทันสมัย และไดมาตรฐานตามขอกําหนดของ
สภาการศึกษาวิชาการทหาร รวมท้ังสอดคลองกับความตองการของกองทัพบก ตามสถานการณ และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหสามารถใชงานไดอยางแทจริง 
 ๒. ผูบริหารโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ควรสนับสนุนใหนักเรียนนายรอยทําการ
ฝกในดานความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ เปนสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดํารงความ
เขมแข็งของสมรรถภาพรางกายและจิตใจ ท้ังในตนเองและเสริมสรางใหแกกําลังพลในหนวยงานของ
ตน รวมท้ังมีจิตสํานึก/สัญชาตญาณในการรบ  
 ๖.๓ ขอเสนอแนะระดับวิชาการ 
 ๑. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรกลยุทธการพัฒนานักเรียนนายรอยใหเปนนักรบท่ีชาญฉลาด
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลารวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยหรือเครือขาย
ทางวิชาการ ในการพิจารณาเปดการศึกษาหลักสูตรใหเปนผูมีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศน
กวางไกล ตลอดจนมีคุณธรรมและเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคาของสังคมและประเทศชาติ 
 ๒. ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสําหรับนักเรียนนายรอยใหมีความ
เหมาะสม กาวหนา ทันสมัย และไดมาตรฐานตามขอกําหนดของสภาการศึกษาวิชาการทหารในการ
ปองกันประเทศ เพ่ือประโยชนในการปองกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักร และรักษา
ประโยชนของชาติ 
 ๓. ควรมีการศึกษาการฝกการฝกเปนหนวยและฝกผสมเหลาการฝกทางยุทธวิธีการ
แกปญหาบนโตะทรายและภูมิประเทศจําลองการแกปญหาบนแผนท่ีการแกปญหาในภูมิประเทศ
การจําลองยุทธวิธีบนแผนท่ีการฝกปญหา ณ ท่ีบังคับการการฝกเขาสนามยุทธการประลองยุทธการ
ฝกผสมทัพอยูอยางเสมอเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพการรบสูงสุด 
 ๖.๔ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 ๑. การสรางกลยุทธการพัฒนานักเรียนนายรอยใหเปนนักรบท่ีชาญฉลาดโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลาในครั้งนี้เปนการพัฒนานักเรียนนายรอยใหเปนรบท่ีชาญฉลาดจึงควรมีการวิจัย
เก่ียวกับการพัฒนาในหนวยงานอ่ืนๆ ของกองทัพเพ่ือใหเกิดประโยชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 ๒. ควรมีการวิจัยนโยบายของผูบริหารระดับสูงและผูบริหารในหนวยงานของรัฐบาลท่ีมี
สวนเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานของการพัฒนานักเรียนนายรอยใหเปนนักรบ
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ท่ีชาญฉลาดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเพ่ือใหทราบวามีกลยุทธใดท่ีจะพัฒนาหนวยงานใหมี
ความเจริญกาวหนาและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตอไป 
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รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

Model of Managing in Master of Public Administration 
Program Run by the Public Universities in Thailand‘s Central 

Northeastern Region 
นิเทศ  สนั่นนารี∗ 

   ประสารโชค ธุวะนุติ∗∗ 
 

บทคัดยอ 
 บทความวิจัยน้ี มีจุดประสงคเพ่ือศึกษา ๑) สัมฤทธิผลในการบริหารจัดการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง     
๒) ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และ ๓) นําเสนอรูปแบบสําหรับการบริหาร
จัดการหลักสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรั ฐ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ใชการวิจัยแบบผสานวิธี สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก  การสนทนากลุม  กลุมเปาหมายคือ 
ประธานหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร เจาหนาท่ีประจําหลักสูตร และผูใชบัณฑิต จํานวน 
๕๔รูป/คน  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา   สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใช
คือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยางไดแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๒๐รูป/คนวิเคราะห
ขอมูล ดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาความถ่ี  คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจัยพบวา 
 ๑) สัมฤทธิผลในการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบวา ในภาพรวมของสัมฤทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตร กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นตอสัมฤทธิผลของการบริหาร
จัดการหลักสูตรอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยรวมทุกดาน ( Χ =๔.๑๓, S.D. =.๔๙๒) ๒) ปจจัย
ท่ีมีผลตอการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงตอการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐ
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ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือ 
ปจจัยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีอิทธิพลตอการทํานายผลไดมากถึงรอยละ 
๘๑.๖๐  
 ๓) รูปแบบสําหรับการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบวา ผูบริหารหลักสูตร             
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ตองใหความสําคัญกับตัวแปรการ            
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงจะทําใหการบริหารจัดการหลักสูตรประสบความสําเร็จ  
 
คําสําคัญ : สัมฤทธิผล, การบริหารจัดการ, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,  
             มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 
ABSTRACT 

 The  objectives of this research were three–fold : 1) To study the 
achievement of Master of Public Administration  Program run by the Public 
universities in Thailand’s Central Northeastern Region(TCNR) ; 2) To study  the 
factors  affecting the aforesaid program and 3) To propose a Management model 
of  Master of Public Administration Program  of  the State-run Universities in the 
TCNR. The present study was in line with  that of the mixed Method between  
qualitative and quantitative one. The target group was one of Program 
Chairman, regular teaching staff ,program supporting staff and employers of the 
graduates from a respective university which all made the grand total number 
of the 54 cases. On the other hand ,the samples for Quantitative data were 
those of the graduate students  of the   grand total number of 120 cases.The 
research tool in this regard was that of the in-depth interview guide as well as 
the focus group discussion and questionnaires .The Qualitative data were 
analyzed in favour of content analysis and Quantitative data were analyzed by a 
descriptive statistics :  frequency, percentage, mean and standard deviation and 
Linear Regression Analysis as to find out the causal relations factors affecting the  
public administration program.  
 The Research findings were as followings : 
 1) As regards the achievement  of Master of Public Administration  
Program run by the  Public Universities in the TCNR, it was found that on the 
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whole of the  achievement  of  Managing in  Master of  Public Administration  
Program  was ranked high in all 3 aspects (Χ = 4.13, S.D. = .492). 
 2) As regards the factors affecting the Program management it was 
found that the factors affecting the management of Master of Public 
Administration Program run by the public Universities in the TCNR  were those 
of the graduate study management which had influences over  predicable 
outcome  up to 81.60 %.  
 3) As regards the model of graduate study in Master of Public 
Administration Program run by of Public Universities in TCNR, it was found that 
the Program run by Executives should pay more attention to the factors of  the 
graduate study management which all would a good success in the program 
management.  
Keywords: Achievement, Management, Master of Public Administration   
              Program, Public Universities in Central-Northeastern Region 
 
๑. บทนํา 

มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาของสังคมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสนองความตองการของ
สังคมน้ันๆ และเปนท่ียอมรับในสากลวามหาวิทยาลัยเปนท่ีรวมของวิทยาการชั้นสูง เพ่ือสงวน
รักษาและถายทอดความรูจากคนในปจจุบันใหคนในอนาคตอยางไมสิ้นสุด ๑ ทําใหการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาท่ีมีความสําคัญ ในการสรางผูนําในดานวิชาชีพวิชาการความคิด 
การเมืองและผูนําในวงราชการ สถาบันอุดมศึกษาจึงมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม หากจัดการอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานในดานตางๆ ก็จะเปนการสราง
พ้ืนฐานของการสรางทรัพยากรมนุษยของชาติ ๒กระทรวงศึกษาศึกษาธิการ๓วิจิตร ศรีสอาน๔ 

                                                 
 ๑เกษม  วัฒนชัย,  นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ, 
(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., ๒๕๔๔), หนา ๔. 

๒วิชัย ตันศิริ, วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป, (กรุงเทพมหานคร : พิมพลักษณ, ๒๕๔๗), หนา 
๑๑๓.   

๓สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ๒๕๔๘  
และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘, (กรุงเทพมหานคร :  
ม.ป.พ., ๒๕๔๘), หนา ๑๙. 

๔วิจิตร  ศรีสอาน, ปรัชญาและเปาหมายของการบัณฑิตศึกษาในการเสริมสมรรถภาพ
บัณฑิตศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., ๒๕๒๓), หนา ๗๓–๘๗.  
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ดังนั้น บทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงตองทําหนาท่ีบุกเบิก
แสวงหาความรู พรอมท้ังถายทอดใหผูอ่ืนมีความรูเพ่ิมมากข้ึน และใชความรูใหเปนประโยชนใน
การชี้นําสังคม๕ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและเอกเนนใหบัณฑิตเกิด
กระบวนการคิด แสวงหาความรูระดับหนึ่งเพ่ือจะพัฒนางานใหสมบูรณข้ึน พรอมท้ังมีทักษะท่ี
สําคัญในการหาความรูอยูเสมอ และสามารถแกปญหาได ๖ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ท่ีมีคุณภาพมีปจจัยท่ีจะบงชี้อยู ๔ ประการ คือ ดานหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน อาจารย
และนิสิต๗และคุณภาพของบัณฑิตศึกษาจะดีนั้นข้ึนอยูกับการบริหารงานบัณฑิตศึกษาในดาน 
การบริหาร หลักสูตร บุคคล หองสมุด สารสนเทศ เทคโนโลยีและสื่อท่ีทันสมัย และการเงินการ
คลังอยางมีประสิทธิภาพ๘ 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เปนรายวิชาท่ีวาดวยการบริหารภาครัฐ การบริหารรัฐกิจ 
การบริหารราชการแผนดิน หรือหมายถึง การบริหารงานของรัฐ และสวนทองถ่ินดวยความรู 
กิจกรรม หรือ การบริหารดังกลาวลวนเก่ียวกับงานหรือกิจการสาธารณะ (Public Services) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรท้ังในระดับปริญญาตรี โท และเอก ไดรับความสนใจจากประชาชน
ในการเขาศึกษาเปนจํานวนมากข้ึนท้ังจากประชาชนท่ัวไป ขาราชการ พนักงานภาคเอกชน  
ผูนําทองถ่ิน และพนักงานทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรจึง
นับวามีบทบาทสนับสนุนดานวิชาการและกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางตอเนื่อง๙ 
 ปญหาคุณภาพการจัดการการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตเกิด
จากขาดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ คือ การพัฒนาการบริหารจัดการให
มุงสูสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เพ่ือเปาหมายหมายให
ผลผลิตคือไดมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตรท่ีมีความรูความสามารถ มีองคความรูและ
ทักษะการวิจัยไปตอยอดพัฒนาความรูท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม หรือ เปนทุนความรูไปศึกษา
ตอสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรในระดับปริญญาเอกไดแบบเจาะลึกและเปนองคความรูท่ีไดรับ

                                                 
 ๕จรัส  สุวรรณเวลาและคณะ, บนเสนทางสูมหาวิทยาลัยวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๒๕. 
            ๖ไพฑูรย  สินลารัตน, อุดมศึกษาไทยในอุดมศึกษาโลก, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๕. 
 ๗ประกอบ คุปรัตน, “บทบาทอุดมศึกษาเอกชน”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๓๒). 

๘อดุลย  วิริยเวชกุล, คูมือการจัดการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑), หนา ๑๓. 
 ๙วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ : การวิเคราะหเปรียบเทียบ
ตัวชี้วัด, (กรุงเทพมหานคร : รัฏฐาภิรักษ, ๒๕๕๑), หนา ๒๐-๒๑. 
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การยอมรับในวงวิชาการมากยิ่งข้ึนผูวิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสัมฤทธิผลการบริหารจัดการหลักสูตรปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการ
หลักสูตรและนําเสนอรูปแบบสําหรับการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

๒. เ พ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

๓. เพ่ือนําเสนอรูปแบบสําหรับการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 
๓. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้  ใชการวิ จัยแบบผสานวิธี  ท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
กลุมเปาหมายไดแก ประธานหลักสูตรอาจารยประจําหลักสูตร เจาหนาท่ีประจําหลักสูตร และ
ผูใชบัณฑิต จํานวน ๕๔รูป/คน กลุมตัวอยางไดแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๒๐
รูป/คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม 
และแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 
สวนขอมูลเชิงปริมาณ ใชวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาความถ่ี  คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการหลักสูตรใชการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Linear Regression Analysis)  

 
๔. ผลการวิจัย 

สวนท่ี ๑ สัมฤทธิผลในการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 ในดานสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยใน
ประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

๑. ดานหลักสูตร พบวา มหาวิทยาลัยตางๆ ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรการเรียนการ
สอนเปนของตนเอง แตละสถาบันตางก็มีหลักสูตรเปนของตนเอง ไมไดดําเนินการรวมกันพัฒนา
หรือใชหลักสูตรรวมกัน มีเน้ือหารายวิชาในหลักสูตรคอนขางท่ีจะแตกตางกันมาก ท่ีมีความ
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คลายคลึงกันอยูบางก็นาจะเปนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ภาษาอังกฤษ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกนั้นถึงแมวารายวิชาบางวิชาอาจจะใชชื่อเดียวกันแตเนื้อหาการสอนหรือตําราท่ี
ใชประกอบก็แตกตางกันมาก ซ่ึงมหาวิทยาลัยสวนใหญก็ยังไมมีตําราเรียนเปนของตนเอง  

๒. ดานการเรียนการสอน พบวา มหาวิทยาลัยสวนใหญ นักศึกษายังขาดความเปน
นักวิชาการและนักวิจัย สวนใหญเนนการเรียนเพียงเพ่ือใหไดวุฒิการศึกษาและจบการศึกษาไป
ตามระยะเวลาของหลักสูตร เปาหมายของผูเรียนมุงเนนการเพ่ิมวุฒิการศึกษาเพ่ือนําไปปรับ
เพ่ิมตําแหนงหนาท่ีและความกาวหนาในอาชีพการงาน ปจจัยหนึ่งท่ีมีผงตอความเปนนักวิชาการ
ของผูสําเร็จการศึกษาคือ ความเปนนักวิชาการของอาจารยผูสอน ความทุมเทการสอน การให
คําปรึกษา เพ่ือเปนแบบอยางและสรางความเชื่อม่ันใหกับนักศึกษา  
 ๓. ดานอาจารยผูสอน พบวา อาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารย
พิเศษ คอนขางเปนปญหาตอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เปนอยางมาก อาจารยผูสอนบางคนอาจจะตองมีภาระงานท่ีจะตองสอนในระดับปริญญาตรีท่ี
เปนงานประจํา คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีไมตรงกับมาตรฐานกําหนดครบท้ัง ๕ 
คน บางมหาวิทยาลัยมีอาจารยควบคุมวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา นอกจากนี้ยังไมสามารถนําบุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
เกณฑมาตรฐานมาเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ดังนั้น
มหาวิทยาลัยตางๆ จึงหันมาเปดการเรียนการสอนในภาคพิเศษ (วันเสาร-อาทิตย) หรือใชวาการ
เรียนภาคปกติ แตเปนการเรียนเฉพาะวันเสาร-อาทิตยก็มี  
 ๔. ดานหองสมุด พบ วาหองสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆ ยังตองมีการปรับปรุงพัฒนา 
โดยเฉพาะการจัดหาสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน เอกสารงานวิจัยและวิทยานิพนธท้ังของ
ไทยและตางประเทศ ในปจจุบัน ท่ียังมีจํานวนนอยและไมหลากหลาย รวมถึงการบริการสืบคน
งานวิจัยอีกดวยในบางมหาวิทยาลัยมีการเปดหองสมุดเปนการเฉพาะของสาขาวิชาเอง ซ่ึงก็ยัง
ไมเหมาะสมและเพียงพอตอการศึกษาคนควา 
 ๕. การทําวิทยานิพนธ พบวา การทําวิทยานิพนธซ่ึงเปนประเด็นจุดขายเกือบทุก
มหาวิทยาลัยในปจจุบัน เพราะหากมหาวิทยาลัยใดเปดการเรียนการสอนแลวบอกวานักศึกษา
ทุกคนท่ีจะจบการศึกษา จะตองผานการทําวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยนั้นอาจจะไมมีคนสมัคร
เขาเรียนเลย แตหากเปลี่ยนเปนไมทําวิทยานิพนธคนก็จะแหกันเขามาเรียนมากข้ึน ทําให
ปริมาณอาจารยผูควบคุมดูแลหรืออาจารยท่ีปรึกษามีจํานวนไมเพียงพอทําใหคุณภาพของ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระตํ่าลงและไมไดมาตรฐาน 
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สวนท่ี ๒ ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ปจจัยการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของ
รัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีดังนี้ 

๑. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในภาพรวมของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

( Χ  = ๔.๒๒, S.D. = .๓๘๑) เม่ือแยกเปนรายดาน พบวา ทุกประเด็นท่ีทําการศึกษามีระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีประเด็นหลักสูตร ( Χ  = ๔.๒๖, S.D. = .๔๗๐) อาจารย
ผูสอน ( Χ  = ๔.๒๕, S.D. = .๔๙๗) และการทําวิทยานิพนธ ( Χ  = ๔.๒๕, S.D. = .๔๙๗) 
เปนประเด็นท่ีนักศึกษาใหความใสใจเปนพิเศษ  

๒. ปจจัยการบริหารจัดการ 
ในภาพรวมของปจจัยการบริหารจัดการมีความเห็นอยูในระดับมาก ( Χ  = ๓.๙๗, 

S.D. = .๖๓๐) เม่ือแยกเปนรายดาน พบวาทุกประเด็นท่ีทําการศึกษามีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก โดยมีประเด็นภาวะผูนํา ( Χ  = ๔.๒๗, S.D. = .๕๕๒) และบุคลากร ( Χ  = ๔.๒๒, 
S.D. = .๕๗๒) ท่ีนักศึกษาใหความใสใจเปนพิเศษ  

๓. ปจจัยดานความรวมมือในการบริหารจัดการ 
ในภาพรวมของปจจัยดานความรวมมือในการบริหารจัดการมีความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก ( Χ = ๓.๘๓, S.D. = .๗๐๕) เม่ือแยกเปนรายดาน พบวา ทุกประเด็นท่ีทําการศึกษามี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีประเด็นความรวมมือภายใน ( Χ  = ๓.๙๑, S.D. = .
๖๘๗) เปนประเด็นนักศึกษาใหความใสใจเปนพิเศษ  

ในภาพรวมดานสัมฤทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก  ( Χ  = ๔.๑๓, S.D. = .๔๙๒) เม่ือแยกเปนรายดาน พบวา ทุกประเด็นท่ีทําการศึกษามี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีประเด็นดานผลประโยชนตอสังคม ( Χ  = ๔.๓๘, S.D. 
= ๑.๒๔๘) เปนประเด็นนักศึกษาใหความใสใจเปนพิเศษ  

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเพ่ือใหทราบถึงปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของ
รัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

๑. ภาพรวมการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑  มกราคม - เมษายน ๒๕๕๙196

 

 เม่ือพิจารณาจากผลการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
พบว า ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ เชิ งบวกกับ ตัวแปรการบริหารจัดการหลักสู ตร รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(Ysum) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๐๐ 

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีเขาสมการพบวา
ทุกตัวแปรมีอิทธิพลในการทํานายการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง แตตัวแปรท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
ไดแกตัวแปรดานปจจัยการบริหารจัดการ (X๒) รองลงมาเปนดานความรวมมือในการบริหาร
จัดการ (X๓) โดยมีคะแนนการทํานาย รอยละ ๖๘.๑๐ โดยมีความคลาดเคล่ือนในการทํานาย
เทากับ๐.๓๖๕ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางนั้นเม่ือเพ่ิมปจจัยในดานปจจัยการ
บริหารจัดการ และดานความรวมมือในการบริหารจัดการจะทําใหการบริหารจัดการดีข้ึน  

๒. ดานการบรรลุตามวัตถุประสงคในการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 เม่ือพิจารณาจากผลการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรดาน
การบรรลุตามวัตถุประสงคพบวาทุกตัวแปรมีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรการบริหารจัดการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง (Yd๑) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๐๐ 

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีเขาสมการพบวา
ทุกตัวแปรมีอิทธิพลในการทํานายการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง แตตัวแปรท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
ไดแกตัวแปรดานปจจัยการบริหารจัดการ (X๒) รองลงมาเปนดานความรวมมือในการบริหาร
จัดการ (X๓) โดยมีคะแนนการทํานายรอยละ ๘๕.๘๐ โดยมีความคลาดเคลื่อนในการทํานาย
เทากับ ๐.๓๔๔ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางนั้นเม่ือเพ่ิมปจจัยในทุกๆ ดานจะ
ทําใหการบริหารจัดการดีข้ึน  

๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 เม่ือพิจารณาจากผลการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรความ
พึงพอใจของนักศึกษาพบวาทุกตัวแปรมีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรการบริหารจัดการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง (Yd๒) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .๐๐๐ 
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ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีเขาสมการพบวา
ทุกตัวแปรมีอิทธิพลในการทํานายการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางในระดับท่ีตํ่ามาก แตตัวแปรท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุด ไดแกตัวแปรดานความรวมมือในการบริหารจัดการ (X๓) โดยมีคะแนนการ
ทํานาย รอยละ ๓๙.๑๐ โดยมีความคลาดเคลื่อนในการทํานายเทากับ๐.๕๑๐ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
การบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางนั้นเม่ือเพ่ิมปจจัยในทุกๆ ดานจะทําใหการบริหารจัดการดีข้ึน  

๔. ผลประโยชนตอสังคมในการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 เม่ือพิจารณาจากผลการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปร
ผลประโยชนตอสังคมพบวาทุกตัวแปรมีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรการบริหารจัดการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง (Yd๓) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .๐๑๘ 

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีเขาสมการพบวา
ทุกตัวแปรมีอิทธิพลในการทํานายการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในระดับท่ีตํ่ามาก มีเพียงตัวแปร
ดานดานปจจัยการบริหารจัดการ (X๒) ท่ีมีอิทธิพลตอการทํานาย โดยมีคะแนนการทํานาย รอย
ละ ๔๓.๐๐ โดยมีความคลาดเคลื่อนในการทํานายสูงถึง .๔๙๕ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการบริหาร
จัดการหลักสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรั ฐ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไมมีผลมากนักตอปจจัยดานผลประโยชนตอสังคม  

สรุป ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีเขาสมการ
พบวาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลในการทํานายการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ไดแก ตัวแปรดาน
ดานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (X๑) 

 
สวนท่ี ๓ รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 รูปแบบสําหรับการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางท่ีมีสัมฤทธิผล คือ ควรประกอบดวย
ปจจัยจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๕ ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานอาจารยผูสอน ดานการ
เรียนการสอน ดานการทําวิทยานิพนธ และดานหองสมุด ปจจัยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ๕ ดานดังกลาวนับวาเปนระบบและกลไกสําคัญสําคัญท่ีขับเคลื่อนไปสูสัมฤทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีปจจัยในการบริหารจัดการหลักสูตร ๔ ดานเปนสวน
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สนับสนุนและประคับประคองใหการบริหารจัดการหลักสูตรดําเนินไปอยางม่ันคงประกอบดวย 
ดานภาวะผูนํา ดานบุคลากร ดานงบประมาณ และดานวัสดุและอุปกรณ ขณะท่ีความรวมมือใน
การบริหารจัดการ ๒ ดาน คือ ความรวมมือภายใน และความรวมมือภายนอกเกิดจาก
ความสามารถดานปจจัยในการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีนําไปสูการสรางความรวมมือท้ังภายใน
และภายนอกกอใหเกิดกัลยาณมิตรทางวิชาการ สรางความรวมมือ ความสามัคคี และการพ่ึง
อาศัยกันในแวดวงของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีเปาหมายสูงสุดในการ
บริหารจัดการหลักสูตรคือสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ๓ ดาน คือ  ดานบรรลุตามวัตถุประสงคดานความพึงพอใจของนักศึกษา และดาน
ผลประโยชนตอสังคม ดังภาพ 
รูปแบบท่ีเหมาะสมของสัมฤทธิผลการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร 

การเรียนการสอน 
 

อาจารยผูสอน 
 

การทําวิทยานิพนธ 
 

หองสมุด 
 

งบประมาณ 
 

ภาวะผูนํา 
 

 
 
 

บุคลากร 
 

 
 
 

วัสดุ 
อุปกรณ 

 

๑.บรรลุตามวัตถุประสงค 
๒.ความพึงพอใจของนักศึกษา 

๓.ผลประโยชนตอสังคม 

 ความรวมมือภายใน 

 ความรวมมือภายนอก 
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๕. อภิปรายผล 
จากการศึกษาพบวา ปจจัย ท่ี มี อิทธิพลสูงตอการบริหารจัดการสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือ
ปจจัยดานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีประกอบดวย หลักสูตรการเรียนการสอน
อาจารยผูสอนหองสมุดการทําวิทยานิพนธซ่ึงปจจัยดังกลาวนี้มีอิทธิพลตอการทํานายพลไดมาก
ถึงรอยละ ๘๑.๖๐ ถึงแมวาการจัดทําหลักสูตรจะมีเนื้อหารายวิชาไมเหมือนกันมากนักแต
มหาวิทยาลัยก็ยังเนนท่ีความทันสมัย และตอบสนองกับความตองการของสังคมและ
ตลาดแรงงานเสมอ๑๐ ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนการสอน อาจารยผูสอน อาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระจะตองมีคุณสมบัติท่ีไดมาตรฐาน มีการพัฒนาตนเอง
อยางสมํ่าเสมอ มีการเขียนตํารา บทความทางวิชาการ และเอาใจใสในการเปนท่ีปรึกษา๑๑ 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังตองจัดใหมีหองสมุดใหความพรอมและมีคุณภาพใสใจกับการ
สนับสนุน หนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ ท่ีมีจํานวนเพียงพอ ทันสมัยและ
มีวัสดุ อุปกรณในการศึกษาคนควาไดตลอดเวลา หองสมุดจะชวยเพ่ิมความสําเร็จและความพึง
พอใจของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได๑๒  

ในขณะท่ีปจจัยดานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสงผลตอปจจัยยอยดานการ
บรรลุตามวัตถุประสงค รอยละ ๘๕.๘๐ ดานความพึงพอใจของนักศึกษา รอยละ ๓๙.๑๐ และ
ดานผลประโยชนตอสังคมร อยละ ๔๓.๐๐ จากผลการวิเคราะหขอมูลนี้จะเห็นไดวาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
นักศึกษายังใหความสําคัญกับดานการบริหารจัดการและสวนตัวของนักศึกษาเปนสวนใหญ สวน
ดานการนําไปใชประโยชนกับสังคมยังใหความสําคัญนอยมาก ดังนั้น ผูบริหารหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตางๆ จึงตองใหความสําคัญกับตัวหลักสูตรการ
เรียนการสอนอาจารยผูสอนหองสมุดและการทําวิทยานิพนธ ซ่ึงจะทําใหการจัดการหลักสูตรนี้
ประสบความสําเร็จ สวนดานภาวะผูนําจะตองเนนท่ีผูนํามีวุฒิภาวะ ตําแหนงท่ีเหมาะสม  

 

                                                 
๑๐ยุทธพงษ  ลีลากิจ, “พัฒนาการและลักษณะของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรระดับปริญญาตรีใน 

ประเทศไทย”, รายงานการวิจัย, (วารสารรามคําแหง ปท่ี ๒๖ ฉบับพิเศษ, ๒๕๕๒). 
๑๑เพ็ญศรี  ฉิรินัง, “การพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาไทย: ศึกษาเปรียบเทียบ 

มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร,(มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐). 

๑๒วีระยุทธ  พรพจนธนมาศ, “ความคาดหวังตอการจัดการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร : ศึกษา
กรณีมหาวิทยาลัย ๖ แหงในกรุงเทพ”, รายงานการวิจัย, ๒๕๕๐). 
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การประเมินมาตรฐาน และการควบคุมคุณภาพหลักสูตร๑๓ บุคลากรใหความใสใจกับ
งานบริการและการประสานงาน๑๔ งบประมาณควรใหความสําคัญกับคาเลาเรียนวัสดุและ
อุปกรณตองมีความพรอม เพียงพอและทันสมัย๑๕ ความรวมมือภายในยังตองเกิดกระบวนการ
ทํางานรวมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ สวนความรวมมือภายนอกเนนท่ีการใชอาจารย ผูเชี่ยวชาญ และ
ผูทรงคุณวุฒิรวมกัน๑๖ ซ่ึงองคประกอบตางๆ เหลานี้ยังถือเปนองคประกอบรองลงมาท่ีเปนสวน
สนับสนุนใหการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางดําเนินไปดวยดีและท่ีสําคัญจะตองมีการใชหลักสูตร
รวมกันเปนหลักสูตรเดียวของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
  
๖. ขอเสนอแนะ 
 ๖.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) ผูบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ควรกําหนด
นโยบายใหการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตใหมีความชัดเจนและมี
ความเปนไปไดในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 
 ๒) การบริหารงบประมาณ ผูบริหารมหาวิทยาลัยควรกําหนดคาใชจายตอหลักสูตร
ใหมีความเหมาะสม ท้ังนี้ เพ่ือใหผูบริหารหลักสูตรสามารถบริหารจัดการและสนับสนุน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  
 
                                                 

๑๓พงศกรขัย มีสามเสน, “ผลกระทบนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทยในอนาคต 
ศึกษากรณีแนวคิดของผูเช่ียวชาญดานการศึกษา”,วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,(คณะรัฐศาสตร : 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๘). 

๑๔พรรณี  ศรีกลชาญ, “ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอการใหบริการของ 
สํานักงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน”, วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแกน, 
๒๕๕๒). 

๑๕พงศกรขัย มีสามเสน , “ผลกระทบนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทยในอนาคตศึกษากรณี
แนวคิดของผูเ ช่ียวชาญดานการศึกษา”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะรัฐศาสตร : 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,๒๕๔๘). 

๑๖คําเพชร ภูริปริญญา, “การนําเสนอยุทธศาสตรพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสูการเปน  
มหาวิทยาลัยระดับโลก”, ปริญญานิพนธ สาขาวิชาอุดมศึกษา, (คณะครุศาสตร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
,๒๕๕๐). 
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 ๖.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑) ผูบริหารและคณาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย และประจําหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตควรมีแนวปฏิบัติเนนการทํางานเปนทีม เชน มีการประชุมหารือ
อยางสมํ่าเสมอ มีการจัดผูสอนตามความเชี่ยวชาญ จัดสัดสวนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหมีความ
เหมาะสม และตรงตามองคความรูและความเชี่ยวชาญของอาจารยท่ีปรึกษาแตละทานโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 
 ๒) ในกระบวนการเรียนการสอน คณาจารยผูบรรยาย ควรมีการหารือกันใน
กระบวนการวางแผนการสอน การแบงภาระงานสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหสัดสวน
กิจกรรมทางวิชาการแกนักศึกษา มีความเหมาะสมและสามารถประเมินผลไดตามจุดเนนของแต
ละรายวิชา 
 ๖.๓ ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
 ๑) มหาวิทยาลัยแตละแหงควรมีการวิจัยเพ่ือเตรียมความพรอมของหลักสูตรให
สามารถรองรับการรับบริการของประชาชนในประชาคมอาเซียน 
 ๒) ควรมีการวิจัยเพ่ือใหทราบวาความสําเร็จของการปฏิบัติราชการของภาครัฐหรือ
ทองถ่ิน มีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับความรูความสามารถของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มากนอยเพียงใด เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตใหมีคุณภาพและตรงกับความตองการใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานของภาครัฐและทองถ่ินมากยิ่งข้ึน 
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The Propagation of Buddhism : The Development of the 
Format and Method of Approached Strategy of Thai Sangha  

การเผยแผพระพุทธศาสนา : การพัฒนารูปแบบและวิธีการเชิงรุกของคณะสงฆไทย 
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ABSTRACT 
 This research was conducted with three objectives, (1) to study the pattern 
of Buddhism propagation made by Thai monk ensemble in Thai society during the 
past-to-present days, (2) to study the problems of implementing the former pattern 
and methods of the said Buddhism propagation, and (3) to develop proactive 
pattern and methods of the said Buddhism propagation for Thai monks ensemble. 
The 138 monks/persons were selected as research samples through purposive 
sampling technique. Four main research methods for data collection included 
participatory observation, in-depth interview, focus group discussion and workshop. 
The results were the three following parts; (1) during the past-to-present days,  the 
most practical ways of Buddhism propagation or Dharma teaching included seven 
modes, namely; (1.1) direct moral conversation pattern, the same as the Buddha’s, 
the founder of Buddhism who made in an ancient era towards one or more of the 
visitors, (1.2) morality discussions for finding the truly practical ways, (1.3) occasional 
training and notifying as requested in guiding good-or-bad things for public’s 
determination, (1.4) direct morality teaching in overall topics for public audience, 
(1.5) idea exchanging about morality or “Dharma” practices in specific occasions 
(1.6)  question-and-answer forum (Q & A Forum) and (1.7) in-depth explanation 
about morality and enlightenment among knowledge seekers, (2) the problems of 
implementing the former pattern and methods of the said Buddhism propagation 
were; (2.1) less harmonious way of Buddhism propagation policy formulation among 
                                                           

∗ Ph.D. Candidate, Faculty of Cultural Science, Mahasarakham University 
∗∗ Ph.D., Thesis Advisor, Faculty of Cultural Science, Mahasarakham University 
∗∗∗ Ph.D., Thesis Advisor, Faculty of Cultural Science, Mahasarakham University 

 
 
 
 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑  มกราคม - เมษายน ๒๕๕๙206

central and regional related units in the country, (2.2) less potential human 
resources for religious teaching, (2.3)  less effective and society-responsive methods 
for Buddhism propagation in modern era, and (2.4) less attractive and effective 
teaching media, (3) the recommended proactive pattern and methods of the said 
Buddhism propagation for Thai monks ensemble included “the Three New Dharma 
Centers Establishment”. The first Center should be an academic-based department 
to conduct Research and Development tasks (R & D mission) for innovative 
methods launching. The second one should be an action-based department for 
networking tasks to broaden the partnership for Buddhism propagation. The last 
one should be media development-based department for media creation to 
response to the Buddhism propagation in modern society. 
 
KEYWORDS: Buddhism Propagation; Propagation Pattern; Propagation Methods;  
                  Proactive Buddhism Propagation 

 
บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้  มีความมุ งหมาย ๓ ประการ คือ เ พ่ือศึกษารูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆสูสังคมไทยจากอดีตจนถึงปจจุบัน เพ่ือศึกษาสภาพปญหาของรูปแบบ
และวิธีการเผยแผพระพุทธ ศาสนาของคณะสงฆไทยในปจจุบัน และเพ่ือพัฒนารูปแบบและวิธีการ
เผยแผเชิงรุกของคณะสงฆไทย ผูวิจัยใชวิธีการเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางของการวิจัย ใชวิธีการเลือก
แบบเจาะจง ซ่ึงประกอบดวย ๓ กลุม คือ กลุมผูรู กลุมผูปฏิบัติ และกลุมผูใหขอมูลท่ัวไป จํานวน 
๑๓๘ รูป/คน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลไดแก แบบสํารวจ แบบสังเกตอยางมีสวนรวม แบบ
สัมภาษณเชิงลึก แบบบันทึกผลการสนทนากลุม และแบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยนํา
ขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะห และนําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณาวิเคราะห ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้  

รูปแบบการเผยแผพุทธธรรมจากอดีตจนถึงปจจุบัน มี ๗ รูปแบบ ไดแก การสอนธรรมแก
คนท่ีเขามาเฝาต้ังแตหนึ่งและหลายคนตามโอกาส การสอนธรรมโดยทรงยกหัวขอธรรมขอใดขอหนึ่ง
ซ่ึงเปนขอควรรู ควรปฏิบัติ การสอนธรรมแบบอบรม แนะนํา ตักเตือนใหรูสึกผิดชอบชั่วดี การสอน
ธรรมแบบสั่งสอนหรือแบบพร่ําสอน การสอนแบบสนทนาธรรม คือ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรูทาง
ธรรมแกกันและกัน การสอนแบบถามตอบกันและกัน คือ ฝายหนึ่งถาม ฝายหน่ึงตอบ และการสอน
ธรรมดวยการแสดงชี้แจงธรรมใหแจมแจงชัดเจน ท้ังนี้ ปจจุบันพระสงฆไดปรับปรุงรูปแบบการเผย
แผพุทธธรรมใหเหมาะสมกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป เชน การปรับเปนรูปแบบการเทศน การปาฐกถา
ธรรม การอภิปรายธรรม การสนทนาธรรม การสอนสมถกรรมฐานหรือวิปสสนากรรมฐาน การใชสื่อ
และอุปกรณประกอบการสอนธรรม การเทศนมหาชาติหรือการเทศนแหล การเทศนปุจฉา-วิสัชนา 
การสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน การเปนพิธีกรรายการ การเขียนบทความทางวิทยุและโทรทัศน 
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การเขียนบทความลงวารสารหรือหนังสือพิมพ การเปนมัคคุเทศก การเปนครู อาจารย หรือวิทยากร  
การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน และการสอนธรรมผานกิจกรรม 
 สภาพปญหาของรูปแบบและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆไทยในปจจุบัน ๔ 
ขอ ไดแก ปญหาดานนโยบายการเผยแผ โดยคณะสงฆไมมีการระดมความคิดรวมกันจากพระสงฆใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค ทําใหนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน ปญหาดานบุคลากร โดยในวัดท่ีมีกิจกรรมการเผยแผพระพุทะศาสนาน้ัน ขาดแคลนบุคลากร
จํานวนมากโดยไมมีการสรางบุคลากรทดแทนบุคลากรท่ีขาดหายไป นอกจากนี้ พระสงฆท่ีทําหนาท่ี
เผยแผพระพุทธศาสนายังมีปญหาดานทักษะในการเผยแผดวยเชนกัน ปญหาดานรูปแบบวิธีการท่ีใช
ในการเผยแผ ไมสอดคลองกับคานิยมและไมตรงตามความตองการของสังคมปจจุบัน และปญหา
ดานสื่อท่ีไมทันสมัยและขาดประสิทธิภาพในการสื่อสาร  
 การพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผเชิงรุกของคณะสงฆไทย ผูวิจัยเสนอการพัฒนา
รูปแบบการเผยแผ โดยเสนอใหมีการจัดต้ังศูนยการเผยแผธรรมะ ๓ ศูนยหลัก ประกอบดวย ศูนย
วิชาการ มีหนาท่ีรวบรวมและพัฒนาขอมูล ใหบริการขอมูลดานพระไตรปฎก ประวัติพระสาวก เปน
ตน รวมท้ังจัดการฝกอบรมวิชาการเผยแผแกพระสงฆ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ศูนยปฏิบัติการ
เชิงเครือขาย เปนศูนยพัฒนาหลักการปฏิบัติในลักษณะเครือขายบุคลากรดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนา โดยเปนศูนยรวมบุคลากรดานปฏิบัติการท่ีมีคุณภาพดานการเผยแผธรรมะอยางถูก
วิธี และปฏิบัติการเชิงรุกในการเผยแผธรรมะสูประชาชน และศูนยวิทยาการดานสื่อ เปนศูนยพัฒนา
รูปแบบและวิธีการเผยแผธรรมะในรูปแบบของสื่อตางๆ เพ่ือสนับสนุนการเผยแผพุทธธรรม โดย
จัดต้ังเปนศูนยประจําจังหวัด และอําเภอ รวมท้ังเปนศูนยการสื่อสาร ระหวางคณะสงฆกับคณะสงฆ 
ระหวางคณะสงฆกับพุทธบริษัท ระหวางคณะสงฆกับรัฐหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และผลิตสื่อ
ธรรมะทุกชนิดออกเผยแผแกประชาชน เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังวัด พระสงฆ ไดนําสื่อ
ไปประยุกตใชไดเพ่ือการเผยแผพุทธธรรมตามความเหมาะสมตอไป 
  
คําสําคัญ : การเผยแผพระพุทธศาสนา, รูปแบบการเผยแผ, วิธีการเผยแผ, การเผยแผเชิงรุก 
 
1. Introduction  

Buddhism has been the national religion of Thailand since the ancient 
Kingdom of Sukhothai, Ayutthaya, Krungthonburi and Rattanakosin Reign. In 
addition, the religion has been the fundamental factor which led to harmonious 
linkages among Thai culture, way of living and the religious practice. The linkage 
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instances include Buddhism-based rituals, Buddhism-based laws, Buddhism-based 
architectures, and Buddhism-based cultures1.  
 At present, Buddhist monks play their religious roles less than ever in Thai 
society which caused by people’s changing way of living in diversified circumstance, 
such as less practices of religious activities in temple. Additionally, Buddhist monks 
cannot propagate the essence of Buddhism effectively owing to uninteresting and 
noncurrent teaching styles. The mentioned ineffective style originated from the 
weaknesses including insufficient knowledge and skill of the monks, non-quality 
teaching technology, and poor network for Buddhism propagation. As a result, the 
monks’ propagation role cannot lead people in a modern society to perceive the 
right value of Buddhism essence. In this regard, the researcher decides to conduct 
the research titling “THE PROPAGATION OF BUDDHISM : THE DEVELOPMENT OF THE 
FORMAT AND METHOD OF APPROACHED STRATEGY OF THAI SANGHA” to inspect 
the problem-causes and to recommend the ways of problem solving.   
 
2. Research Objectives 
 1) To study the pattern of Buddhism propagation made by Thai monks 
ensemble in Thai society during the past-to-present days 
 2) To study the problems of implementing the former pattern and 
methods of the said Buddhism propagation  
 3) To develop proactive pattern and methods of the said Buddhism 
propagation for Thai monks ensemble. 
  
3. Research Methodology 
 Population included the informants in Central, Northern, Southern, Eastern, 
and North Eastern region of Thailand; (1) monk deans in religious administration 
areas, classified by regional, provincial, district and sub-district level, (2) abbots, (3) 
scholars in related field, and (4) administrators in a Buddhism propagation field. The 
samples were selected by using a purposive sampling technique and divided into 3 
groups, namely; an academic group with 10 members, a practitioner group with 40 
                                                           

1Munkiet Kosolniratwongse, Buddhism: Theory and Consulting Techniques, (Bangkok: 
Siwiriyasarn, B.E.2541), p. 28 
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members and a general group with 88 members. Research tools included Survey 
Form, Observation Form, Interview Form, Focus Group Discussion Form, and 
Workshop Recording From.  Data analysis was carried out by using analytic 
induction and a typological method. The results were presented as a descriptive 
analysis. 
 
4. Discussion 
 1) The pattern of Buddhism propagation made by Thai monks in Thai 
society ensemble during the past-to-present days. The results reflect in-depth 
information about particular pattern of Buddhism or Dharma propagation in each 
region of Thailand. In Central Thailand, the outstanding pattern in each sampled 
temple includes; (1) Prayurawongsaward Temple has a pattern of “SERMON” with 
an unique style of “A Food Feeding Manner of A Bird” (Sarika Pon Yuer), initiated by 
Honorable monk Choa Prakhun Somdej Praputhakosajan (Gee), (2) Benjamaborpich 
Temple has a pattern of using Buddhism History illustrated in mural painting as an 
teaching media paralleled to Dharma conversation.  (3) SuanKaew Temple has a 
pattern of using calm and peaceful place surrounded by Holy White Flower Forest 
(Suan Moke) as a stage for Dharma conversation and discourse activities. and (4) 
Buddhism District Office and Buddhism Youth Association have their outstanding 
patterns of monthly and annually religious activities conducted for all groups of 
people in wider areas in Central Thailand. In Northern Thailand, the outstanding 
pattern of Buddhism propagation in each sampled temple includes; (1) Srisoda 
temple has a pattern of conducting Dharma Road Show and (2) Prathatsrijomthong 
Temple has a pattern of Meditation Training Course conducted by the famous 
Abbot as an personnel media of the course. In Easthern Thailand, the outstanding 
pattern of Buddhism propagation in each sampled temple includes; (1) Mai Temple 
has a pattern of “SERMON” with an unique style of “A Praying with Soft Melody” 
and (2) Kaosukrim Temple has a pattern of Dharma Teaching in calm and natural 
environment. In North-Easthern Thailand, the outstanding pattern of Buddhism 
propagation in each sampled temple includes; (1) Thart Temple has a pattern of “A 
Fine Rhythmic Praying” in a good scenery place within a temple boundary (2) 
Pohnohntun Temple has a pattern of “A Formal Learning Center for Religious 
Knowledge Distribution” within the temple and (3) Thamrata Meditation Center has 
a pattern of “A Meditation Center” surrounded by calm waterpool-and-tree 
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landscape. In Southern Thailand, the outstanding pattern of Buddhism 
propagation in only one sampled temple, Manaowan Temple, includes a pattern of 
conducting “A Buddhism Propagation Program” consisted of four major Dharma 
activities, namely; Sermon, Lecture, Practice Training, and Teaching in Schools.  
 Additionally, the critical factors influencing an achievement of Buddhism 
propagation should include (1) a strong fundamental of Buddhism propagation 
practice (2) an existing Buddhism inheritance made by the later generation (3) 
sufficient numbers of related personnels and (4)  up-to-date teaching style for 
Buddhism propagation in modern society.  
 However, a mission of Buddhism propagation made by Thai monks 
ensemble found in this research, is in an association with conceptual assumption of 
Structural–Functional Theory which explained by Sanya Sanyawiwat2.  The theory 
describes that a society is a structure composed of specific functions.  Human society is also a 
structure that composed of specific functions and the humans need to perform 
their functions for overall existence. In this regard, the Thai monks’ mission in 
Buddhism propagation should be considered as human’s function performed for 
society’s existence as well.   
 Focusing on the research finding reflected that Thai monks performed the 
Buddhism propagation in several areas of the country, this finding is in an 
association with Cultural Diffusion Theory discovered by Franz Boas. The theory 
explained that a major characteristic of cultural diffusion was a process of one 
culture moving from one to another place and then adjusting to a new culture3. In 
this regard, Thai monks’ mission of Buddhism propagation in several areas of the 
country should be considered as an activity of cultural diffusion which made from 
one to another place for people’s morality promotion in various places. 
Additionally, for this mentioned case, the monks should be considered as valuable 
persons responsible for being an inheritance of Buddhism propagation as an 
inevitable mission of the Buddha’s followers4.  

                                                           
2Sanya Sanyawiwat, Sociology,  (Bangkok: Chulalongkorn University, 8thedtion, B.E.2543), 

p. 17 
3Faculty of Management Science, Phetchaburi Rajabhat University, Management 

Science Journal, (Phetchaburi Province: Phetchaburi Rajabhat University. B.E. 2551), p. 30 
4Phrarachapatipan, The Sermon Science, (Bangkok: Wung-aksorn, B.E. 2557), p. 128 
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 The critical outcome of Buddhism propagation made by the monks has 
became a task of “noble man creation”, led to noble way of living that most 
people performed in daily lives. One from many factors that brings about an 
achievement of “noble man creation task” should be an up-to-date teaching style 
made by the monks. This mentioned opinion is in line with a research result of 
Phramaha Bunjob Thiwongso  (Sripaengmon)5. The result describes that an effective 
teaching method should be adjusted to a new circumstance in order to construct 
an effective mean for Buddhism propagation among a dynamic circumstances.  
 
 2) The problems of implementing the former pattern and methods of 
the Buddhism propagation. The findings includes four aspects of problems, 
namely; policy formulation, human resources, teaching methods, and teaching 
media.   

(2.1) Policy formulation problem The problem may be caused by less 
harmonious way of policy formulating acted by central and regional related units in 
the country. In the central unit, such as Sangha Supreme Council of Thailand, play 
a major role of policy formulation and control overall performance of Buddhism 
units in every area of the country.  As a result, an announcement of Sangha 
Supreme Council of Thailand has been considered as an absolute command for 
doing Buddhist activities within the whole country as well. 

(2.2)  Human resources problem The problem may be caused by less 
quality and quantity of human resources for religious teaching.  In quality 
dimension, the monks may have less potential skills of explanation that led to an 
uninteresting religious lesson.  In quantity dimension, there may be insufficient 
numbers of monks for conducting Buddhism propagation activities.  

(2.3)  Teaching methods problem The problem may be caused by less 
effective and society-responsive methods for Buddhism propagation in modern era. 
At present, modern technology and changing lifestyles are crucial factors to inspect 
for any improvement of lesson teaching technique, as well as of Dharma teaching 
methods.  

                                                           
5Phramaha Bunjob Thiwongso (Sripaengmon), “A Study of Roles and Performance in 

Buddhism Propagation of Phrakrusutasarnpimol”, Master of Buddhism Studies, (Bangkok: 
Mahachulalongkornrachawitayalai University. B.E. 2549). 
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(2.4) Teaching media problem The problem may be caused by less 
attractive and effective teaching media. In modern society, personnel media have 
been a key factor to persuade targeted persons to behave in a needed direction.  
In this regard, Buddhism propagation in modern era should be made by a key 
person who possesses charismatic and noble traits.  
 The four problems mentioned above reflect that the monks still have their 
weakness of Dharma communication. Especially, the finding of “Teaching media 
problem” is in an association with a research result of Pannudda Noppanawan6  as 
well as Ray Robert’s quote of communication essence which focused on major 
factors of successful communication, and one from four factors include “reliability 
of speakers”. In this regard, the monks should apply this quote of communication 
essence to conduct the activities of Dharma communication.    
   

3) A development of proactive pattern and methods for Buddhism 
propagation for Thai monks ensemble. 

The recommendation emerged from this research is “A development 
of proactive pattern and methods for Buddhism propagation for Thai monks 
ensemble.” This development focuses on establishing three major centers which 
called “the Three New Dharma Centers Establishment”.  

The first Center should be an academic-based department to conduct 
Research and Development tasks (R & D mission) for innovative methods launching 
and effective Dharma Communication. This first Center’s mission is in an association 
with key substances of Communication Theory explained by Saman Ngamsanit7 of 
which the effective communication should focus on messages with five qualities 
including truth-based (Sajja), non-bias (Tathata), right time-based (Kala), satisfaction-
based (Piya) and public-based (Utta). Additionally, this Center’s mission is in line 
with a research result of Nikamanon8 who found that an effective Dharma 
                                                           

6Pannudda Noppanawan, “A Study of Communication Process for Buddhism 
Propagation in Thai Sangha Institutes”,  Master of Buddhism Science, (Bangkok: 
Mahachulalongkornrachawitayalai University. B.E. 2533). 

7Saman Ngamsanit, Components of Communication for Buddhism Approach. (copy 
version). Mahachulalongkornrachawitayalai University. B.E. 2542. p. 9. 

8Nikamanon, Patom, The Implication of Buddhist Thoughts and Practices for  Adult 
Education : Focus on Thailand, (University of Manchester, England, 1977), p. 20. 
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Communication should focus on positive changing process emerged from the right 
methods.  

The second one should be an action-based department for 
networking tasks to broaden the partnership for Buddhism propagation. This second 
Center’s mission is in line with a research result of Khun Tohkhun9 who found that 
an effective networking tasks was a major solution to broaden the partnership for 
Buddhism propagation. Additionally, this Center’s mission is in line with a research 
result of Phrapornchai Kontasaro (Kaewwichien)10 who found that the networking 
mission was a main activity to call for cooperation from various stakeholders for 
Buddhism propagation.  

The last one should be media development-based department for 
media creation to response to the Buddhism propagation in modern society.  This 
third Center’s mission is in line with a research result of Sanit Srisumdaeng11 who 
found that an effective teaching method for religious subject should be supported 
by useful and wide-range media including mass media as well.  Furthermore, this 
Center’s mission is in line with a research result ofNattaya Kaewsai12 who indicated 
that the information technology should be a significant factor for media creation to 
proceed the activity of Buddhism propagation.  
 
5. Research Results 
 The results include the three following parts;  
 1) The pattern of Buddhism propagation made by Thai monks ensemble in 
Thai society during the past-to-present days 

                                                           
9Khun Tohkhun, Buddhism in Daily Life, (Bangkok: O.S.Printing House,  B.E. 2537), p. 

74-86. 
10Phrapornchai Kontasaro (Kaewwichien), “Buddhism Propagation Strategy”, Master of 

Liberal Arts, (Bangkok: Mahachulalongkornrachawitayalai University. B.E. 2550). 
11Sanit Srisumdaeng. Buddhism and Education. Bangkok: Mahachulalongkornrachawitayalai 

University. B.E. 2547. p. 225-234. 
12Nattaya Kaewsai. A Study of Thammaguy Temple’s Role in Using Information 

Technology For Worldwide Buddhism Propagation. Bangkok: Office of the National Culture 
Commission. B.E. 2542. p. 75.  
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  During the past-to-present days, the most practical ways of Buddhism 
propagation or Dharma teaching include seven modes, namely; (1.1) direct moral 
conversation pattern, the same as the Buddha’s, the founder of Buddhism made in 
an ancient era towards one or more of the visitors, (1.2) morality discussions for 
finding the truly practical ways, (1.3) occasional training and notifying as requested 
in guiding good-or-bad things for public’s determination, (1.4) direct morality 
teaching in overall topics for public audience, (1.5) idea exchanging about morality 
or “Dharma” practices in specific occasions (1.6)  question-and-answer forum (Q & A 
Forum) and (1.7) in-depth explanation about morality and enlightenment among 
knowledge seekers.  

2) The problems of implementing the former pattern and methods of the 
Buddhism propagation  

The problems of implementing the former pattern and methods of the 
said Buddhism propagation include; (2.1) less harmonious way of Buddhism 
propagation policy formulation among central and regional related units in the 
country, (2.2) less potential human resources for religious teaching, (2.3)  less 
effective and society-responsive methods for Buddhism propagation in modern era, 
and (2.4) less attractive and effective teaching media.  
 3) A development of proactive pattern and methods of the Buddhism 
propagation for Thai monks ensemble. 
 The recommended proactive pattern and methods of the said Buddhism 
propagation for Thai monks ensemble include “the Three New Dharma Centers 
Establishment”. The first Center should be an academic-based department to 
conduct Research and Development tasks (R & D mission) for innovative methods 
launching. The second one should be an action-based department for networking 
tasks to broaden the partnership for Buddhism propagation. The last one should be 
media development-based department for media creation to response to the 
Buddhism propagation in modern society. 

Additionally, the researcher proposes two main recommendations for the 
future develpment. The first one is to apply this research result as a fundamental 
data for making a new pattern of Buddhism propagation within an appropriate 
circumstances for each organization. The last one is to conduct the future research 
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with a focus on new modern pattern of Buddhism propagation in domestic and 
foreign countries.   
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การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
The Implementation of Sufficiency Economy Philosophy 

Reduce Inequality in Society 
 

                     กมลพร  กัลยาณมิตร∗ 
  

บทคัดยอ 
 บทความวิจัยเรื่อง “การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ําในสังคม”              
มีวัตถุประสงคการวิจัย ๑) เพ่ือศึกษาขอมูลทางประชากรศาสตรท่ีมีตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ๒) เพ่ือศึกษาระดับความรูความเขาใจ การรวมกิจกรรม  การ
เผยแพรความรู และการดําเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง ๓) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ําในสังคม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช
แบบสอบถาม  (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ๔๐๐ คน  
และเสริมดวยการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางจากกลุมตัวอยาง ๑๒ คน โดยทําการศึกษาในพ้ืนท่ี 
๔ เขต คือ เขตบางรัก  เขตพญาไท  เขตบางเขน และเขตหนองแขม  เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามไดครบตามจํานวนท่ีกําหนดแลวจึงนํามาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรในโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ และการวิจัยเชิงคุณภาพใชสถิติเชิงพรรณนา  
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวา การรวมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับตํ่า การ
เผยแพรความรู  และการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับปานกลาง, การนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ําในสังคมดานเศรษฐกิจ ดานจิตใจ และดานสังคม อยูใน
ระดับความคิดเห็น เห็นดวยอยางยิ่ง 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและนํามาใชเปนแนวทางในดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี  
คําสําคัญ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ความเหลื่อมล้ํา   
 

ABSTRACT 

 The research titled " The implementation of sufficiency economy  
philosophy reduce inequality in society," the objective of this research   1) to study 

                                                                 
∗ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
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the demographic towards bringing philosophy to reduce inequality in society 2) to 
study the level  of  cognition,  activity dissemination  and the living  accordance 
with philosophy of sufficiency economy.  3) to study the public opinion on the 
implementation sufficiency economy of philosophy to reduce inequality in 
society. The quantitative research mixed with a qualitative research. Questionnaire 
as a tool to collect data from a sample of 400 samplings and is strengthened by 
the unstructured interview from a sample of 12 samplings in four districts studied 
by the Bangrak, Phayathai, Bangkhen and Nongkhaem district. When collecting 
information from questionnaires completed by a given amount and then analyzed 
with a statistical computer program, and qualitative research using descriptive 
statistics. 

 The results of quantitat ive research found that :  suff iciency 
economy activity dissemination  in the middle level,  cognition and  the living 
accordance with philosophy of sufficiency economy in the low level. The 
implementation of sufficiency economy philosophy reduces inequality in society, 
e c o n o m i c ,  p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o c i a l  a s p e c t s  i n  t h e  a g r e e d .  

  The results of the qualitative research showed that : all samples are 
knowledgeable about sufficiency economy philosophy and used as a guide in life 
as well 

Keyword: Sufficiency, Economy Philosophy, Reduce 
 
 
๑. บทนํา 
 …พอเพียง มีความหมายกวางขวางย่ิงกวานี้อีกคือ คําวา พอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค
นั้นเอง คนเราถาพอในความตองการก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอ่ืน
นอย ถาประเทศใดมีความคิดอันนี้  มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา 
พอประมาณ ซ่ือตรง  ไมโลภอยางมาก  คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้ อาจจะมี  มีมาก อาจจะมี
ของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอ่ืน…”พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
เม่ือเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญในประเทศไทย เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๑  พระราชทานแกคณะบุคคล
ท่ีเขาเฝา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตดาลัย วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ (พระราช
ดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัยวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑) เพ่ือชี้แนะ
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แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และตอมา
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหพสกนิกรรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคง
และยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง  เศรษฐกิจ
พอเพียงสอนใหคนไทยมีความพอประมาณในสิ่งท่ีคิดและทํามีเหตุผลมีความรับผิดชอบและสามารถ
สรางภูมิคุมกันตอผลกระทบตางๆได ทําใหชวยลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําในสังคมได   
 ความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยมีมานานแลว และเปนปญหาเรื้อรังท่ีสะทอนถึงความ
แตกตางในการของการเขาถึงชีวิตท่ีมีคุณภาพ รวมถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงท่ีรัฐจัด
ใหดวย ความเหลื่อมล้ํานั้นมีมาอยางตอเนื่องในสังคมไทย โดยชองวางระหวางรายไดของคนรวยกับ
คนจนนั้นก็เปนอีกอยางหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความเหลื่อมล้ําในสังคม ความเหลื่อมล้ําอาจเกิดจาก
การขาดโอกาส ขาดสิทธิ ขาดทรัพยากร เน่ืองจากความเหลื่อมล้ํานั้นเปนเรื่องของความรูสึกท่ี
เหนือกวาและดอยกวา ยิ่งความแตกตางทางวัตถุยิ่งมากเทาใด ความเหลื่อมล้ําทางสังคมก็ยิ่งข้ึน
เทานั้น เพราะสังคมท่ีมีความเหลื่อมล้ํามาก ความสัมพันธทางสังคมก็จะเสื่อมสลายลง สังคมจะ
ออนแอ ผูคนไมไววางใจซ่ึงกันและกัน คุณภาพชีวิตของคนจะดีข้ึนและมีความรูสึกปลอดภัยภายใต
สังคมท่ีมีความเหลื่อมล้ํานอยกวา ความเหลื่อมล้ําจึงนํามาซ่ึงความแตกแยกและผุกรอนของสังคม 
ความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยท่ีกําลังเผชิญอยูในขณะนี้คือ ความเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมในมิติ
ตางๆ  เชน ความต่ืนตัวดานอัตลักษณ ความมีศักด์ิศรี ความตองการการยอมรับนับถือ ความ
ตองการความเสมอภาค การไมถูกเลือกปฏิบัติ เม่ือความคาดหวังเหลานี้มักตองพบกับความผิดหวัง
อยูเสมอ จึงทําใหเกิดความรูสึกวาไดรับการปฏิบัติอยางไมยุติธรรม จึงเปนสาเหตุสําคัญของความ
เหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนในสังคม  และความเหลื่อมล้ําเหลานี้นับวันยิ่งกอตัวจนกลายเปนรอยเลื่อนใน
สังคมไทยท่ีรอวันจะปะทุระเบิดข้ึนมาอันจะกอใหเกิดความเสียหายมากในสังคมไทยโดยเฉพาะใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เปนศูนยกลางความเจริญท่ีผูกขาดเศรษฐกิจ การคา การ
ลงทุน การปกครอง และพยายามสะทอนภาพความเปนประเทศไทยผานกรุงเทพเปนตัวแทน ผูคน
จากท่ัวสารทิศจึงตองเดินทางเขามาแสวงหาโอกาสและชีวิตท่ีดีกวาในเมืองหลวง  ครั้นเม่ือถึง
วันหยุดตามประเพณีไทย  เชน วันสงกรานต” หรือ “วันปใหม” ภาพของผูคนท่ีแออัดเนืองแนน
ตามสถานีขนสงท่ีคราคร่ําไปดวยผูคนท่ีเดินทางกลับภูมิลําเนา และในวันรุงข้ึนทองถนนในกรุงเทพท่ี
เคยแนนขนัดไปดวยการจราจรท่ีติดขัดกลายเปนเมืองรางที่ไมมีรถวิ่ง  ดังนั้น  การกําหนดนโยบาย
สําหรับคนกรุงเทพตองใหประชาชนในทุกพ้ืนท่ีใหไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมตอการเขาถึงระบบ
การบริการข้ันพ้ืนฐานตองใหกระจายความเจริญออกไปยังพ้ืนท่ีตางๆอยางท่ัวถึง ดังนั้น ลักษณะของ
ความเหลื่อมล้ําในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนสังคมเมืองจึงมีอยูในระดับสูง และเปนปญหาสําคัญ
ท่ีอาจจะขยายระดับความเลื่อมล้ําท่ีเพ่ิมสูงยิ่งข้ึนเรื่อยๆ หากไมไดรับความสนใจจากภาครัฐท่ีตองเรง
หาทางแกไขปญหานี้  โดยแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยลดความเหลื่อมล้ําในสังคมลงได โดยการนอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาใชเปนแนวทางในการปรับพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯ ตามวิถีพอเพียง เพ่ือชวยลด การแกงแยง แขงขันในการดําเนินชีวิต
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ท่ีเนนวัตถุนิยมจนตกเปนทาสของความฟุงเฟอเกินความจําเปน จนถึงจุดหนึ่งอาจกอใหเกิดภาระ
หนี้สินและกลายเปนความเดือดรอนท่ีนํามาสูตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได
 ดวยปญหาและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง “การ
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ําในสังคม” เน่ืองจากหลักการสําคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจะชวยแกไขปญหาและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมได เพราะเปนปญหาสําคัญของ
สังคมท่ีควรตระหนักรวมกันเพ่ือหาทางแกไขใหลดนอยลงกอนท่ีจะขยายตัวบานปลายกลายเปน
ปญหาท่ีซับซอนท่ียากตอการแกไขและอาจกอใหเกิดความสูญเสียตอประเทศชาติได 
 
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 

๒.๑. เพ่ือศึกษาขอมูลทางประชากรศาสตรท่ีมีตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 

๒.๒. เพ่ือศึกษาระดับความรูความเขาใจ การรวมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  การเผยแพร
ความรู และการดําเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 

๒.๓. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 

๑. ดานเนื้อหา ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎี/ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ความเหลื่อมล้ํา  

๒. ดานพ้ืนท่ี  ศึกษาพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร ใน ๔ เขต คือ เขตบางรัก เขตพญาไท เขต
บางเขน และเขตหนองแขม 

๓. ดานประชากร ศึกษาประชาชนในพ้ืนท่ีเขตพระนครของกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดกลุม
ตัวอยางไวท่ี ๔๐๐ คน ตามขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane 
 
๔. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ําในสังคม” เปน การวิจัย
เชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใชแบบสอบถาม  (questionnaire) เปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล และแบบสัมภาษณท่ีไมมีโครงสราง ซ่ึงมีข้ันตอนการวิจัย ดังตอไปนี้ 

๔.๑)  การวิจัยเชิงปริมาณ 
ประชากรท่ีศึกษา 

            ประชากรกลุมเปาหมายสําหรับการวิจัยในครั้งนี้  คือ ประชาชนท้ังเพศชายและหญิงท่ีมี
ภูมิลําเนาอยูในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงขอมูลที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาได
เผยแพร ประกาศสํานักทะเบียนกลาง เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง จํานวนราษฎรท่ัว
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ราชอาณาจักร พบวา มีประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน ๕,๖๙๒,๒๘๔ คน  
แยกเปนประชากรเพศชาย จํานวน ๒,๖๙๕,๕๑๙ คน  และเพศหญิง  จํานวน ๒,๙๙๖,๗๖๕  คน   
 กลุมตัวอยาง 
 จากจํานวนตัวเลขของประชากรท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานครรวมท้ังสิ้น  
จํานวน  ๕,๖๙๒,๒๘๔ คน  ผูวิจัยจึงไดใชวิธีการของ  Taro Yamane  การกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางยอมใหมีคาความคลาดเคลื่อนไดไมเกินรอยละ ๕ และท่ีระดับความเชื่อม่ัน ๙๕ %  และ
กําหนด  ความมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ปรากฏวาไดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเปนตัวแทนประชากร
ท่ีสามารถเชื่อถือได  คือ จํานวน ๔๐๐ ตัวอยาง  ใชความคาดเคลื่อนท่ี ๐.๐๕  

วิธีการสุมตัวอยาง 
 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ  โดยแบงเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานครตามเกณฑการแบงของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดแก เขตเมือง เขต
กลางเมือง และเขตชานเมือง ซ่ึงผูวิจัยตองการศึกษาเพียง ๔ เขต จึงทําการสุมตัวอยางโดยใชวิธีจับ
สลาก ไดตัวแทนเขตของแตละกลุม ดังนี้ 

กลุมเขตเมือง    ไดเขตตัวแทน ๒  เขต  คือ  เขตบางรัก และเขตพญาไท  
 กลุมกลางเมือง  ไดเขตตัวแทน ๑ เขต  คือ เขตบางเขน 
 กลุมชานเมือง  ไดเขตตัวแทน ๑ เขต  คือ  เขตหนองแขม   
            ใชวิธีการกําหนดกลุมตัวยางแบบโควตา  (quota sampling random) คือ กําหนดใหแต
ละเขตมีกลุมตัวอยางเทากันเขตละ ๑๐๐ ตัวอยาง โดยใชวิธีการเก็บขอมูลแบบบังเอิญ  

๔.๒.  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
   ประชากร ไดแก  ประชากรท่ีอยูใน ๔ เขต ไดแก  เขตบางรัก  เขตพญาไท  เขตบางเขน  
และเขตหนองแขม   
 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนท่ีพบแบบบังเอิญในแตละเขต  เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยวิธีการกําหนดโควตา (Quota Random Sampling) ใหแตละเขตมีกลุมตัวอยาง
จํานวนเทากันเขตละ ๓ คน รวม จํานวน ๑๒ คน  
  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาในงานวิจัยนี้สามารถแบงออกเปน ๓ กลุม  คือ   
๑. ตัวแปรตน ประกอบดวย  เพศ  อายุ  รายได  อาชีพ  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส  

และการไดรับฟงขาวสาร 
๒. ตัวแปรสอดแทรก ประกอบดวย ความรูความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       

การรวมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  การเผยแพรความรู  และการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   
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๓. ตัวแปรตาม ประกอบดวย  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ใน ๓ ดาน คือ ๑) การลดความเหลื่อมล้ําดานเศรษฐกิจ ๒) การลดความเหลื่อมล้ําดานจิตใจ  
๓) การลดความเหลื่อมล้ําดานสังคม 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบสอบถามปลายปดและแบบสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง ซ่ึงสรางข้ึนจากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีไดจากการทบทวน
วรรณกรรม   

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้ งนี้ ได ทําการเก็บขอมูลปฐมภู มิ เปนแบบเชิงสํารวจ (Survey) โดยนํา

แบบสอบถามไปสอบถามประชาชนท่ีพบแบบบังเอิญในเขตตัวแทนจํานวน ๔ เขต ของ
กรุงเทพมหานคร  ในสวนของขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีพบแบบ
บังเอิญในแตละเขตตามจํานวนท่ีกําหนดไว 
  การวิเคราะหขอมูล 

เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามไดครบตามจํานวนท่ีกําหนดแลวจึงนํามาวิเคราะห
ในภาพรวมท้ัง ๔ เขต ดวยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรในการวิเคราะหเชิงปริมาณ  
(Quantitative Analysis) ไดแก  คาความถ่ี  (Frequency)  คารอยละ  (Percentage)  คาเฉลี่ย 
(Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) และ  F-test  หรือ  One-Way 
ANOVAสวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ สถิติท่ีใช ไดแก สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive 
Statistics) 
 
๕. ผลการวิจัย 

๕.๑. การวิจัยเชิงปริมาณ 
สรุปผลการวิจัยเร่ือง  “การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ําในสังคม”  

ดังตอไปนี้คือ  
๑)  การรวมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  การเผยแพรความรู  และการดําเนินชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  พบวาการรวมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับตํ่า  โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง ๑.๘๑ –

๒.๖๐    
  พบวาการเผยแพรความรูอยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง ๒.๖๑ –๓.๔๐  
  พบวา การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับปานกลาง  โดยมี

คาเฉลี่ยระหวาง ๒.๖๑ –๓.๔๐  
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๒)  ความคิดเห็นตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
 พบวา การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ําในสังคมดานเศรษฐกิจ  อยูใน
ระดับความคิดเห็น  เห็นดวยดวยอยางยิ่ง   

 พบวา การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ําในสังคมดานจิตใจ อยูในระดับ
ความคิดเห็น  เห็นดวยอยางยิ่ง   
              พบวา การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ําในสังคมดานสังคม อยูใน
ระดับความคิดเห็น  เห็นดวยอยางยิ่ง   
 ๓) การทดสอบสมมติฐาน 
  เพศ  อายุ   สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได  การไดรับฟงขาวสาร 
ความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง การ
เผยแพรความรู การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีตางกันมีผลตอการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ําในสังคมแตกตางกัน 
 ๒.  การวิจัยเชิงคุณภาพ  การสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน  ๑๒ คน  โดยผูวิจัยจะนําผล
การศึกษาเชิงคุณภาพมาอภิปรายผลรวมกับเชิงปริมาณเพ่ือเสริมขอมูลซ่ึงกันและกันใหมีความ
ชัดเจนมากข้ึน 
 
๖. อภิปรายผล 

การีวิจัยเรื่อง “การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ําในสังคม” มีบางประเด็น
ท่ีสมควรนํามาอภิปรายผลเพ่ิมเติม ดังตอไปนี้   

วัตถุประสงคขอท่ี ๑ เพ่ือศึกษาขอมูลความแตกตางทางประชากรศาสตรท่ีมีตอการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

ความแตกตางทางประชากรศาสตรท่ีมีตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อม
ล้ําในสังคม เก่ียวกับปจจัยดานเพศท่ีตางกันนั้น  สอดคลองกับการศึกษาของกุญธิภา  วงศประทีป๑ 
เรื่อง การรับรูเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความสุขในการทํางานของ
พนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
พนักงานประจําสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต ๑ ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลดานเพศ แตกตางกันมีความสุขในการทํางานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑  นอกจากนี้ เรื่องเพศยังถูกระบุไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดไวในมาตรา ๓๐ เรื่องความเสมอภาคของบุคคล ไววา “บุคคล

                                                                 
๑กุญธิภา  กิติวงศประทีป, “การรับรูเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตในการทํางานและความสุขในการ

ทํางานของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ๒๕๕๐). 
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ยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทา
เทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตาง…….. จะกระทํา
มิได” และจากขอมูลจากการสัมภาษณท่ียืนยันวา เพศท่ีตางกันมีความคิดเห็นตางกัน ดังความรูสึก
ของ พรรณี  เพศหญิง  “สวนใหญเปนปญหาหนี้สินเยอะ หนี้หลายทาง  กูมาใชจาย เพราะหาไดไม
พอใช  แตพอไดรูแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ก็ใชปรับปรุงตัวเอง เด๋ียวนี้ชีวิตดีข้ึนกวาเดิม หนี้สิน
ลดลง เม่ือทําตามแนวทางของความพอเพียง  โดยทํางานหนักข้ึน และประหยัดมากข้ึน  จึงสามารถ
มีเงินผอนใชหนี้ จนขณะนี้หนี้เหลืออยูไมมาก  ชีวิตมีความสุขข้ึน  ไมตองนอนกายหนาผากวาจะหา
เงินท่ีไหนมาใชเขา   ไมตองคอยหลบหนาเจาหนี้เหมือนท่ีผานมา…”   ในขณะท่ี “สมบุญ” เพศชาย  
กลาววา “ ไดกูเงินมาจาก ธกส. มาทํานา ท่ีตางจังหวัด ก็ทําตามท่ีพอหลวงใหแนวทางไว คือ แบง
ขาวไวกินสวนหนึ่ง ไมตองซ้ือเขา  อีกสวนหนึ่งก็นําไปขายนําเงินมาใชหน้ีท่ีกูมาจากธนาคาร…. “….
การดําเนินชีวิตตามความพอเพียง คือ ไมทําใหเดือดรอน พ่ึงพาตนเองได ไมเปนภาระของใคร  ได
นําคําสอนนี้ไปสอนสมาชิกในครอบครัว ใหรูจักทํามาหากิน ไมเบียดเบียนผูอ่ืน หากินโดยสุจริต แบง
กิน แบงใชใหเหมาะสม….” ซ่ึงเห็นไดวา ความคิดของพรรณี แสดงถึงความมีจิตใจออนโยน  แต
ความคิดของสมบุญ แสดงถึงความหนักแนน อันเนื่องมาจากความแตกตางทางเพศตามธรรมชาติ 
ทําใหเพศหญิงและเพศชายมีความคิดเห็นตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคมแตกตางกัน 

วัตถุประสงคขอท่ี ๒ เพ่ือศึกษาระดับความรูความเขาใจ การรวมกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง  การเผยแพรความรู และการดําเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 
   สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา ระดับของความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับท้ังทราบและไมทราบ  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ศีลวัต  
ศรีสวัสดิ์ ๒ เรื่ องความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู ท่ี มีภู มิลํ าเนาในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความรูความเขาใจท่ีถูกตองรวมกันและเปนแนว
ทางการเผยแพรแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง
จากผูท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุไมตํ่ากวา ๑๕ ป ผลการศึกษาพบวา ผูท่ีมี
ภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญมีความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับ
ปานกลาง โดยปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ ไดแก อายุ  สถานภาพสมรส  ลักษณะครอบครัว สถานะของการอยูอาศัย  
ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับการศึกษา พ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ 
ประสบการณทํางาน การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายไดเฉลี่ยตอ

                                                                 
๒ศีลวัต ศรีสวัสดิ์ , “ความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู ท่ีมีภูมิลําเนาในเขต

กรุงเทพมหานคร”, ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดลอม คณะ พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดลอม, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๒). 
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เดือน การออมเงิน และการบริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชน นอกจากนี้ขอมูลจากการสัมภาษณ 
“นิตยา” ยังสนับสนุนวา  “มีอาชีพรับราชการ มีขอดี เพราะในหนวยงานจะมีการรณรงคและ
เผยแพรความรูเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใหขาราชการนอมนํามาปฏิบัติในการปฏิบัติ
หนาท่ีและในการดําเนินชีวิต เปนแนวทางท่ีดีมาก ทําใหรูจัก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การมีภูมิคุมกันในตัว  ซ่ึงเปนสิ่งท่ีกอนหนานี้ ไมมีใครคิดถึงและไมไดทําตาม จนเกิดปญหาเศรษฐกิจ
ท่ีรุนแรงข้ึนทําใหคนไทยไดรูวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
พระราชทานใหคนไทยเปนหลัก มีคามากท่ีสุด และทําใหประเทศไทยผานพนวิกฤติในครั้งนั้นได 
………” 
  ระดับการรวมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับตํ่า  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ
โอภาส  นิติกิจไพบูลย๓ เรื่องการประยุกตใชแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินชีวิต
ของเกษตรกร กรณีศึกษา เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการวนเกษตรของผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิม ผล
การศึกษาพบวา ภายหลังจากท่ีเกษตรกรเขารวมโครงการวนเกษตรสงผลใหรายได คาใชจายเพ่ือ
การบริโภค คาใชจายเพ่ือการผลิตภาระหนี้สินในระบบ และภาระหนี้สินนอกระบบลดลง  ในขณะท่ี
ผลการศึกษาครั้งนี้ ระดับการรวมกิจกรรมของประชาชนในกรุงเทพมหานครอยูในระดับตํ่านั้น 
สามารถอธิบายเหตุผลไดโดย “มาลี” ซ่ึงทํางานบริษัทเอกชนและเปนคนกรุงเทพ บอกวา “คน
กรุงเทพไมคอยมีเวลาไปรวมกิจกรรมของชุมชน หรืองานท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง อาจเปน
เพราะยุงกับการทํางาน ออกจากบานแตเชา กลับถึงบานก็คํ่าแลว จึงหางไกลจากกิจกรรมเหลานี้ 
นอกจากไดทราบขาวจากโทรทัศนเม่ือกลับบาน ดูขาวภาคคํ่า  เดินทางทํางาน  เจอรถติด  ก็เหนื่อย
แลว…...”   
  ระดับการเผยแพรความรูอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาศูนยเครือขายปราชญชาวบานจํานวน ๔๐ ศูนย 
๕ เครือขาย  ผลการศึกษาพบวา  ๑) ปราชญชาวบานมีคุณคาสูงในเชิงสัญลักษณของความรูและ
ความดี โดยถายทอดสิ่งเหลานี้สูบุคคลอ่ืน เพ่ือการพัฒนาและการสรางสรรคสังคมท่ีรมเย็นเปนสุข
ภายใตกระบวนทัศนเกษตรกรรมยั่งยืน โดยใชความรู ประสบการณ ภูมิปญญาทองถ่ินและแรง
บันดาลใจท่ีหลากหลายภายใตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการปฏิบัติ   
๒) เกษตรกรท่ีผานการฝกอบรมจากศูนยเครือขายปราชญชาวบาน สวนใหญมีความรูในระดับมาก 
และนําความรูไปปฏิบัติในระดับมากและความคิดเห็นตอกระบวนการถายทอดความรูของศูนย

                                                                 
๓ โอภาส  นิติกิจไพบูลย, “การประยุกตใชแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินชีวิตของ

เกษตรกร กรณีศึกษา เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการวนเกษตรของผูใหญวิบูลย  เข็มเฉลิม”, ปริญญาเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาเศรษฐกิจ, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร, ๒๕๔๗). 
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เครือขายปราชญชาวบานอยูในระดับมาก รวมท้ังความพรอมและศักยภาพของศูนยเครือขาย
ปราชญชาวบานอยูในระดับมาก    เนื่องจากการดําเนินชีวิตของคนกรุงเทพสวนใหญอาศัยความรู
จากการติดตามขาวสารจากวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ หรือการสงเสริมภายในหนวยงานของรัฐท่ี
เปนหนวยเผยแพรใหความรูเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามคําบอกเลาของ“นิตยา” มีอาชีพ  
รับราชการครู ไดเลาวา  “มีอาชีพรับราชการ ไดเปรียบ เพราะในหนวยงานจะมีการรณรงคและ
เผยแพรความรูเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใหขาราชการนอมนํามาปฏิบัติในการปฏิบัติ
หนาท่ีและในการดําเนินชีวิต ………” “หรือแมแต  “ไชยา”  ท่ีมีอาชีพรับราชการกลาววา “ไดทํา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานานแลว   เปนแนวทางท่ีนํามาใชในชีวิตประจําวัน เชน เงินท่ีหา
มาได ตองแบงเก็บไวใช  ไมไปรบกวนหรือยืมเงินคนอ่ืนใหเขาลําบากใจ……”    
 การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของณัฐพจน  ยืนยง เรื่อง ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับคุณภาพชีวิตของขาราชการครูสังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาราชการครูสังกัดสังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานครจํานวน ๓๙๐ คน 
ผลการวิจัยพบวา  (๑) ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ ไดแก ดานเง่ือนไขคุณธรรม ดานความมี
เหตุผล ดานเง่ือนไขความรู ดานมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี และดานความพอประมาณ สวนคุณภาพชีวิต 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ ไดแก ดานสังคม ดานจิตใจ ดาน
สิ่งแวดลอม และดานรางกาย  (๒) การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของขาราชการครูสังกัดสังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานครในภาพรวม
อยูในระดับสูง   แตผลการศึกษาคร้ังนี้กลับพบวา การดําเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครอยูในระดับตํ่านั้น อาจเนื่องมาจากมีความเขาใจ แตยังไมสามารถ
ปฏิบัติตามไดเพราะมีความเหลื่อมล้ําในสังคมสูง  ดังความคิดของ “สุพิศ”  “เขาใจวา เศรษฐกิจ
พอเพียง คือ อยูกินอยางพอเพียง ไมใชจายเกินตัว และไมสรางภาระหนี้สิน มีท่ีอยูตางจังหวัด ไดนํา
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกับท่ีนา  โดยแบงท่ีไวทํานาเองจํานวนหนึ่งเทาท่ีทําได  ท่ีเหลือ
ใหเขาเชาทํานา และปลูกออย  มีอาชีพรับเหมากอสรางในขนาดงานเล็กๆ ท่ีพอทําไหว…….” 
 สนับสนุนดวยเหตุผลของ “พรรณี” อาชีพคาขายอาหาร  “…..แตพอไดรูแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ก็ใชปรับปรุงตัวอง เชน เศรษฐกิจไมดี ทําใหคาขายฝดเคือง  ก็เพ่ิมชั่วโมงขายใหมากข้ึน 
และทําอาหารใหลดลง จะไดไมเหลือท้ิง  เสียของไป เพราะถาขายอาหารไมหมด ขาดทุนทุกวัน  
เงินท่ีกูมาลงทุนก็เพ่ิมหนี้มากข้ึน ขาดทุนสะสม เปนดินพอกหางหมู …....”   

วัตถุประสงคขอท่ี ๓ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ดานเศรษฐกิจ  ดานจิตใจ และดานสังคม 
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 การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหล่ือมลํ้าในสังคมดานเศรษฐกิจ  อยูในระดับ
ความคิดเห็น  เห็นดวยดวยอยางยิ่ง  สอดคลองกับการศึกษาของ  ณัฐพจน  ยืนยง๔ ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของขาราชการ
ครูสังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา  ขาราชการครูมีขอเสนอแนะในการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานความพอประมาณ ไดแก ควรคํานึงถึงรายรับและ
รายจายกอนการตัดสินใจดําเนินการใชจายทุกครั้ง  ดานความมีเหตุผล ไดแก ควรใชสิ่งของอยาง
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  ดานมีมีภูมิคุมกันในตัว ไดแก ควรมีวินัยในการใชจายเงิน และรูจัก
เก็บออมไวใชในยามจําเปน และยังสอดคลองกับการศึกษาของ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
(๒๕๕๐) ไดทําการศึกษา การประเมินผลการดําเนินงานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จํานวน
ท้ังสิ้น ๑,๐๐๓ แหง พบวา  การบรรเทาปญหาความยากจนของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ พบวา 
สามารถลดรายจายเฉลี่ยรอยละ ๙.๖๘ และเพ่ิมรายได เฉลี่ยรอยละ ๑๒.๓๗  แนวทางนี้ยืนยันได
จาก “วรรณนา ” ท่ีไดปฏิบัติตาม “………เศรษฐกิจพอเพียงสอนใหทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือควบคุม
การใชจายเงินในสิ่งจําเปน และรูวาหาไดเทาไหรและควรตองใชจายเทาไหร ใหมีเหตุผลในการใช
จายเงินและไมประมาทในการดําเนินชีวิต…….เปนแนวทางท่ีดีมาก ทําใหรูจักปรับการใชชีวิตใหมี
ความม่ันคงข้ึน  และอยูในสังคมไดดีข้ึน ต้ังใจวา ถาไมมีงานทํา จะเอาเงินท่ีออมไวมาลงทุนทํา
เกษตรสวนครัวไวกินเอง โดยปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไกเอง ก็คงสามารถอยูได จากเงินออมท่ีมีอยู 
และมาลงทุนทําแบบนี้ ก็เลี้ยงตัวเองได มีขาวปลา อาหารไวกินเอง อยูอยางพอเพียง …….” 
  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหล่ือมลํ้าในสังคมดานจิตใจ อยูในระดับความ
คิดเห็น  เห็นดวยอยางยิ่ง  สอดคลองกับการศึกษาของ  สมพร กุดนอย๕ ศึกษาเรื่องความสัมพันธ
ระหวางการรับรู การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการบริหารจัดการองคการกับพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) 
กลุม ตัวอยาง ท่ีใช ในการศึกษาคร้ัง น้ี คือ พนักงานท่ีปฏิบั ติงานอยู  ณ สํา นักงาน จั งหวัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๓๓๐ คน ผลการวิจัยพบวา การรับรูการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการบริหารจัดการองคการ สามารถพยากรณพฤติกรรมการดําเนินชีวิตท่ีสอดคลองตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑  และพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตท่ีสอดคลองกับตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวกในระดับ
ปานกลางคอนขางสูง กับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0๑ 
และสนับสนุนจาก อาทิตย ” มีความคิดเห็นวา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทําใหคนในสังคมอยู
                                                                 

๔ณัฐพจน  ยืนยง, “ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต
ของขาราชการครูสังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๕). 

๕สมพร  กุดนอย, “ความสัมพันธระหวางการรับรูการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการบริหาร
จัดการองคการพับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท แพรดา จิวเวลรี่ 
จํากัด (มหาชน)”, วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐). 
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รวมกันไดอยางสันติสุข และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางสมดุลและยั่งยืนภายใตการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคโลกาภิวัตน และสงเสริมใหคนทํางานมีคานิยมในเรื่องความกตัญูรูคุณผูมีพระคุณ ทําใหองคการ
เขมแข็งและม่ันคง…..” นอกจากนี้  “ จิตรา” ไดเลาตัวอยางวา “ เศรษฐกิจพอเพียง คือการ "รูจัก
ตัวเอง" วาเราคือใคร มีฐานะแคไหน มีความจําเปน ไมจําเปนอะไรบาง แลวก็ตัดสินใจทําอะไรใหสม
กับฐานะของเราตรงนั้น ไมมากไป ไมนอยไป ประหยัดเงินท่ีเราอาจใชโดยไมจําเปน ระยะแรก
ปรับตัวไมคอยจะได แตเม่ือเวลาผานไปจึงไมเกิดปญหา การปรับตัว เม่ือกอนไมคอยใชชีวิตแบบ
พอเพียง พอเปลี่ยนปุบปบก็เลยทอไดงาย แตเวลาทําได ก็สามารถทําใหเราใชชีวิตแบบพอเพียงได
อยางมีความสุข เวลาไปซ้ือของจะพยายาม "มีสติ" ไมฉวยที่อยากไดไปจายเงินเลย "ใชเหตุผล" นึก
กอนเสมอวาเราจะเอาไปใชทําอะไร เราสามารถหาอะไรท่ีถูกกวามาแทนรึเปลา  ถาไมจําเปนจริงๆ 
หรือเรามีของท่ีใชแทนกันไดดีอยูแลว ก็ขมใจให "รูจักพอ" และนําของวางกลับชั้นตามเดิม…….” 
           การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหล่ือมลํ้าในสังคมดานสังคม อยูในระดับ
ความคิดเห็น  เห็นดวยอยางยิ่ง  สอดคลองกับการศึกษาของชัยวัฒน  ธีระกุลพิศุทธิ์  เรื่อง
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตําบลสุโสะ อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรท่ีสามารถรวมกัน
ทํานายคุณภาพชีวิตของประชาชน ไดแก  การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี  ความพอประมาณ การมีความรู 
ความมีเหตุผล สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และการมีคุณธรรม โดยตัวแปรท้ังหมด
สามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวิตของประชาชนไดรอยละ ๒๙.๖ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๕   นอกจากนี้ยังยืนยันไดจาก “สมบุญ”  ซ่ึงกลาววา “….ไดทราบเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมานานแลว  ไดนํามาปฏิบัติ  พอมีความรูวา ความพอประมาณ คือ ตองใชใหพอกับท่ีหามา
ได  ไมมีหนี้สิน  ไดกูเงินมาจาก ธกส. มาทํานา ท่ีตางจังหวัด ก็ทําตามท่ีพอหลวงใหแนวทางไว คือ 
แบงขาวไวกินสวนหนึ่ง ไมตองซ้ือเขา  อีกสวนหนึ่งก็นําไปขายนําเงินมาใชหน้ีท่ีกูมาจากธนาคาร…..
การดําเนินชีวิตตามความพอเพียง คือ ไมทําใหเดือดรอน พ่ึงพาตนเองได ไมเปนภาระของใคร  ได
นําคําสอนนี้ไปสอนสมาชิกในครอบครัว ใหรูจักทํามาหากิน ไมเบียดเบียนผูอ่ืน หากินโดยสุจริต แบง
กิน แบงใชใหเหมาะสม….”  ดังเชน “มาลี ” ท่ีดําเนินชีวิตตาม “เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางท่ีมี
ประโยชนมาก ทําใหไดตามท่ีพอหลวงสอนไว  และสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได เชน นํามา
แกปญหาเศรษฐกิจ โดยรูจักกิน รูจักใช รูจักออม  ทําใหจิตใจดีข้ึน ม่ันคง สบายใจข้ึน …..”  
 อีกความรูสึกของ“นิตยา” ท่ีกลาวดวยเสียงเครือและดวงตาท่ีรื้นดวยน้ําตาวา“เปนบุญของ
คนไทยท่ีมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระมหากษัตริยท่ีทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางในการใชชีวิตใหแกคนไทยและประเทศชาติ  เพราะไมมีพระมหากษัตริย
ประเทศใดในโลกท่ีจะเสียสละใหแกประชาชนมากมายมหาศาลเชนนี…้…....”  
 สรุป การอภิปรายขางตนแสดงใหเห็นวา การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครชวยลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไดท้ังดาน
เศรษฐกิจ จิตใจ และสังคม ตามผลการวิจัยท่ีไดนําเสนอไว 
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๗. ขอเสนอแนะ 
 ๗.๑. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. ผลการศึกษาพบวาการรวมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครอยูในระดับตํ่า  รัฐบาลจึงควรจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ี
เก่ียวของท่ีตอเนื่องเพ่ือใหประชาชนเขามารวมกิจกรรมมากข้ึน เพ่ือทําใหความเหลื่อมล้ําในสังคม
ลดลง  
 ๒.  ผลการ ศึกษาพบว าการ เผยแพร ความรู ท่ี เ ก่ี ย ว กับ เศรษฐ กิจพอเ พียงใน
กรุงเทพมหานครอยูในระดับปานกลาง  รัฐบาลจึงควรกําหนดเปนนโยบายใหหนวยของรัฐและ
เอกชนดําเนินการเผยแพรความรูเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการเผยแพรความรู และเปนภาคีการทํางานรวมกับภาครัฐ เพ่ือชวยใหความเหลื่อมล้ําในสังคม
ลดลง  
 ๓. ผลการศึกษาพบวาการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกรุงเทพมหานคร
อยูในระดับปานกลาง รัฐบาลตองเรงการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและเขาใจประโยชนใน
การปฏิบัติตามหลักการท่ีสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงชวยใหความเหลื่อมล้ําในสังคม
ลดลงได   
 ๗.๒. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 ๑. การวิจัยครั้งตอไป ควรจะทําการศึกษาวิจัยในแตละเขตของกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะ
ไดทราบลักษณะของความเหลื่อมล้ําท่ีแตกตางกันไปในแตละเขต  
 ๒. การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในสังคมชนบท 
กับประชาชนในสังคมเมือง ท่ีมีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
ดานรายได ดานการศึกษา ดานพ้ืนท่ี และดานนโยบาย 
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อาบัติ : บทวิเคราะหอันวาดวยหนังศาสนากับมุมมองทาทีตามแบบชาวพุทธ    
 Ẫpatti : As a Film Critic with Buddhism 

 
พระปลัดระพิน พุทธิสาโร∗ 

  
บทคัดยอ 

 ในปลายป ๒๕๕๘  หนังท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับศาสนาเรื่อง “อาบัติ” กลายเปนประเด็นถกเถียง 
วิวาทะ โตแยง เห็นตาง ท้ังการหามฉายโดยกระทรวงวัฒนธรรม ใหปรับบท ลดทอนความจริง โยง
ถึงเสรีภาพในการสื่อสารความจริง ท้ังการละเมิดกาวลวงภูมิปญญาผูรับสาสนท่ีถูกสื่อผานหนัง  อัน
สัมพันธกับรัฐ อํานาจ การใชอํานาจ บทศึกษานี้จึงมุงสะทอนมุมมองประเด็นปญหาขอถกเถียงนั้น 
พรอมเสนอมติ “ทาที” ในแบบชาวพุทธวาควรมีทิศทางหรือทาทีอยางไร เพ่ือสงเสริมใหสังคมนี้ใช
สติปญญาพิจารณาอยางแยบคายตามหลัก “เหตุและผล”    
 บทความนี้มีวัตถุประสงคศึกษาปรากฏการณหนัง และการทําหนังทางศาสนาเพ่ือปรับทาที
และเสนอทางออกตามหลักพุทธธรรม โดยใชวิธีการศึกษาจากปรากฏการณขอโตแยงทางสังคมและ
เอกสารท่ีเก่ียวของ  

คําสําคัญ : อาบัติ,หนังศาสนา,ความขัดแยง 

ABTRACT 
The controversial case became a religious conflict. Seen through a different 

perspective view of a state power authority to position the film well. On the 
contrary, most dating back to the substance of the facts in the film, the film creates 
awareness and deterrence to prevent any recurrence. The film is also the social 
implications, reflecting the fact that it appears as a symbol of the fact that the 
resolution should prevent over substance is in fact concealed. 

This article aims to study the phenomenon of the film. And do religious 
attitude to adjust and offer a solution based on Buddhist principles. Using the study 
of social phenomena, the arguments and the relevant documentation. 

Keywords : Ẫpatti, film of Buddhism, Conflict. 
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๑. บทนํา 
หนังศาสนา หมายถึง ภาพยนตรท่ีมีประเด็นเขามาเก่ียวของกับหลักการ แนวคิด ขอปฏิบัติ

ทางศาสนา กรณีสังคมไทยเกิดประเด็นขัดแยง กรณีหนัง “อาบัติ” จากกรณีท่ีสมาคมนักวิชาการ
เพ่ือพระพุทธศาสนา (สนพ.) และภาคีเครือขายองคกรพุทธยื่นหนังสือรองเรียนขอให สํานักงาน
สงเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ทบทวนการจัดฉายภาพยนตรเรื่อง “อาบัติ”
ของคายสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล และถูกหามฉาย “มติบอรดภาพยนตรหามฉาย'
อาบัติ'”๑ โดยใหเหตุผลวา แสดงภาพและเน้ือหาพฤติกรรมของสงฆในทางชูสาวเปนจุดขาย ไม
เหมาะควร๒ แมในท่ีสุดจะมีการอุทธรณ  ปรับบท จัดเรท เปลี่ยนชื่อ จาก “อาบัติ” เปน “อาปติ” 
จนกระท่ังใหมีการฉายในท่ีสุด แตสาระสําคัญอยูตรงท่ีประเด็นโตแยงและความเห็นตางผานแนวคิด
เรื่องเสรีภาพในการสรางหนัง แนวคิดเร่ืองความเหมาะสมกับ “สาสน” ท่ีสื่อออกมา รวมไปถึงวุฒิ
ภาวะของการดูอันสัมพันธกับแยกแยะตัวหนังท่ีจะสื่อออกมา ดังทัศนะของ  คมกฤช อุยเต็กเคง ท่ีวา 
“...พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความจริงและเหตุผล ทําไมพูดความจริง จึงกลายเปนปญหาไปเสียได
...”๓  หรือ นิ้วกลม เสนอทัศนะรวมวา “...คนเซ็นเซอรเปนหวงแทบตายวา คนดูท่ีไมมีวิจารณญาณ
ดูแลวจะนําเอาไปเปนเยี่ยงอยาง โรงหนังก็มีระบบ  เรตต้ิงคัดกรองคนดู แตในความเปนจริง ในโรงท่ี
ไปดูวันนี้มีเด็กตัวเล็กๆ เจี้ยวจาวเต็มไปหมด ตกลงวาไอสิ่งท่ีควรซีเรียส ควรรับผิดชอบ ก็ไมเห็น
เครงครัด...”๔ หรือ “...ประเทศดัดจริต ชอบปกปดไมยอมรับความจริง หนังมุงสมสูกันฉายได หนัง
สะทอนใหคิดหาม” บทสรุปของหนังท่ีปรับวาสื่ออยางไรหรือผลอยางไรผูเขียนไมทราบชัด เพราะ
ผูเขียนก็ไมไดดูหนังหรือมีสวนรวมกับหนังแตประการใด ไดแตเพียงตามดูคลิปใน Youtube วาหนัง
มีภาพรวมอยางไรตามการประชาสัมพันธ พรอมคําโปรยท่ีใชในการประชาสัมพันธเชิญชวนท่ีวา  

“ซัน” เด็กหนุมวัย ๑๙ ปผูเอาแตใจตนเอง ไมสนใจใคร และใชชีวิตคึกคะนอง
อยางสุดข้ัว เขาจึงถูกพอบังคับใหมาบวชเณรเพ่ือดัดนิสัย การบวชอยางไมเต็มใจ ไรศรัทธา 
และดวยความรูสึกท่ีไมเขาใจวาตนเองทําผิดอะไรนักหนา จึงทําใหซันยังคงใชชีวิตเหมือน
ปกติท่ัวไปแมจะอยูในผาเหลืองแลวก็ตาม รวมถึงการแอบคบหากับ “ฝาย” สาววัยรุน
ทองถ่ินผูโหยหาในความรักซ่ึงเหมือนเปนสิ่งยึดเหนี่ยวเดียวท่ีท้ังคูมีใหแกกันและเชื่อม่ันวา
ไมใชเรื่องผิดแตอยางใด ทุกการกระทําท่ีทาทายการอาบัตินี้ ทําใหเณรซันตองเขาไปพัวพัน
กับเหตุการณลึกลับชวนขนหัวลุกท่ีถูกปกปดไวภายในวัด ท้ังเรื่องราวความสัมพันธของสีกา
กับพระ, การเผชิญหนากับผีเปรตท่ีตามมาขอสวนบุญและทวงคืนชีวิตท่ีตางเชื่อมโยงกัน

                                                           
๑นิธิ เอียวศรีวงศ,  “‘อาบัติ’ ในรัฐนาฏกรรมไทย”, มติชนสุดสัปดาห,  ปท่ี ๓๕ ฉบับท่ี ๑๘๓๖, ๒๓-๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๕๘:๓๐. 
๒ศิลา โคมฉาย, พลานปท่ี ๓๕ ฉบับท่ี ๑๘๓๖, ๒๓-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘:๗๗. 
๓คมกฤช  อุยเต็กเคง, “ผี พราหมณ พุทธ : โยมอยา ‘เสือก’ ปท่ี ๓๕ ฉบับท่ี ๑๘๓๖, ๒๓-๒๙ ตุลาคม 

๒๕๕๘:๖๗. 
๔ น้ิวกลม, “อาปติ : ยุคสมัยท่ีไมมีเปรต”ปท่ี ๓๕ ฉบับท่ี ๑๘๓๖, ๒๓-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘:๔๐ 
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อยางคาดไมถึง รวมท้ังความผิดท่ีเขากําลังวิ่งหนี ก็เขามาตอกย้ําใหเขาตองชดใชอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดกรรมใดใครกอ กรรมนั้นตามสยอง..."อาบัติ"๕ [คําโปรยประชาสัมพันธหนัง] 

 
ภาพ ๑  แผนภาพประชาสัมพันธทางสื่อหนัง กอนเขาฉาย  

ท่ีมีการเลื่อนฉายหรือหามฉายกอนท่ีจะนําหนังนั้นไปสูคณะกรรมการพิจารณา 

 สาระสําคัญท่ีตองการวิพากษ เกิดจากการท่ีสมาคมนักวิชาการเพ่ือพระพุทธศาสนา 
(สนพ.) ทําหนังสือถึงหนวยราชการคัดคานการฉายหนังดังกลาว   หนังจึงกลายเปนประเด็นรอน 
เกิดกระแสวิพากษวิจารณในวงกวาง พระโยม ออกมาถกแถลง ซัดกันนัวผานสื่อออนไลน และ
ชองทางตาง ๆ ในทางการสื่อสารสาธารณะ มีนัยของการเห็นตาง ยอนแยง ขัดแยง ไปจนถึง
ประณาม ถามวาเหตุแบบนี้เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองเสมอมา ไมแปลก ดังกรณีหนังเรื่อง The Davinci 
Code (๒๐๐๖/๒๕๔๙) ท่ีถูกตอตานจากประเด็นขอเท็จจริงเก่ียวกับพระเยซูคริสต วามีครอบครัว
และลูก และสายเลือดนั้นยังคงมีอยูและสืบเนื่องมาจนกระท่ังปจจุบัน  ประเด็นโตแยงคัดคาน
กระจายไปท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย (ผูจัดการออนไลน : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙) หนังเรื่อง 
Innocence of Muslims  (ป ๒๐๑๒/๒๕๕๕) ท่ีมีเนื้อหา “หม่ิน”ศาสดาในศาสนาอิสลาม กระท่ัง
กลายเปนความรุนแรงไปท่ัวโลก  ในอียิปตและลิเบีย ชาวมุสลิมผูโกรธแคนไดกอการประทวง มีการ
ปดลอมและทลายกําแพงสถานทูตสหรัฐประจํากรุงไคโร ประเทศอียิปต และใชเครื่องยิงจรวดโจมตี
สถานกงสุลสหรัฐในเบงกาซีประเทศลิเบีย เม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๒ ทําใหเจาหนาท่ีการ
ทูตสหรัฐเสียชีวิตอยางนอย ๔ คน รวมท้ังนายคริสโตเฟอร สตีเวนส เอกอัครราชทูตสหรัฐในลิเบีย 
ซ่ึงเสียชีวิตจากการสําลักควัน หลังขบวนรถถูกโจมตีขณะกําลังหลบหนี (YNETNEWS : ๐๙ ๑๒ 
๒๐๑๒)  ไทยกับประเด็นหนังเรื่อง Anna and The King (๑๙๙๙/๒๕๔๒)  ท่ีตอนแรกจะมาถายทํา 
และเขาฉายในไทย แตเม่ือมีการตีความไมตรงกับขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรไทย ในสมัยรัชกาลท่ี 
๔  กองถายทําหนังจึงยายไปถายทําในประเทศมาเลเซีย  และถูกหามฉายในประเทศไทย  แมจะมี

                                                           
๕ศิลา โคมฉาย, พลานปท่ี ๓๕ ฉบับท่ี ๑๘๓๖, ๒๓-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘:๗๗. 
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เล็ดลอดมาบางใหดูกันบางในรูปของหนังแผน  หรือกรณีหนังเรื่องนาคปรก (๒๐๑๐/๒๕๕๓) เรื่อง
ภาพลักษณกับสิ่งท่ีแสดงออกของตัวละครในหนัง เชน การมีเพศสัมพันธ การปลอมบวช การใชปน
ท่ีแสดงถึงความรุนแรง เปนตน หรือหนังเรื่องโกยเถอะโยม (๒๐๐๖/๒๕๔๙) ท่ีมีการตอตานคัดคาน
วาภาพลักษณของพระตองไมกลัวผี วิ่งหนีผีไมไดเสียยี่หอพระหมด ดังนั้นภาพลักษณเหลานี้ถูกต้ัง
คําถาม และการยอนถามตลอดเวลาวาเหมาะสม ไมเหมาะสม ถูกตองไมถูกตอง ทําได หรือไมควร
ทํา ในหลายคําถาม แตสาระสําคัญของหนังคือการสื่อสาร  

d the King 
ภาพประกอบ ๒ ภาพยนตรเรื่อง Anna and The King ท่ีสรางใน ค.ศ.๑๙๙๙/๒๕๔๒ ถูกปฏิเสธ
การถายทํา และฉายประเทศไทย  สาเหตุจากขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร ของรัชกาลท่ี ๔ กับ 

Anna ครูสอนภาษาอังกฤษ ในราชสํานัก ทีมผูสรางจึงตองไปถายในมาเลเซียแทน  

 
ภาพประกอบ ๓ หนังเรื่อง The Davinci Code ป ๒๐๐๖/๒๕๔๙ มีประเด็นขอโตแยงเก่ียวใน
ขอเท็จจริงเก่ียวกับพระเยซูคริสต ศาสดาผูกอต้ังศาสนาคริสต กับประเด็นมีครอบครัวและมี
สายเลือดของพระเยซูท่ีสืบเนื่องมาจนกระท่ังปจจุบัน  [ท่ีมาภาพ : ออนไลน ] 
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ภาพประกอบ ๔ หนังเรื่อง นาคปรก ป ๒๐๑๐/๒๕๕๓  ถูกวิพากษวิจารณถึงการนําเสนอ

ในประเด็นขอเท็จจริง เรื่องพระปลอมบวช การมีเพศสัมพันธในวัด พระใชปนสื่อความรุนแรง ซ่ึง
ผูสรางพยายามใหคําอธิบายถึง “เหรียญสองดาน” ระหวาง ผูบวชกาย กับผูบวชใจ เพ่ือสะทอน
ความจริงเก่ียวกับศาสนาหรือดานมืดบางอยางของคนท่ีเขาไปเกาะเก่ียวอยูกับศาสนา] [บทสรุป : 
ฉายได] 

 
ภาพประกอบ ๕ ป ๒๐๑๒/๒๕๕๕ หนังเรื่อง Innocence of Muslims ท่ีเผยแผทาง 

Youtube ท่ีสื่อออกมาเปนการหม่ิน “หม่ิน” จึงถูกกระแสตอตานไปท่ัวโลก และนําไปสูการใชความ
รุนแรงและผูสรางถูกตามลาพรอมมีคาหัวจากกากรทําหนังดารานักแสดงตองหลบซอนตอการถูก
ตามลา ทําใหทูตสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตจากการถูกลอบโจมตี  
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๒. หนังอาบัติการสะทอนคิดตามหลักการทางพุทธศาสนา 
 หนังเรื่อง “อาบัติ”  ประเด็นเนื้อเรื่องในหนังเปนอยางไรไมทราบชัดคงเปนรายละเอียด
ของหนังกับวิธีการนําเสนอ  ในทัศนะประสงคแสดงทัศนะรวมในประเด็นถกเถียงท่ีเกิดข้ึนนับต้ังแต 
องคกรพุทธในชื่อ “สมาคมนักวิชาการเพ่ือพระพุทธศาสนา” ไดสงหนังสือเลขท่ี ภคอ.๐๓/๒๕๕๘ 
ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง “ใหมีการทบทวนการฉายภาพยนตร
เรื่องอาบัติ” ซ่ึงผลทําใหมีการทบทวนการฉาย และปรับบท ตัดบางฉากและมีการฉายในท่ีสุดก็ตาม    

 
ภาพประกอบ ๖ หนังสือเรียกรองของสมาคมนักวิชาการเพ่ือพระพุทธศาสนา ในประเด็นการหาม

ระงับการฉาย 

ในทัศนะผูเขียนมองวา หนังเปนเพียงภาพสะทอนในชวงเวลาหนึ่งของสังคม  เหมือนเปน
บันทึกประวัติศาสตรของชวงเวลา เพ่ือยืนยันวาเหตุการณเหลานี้เคยเกิดข้ึนจริง  เชน ในวินัยบัญญัติ
ท่ีเกิดข้ึนในครั้งพุทธกาล ๒๖๐๐ กวาปมาแลว ก็ยืนยันวามีเหตุการณท่ีสะทอนความสัมพันธทางเพศ
ระหวางคนกับพระ สตรีกับนักบวช พฤติกรรมเหลานี้จึงถูกถายทอดออกมาเปนบัญญัติ (วินัย) 
รวมถึงกรณีของมหาโต กับหมอมยิ่ง เคยเกิดเรื่องสัมพันธชู พฤติกรรมแหวกมานประเพณี ฝายหญิง
ทอง และถูกจับได จนมหาโตถูกตัดหัวประหารชีวิตและอีกฝายถูก “จําสนม” ตรอมใจตาย ดังนั้น
ภาพสะทอนเหลานี้คือความจริงของชีวิต  ถาดูเฉพาะตัวหนังหรือสาระของหนังสะทอนใหเห็นวา 
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“กรรม” และ “กฎแหงกรรม” ถูกหยิบมากลาวไวในหนัง “กระทํา-Action” อันสัมพันธไปถึง 
“ผล” แหงการกระทําดวย โดยหยิบพฤติกรรมธรรมชาติ ผานการเลาเรื่องท่ีเรียกวา “หนัง” มีโลก
ทัศนทางศาสนา และความเชื่อเก่ียวกับการควบคุมทางศีลธรรมผาน “เปรต” ซ่ึงเปรตหรือผีในมิติ
ทางสังคมมีหนาท่ีควบคุม “ศีลธรรม” อันเปนตัวหลักการทางศาสนาใหมีผลในทางปฏิบัติ เปน
ประหนึ่งกฎหมายท่ีตองมีลงโทษจากบทบัญญัตินั้น  เม่ือยอนกลับมาท่ีประเด็นการโตแยงโดย
สมาคมนักวิชาการเพ่ือพระพุทธศาสนา (สนพ.) ไดเสนอใน ๔ ประเด็นอันประกอบดวยเนื้อหา 
ศรัทธา ซ่ึงจะไดแสดงทัศนะรวมสะทอนความจริงเชิงประจักษรวมใน ๔ ประเด็นดังนี้   
  

 
ภาพประกอบ ๗ บางฉากบางตอนของหนังท่ีสะทอนถึงพฤติกรรมของสามเณรกับสตรีเพศ

อันเปนท่ีมาของเรื่อง “อาบัติ” ท่ีเปนประเด็นถกเถียงไปจนถึงวิวาทกันทางสังคม ทัศนคติ และความ
เชื่อ  

๑.ดานเนื้อหา [สนพ. : เปนการดูหม่ินดูแคลน ไมใหความเคารพตอพระพุทธศาสนาอยาง
ชัดเจน] ในทัศนะเห็นวาเม่ือวิเคราะหจากภาพลักษณสิ่งท่ีหนังนําเสนอ อาจจับประเด็นได (ก) เพศ
กับการแสดงออกตอพฤติกรรมทางเพศ แปลวาผูหญิงกับผูชายสะทอนความจริงเก่ียวกับธรรมชาติ
ของมนุษยท่ีวาการแสดงออกความรัก ใคร ชอบพอ ชื่นชมเปนธรรมชาติของมนุษยท่ีไมไดจํากัดดวย
เพศ วัยและสถานะ หนังกลับนําแนวคิดเรื่องธรรมชาตินี้มายืนยันโดยใหเกิดประเด็นเชื่อวา “เพศ” 
หญิงชาย และมิติของความเปนธรรมชาติ ท่ีตองใชความพยายามอดทน แข็งขืนหรือฝนทน  ดังใน
หนังไดยกบาลีมาวา “ยํ โมโห สฺหเต นรํ” ท่ีแปลวา “เม่ือความหลงครอบงําผูใด” แลวภาพก็ตัดไป
สะทอนพฤติกรรมวิถีแหงชายหญิงพรอมบทภาษาบาลีท่ีวา “อนฺธตมํ ตทา โหติ” ท่ีแปลวา “ความ
มืดมิดยอมมีเม่ือนั้น” แปลวาธรรมชาตินี้เปนปกติของมนุษย แตมนุษยท่ีไดรับการฝก อบรม จะตอง
กาวผานหรือฝนทนเพ่ือขามพนตอประเด็นดังกลาวใหได  (ข)  การส่ือความเรื่องกรรม และกฎแหง
กรรม ท่ีสะทอนวากรรมเปนผลของการใชชีวิต ในหนังสือตลอดทั้งเรื่องสื่อสารอยางไรไมทราบชัด 
แตถาหนังสามารถสื่อสาร ดวยอารมณและขอเท็จจริงนั้น ก็จะทําใหเห็นวาในความเปนจริงมนุษย
เกิดมามีกรรมเปนของตนเองและในกระบวนการแหงกรรมนั้น ยอมสะทอนความจริงไดวา บท
สนทนาของพระท่ีคาดวานาจะเปนหลวงพอหรือเจาอาวาส กลาวกับเด็กสาวดวยประโยควา “กรรม
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หมายถึงกระทํา ถาหนูเขาใจกรรม หนูก็จะรูจักบาป” ดังนั้นหลักใหญหนังจึงประหนึ่งสะทอน
แนวคิดทางพุทธศาสนาวาดวยเรื่องกรรมและผลเปนดานหลัก (ค) ผลของการกระทําในเชิง
ประจักษ   ในหนังปูดวยคําวา “เปรต บาปของคนตายท่ีไมอาจหลุดพน” แลวสะทอนความเชื่อ
ออกมาวา “เปรต” สัมพันธกับการกระทํา ศีลธรรมคําสอนหลักปฏิบัติเปนเง่ือนไขทางศาสนา แตผี 
เปรต ถูกสรางข้ึนมาทําหนาท่ีควบคุมทางศีลธรรม ใหคนกลัว เพ่ือจะไดไมทําผิด และถาทําผิดก็จะ
กลายเปนเปรต ดังนั้นแนวคิดของหนังจึงสะทอนจากความเชื่อทางสังคมผาน ซอนทับดวยความเชื่อ
ทางศาสนา  “กรรม-ผล” จึงเปนการควบคุมทางศีลธรรม เหมือนครั้งหนึ่งพระยาลิไท ใชแนวคิด
เรื่อง “บุญบาป-นรกสวรรค” เปนกลไกทางสังคมท่ีใชเพ่ือการควบคุม และรักษาสังคมในสมัย
สุโขทัย เปนตน และหนังก็พยายามสื่ออยางนั้นดวยเชนกัน ?  
 ๒.ดานคุณคา [สนพ. : ไมกอใหเกิดคุณคาใดๆ ตอสังคมไทย นอกจากจะกอความเกลียดชัง
และขัดแยงของผูคนในสังคม] หากมองในเชิงของคุณคาของหนังในฐานะเปนการสื่อสารความจริง
ยอมสะทอนความจริงไดวา (ก) คุณคาของความจริง หมายถึง ในความเปนจริง เรื่องเหลานี้เกิดข้ึน
จริงในทุกสังคม กรณีเหตุการณในอดีต เชน กบฏพระมหาดา-สมัยธนบุรี ๒๓๒๒/หมอมทับทิมกับ
พระภิกษุแดง-วัดราชประดิษฐ-๒๔๑๐/มหาโต กับหมอมยิ่ง-๒๔๒๙/บุญเพ็งหีบเหล็กฆาตกรตอเนื่อง
ภายใตรมเงาจีวร-๒๔๖๒/ยันตระ-๒๕๓๗/เณรแอ-๒๕๓๗/เณรคํา-๒๕๕๖/ แปลวาพฤติกรรมเหลานี้
เปนความจริงท่ีเก่ียวกับเพศและการแสดงออกของเพศท้ังพระและคนก็เกิดข้ึนได เพราะเปนมนุษยท่ี
เปนธรรมชาติดวยกัน ก็ยืนยันแนวคิดในทางพระพุทธศาสนาวา ความจริงในมิติสมมติ พระเปน
สมมติสงฆท่ีซอนมาในคน และคนเหลานั้นก็มีวิถีธรรมชาติท่ีตองพัฒนา ขัดเกลาสงเสริมใหเปน
มนุษย เปนนักบวชท่ีมีกรอบเกณฑ ในทางตรงกันขามเราจึงเห็นความจริงในฐานะเปนความจริง ท่ี
เรียกธรรมชาติของมนุษย ท่ีสามารถฝกและพัฒนาได ถายังไมพัฒนาก็มีพฤติกรรมตามธรรมชาติท่ี
ปรากฏก็เทานั้น ดังพุทธพจนท่ีวา “ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ ในหมูมนุษยผูฝกดีแลวประเสริฐสุด” คํา
สอนสั้น ๆ ตอนิยามนี้คือ “คนตองไดรับการฝกและพัฒนา” จึงจะขามพนและไมประพฤติผิดตอกฎ
และเกณฑทางสังคม  ซ่ึง นิธิ เอียวศรีวงศ ใหทัศนะรวมกรณีความจริงวา “...ผมจึงไมเขาใจวารัฐ
หวงอะไร หนังพูดอะไรท่ีไมจริง เปนการใสรายปายสีหรือ ก็ไมใช เพราะมีขอเท็จจริงเปนขาวรายแรง
กวาในหนังอยูเสมอมา จะวารัฐเปนวาเปนความจริงท่ีไมควรเปดเผยก็ไมนาจะเปนไปได เพราะ
หนังสือพิมพ วิทยุ และทีวีก็รายงานเรื่องอาบัติแรง ๆ ของพระใหรูเห็นกันเปนปรกติ ถึงหนังเรื่องนี้
ไมเปด สื่อชนิดอ่ืนเขาก็เปดกันมาต้ังนานแลว...”๖ หรือทัศนะคมกฤช  อุยเต็กเคง “พุทธศาสนาเปน
ศาสนาแหงความจริงและเหตุผล ทําไมพูดความจริง จึงกลายเปนปญหาไปเสียได…”๗ (ข) คุณคา
ของการฝกพัฒนา หมายถึง ภาพตัดกันท่ียอนแยงกับคําสอนดังปรากฏในหนัง เปนพระเณรทําอยาง
                                                           

๖นิธิ เอียวศรีวงศ,  “‘อาบัติ’ ในรัฐนาฏกรรมไทย”, มติชนสุดสัปดาห,  ปท่ี ๓๕ ฉบับท่ี ๑๘๓๖, ๒๓-๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๘:๓๐. 

๗คมกฤช  อุยเต็กเคง, “ผี พราหมณ พุทธ : โยมอยา ‘เสือก’ปท่ี ๓๕ ฉบับท่ี ๑๘๓๖, ๒๓-๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘:๖๗. 
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นี้ไดอยางไร ?  แปลวามนุษยเกิดมามีวิถีแหงธรรมชาติ ท่ีตองไดรับการฝกฝน ถาไมไดรับการฝกฝน
เสียแลว ก็เปนไดแคผูไหลตามกิเลสของตนเอง ซ่ึงพุทธศาสนายืนยันเสนอมวา “มนุษยพัฒนาได” 
ดังพุทธพจน  “จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ”  ท่ีแปลวา “จิตท่ีฝกดีแลว นําสุขมาให” หนังสะทอนออกมาชัด
ผานการเลาเรื่อง และสามเณรท่ีไรศรัทธาไมรูจะบวชไปเพ่ืออะไรอยางไร ? ไมไดฝกพัฒนาตนเอง
ตามหลักศาสนา ยอมไดรับผลในทางตรงกันขาม เชน เห็นเปรต หรือสังคมตําหนินินทา แปลวาไมได
รับความสุข ถาฝกและขามผานไปได ปฏิบัติตามหลักการก็ยอมเปนสุข นั่นคือคุณคาของการฝกหัดท่ี
หนังจะตองสะทอน หรือสื่อออกมา ยืนยันวา “ทําดีไดดีมีผลเปนสุข” ดวยเชนกัน (ค) คุณคาของ
การสื่อสารท่ีเปนประโยชน หมายถึง หากมองหนังนี้เปน “สาสน” ตัวหนึ่งท่ีมีหนาท่ีในการสงเสริม
ความดีงามของสังคม แลวสะทอนคุณคาแท หลักการแท แนวคิดด้ังเดิมไดเสียแลว หนังก็ยอมจะมี
คุณคาในฐานะเปน “คําสอน” ท่ีเปนประโยชนชวยจรรโลงสังคม ตัวอยางอันดี ยอมทําจิตใหเอิบ
อาบ ตัวอยางท่ีไมดีอาจเปนเครื่องจรรโลง ใหคนตระหนักรูแลวชวยกันปองปรามหรือหาทางแกไข 
ผานการเลาเรื่องดังปรากฏในหนัง ก็ยอมจะเปนประโยชนและคุณคา เปน “ธรรมเทศนามัย” บุญ
สําเร็จดวยการสื่อสารหลักการ และคําสอน ก็ยอมเปนประโยชนและมีคุณคา ผูรับสาร ก็ไดชื่อวา 
“สัทธัมมสวนมัย” ประโยชน หรือคุณคาของการฟง ดู ศึกษาหลักการทางพระพุทธศาสนา ก็ยอมจะ
เปนประโยชนไมนอย ประโยชนและคุณคาอยูท่ีการมองและสะทอนใหเห็น ไมใชเราเชื่อวามีคุณคา 
คุณคาจึงมีแตประการใดไม เหมือนเพชรพลอย ท่ีคนชื่อวามีคุณคา แต “ไก” อาจมองประโยชนนอย
กวา “หนอน” สักตัว ดังนั้นถาตองการ “คุณคา” ควรเปดโอกาสใหผูเสพไดพิจารณาหยิบใชกันเอง
จะดีกวาไหม เราควรเปนเพียงผูสราง สื่อสาร สะทอนหลักการความจริงทางศาสนาผานชองทาง
ตางๆ อยางเพียงพอคุณคายอมจะเกิดข้ึนเองอยางนั้นนาจะดีกวาและมีประโยชนกวาหรือไม ?    

 
ภาพประกอบ  ๘  บางฉากของหนังกับการแสดงออก แตสามารถสะทอนใหเห็นวา

เจตนารมณของศาสนาคือการพัฒนาคนในองคกรใหเปนไปตามกรอบหรือเปาหมายทางศาสนาถา
ทําไดก็ประสบผลสําเร็จ ทําไมไดก็ตองทบทวนและปรับทาทีตอการพัฒนาใหเปนไปตามเจตนารมณ
หรือไมก็ใกลเคียงใหมากท่ีสุด  

 ๓.ดานศรัทธา [สนพ. : ผูสรางมีเจตนาท่ีมุงทําลายศรัทธาประชาชนท่ีมีตอพระพุทธศาสนา
ใชหรือไม] หากมองแบบสะทอนกลับจะเห็นวา (ก) ศรัทธากับความเช่ือและศาสนา กลาวคือ 
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ศรัทธาทําใหเกิดศาสนาและในเวลาเดียวกันศรัทธาไดกอใหเกิดกลไกหรือกระบวนการทางสังคมท่ี
สะทอนเปนพฤติกรรมและการกระทํา พรอมกันนั้นในทางพระพุทธศาสนาสะทอนชัดเจนวา การ
สอนใหศรัทธาโดยไมประกอบปญญาเปนการสอนท่ีมัวเมา “ลุมหลง” ซ่ึงไมไดเปนไปตาม
เจตนารมณทางศาสนา เพราะแมแตพระพุทธเจาเองยังตรัสใหใช “หลักกาลมสูตร” ในการแยกแยะ 
บนพ้ืนฐานของการคิดอยางเปนระบบ ชาญฉลาด แลวแสดงออกตอศรัทธานั้นอยางเหมาะสมดวย
ปญญา จึงจะไดชื่อวาเปนศรัทธาตามหลักการทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง ตองไมใชศรัทธาหัว
เตา ศรัทธาแบบ “ผลุบโผล” ชอบก็ศรัทธา ไมชอบก็เมินเฉย เห็นตางและแปลกแยก (ข) การถูก
ยัดเยียดใหศรัทธาดวยความเช่ือ หมายถึง ในหนังปูเรื่องวาเด็กหนุมวัยรุนคนหนึ่ง พอแมสงไปท่ีวัด 
บวชเณร ดวยความเชื่อวาการบวชจะเปนชองทางหนึ่งทําใหเขาไดรับการ “พัฒนา” ฝกหัด ขัดเกลา 
หรือทําใหเปนคนข้ึนมาไดบาง มองแบบนั้นอาจเปนจริงไดถาวัดหรือสถานท่ีเหลานั้นเปนสถานท่ี
รองรับการพัฒนา หรือสถาบันแหงการพัฒนาจริง ๆ คือออกแบบใหเปนท่ีอบรมพัฒนาคน แตในทาง
กลับกันถาวัดหรือองคกรไมไดมีทักษะดานการอบรมคน  การสงคนไปสูวัดจึงกลายเปนปญหาใน
ตัวเอง เปนไปตามมีตามเกิด บางคนอาจแยงวา “วัดก็ตองทําใหเปนคนดี” แลวไง ในเม่ือมันทํา
ไมได หรือทําแลวไมประสบผล หรือไมมีปญญาทําจะทําอยางไร ? เพราะนั่นคือความจริง  ดังนั้นเรา
จึงเห็น [หนัง] พระสองรูปนอนเสพยา ประหนึ่ง “ข้ียา” เณรท่ีไปบวชเพราะไมรูอะไรเก่ียวกับ
ศาสนาแลวละเมิดตอศาสนา คําวาศรัทธาจึงควรถูกปลูกฝงอยางเขาใจ พรอมปญญาแยกแยะ 
มิฉะนั้นก็จะกลายเปนวายัดเยียดใหคนเขาไปวัดโดยไมเขาใจวาเขาไปทําอะไร และไปใชพฤติกรรม
เกาแสดงออกตอมิติทางศาสนา กลายเปนแหลงเพาะเชื้อ หรือชุมโจร หรือแหลงยาเสพติดในวัดไป
เสียนั่นก็มีไมนอยในปจจุบัน “วิชฺชา” ก็ไมไดศึกษา “จรณสมฺปนฺโน” ก็ไปไมถึง การเขาถึง
เจตนารมณทางศาสนาก็ไมไดรับการปฏิบัติ หนังก็สะทอนและคงตองการเลาเรื่องอยางนั้น ดังทัศนะ
ของ “นิ้วกลม” ใหทัศนะเสริมไววา “...อาบัติ จึงทําใหตระหนักวา ลําพังแคเปลี่ยนเสื้อกางเกงไปหม
จีวรไมไดทําใหคนเปนคนดีข้ึนมาไดโดยอัตโนมัติ นี่คือคุณูปการของหนังท่ีสะทอน พระไมดีออกมาให
เห็นกันบาง...”๘ (ค) ความออนแอดานการจัดการ หมายถึง วัด พระภิกษุ หรือผูนําชาวพุทธในสวน
ตางๆ  บกพรองในการจัดการ ท่ีจะสงเสริมใหคนรักษาหลักการ กรณีของพระเณรก็เปนเรื่องของ
พระธรรมวินัย กรณีเณรละเมิดสิกขาบท  จัดเปนการสะทอนความออนแอเรื่องการจัดการบริหาร
พัฒนาคน กรณีพระสองรูปกับการเสพยา หากเรานําภาพสะทอนท่ีชาวหนัง เขาทําออกมาวามันเปน
แบบนี้ เราในฐานะผูมีสวนเก่ียวของจะแกไขปรับปรุงโดยมองไปท่ีวา เขาคือผูสะทอนความจริงของ
องคกรท่ีตองแกไขหรือปรับปรุงอยางนั้นไดหรือไม ? ดังนั้นศรัทธาท่ีถูกตองและเห็นตามความจริง
ของพระพุทธศาสนาแลว และเขาใจตอระบบการจัดการ แนวคิดทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
ศรัทธานั้นยอมจะเปนจริงมากกวา มิใชการปกปดความจริง เพ่ือรักษาอาการตระหนกของคน ท่ี
ออนไหว ใหยังเชื่อเหมือนเดิมเพ่ือปองกันไมใหเขาเปลี่ยนไป ขาพเจาเชื่อวา “วิธีนี้” มันไมไดเปนการ
รักษาแตมันเปนการทําลายรากแหงศรัทธา จนเขาจะไมหันกลับมาอยางนั้นหรือไม ดังนั้นควร
                                                           

๘น้ิวกลม, “อาปติ : ยุคสมัยท่ีไมมีเปรต”ปท่ี ๓๕ ฉบับท่ี ๑๘๓๖, ๒๓-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘:๔๐ 
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ทบทวนทาทีและการเรียกรองศรัทธา ดวยการปกปด ความจริงท่ีควรไดรับการแกไข เพ่ือรักษา
ศรัทธาอยางนั้นจะดีกวาไหม ?   

 

ภาพประกอบ ๙ ฉากหนังสะทอน “วิถีทางศาสนา” ท่ีเปนภาพจําของคนท่ัวโลกวานี่คือ
ศาสนาพุทธแบบไทย ซ่ึงคงสอดคลองกับแนวคิด “หมูบานศีล ๕” ภายใตการรณรงคโดยคณะสงฆ
และรัฐบาล  

 

ภาพประกอบ ๙ หนังสื่อถึง ผี “เปรต” ท่ีใชเปนกลไกควบคุมศีลธรรมทางสังคม ใหเกิด
ความตระหนัก กลัว ละอายชั่วกลัวบาป (หิริ-โอตตัปปะ) ผาน “จินตมโนภาพ” ทางสังคมเดิม ซ่ึง
เปนการผสมระหวางผีกับพุทธและการแบงแยกหนาท่ีกันและกันในการทําควบคุมศีลธรรมทางสังคม
และหนังเองก็พยายามสื่อสารอยางนั้น ?  

๔.ดานจิตสํานึก [สนพ. : เปนการสรางภาพยนตรจากจินตนาการ ท่ีรุกล้ําลวงเกินตอพุทธ
ศาสนาชัดเจน] จิตสํานึกหรือเจตนารมณท่ีเกิดข้ึนควรเปนไปในลักษณะใด กลาวคือ (ก) มุงมอง
เรื่องเจตนารมณแหงการสรางดวยมุงหวังวาใหคน “ละอายช่ัวกลัวบาป” ผานมโนสํานึกของ



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑  มกราคม - เมษายน ๒๕๕๙242

 

ความ “รักสุข เกลียดทุกข” แลวกระทําในทางตรงกันขาม “ขาว-ดํา” หรือ “ดี-ช่ัว” ชัดเจนก็ยอม
เปนประจักษพยานของการเกิดข้ึนได ชาวพุทธเม่ือไดหลักคิดแบบนั้นก็ตองไมทําอยางในหนัง เพราะ
ขอเท็จจริงมีวา ผูมีจิตมืด เปรต ยอมคืบคลานและผานเขามา หนังยอมมีเปาหมายเพ่ือสรางชุดความ
เชื่อผานนิยามเปนภาพจํา เปาหมายเพ่ือเปนการปลูกฝงจิตสํานึกผานการเลาเรื่องดวยภาพท่ีเรียกวา
หนังแลวผลเกิดข้ึนตามมุงหวังก็ยอมจะเปนประโยชนในเชิงจรรโลงรักษาสังคมไมนอย (ข) จิตสํานึก
ผานมโนสํานึก ภาพท่ีปรากฏในหนึ่งเก่ียวกับวิถีทางศาสนา เชน การใสบาตรท่ียอมสะทอนถึง
วิถีทางศาสนาในสังคมชนบท การฟงเทศน ฟงธรรมยอมเปนการสะทอนรูปแบบทางศาสนาในวิถี
แหงไทย มโนสํานึกทางสังคมยอมเปนภาพจําวานี่คือ “วิถีแหงจารีต” ทางศาสนาท่ีสะทอนผานหนัง 
นอกเหนือจากการเปนดรามา หรือสยองขวัญ วิถีทางศาสนาที่เกิดข้ึนเทากับเปนการยืนยันอัตต
ลักษณทางศาสนาวานี่คือ “วิถี” แหงศาสนาแบบไทยแบบพุทธไทยได (ค) การสรางหนังเปนไป
เพ่ือกุศล กลาวคือ การสรางหนังเกิดจากความเปนจริงท่ีสะทอนอาจผานการคาดเดาและความเชื่อ 
ความตระหนักรู หรือความตระหนก ระมัดระวังตอความจริงที่เกิดข้ึน แมจะเปนความจริงท่ีอาจฝน
ทน แตการตระหนักทําใหเกิด “สติ” ระมัดระวังตัวเองและสอนสังคมผานหนังสือวา เกิดเหตุการณ 
หรือกรณีแบบนี้ชาวพุทธควรมีมุมมองอยางไรหรือมองกรณีความจริงเหลานี้อยางไรใหเปนความจริง
เชิงประจักษกอใหเกิดการขับเคลื่อนและกาวไปขางหนาอยางเหมาะสมออยางไรตอชุดความจริงหรือ
ผลประจักษในความจริงท่ีเกิดข้ึน  
 
๓. บทสรุป 
 ดังนั้น หนัง จึงเปนเพียงมุมมองการเลาเรื่องชนิดหนึ่งท่ีมีเจตนาสื่อสารสูสาธารณะ การเลา
หนังคงไมเลาเพียงแค “ขาว-ดํา/ดี-ช่ัว” แตคงมีเทคนิคในการเลาเรื่องท่ีอรรถรสตาง ๆ เพ่ือตองการ
ใหคนดูไดความหลากหลายสนุกสนานพลาดเพลิน ไดท้ังความสนุก สาระ แตถาหมุดหมายเปนไป
เพ่ือการสอน การสื่อธรรม หรือการเสนอหลักการทางพระพุทธศาสนา “ทําดีไดดี มีผลเปนสุข ทํา
ช่ัวไดช่ัว มีผลเปนทุกข” ตามหลักการและอุดมคติทางพระพุทธศาสนา ก็ถือวาสมเจตนารมณ เปน
เรื่องท่ีสามารถขามผานหรือปลอยผานได และหนังสวนใหญท่ีถูกทํามาถาเปดโอกาสใหคน ในฐานะ
ชาวพุทธ ไดพิจารณาตรวจสอบดวยตัวเอง ถึงคําวาดี มีประโยชน มีคุณคา สงเสริมหรือรักษาศรัทธา
หรือไมประการใด เพราะอยางนอยเทากับเปนการสงเสริมประชาชนใหเปนผูปฏิบัติตามหลักการ
ทางพระพุทธศาสนาวา “มีวิจารณญาณ” ในการแยกแยะถึงความผิดถูก ความจริง  จนเห็นคุณคา
วาศาสนากําลังไดรับการปฏิบัติอยางหนึ่งตองการไดรับการชวยเหลือหรือดูและชวยกันรักษาอยาง
นั้นจะดีกวาหรือไม ดีกวาไปใหทําอยางใด อยางหนึ่ง จนเหมือนขาดเจตนารมณ และประสบการณท่ี
ผานมาก็บอกตลอดวา การไป “คัดคาน” นัยหนึ่งเหมือนเปนงบโฆษณาท่ีไมตองลงทุน เพราะการ
คัดคาน เปนเหมือนการยอนแยงท่ีทําใหคนสวนใหญสนใจ และตองพยายามดิ้นรนแสวงหามา
อาน มาดู ก็เหมือนจะปดก็เหมือนเปด จะหามก็เหมือนย่ิงยุไปเสียมากกวา 
 ในสวนของผูสรางหนัง การสื่อสารหลักการอุดมคติทางศาสนาเปนเรื่องท่ีดี และถาหักลบ
กลบแลวเปนไปดวยเจตนาบริสุทธิ์มิไดหวังราย มุงราย ก็ถือวาเปนเรื่องท่ีทํา  แตในทางกลับกันถามี
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เจตนาแอบแฝงไมเปนไปเพ่ือประโยชน หรือไมไดกอใหเกิดคุณคาใด ๆ หนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือผู
จัดสรางหนังก็ตองทบทวน เพราะบางประเด็นบางเรื่องออนไหว ถาเรายุติ หรือยับยั้งเสียกอนท่ีจะ
บานปลายกลายเปนเรื่องอันไมพึงปรารถนาในสังคม การรักษาสวนใหญไว ยอมจะเปนประโยชน
กวาอยางนั้นหรือไม ? 
 ดังนั้น การเปดโอกาสใหชาวพุทธ ไดพิจารณาเอง ตามหลัก “สติ”วิจารณญาณ  ท่ีจะเกิด
การไตรตรองโดยใชสติปญญาของตัวเองเปนท่ีตั้ง และสงเสริมใหเกิดวุฒิภาวะในการแยกแยะ ตอชุด
ความจริงท่ีเปนสารถูกสงออกมาแลวตัดสินใจดวยตัวเองอยางชาญฉลาด เชื่อวายอมเปนการสงเสริม
ปญญาและภูมิคุมกันของชาวพุทธอยางนั้นมากกวา และเปนการเสริมสรางสติปญญาและความ
เขาใจท่ีถูกตองและชวยกันรักษาพระพุทธศาสนายอมจะเกิดประโยชนไมนอยกวาหรือไม เหมือนดัง
ตอนท่ีพญามารไปทูลขอใหพระพุทธเจาปรินิพพาน พระองคตรัสตอบวา “..มารผูมีบาป เราจะยัง
ไมปรินิพพานตราบเทาท่ีภิกษุท้ังหลายผูสากของเรายังไมเฉียบแหลม ไมไดรับการแนะนํา ไม
แกลวกลา ไมเปนพหูสูต ไมทรงธรรม ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม...”  [พระสุตตันตปฏก ทีฆ
นิกาย มหาวรรค/ปรินิพพานสูตร : เลม ๑๐/ขอ ๑๖๘/หนา ๑๑๔] ก็ยอมหมายความวาถามีกลไกให
ชาวพุทธเขาถึงพระพุทธศาสนาจะเปนประโยชนกวาไหม ดีกวากลบทับไว แลวปญหาก็ยังไมไดรับ
การแกไขแตประการใด ?   
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การผสมผสานวิธีสอน  
The Combination of Teaching Methods 

 
ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน∗ 

 
บทคัดยอ 

 วิธีสอนมีใหเลือกหลากหลายวิธี การสอนโดยท่ัวไปมักใชวิธีสอนหลาย ๆ วิธีรวมกัน  เพราะ
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง  มีคุณสมบัติเฉพาะอยางเทานั้น ไมสามารถสนองวัตถุประสงคการเรียนรูได
ครอบคลุม จําเปนตองใชวิธีอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  ผูสอนจึงควรตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีสอน  ยิ่ง
มีมากเทาไรก็จะย่ิงชวยใหมีทางเลือกมากข้ึนเทานั้น โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงคของบทเรียน 
บรรยากาศ ผูเรียนและผูสอน การผสมผสานวิธีสอนหลายวิธีเขาดวยกัน นอกจากจะชวยใหการสอน
บรรลุผลดานความรู เจตคติ และทักษะ ไดมากข้ึนแลว ยังจะชวยใหการเรียนการสอนสนุก นาสนใจ 
และเปนการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนใหดีข้ึน การใชวิธีสอนท่ีหลากหลายจะชวยใหผูเรียน
มีความกระตือรือรนในการเรียนรูอยูเสมอ   
คําสําคัญ :  การผสมผสานวิธีสอน 
 

ABSTRACT 
There are many alternative ways of teaching. the common teaching method 

is to combine several methods because each method has some specific features 
and cannot serve all learning objectives. It is essential to employ other additional 
methods. Teachers then should have understanding of teaching methods. The more 
knowledgeable the teachers are, the more alternatives they have. Purposes of the 
lesson, environment, learners and instructors should be considered. The 
combination of teaching methods helps not only achieve more learning outcomes, 
attitudes and skills but also makes lessons enjoy able and interesting. It also betters 
classroom environment. Using a variety of teaching methods helps learners to be 
eager to learn continuously. 
Keywords: combination of teaching methods 
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๑. บทนํา  
 วิธีสอนท่ัวไปเปนวิธีการปลีกยอยท่ีครูสามารถนํามาใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดทุก ๆ ข้ันตอน ไมวาจะเปนข้ันนําเขาสูบทเรียน ข้ันสอน ข้ันสรุป และข้ันปฏิบัติกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรู  เพราะถาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดดังการแตงกายของบุคคล  วิธี
สอนก็เปรียบเทียบเครื่องประดับท่ีติดอยูบนชุดตางๆ  สําหรับใชแตงกายของคนเรา  โดยรูปแบบของ
ชุดเปรียบไดกับรูปแบบการสอนท่ีนํามาใชนั่นเอง ดังนั้น การแตงกายจะดีหรือไมเพียงใดอยูท่ีการ
เลือกแตงกายใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค  โดยมีชุดและเครื่องประดับท่ีเหมาะสมกลมกลืนกัน และ
กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการสอน และวิธีการสอนก็เชนเดียวกัน   

วิธีสอนท่ีใชกันโดยแพรหลาย ไดแก  วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) ซ่ึงเปน
วิธีการท่ีใชกับคนหมูมาก  มีเวลาในการสอนจํากัดในขณะท่ีมีเนื้อหาท่ีตองสอนมาก การบรรยายเปน
วิธีสอนท่ียึดครูเปนศูนยกลาง (Teacher Center) สัมฤทธิผลของการเรียนรูจะเกิดไดดีเพียงใดอยูท่ี
ผูบรรยายหรือตัวครูเปนหลัก  เพราะถาหากครูมีความสามารถสูงมีวิธีการอ่ืนๆ  มาแทรก มีทักษะ
และเทคนิคการบรรยายไดดี ก็จะชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนไดมาก ในขณะท่ีวิธีสอนแบบอภิปราย 
(Discussion Method) เปนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนผูศึกษาและคนควาแลวนํามาแสดงออกอยาง
สรางสรรค  เปนการหาความรูไดอยางไมมีท่ีสิ้นสุด  และไดทักษะกระบวนการกลุมอีกดวย  ในขณะ
ท่ีเชื่อกันวาวิธีการแบบนี้ใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการเปนผูกระทําจริง แตไมเหมาะกับผูเรียนท่ี
ไมกลาแสดงออกและมีปญหาเร่ืองการพูดนําเสนองาน วิธีสอนแบบทดลอง (Experimental 
Method) ใชสําหรับการสอนวิชาวิทยาศาสตรเปนสวนใหญ โดยมุงใหผูเรียนนําความรูทางดาน
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร (Science Process Skill)  ออกมาใชในการทดลองพิสูจนหลักการ
และทฤษฎีตาง ๆ  โดยผูเรียนเปนผูทดลองโดยมีครูคอยควบคุมดูแลอยางใกลชิด มุงใหนักเรียนเปน
ผูกระทําจริง (Learning by Doing) วิธีการสอนท่ีนาสนใจอีกวิธีหนึ่งคือ การสอนแบบสาธิต 
(Demonstration Method)  เปนการแสดงใหเห็นถึงประสบการณในการทํางานหรือปฏิบัติงาน
อยางชํานาญในดานใดดานหนึ่งอยางถองแทใหผูเรียนเห็นกระบวนการทํา  เขาใจความคิดรวบยอด
และเชื่อถือศรัทธาตอผูสอนและบทเรียน  และวิธีการสอนโดยใชการจําลองสถานการณ (Simulate 
Method) การสอนแบบนี้เปนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนเปนสําคัญ (Child Center) เตรียมผูเรียนให
พบสถานการณจริงในอนาคต  เปนการจําลองเหตุการณกอนออกปฏิบัติงานหรือเจอเหตุการณจริง 
ซ่ึงวิธีการนี้แตกตางจากวิธีสอนแบบบทบาทสมมติ (Role Playing Method) ตรงท่ีบทบาทสมมติมุง
ท่ีสมมติใหผูเรียนสวมบทบาทของใครคนใดคนหนึ่งเพราะเลนสมมติเปนบุคคล๑  อีกท้ังการสอนแบบ
โครงงานเปนการจัดทําวิธีงายๆ โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใหผูเรียนหาความรูความจริงใน
โครงการท่ีกําหนดข้ึนในระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือสงเสริมการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางเปนระบบ

                                                 
๑ ทิศนา แขมมณี, ๑๔ วิธีสอนสําหรับมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : เท็กซ แอนด เจอรนัล, ๒๕๔๔), 

หนา ๔๓. 
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ตามข้ันตอนตาง ๆ แลวนําเสนอผลงาน๒ ขณะท่ีการศึกษานอกสถานท่ีก็เปนวิธีการหนึ่งท่ีมุงใหผูเรียน
เกิดประสบการณตรงจากการเรียน ชวยใหผูเรียนสนุกสนานมีชีวิตชีวา   

วิธีสอนท่ัวไป (Method of Teaching)  จึงเปนแนวการสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงค  ผูเริ่มเปนครูพึงทราบและสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ  ซ่ึงวิธีสอน
ข้ันพ้ืนฐานมีหลายวิธี  เชน  การบรรยาย (Lecture) การอภิปราย (Discussion) การทดลอง 
(Experiment)  การสาธิต (Demonstration) การจําลองสถานการณ (Simulation) การสอนแบบ
โครงการ (Project Approach) ฯลฯ หลักในการนําวิธีสอนไปใชนั้น ตองนําไปใชใหเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน ข้ันตอนการสอน ตลอดจนวัตถุประสงค  และเนื้อหาสาระในการสอน  
ดังนั้น หากครูมีความรูพ้ืนฐานดานวิธีสอน  แลวสามารถนําไปประยุกตใชกับวิธีสอนอ่ืนๆ เพ่ือจัดการ
เรียนการสอนไดเปนอยางดี๓ 
 
๒. การผสมผสานวิธีสอนแบบตาง ๆ   

ตามทฤษฎีการสอนนั้นไมสามารถสรุปไดวาวิธีสอนวิธีใดวิธีหนึ่งจะใชไดผลในการพัฒนาพุทธิ
พิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และ จิตพิสัย (Affective 
Domain)๔  ไดดีท่ีสุด  การเลือกวิธีสอนนั้นยอมข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการดวยกัน เชน  
สาระการเรียนรู ตัวชี้วัด  วัตถุประสงคของบทเรียน  ธรรมชาติของผูเรียน และเวลาท่ีใชในการสอน๕  
การท่ีจะใหเกิดประสิทธิผลในการสอนใหมากท่ีสุดนั้น ผูสอนจําเปนจะตองใชวิธีผสมผสานวิธีสอน
แบบตาง ๆ เขาดวยกัน  เพราะความจําเปนดังนี้ 

๑) วัตถุประสงคของการสอน  ในการเรียนการสอนบทเรียนหนึ่งๆ นั้นมักจะกําหนดให
ผูเรียนเกิดความรู (Knowledge) เจตคติ (Attitude)  และทักษะ (Skill) ซ่ึงดังไดกลาวมาแลววายัง
ไมสามารถจะใชวิธีการสอนอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหเกิดผลดังกลาวท้ัง ๓ ประการได 

๒) ผูเรียน  เรายอมรับวาผูเรียนมีความแตกตางกัน  ดังนั้นถาหากเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับ
การสอนแบบตางๆ ทําใหโอกาสท่ีผูเรียนจะเกิดการเรียนรูหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็จะมีมาก
ข้ึน 

๓) บรรยากาศของการสอน  ในการสอนบทเรียนหนึ่งในบางครั้งกินเวลามาก ถาหาก
ผูสอนใชวิธีการสอนแบบเดียวจะทําใหท้ังผู เรียนและผูสอนเกิดความเบื่อหนาย ขาดความ
กระตือรือรน ผลการเรียนการสอนจะไมดีเทาท่ีควร 
                                                 
 ๒ลัดดา ภู เ กียรติ , การสอนโครงงานและการสอนแบบวิจัยเปนฐาน งานท่ีครูประถมทําได  , 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทสาฮะ แอนด ซันพริ้นติ้ง จํากัด, ๒๕๕๒), หนา ๖๕ 

๓ชาญชัย  ยมดิษฐ,  เทคนิคและวิธีการสอนรวมสมัย, (กรุงเทพมหานคร : หลักพิมพ), หนา ๒๓๐. 
 ๔Bloom, B. S., Human Characteristic and School Learning, (New York : McGraw-Hill 
Book Company. 1976), p.45. 
 ๕ปรีชา คัมภีรปกรณ, เอกสารชุดการสอนชุดวิชาโรงเรียนกับชุมชน ความสัมพันธระหวาง โรงเรียน
กับชุมชนในประเทศไทย, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หนา ๒๗๕.   
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๔) ผูสอน  การใชวิธีการสอนหลายแบบจะทําใหผูสอนตองต่ืนตัวและกระฉับกระเฉง  ไม
เบื่อหนาย 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตนจึงเห็นวาในการสอนบทเรียนพึงควรจะประกอบดวยวิธีสอน
หลาย ๆ แบบ สวนจะใชแบบใดหรือวิธีใดนั้นยอมข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอน  เชน  อาจจะเริ่มจาก
การอภิปราย บรรยาย ฝกปฏิบัติ หรือเริ่มจากการบรรยาย ฝกปฏิบัตแิละอภิปรายก็ได 
 
๓. เหตุผลของการผสมผสานการสอนแบบตาง ๆ   

อาภรณ  ใจเท่ียง ไดกลาววา ในการสอนผูสอนยอมกําหนดจุดประสงคไวหลายดาน ท้ังดาน
ความรูเจตคติ และทักษะ ถาผูสอนใชวิธีสอนวิธีใดวิธีหนึ่งวิธีเดียว อาจไมสามารถสนองตอบ
จุดประสงคทุกดานได ดังนั้นจึงเปนความจําเปนท่ีผูสอนตองรูจักเลือกใชวิธีสอนหลายๆ วิธีอยาง
ผสมผสานกัน๖ นอกจากนี้วิธีมีขอดีและขอจํากัดในตังเอง ผูสอนตองเลือกใชใหสอดคลองเหมะสมกับ
สถานการณผูเรียนและเนื้อหาวิชา บางครั้งบางชั่วโมงอาจตองเลือกใชหลายวิธีอยางผสมผสานกัน 
เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี การผสมผสานวิธีสอนหลาย วิธีเขาดวยกัน จะชวยใหการเรียน
การสอนสนุก นาสนใจ และเปนการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนใหดีข้ึน   

การสอนมีอยูมากมายหลายแบบ  แบบท่ีเนนผูสอนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน 
(Teacher Center)  เชน  การบรรยาย  การสาธิต  การใชคําถาม  เปนตน  หรือแบบท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ของการเรียนการสอน (Child Center) ซ่ึงมีท้ังท่ีเนนเปนกลุมหรือท่ีเปนรายบุคคล  เชน 
การสอนแบบอภิปราย  การสอนแบบสืบสวนสอบสวน การสอนแบบแกปญหา การใชแบบเรียนแบบ
โปรแกรม  การสอนแบบใหเรียนโดยอิสระ  ฯลฯ๗  

จากวิธีการสอนดังกลาวจะพบวาการสอนแบบหนึ่งๆ ยอมมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง  มี
การใชประโยชนไดเฉพาะอยาง  ดังนั้น ในการสอนบทเรียนบทหนึ่งๆ ชั่วโมงหนึ่งๆ หรือในหนวยการ
เรียนหนึ่งๆ จึงเกิดปญหาวาจะใชการสอนแบบใดจึงจะเหมาะสมในบางกรณีบาง  บทเรียนอาจตอง
ใชการสอนมากกวาหนึ่งแบบข้ึนไป การสอนแบบเดียวอาจไมสนองตอวัตถุประสงคของบทเรียน  
เนื้อหาของบทเรียน หรือกลุมผูเรียน เปนตน จึงตองมีการผสมผสานการสอนหลายๆ แบบเขา
ดวยกัน   

ถาจะสรุปเหตุผลวาทําไมจึงตองมีการผสมผสานการสอนแบบตางๆ เขาดวยกัน อาจได 
เหตุผลดังนี้ 

๑. วัตถุประสงคของบทเรียน  
ในการสอนบทเรียนบทหนึ่ งๆ หรือการสอนครั้ งหนึ่ งๆ ผูสอนมักจะมีการกําหนด

วัตถุประสงคครอบคลุมในดานความรู (Knowledge) เจตคติ (Attitude) และทักษะ (Skill) เพ่ือ
                                                 

๖อาภรณ ใจเท่ียง, หลักการสอน, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, พิมพครั้งท่ี ๕, ๒๕๕๓), หนา ๑๓๔-
๑๓๙. 

๗ปรีชา คัมภีรปกรณ, เอกสารชุดการสอนชุดวิชาโรงเรียนกับชุมชนความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนในประเทศไทย, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หนา ๑๖๑-๑๖๒. 
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ครอบคลุมวัตถุประสงคทางการศึกษาตามท่ีบลูม (Bloom) กําหนดในแงของพุทธิพิสัย (Cognitive 
Domain) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และ จิตพิสัย (Affective Domain)๘  นั่นเอง ซ่ึง
ปรากฏวาการสอนแบบใดแบบหนึ่งนั้นอาจไมสามารถสนองวัตถุประสงคท้ัง ๓ ดาน ไดในเวลา
เดียวกัน  ดังนั้นในการสอนครั้งหนึ่งยอมตองการการสอนหลายๆ แบบผสมผสานกันไปเพ่ือใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูครอบคลุมถึงวัตถุประสงคท่ีตั้งไว     

๒. ผูเรียน 
โดยท่ัวไปกลุมผูเรียนในหองเรียนมีความแตกตางกันในเรื่องของความถนัด  ความสามารถ

และความสนใจ  การใชวิธีการสอนเพียงแบบเดียว ยอมไมสนองกับความตองการของผูเรียนเหลานั้น 
ถาหากผูสอนใชวิธีการสอนหลายๆ แบบผสมผสานดวยกันยอมเปดโอกาสให ผูเรียนไดแสดง
ความสามารถ ความถนัดของตนไดอยางเต็มท่ี ทําใหผูเรียนมีความเชื่อม่ันในการเรียนของตนยิ่งข้ึน 
นอกจากนั้นจะพบวาความสนใจของกลุมผูเรียนยังไมคงท่ี เปนตนวาตอนตนๆ ชั่วโมงผูเรียนจะมี
ความกระตือรือรน แตพอถึงกลาง ๆ ชั่วโมงหรือทายชั่วโมง ความกระตือรือรนของผูเรียนจะลดลง  
ดังนั้นจึงไมควรสอนโดยใชการสอนแบบเดียวตลอดท้ังชั่วโมง 

๓. บรรยากาศของการเรียนการสอน 
การเรียนการสอนในชั่วโมงหนึ่ง ๆ หรือคาบหนึ่ง ๆ ถาผูสอนใชวิธีการสอนเพียงแบบเดียว

โดยไมเปลี่ยนแปลง  ต้ังแตตนชั่วโมงจนถึงทายชั่วโมง  จะทําใหบรรยากาศ  นาเบื่อหนาย ไมมีความ
ต่ืนเตนนาสนใจ โดยเฉพาะถาผูสอนยึดการสอนท่ีใหตนเองเปนศูนยกลางดวยแลว บรรยากาศของ
การเรียนการสอนจะนาเบื่อหนายมาก  เพราะผูเรียนไมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
เทาท่ีควร แตถาผูสอนจะนําวิธีการสอนแบบตางๆ มาผสมผสานเขาดวยกัน  มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนหลายๆ แบบอันจะสงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมได  ยอมทําใหบรรยากาศของการเรียนการ
สอนนาสนใจ  ผูเรียนจะรูสึกต่ืนเตน  และมีความตองการท่ีจะเรียนโดยไมคิดวาถูกบังคับ 

๔. ผูสอน 
โดยปกติผูสอนมักจะใชการสอนแบบเดียวในการสอนครั้งหนึ่งๆ โดยเฉพาะจะเลือกการสอน

แบบท่ีตนถนัดและคิดวาจะทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาของบทเรียนได การเรียนการสอนในลักษณะท่ี
ผูสอนมีความถนัดเชนนี้  ยอมทําใหผูเรียนเบื่อหนาย เพราะมีความซํ้าซาก อีกท้ังผูสอนเองก็เบื่อ
หนายเชนกัน  เพราะจะตองปฏิบัติกิจกรรมซํ้าๆ ทุกวันๆ แตถาผูสอนใชวิธีการสอนโดยผสมผสาน
การสอนหลายๆ แบบแลว นอกจากทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ  ความสนุกสนานในการเรียนแลว  
ยังจะทําใหการเรียนการสอนในชั่วโมงนั้นๆ มีความหมายรวมเปนการเปลี่ยนบรรยากาศของผูสอน
เองอีกดวย 

 
 

                                                 
๘Bloom, B. S., Human Characteristic and School Learning, (New York : McGraw-Hill 

Book Company, 1976), p.35. 
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๔. เงื่อนไขการเลือกวิธีการสอนแบบตาง ๆ   
ปรีชา  คัมภีรปกรณ๙ กลาวไววา การสอนแบบหนึ่งยอมเหมาะสมกับสภาพการณหรือ

วัตถุประสงคหนึ่ง  ดังนั้นในการพิจารณาวาบทเรียนนั้น ๆ จะใชวิธีการสอนแบบใดบาง  และจะ
ผสมผสานวิธีการสอนอยางไรจึงจะเหมาะสม  ถือวาเปนดุลพินิจของผูสอนเอง 

ในท่ีนี้ใครขอเสนอเง่ือนไขประกอบการพิจารณาในการเลือกวิธีการสอนใหเหมาะสม  โดยมี
ขอพิจารณาดังนี้ 

๑.  เนื้อหาท่ีสอน  เนื้อหาท่ีจะสอนนั้น  ถือวาเปนปจจัยประกอบการพิจารณาที่สําคัญ  
เปนเครื่องคัดวาจะนําการสอนแบบใดมาสอน  หรือจะผสมผสานการสอนแบบใดเขาดวยกันจึงจะทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากท่ีสุด 

ตัวอยางเชน  ถาเนื้อหาของบทเรียนท่ีจะสอนเปนการใหขอมูลเก่ียวกับทฤษฎี  หรือ
หลักการตอวิธีการสอนท่ีควรนํามาใชนาจะเปนแบบบรรยาย  ซ่ึงถาเนื้อหานั้นเปนประเด็นหรือ
ปญหาท่ีตองอาศัยการวิเคราะห  อาจใชวิธีการสอนแบบอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น  
เปนตน  หรือเนื้อหานั้นแสดงถึงความรูสึกของบุคคลในเหตุการณท่ีเปนจริง  อาจใชวิธีการสอนโดย
การแสดงบทบาทสมมติก็ได  หรือถาบทเรียนท่ีเปนการฝกฝนหรือการปฏิบัติ  อาจใชการสอนแบบ
ใหผูเรียนฝกปฏิบัติดวยตนเองจะเปนวิธีการสอนท่ีดีกวาวิธีอ่ืน ๆ 

๒. วัตถุประสงค  วัตถุประสงคก็เปนตัวชี้นําใหผูสอนเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสม
เชนเดียวกัน  เชน  วัตถุประสงคระบุวาตองการใหผูเรียนจดจําหลักการทฤษฎีหรือเนื้อหาในเรื่อง
หนึ่ง ๆ ได  การสอนท่ีจะใชวิธีการบรรยาย  ซ่ึงจะบรรลุวัตถุประสงคนั้น ๆ มากกวาวิธีอ่ืน แตถา
วัตถุประสงคระบุวา  ตองการใหผูเรียนมีเจตคติโดยการแสดงความรูสึกหรือความคิดเห็นตอเรื่อง
นั้นๆ  แลว  การสอนแบบเกมจําลองสถานการณ  บทบาทสมมติ  การอภิปราย  ฯลฯ  นาจะ
เหมาะสมกวา 

บางกรณีวัตถุประสงคระบุวาเม่ือผูเรียนเรียนจนบทเรียนนั้น ๆ  แลวจะสามารถปฏิบัติหรือมี
ทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางถูกตอง  วิธีการสอนโดยการใหผูเรียนฝกปฏิบัตินาจะเปนการสอนท่ี
ดีกวาการบรรยายหรือการอภิปราย  เปนตน 

๓. ผูเรียน 
ในการเลือกวิธีการสอนแบบหนึ่ง ๆ หรือการผสมผสานวิธีการสอนแบบตาง ๆ เขาดวยกัน

นั้น  ปจจัยท่ีควรประกอบการพิจารณาอีกอยางหนึ่งคือผูเรียน 
การพิจารณาเก่ียวกับผูเรียนพิจารณาไดหลายแงดวยกัน คือ 

๓.๑ พ้ืนฐานความรู  พิจารณาดูวากลุมผูเรียนมีพ้ืนฐานความรูเพียงใด เพ่ือจัด 
วิธีการสอนท่ีเหมาะสม  ตัวอยางเชน  ผูเรียนท่ีมีความรูในระดับชั้นประถมปท่ี ๓ ยอมไมเหมาะถา
ผูสอนจะใชวิธีการสอนแบบบทบาทสมมติหรือการสืบสวนสอบสวน  เพราะวิธีการสอนดังกลาว

                                                 
๙ปรีชา คัมภีรปกรณ, เอกสารชุดการสอนชุดวิชาโรงเรียนกับชุมชน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชนในประเทศไทย, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หนา ๑๖๒-๑๖๓ 
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ผูเรียนตองมีความรูเก่ียวกับขอมูล  การหาแหลงขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  เปนตน  แตถาเปน
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาอาจใชวิธีการสอนดังกลาวได 

๓.๒ ความสนใจและความถนัด  ผูสอนพิจารณาดูกลุมท่ีมีแนวโนมท่ีสนใจเรื่อง 
อะไร  และมีความหนักใจเรื่องใด เชน  ถากลุมผูเรียนเปนกลุมท่ีถนัดในการพูดและการแสดงความ
คิดเห็น  วิธีการสอนท่ีเหมาะสมก็นาจะเปนวิธีการสอนแบบอภิปราย  การเลนเกมส  เปนตน 

๓.๓ ขนาดของกลุม  เรื่องนี้สําคัญมาก  ตัวอยางเชน  ขนาดของกลุมมี  ๕๐  คน 
ข้ึนไป  ถือวาเปนกลุมใหญ  วิธีการสอนแบบท่ีเหมาะสมก็คือการบรรยายหรือการสาธิต  แตถากลุม
ประกอบดวยสมาชิกนอยกวานี้ คือประมาณ ๒๕-๓๕ คน ก็อาจใชวิธีการอภิปราย  เกมส การแสดง
บทบาทสมมติ  หรือการสอนแบบรายบุคคลก็ได 

๓.๔ สภาพแวดลอมทางสังคมของผูเรียน  สภาพแวดลอมในท่ีนี้ไดแก   
สภาพแวดลอมของชุมชนท่ีผูเรียนเปนสมาชิกอยู  เชน  สภาพภูมิศาสตร  ลักษณะสังคม  วัฒนธรรม  
ศาสนา  สภาพทางเศรษฐกิจ  เปนตน  สภาพดังกลาวก็เปนสิ่งท่ีผูสอนควรพิจารณาประกอบเพ่ือ
สามารถจัดการสอนใหเปนท่ีนาสนใจแกผูเรียน 

๓.๕ ความแตกตางระหวางบุคคล บุคคลยอมมีความแตกตางกันท้ังทางดาน 
รางกาย  ความคิด  ความสามารถ  ตลอดจนความสนใจ  การเลือกวิธีการสอนยอมตองคํานึงถึงสิ่ง
เหลานี้ดวย  เพ่ือใหการสอนบรรลุวัตถุประสงคไดงายข้ึน 

๔. ระยะเวลา 
เวลาเปนเง่ือนไขสําคัญประการหนึ่งในการกําหนดวิธีการสอน  เชน  บางบทเรียน ผูสอนมี

เวลาจํากัด  ถาจะใชวิธีการสอนท่ีตองใชเวลามากยอมทําไมได  ตองเลือกใชการสอนแบบท่ีใช
ระยะเวลาสั้น ๆ เปนตน 
 
๕. ตัวอยางการผสมผสานการสอนแบบตาง ๆ   

โดยท่ัวไปเม่ือจะทําการสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ผูสอนตองมีการวางแผนการเรียนการสอน
เสียกอน  โดยเริ่มวางแผนระดับหนวย  แลวจึงนําหนวยการสอนนั้นมาวางแผนในระดับบทเรียนอีก
ครั้ง๑๐  ในการผสมผสานวิธีการสอนจะตองมีการวางแผนวาจะใชวิธีการสอนอะไรบาง  ในท่ีนี้ใครขอ
เสนอตัวอยางการวางแผนการผสมผสานวิธีการสอนแบบตาง ๆ ท้ังในระดับหนวยการสอนและระดับ
บทเรียน  ดังนี้ 

ตัวอยางท่ี ๑  การผสมผสานการสอนแบบตาง ๆ ในระดับหนวยการสอน 
ในการวางแผนระดับหนวยผูสอนควรจะพิจารณาวาจะใชการสอนแบบใดใหผสมผสานอยาง

เหมาะสมท่ีสุด  รูปแบบของการผสมผสานการสอนแบบตาง ๆ อาจทําได  ๓  ลักษณะดวยกัน คือ   

                                                 
๑๐ ไพฑูรย สินลารัตน, อาจารยมืออาชีพ แนวคิด เคร่ืองมือและการพัฒนา,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๖๗.  
 



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑  มกราคม - เมษายน ๒๕๕๙252

๑) ใชวิธีสอนหลาย ๆ แบบในหนวยการสอน  แตใชวิธีการสอนแบบเดียวใน 
บทเรียนบทหนึ่ง ๆ ถาหากหนวยการสอนนั้นมีการสอน  ๒ - ๓  ครั้ง  แลวแยกเปนบทเรียน  ๒ - ๓  
บทเรียน  ในการสอนบทเรียนท่ีหนึ่งอาจใชวิธีการบรรยายไปตลอด  ในบทเรียนคราวตอไปก็ใช
วิธีการสอนแบบอภิปรายหรือฝกปฏิบัติกิจกรรม  เปนตน  ดังแผนภูมิขางลางนี้ 

แบบท่ี ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
  
  หรือ  แบบท่ี ๒ 

หนวยการสอน วิธีการสอน 
ครั้งท่ี ๑ 

บทเรียนท่ี ๑ 
การอภิปรายกลุม/ระดมความคิด 

ครั้งท่ี ๒ 
บทเรียนท่ี ๒ 

กรณีศึกษา 

ครั้งท่ี ๓ 
บทเรียนท่ี ๓ 

บรรยาย 

 
๒) ใชวิธีการสอนแบบผสมผสานแตเนนแตกตางกัน 

    ถาใชวิธีการสอนผสมผสานในแตละครั้ง  ใหเนนวิธีการสอนท่ีแตกตางออกไปใน
ครั้งตอไป  ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 
 

หนวยการสอน วิธีการสอน 
ครั้งท่ี ๑ 

บทเรียนท่ี ๑ 
การบรรยาย 

ครั้งท่ี ๒ 
บทเรียนท่ี ๒ 

การฝกปฏิบัต ิ

ครั้งท่ี ๓ 
บทเรียนท่ี ๓ 

การอภิปรายกลุม 

หนวยการสอน วิธีการสอน 
ครั้งท่ี ๑ 

บทเรียนท่ี ๑ 
เริ่มการสอนแบบบรรยาย  แลวใชวิธีสอนแบบกรณีศึกษา
ศึกษา จากน้ันฝกปฏิบัติกิจกรรม  สรุปดวยการใชคําถาม 

ครั้งท่ี ๒ 
บทเรียนท่ี ๒ 

เริ่มดวยตั้งคําถาม จากกรณีศึกษาจากน้ันการอภิปรายกลุม
ยอยระดมความคิด  แลวใชการบรรยายในข้ันการดําเนินการ
สอน  สรุปบทเรียนดวยการใชคําถาม 

ครั้งท่ี ๓ 
บทเรียนท่ี ๓ 

เริ่มดวยการแสดงบทบาทสมมติแลวใชการสอนแบบอภิปราย
กลุมยอย  ในข้ันการดําเนินการสอน  สรุปบทเรียนดวยการ
บรรยาย 
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 ตัวอยางท่ี ๒  การผสมผสานการสอนแบบตาง ๆ ในระดับบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
การผสมผสานวิธีการสอนแบบตาง ๆ ไวในบทเรียนหนึ่ง ๆ ซ่ึงสวนใหญมักใชเวลา 

ในการเรียน  ๑  คาบหรือ  ๒  คาบติดตอกันนั้น  จะชวยทําใหการเรียนการสอนในครั้งนั้น ๆ มี
ความหมายและนาสนใจอยางยิ่ง  ในท่ีนี้ขอเสนอตัวอยางการผสมผสานวิธีการสอนแบบตาง ๆ โดย
ใชการสอนแบบบรรยายเปนหลัก  ซ่ึงอาจทําไดในหลายลักษณะ  ดังนี้   

๑) ใชการบรรยายข้ันนําเขาสูบทเรียน  ผูสอนใชวิธีการสอนแบบบรรยาย  เริ่มตน 
บทเรียนหรือนําเขาสูบทเรียน  เพ่ือใหผูเรียนไดทราบเรื่องราวคราว ๆ ท่ีจะเรียนหรือเปนการให
แนวคิดเบื้องตนในเรื่องท่ีจะเรียนนั้น  เม่ือเห็นวาผูเรียนเขาใจแลว  ก็เสนอวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ  
เชน  การสอนแบบอภิปรายกลุมยอย  กรณีศึกษา ฝกปฏิบัติ ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
    แบบท่ี ๑ 
 
 
 
 
 
 
หรือ แบบท่ี ๒ 
 
 
 
 
 
 
 

๒) ใชการสอนแบบบรรยายในข้ันการเรียนการสอนหรือปฏิบัติกิจกรรม 
ผูสอนอาจหาวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ  เพ่ือเรียกรองใหผูเรียนสนใจ  อยากจะเรียน

บทเรียนโดยใชวิธีสอนแบบตาง ๆ เปนตนวา  การอภิปรายแบบระดมความคิด  การแสดงบทบาท
สมมติ  การใชคําถามในข้ันนําเขาสูบทเรียน  เม่ือเห็นวาผูเรียนสนใจแลวจึงดําเนินการสอนตอไปดวย

ขั้นการสอน วิธีการสอน 
     ข้ันนําเขาสูบทเรียน      การบรรยาย 
     ข้ันสอน      กรณีศึกษา 
     ข้ันสรุปบทเรียน      การบรรยายสรุป 

ขั้นการสอน วิธีการสอน 
     ข้ันนําเขาสูบทเรียน การอภิปรายแบบระดมความคิด 

     ข้ันสอน การอภิปรายหมู 
     ข้ันสรุปบทเรียน การบรรยาย 

ขั้นการสอน วิธีการสอน 

     ข้ันนําเขาสูบทเรียน การแสดงบทบาทสมมต ิ

     ข้ันสอน การอภิปราย 

     ข้ันสรุปบทเรียน การบรรยาย 
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วิธีการบรรยาย  เม่ือถึงข้ันสรุปบทเรียนอาจหาการสอนแบบท่ีนาสนใจ  เพ่ือใหผูเรียนเกิดมโนมติใน
เรื่องท่ีเรียนไปท้ังหมด  เชน  การใชคําถามเพ่ือการสรุป  เปนตน  ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

แบบท่ี ๑ 
 
 
  
 
 
 
 หรือ แบบท่ี ๒ 

ขั้นการสอน วิธีการสอน 

     ข้ันนําเขาสูบทเรียน การอภิปรายแบบระดมความคิด 

     ข้ันสอน การบรรยาย 

     ข้ันสรุปบทเรียน การใชคําถาม 

 
๓) ใชการสอนแบบบรรยายในข้ันการสรุปบทเรียน 
ในการสอนโดยท่ัวไปอาจไมจําเปนจะตองทําการบรรยายกอน  อาจเริ่มตนดวยการสอน

แบบตาง ๆ ในข้ันนําเขาสูบทเรียน  เชน  ใชวิธีการสอนแบบการอภิปรายระดมความคิดกอน  ในข้ัน
การสอนอาจใชการอภิปรายแบบอภิปรายหมู  และเม่ือจะสรุปบทเรียนก็อาจใชวิธีการสอนแบบ
บรรยายได  ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 
แบบท่ี ๑ 

ขั้นการสอน วิธีการสอน 

ข้ันนําเขาสูบทเรียน การชมภาพยนตร 

ข้ันสอน การอภิปราย 

ข้ันสรุปบทเรียน การบรรยาย 

 
 ตัวอยางท่ีนํามาเสนอนี้เปนแนวทางในการวางแผนการเลือกวิธีการสอนทางหนึ่ง  อยางไรก็
ตามในการวางแผนเพ่ือผสมผสานการสอนแบบตาง ๆ นั้น  ผูสอนควรมีขอคํานึงดังนี้ 

๑.  วัตถุประสงคและเนื้อหาของการสอนเปนสําคัญ 
๒.  ความพรอมของผูเรียน 
๓.  สื่อการสอนวามีพรอมหรือไม 

ขั้นการสอน วิธีการสอน 

     ข้ันนําเขาสูบทเรียน      การบรรยาย 

     ข้ันสอน      การอภิปราย 

     ข้ันสรุปบทเรียน      การบรรยายสรุป 
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๔.  ระยะเวลาท่ีใชในการสอน 
๕.  สถานท่ี 
ขอควรคํานึงเหลานี้  จะทําใหการวางแผนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  และมี

คุณคาตอผูเรียนอยางแทจริง 
 

๖. สรุป   
ขอความรูท่ีใหขางตน  คงจะชวยใหผูสนใจสามารถใชวิธีสอนตาง ๆ ดังกลาวไดอยางถูกตอง

เหมาะสม  และชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการสอนไดตามตองการ  สําหรับผูสอนท่ีปกติ
อาจจะใชวิธีการท่ีตนถนัดอยูเพียง ๒-๓ วิธี  ก็คงจะไดเห็นวามีวิธีสอนใหเลือกหลากหลายวิธี  ควรจะ
ศึกษาและลองใชวิธีอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมข้ึนเรื่อยๆ  จะทําใหการสอนนาสนใจ  และเกิดผลดีมากข้ึน  โดย
ปกติแลวการสอนโดยท่ัวไปมักใชวิธีสอนหลายๆ วิธีรวมกัน  เนื่องจากวิธีการใดวิธีการหนึ่งมี
คุณสมบัติเฉพาะอยางเทานั้น  ไมสามารถสนองวัตถุประสงคไดครอบคลุม  ตัวอยางเชน การบรรยาย  
เปนวิธีท่ีชวยใหถายทอดเนื้อหาไดเร็ว  แตผูเรียนอาจไมเกิดความเขาใจชัดเจน  โดยเฉพาะอยางยิ่งถา
สิ่งท่ีถายทอดเปนเรื่องของกระบวนการหรือทักษะ  จําเปนตองใชวิธีสอนโดยการสาธิตหรือทดลอง
เขาชวย  หรือถาตองการใหผูเรียนไดรับความรูและความคิดท่ีหลากหลายในแงมุมตางๆ ท่ีกวางข้ึน  
ก็ควรใชวิธีสอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอยหากตองการใหระดับการเรียนรูนั้นไปถึงข้ันการนําไปใช
วิเคราะห  และสังเคราะห  ซ่ึงเปนการเรียนรู ข้ันสูง  วิธีการตางๆ ท่ีกลาวมาอาจไมเพียงพอ  
จําเปนตองใชวิธีอ่ืนๆ  เพ่ิมเติม  เชน  การใชกรณีตัวอยาง  เปนตน  หากผูสอนตองการจะใหการ
เรียนรูนั้น  เปนการเรียนรูท่ีไปปรับเปลี่ยนความรูสึก  และเจตคติของผูเรียน  วิธีสอนโดยใชบทบาท
สมมติ  หรือสถานการณจําลอง  อาจเขามาชวยได  ดังนั้นการท่ีผูสอนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
วิธีสอน  ยิ่งมากเทาไรก็จะยิ่งชวยใหมีทางเลือกมากข้ึนเทานั้น  หากผูสอนมีการเลือกและใชวิธีสอนท่ี
หลากหลาย  นอกจากจะชวยใหการสอนบรรลุผลไดมากข้ึนแลว  ยังชวยใหผูเรียนไมเกิดความเบื่อ
หนายในการเรียนรูท่ีตองจําเจดวยวิธีการท่ีจํากัด การใชวิธีสอนท่ีหลากหลายจะชวยใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรนในการเรียนรูอยูเสมอ   

วิธีสอนเปนกระบวนการหรือข้ันตอนในการดําเนินการสอน  วิธีสอนแบบใดแบบหนึ่งก็คือ
ข้ันตอนในการดําเนินการสอน ซ่ึงมีองคประกอบและข้ันตอนสําคัญอันเปนลักษณะเดนท่ีขาดไมได
ของวิธีนั้น  ผูสอนจึงควรศึกษาใหเขาใจลักษณะเดนหรือแกนสําคัญของวิธีสอนแตละวิธี  เพ่ือชวยให
สามารถใชวิธีแตละวิธีไดอยางเหมาะสมกับจุดมุงหมายของวิธีนั้น ๆ นอกจากนั้นวิธีสอนบางวิธียังมี
ชื่อเปนไดท้ังวิธีสอนและรูปแบบการสอน  ผูสอนจึงจําเปนตองเขาใจองคประกอบสําคัญของวิธีสอน
และรูปแบบการสอนอยางชัดเจน  เพ่ือจะไดสามารถวิเคราะหและจําแนกความแตกตางได  วิธีสอน
มีใหเลือกอยางหลากหลาย  ครูผูสอนจึงควรเลือกใชใหเหมาะสมกับบทเรียนและจุดมุงหมาย  การใช
วิธีสอนหลากหลายวิธี  นอกจากจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแลว  ยังสามารถชวย
ใหบทเรียนมีความนาสนใจเพ่ิมข้ึน และจูงใจผูเรียนใหสนใจเรียนรูเพ่ิมข้ึนดวย 
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สิทธิในการกําหนดการตัดสินใจตนเองของชุมชนทองถิ่น: มโนทัศนและกรณีศึกษา
กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานกรูด-บางสะพาน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
Community’s Right to Self Determination: The Concept and 

Case of Ban Grut - Bangsaphan Environment and Natural 
Resource Conservation Group, Prachuap Khiri Khan Province 

 
ภิรัชญา วีระสุโข∗   

 
บทคัดยอ 

 สิทธิในการกําหนดการตัดสินใจตนเองของชุมชนเปนสิทธิของประชาชนท่ีจะมีเสรีภาพใน
การกําหนดสถานะทางการเมืองของตนเอง และมีเสรีภาพท่ีจะติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของตนเองได โดยนัยนี้ สิทธิดังกลาวถือวาเปนสิทธิทางกฎหมายและกําหนดไวใน
กฎหมายระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม หลักการเก่ียวกับสิทธิในการกําหนดการตัดสินใจตนเองของ
ชุมชนไมไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ไวโดย
ชัดแจง การศึกษาวิจัยกรณีกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานกรูด-บางสะพาน 
(กลุมอนุรักษฯ บานกรูด-บางสะพาน) จะทําใหเห็นถึงขอสนับสนุนเชิงประจักษเก่ียวกับสิทธิในการ
กําหนดการตัดสินใจตนเองของชุมชน โดยสามารถสรุปไดวาสิทธิในการกําหนดการตัดสินใจตนเอง           
มีความสัมพันธเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับแนวคิดสิทธิทางธรรมชาติ ซ่ึงดํารงอยูในสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญโดยไมตองบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร  ความเขมแข็งและการพ่ึงพิงตนเองของชุมชน
คือปจจัยความสําเร็จท่ีประชาชนในทองถ่ินสามารถใชสิทธิในการกําหนดการตัดสินใจของตนเองได   
 
คําสําคัญ :  สิทธิในการกําหนดการตัดสินใจตนเอง กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม              
               บานกรูด-บางสะพาน 
 

ABSTRACT 
   Community’s right to self-determination is the right of people to freely 
determine their political status and freely pursue their economic, social and 
cultural development. In this regard, it is considered as a legal right and contained 
in international law. However, the principle of community’s right to self-

                                           
                             ∗นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
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determination has not been expressly prescribed in Constitution of the kingdom of 
Thailand, B.E. 2540 (1997) and 2550 (2007). The case study of Ban Grut - 
Bangsaphan environment and natural resource conservation group (Ban Grut - 
Bangsaphan conservation group) was conducted to provide empirical support for 
community’s right to self-determination.  It can be concluded that right to self-
determination was closely linked with the idea of natural rights, which claim 
existence of unwritten constitutional rights. The community strength and self-
reliance are success factor which local people can exercise their right to 
determination.  
   
Keywords:  Right to self-determination, Ban Grut - Bangsaphan environment and   
                 natural resource conservation group  
 
๑. บทนํา 
             สิทธิในการกําหนดการตัดสินใจตนเอง (right to self-determination) บัญญัติไวใน
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights 1966)  มาตรา ๑ 
   ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการกําหนดการตัดสินใจตนเอง โดยอาศัยสิทธิเชนวานั้น พวก  
   เขามีอิสระในการกําหนดสถานะทางการเมือง และมีอิสระในการดําเนินการพัฒนาทาง    
             เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม   
             คําวา “ประชาชน” มีความหมายไมแตกตางจากคําวา “ชุมชน” ตามมุมมองของ        
นักกฎหมายระหวางประเทศ อยางเชน Ian Brownlie  คําวา “ชุมชน Community” ต้ังบนฐาน
ทางความคิดทํานองเดียวกันกับ “ชนชาติ (nationalities)” “ประชาชน (peoples)”  “ชนกลุม
นอย (minorities)” และ “ชนพ้ืนเมือง (indigenous populations)”๑  โดยในปฏิญญา
สหประชาชาติวาดวยสิทธิของชนพ้ืนเมือง (United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples) ไดบัญญัติมาตรฐานข้ันตํ่าเก่ียวกับสิทธิประชาชนพ้ืนเมืองเอาไวดวยเชนกัน 
โดยเฉพาะในสวนท่ีเ ก่ียวกับการอนุ รักษ  สงวนรักษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินของตน  
สาระสําคัญของสิทธิประชาชนพ้ืนเมืองคือสิทธิความเทาเทียมกันโดยปราศจากการแบงแยกทุกกรณี
ไมวาจะเปนเชื้อชาติ ศาสนาหรือวัฒนธรรม ท้ังนี้ ประชาชนพ้ืนเมืองสามารถใชสิทธิบนพ้ืนฐานแหง

                                           
        ๑Ian Brownlie, “The Right of Peoples in Modern International Law”, The Rights of 
Peoples, ed. James Crawford  (Oxford: Clarendon Press, 1988), p. 5 อางใน กิตติศักดิ์ ปรกติ, สิทธิของ
บุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชน, (กรุงเทพมหานคร:  สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๐),  หนา ๕๓.  
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แหลงกําเนิดหรืออัตลักษณของตนเองไดตามมาตรา ๒๒  ท่ีสําคัญคือการมีสิทธิในการกําหนดการ
ตัดสินใจตนเองในเรื่องท่ีเก่ียวกับสถานะทางการเมือง และสามารถท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของทองถ่ินตนเองได ตามมาตรา ๓๓  รวมถึงการใชสิทธิการกําหนดการตัดสินใจตนเอง
ดวยการปกครองตนเองโดยอิสระในเรื่องท่ีเก่ียวกับชุมชนทองถ่ินตนเองตามมาตรา ๔๔ ซ่ึงสะทอนให
เห็นถึงสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง สิทธิดังกลาวมานี้ เปนการสงวนรักษาเสรีภาพข้ัน
พ้ืนฐานในการตัดสินใจใหกับประชาชนพ้ืนเมืองเพ่ือท่ีจะไดมีสิทธิในการธํารงอัตลักษณทาง
วัฒนธรรม และบริหารจัดการสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในพ้ืนท่ีของตนใหเขมแข็ง รวมถึงระบบ
กฎหมาย กฎ ระเบียบภายในท่ีชุมชนถือปฏิบัติ รวมถึงการมีสิทธิในการเขาไปมีสวนรวมอยางเสรี
ในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมไดอีกดวย๕  
    สิทธิในการกําหนดการตัดสินใจตนเองท่ีเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน กําหนดไวในมาตรา 
๒๖๖  ซ่ึงใหอํานาจการตัดสินใจเหนือแหลงทรัพยากรของตน  โดยประชาชนพ้ืนเมืองมีสิทธิท่ีจะเปน
เจาของ พัฒนา ควบคุม และใชประโยชนท่ีดินและอาณาเขตของตน รวมถึงสิ่งแวดลอมท้ังหมด 
ไดแก อากาศ น้ํา ทะเลชายฝง  สัตวและพืช  ในทองถ่ิน และแหลงทรัพยากรอ่ืน ๆ ซ่ึงพวกเขาเปน
เจาของตามประเพณีดั้งเดิม หรือมิฉะนั้นก็มีสิทธิครอบครองหรือใชสอยประโยชนจากชุมชนทองถ่ิน  
ของตนได  ในท่ีนี้ เปนการยอมรับความเปนเจาของโดยกลุมทางสังคม จากขอความท่ีกําหนดวา 
“ประชาชนมีสิทธิในตนเอง” (peoples have the right to own) และสิทธิท่ีสําคัญของมาตรา ๒๖  
(๓) คือหนาท่ีท่ีมีตอรัฐในการปองกันการรุกล้ําหรือลวงละเมิดสิทธิดังกลาว โดยมาตรา  ๒๗๗   จะ
เปนบทบัญญัติท่ีสงเสริมการเยียวยาในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิของประชาชนพ้ืนเมืองในมาตรา  ๒๖ 
กลาวคือประชาชนพ้ืนเมืองมีสิทธิท่ีจะไดรับการพ้ืนฟูคืนสูสภาพเดิมในท่ีดิน อาณาเขต และ
ทรัพยากรท่ีพวกเขาเปนเจาของด้ังเดิม หรือมิฉะน้ันก็ไดรับการครอบครอง หรือใชสอยซ่ึงไดถูกใช
หรือถูกทําลายไปโดยปราศจากความยินยอม  ซ่ึงพวกเขามีสิทธิที่จะไดรับการชดเชยอยางเปนธรรม
และยุติธรรม เวนแตเปนท่ีตกลงกันโดยกลุมประชาชนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้  การชดเชยนั้นจะตองทําให
ดินแดน อาณาเขต และแหลงทรัพยากรมีความเทาเทียมกันในคุณภาพ ขนาดและสถานภาพทาง

                                           
        ๒United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 1966, United Nation 
Human Right Office of the High Commissioner, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx [เขาถึงเมื่อ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗]. 
        ๓Ibid. 
        ๔Ibid. 
        ๕Norchi, Charles H, “Indigenous knowledge as intellectual property”, Policy Sciences, vol. 
33 No.3-4 (2000) : 167.  
        ๖United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 1966, United Nation 
Human Right Office of the High Commissioner, [ออนไลน]. 
        ๗Ibid.   



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑  มกราคม - เมษายน ๒๕๕๙260

 
 

กฎหมาย๘ เม่ือพิจารณาบทบัญญัติท่ียกมากลาวขางตนจะเห็นไดวาเปนการใหสิทธิในการ
กําหนดการตัดสินใจตนเองแกประชาชนพ้ืนเมืองในการรับความคุมครองเพ่ือสามารถใชประโยชน 
และอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินภายในชุมชนของตนเองได  
   แมวาปฏิญญาดังกลาวจะรับรองใหประชาชนพ้ืนเมืองมีสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานในเขต
ทองถ่ินของตน แตสถานการณยอมแตกตางกันตามภูมิศาสตรของแตละพ้ืนท่ีและแตกตางกันภายใน
แตละประเทศ ซ่ึงจะตองนํามาพิจารณาในระหวางการนํากฎหมายมาปรับใช  เน่ืองจากหลักเกณฑ
หนึ่งอาจจะไมเหมาะสมกับทุกสถานการณ สิทธิของประชาชนพื้นเมืองซ่ึงถูกอธิบายไวโดยละเอียด
ในปฏิญญาจะตองแปลงไปสูนโยบายท่ีนําไปใชในสถานการณท่ีมีการดํารงชีวิตอยูจริงโดยข้ึนอยูกับ 
สถาบัน ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและอัตลักษณของประชาชนพ้ืนเมืองท่ีมีสวนไดสวนเสีย ท้ังนี้ 
ประชาชนพ้ืนเมืองจะตองสามารถมองเห็นและรูสึกถึงความแตกตางท่ีสิทธิและหลักการเหลานี้    
จะมาทําใหพวกเขาสามารถดํารงชีวิตประจําวันอยูได๙ โดยปกติสุข เชนนี้แลว จึงจะเปนสิ่งชี้วัดไดวา
กฎหมายท่ีรับรองสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเองของประชาชนพ้ืนเมืองในการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินนั้นมีประสิทธิภาพ 
             เม่ือยอนกลับมาพิจารณากฎหมายไทยในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ (รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐) หมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ สวนท่ี ๓ แนวนโยบายดาน
การบริหารราชการแผนดิน มาตรา ๗๘ (๓) กําหนดวา          
    กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของ  
    ทองถ่ินไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินการตาม   
    แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและ   
    สาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศในทองถ่ิน ใหท่ัวถึงและเทาเทียม
    กันท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    ขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น 
และมาตรา ๒๘๑ วรรคสอง กําหนดวา “ทองถ่ินใดมีลักษณะท่ีจะปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิ
จัดต้ังเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 
             เม่ือพิจารณาสองมาตราดังกลาวตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีไดมีการประกาศยกเลิก
ไปแลว  พิจารณาไดวาสิทธิในการกําหนดการตัดสินใจตนเองไมไดกําหนดไวอยางชัดเจนท่ีจะรับรอง
ใหประชาชนในชุมชนมีสิทธิดังกลาว แตเปนการมุงเนนการใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงปรากฏวาในความเปนจริงการใชสิทธิหรืออํานาจดังกลาวระหวางประชาชนในชุมชนกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจจะขัดแยงหรือสวนทางกันก็ได ดังปรากฏตัวอยางใหเห็นจากกรณีศึกษา

                                           
       ๘Norchi, Charles H, Policy Sciences, 167.  
       ๙Minde, Henry  Gaski, Harald  Jentoft, Svein and Midre, Georges,  Indigenous People:  
Self-determination Knowledge Indigeneity, (Delft,  Netherlands : Eburon Academic Pub, 
2008), p. 1.  
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กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานกรูด-บางสะพาน (กลุมอนุรักษฯ บานกรูด-   
บางสะพาน)  ท่ีจะกลาวถึงในสวนของเนื้อหา ซ่ึงเปนกรณีท่ีชาวบานในชุมชนเคลื่อนไหวตอสูคัดคาน
โครงการโรงไฟฟาหินกรูด โครงการโรงถลุงเหล็กและโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยโครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากรัฐ แตเปนโครงการท่ีมี
ผลกระทบอยางรายแรงตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชาวบานจึงไดรวมตัวกันเปนกลุม
อนุรักษฯ บานกรูด-บางสะพานโดยปราศจากความชวยเหลือจากองคกรสวนทองถ่ิน ในทางตรงขาม
องคกรสวนทองถ่ินกลับขานรับนโยบายดังกลาว ซ่ึงทําใหเกิดความขัดแยงในพ้ืนท่ีเปนระยะเวลา
ยาวนานในชวง พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๖ (โครงการโรงไฟฟาหินกรูด) และในชวง พ.ศ. ๒๕๔๘ – 
๒๕๕๕ (โครงการโรงถลุงเหล็กและโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน) การเคลื่อนไหวของ
กลุมอนุรักษฯ บานกรูด-บางสะพานสะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนเก่ียวกับสิทธิในการกําหนดการ
ตัดสินใจตนเองของชุมชน ซ่ึงไมมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญอยางชัดแจง แตชาวบานสามารถเขา
ไปมีสวนรวมในการใชสิทธิดังกลาวไดเนื่องจากความเขมแข็งของชุมชนและการใชกฎหมายเปน
เครื่องมือในการโตตอบรัฐและกลุมทุน 
 
๒. การปรากฏตัวของโครงการโรงไฟฟาหินกรูดในชุมชนบานกรูด     

    โครงการโรงไฟฟาหินกรูดเปนโครงการของรัฐ  ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันในนาม “โครงการพัฒนา”  
ท่ีมาจากการท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีวาดวยเรื่อง
แนวนโยบายในการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนในรูปของ Independent Power Purchase 
(IPP) โดยกําหนดเปนนโยบายใหโครงการผลิตไฟฟาท่ีขายไฟฟาใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ตามประกาศรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนไดรับสิทธิประโยชนในการ
สงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามท่ีระบุในประกาศคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนท่ี ๑/๒๕๓๖ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑการสงเสริมการลงทุน๑๐  นอกจากการกําหนด
รูปแบบของการรับซ้ือพรอมท้ังการใหสิทธิประโยชนแกผูลงทุนในการผลิตไฟฟาเอกชนแลวยังมีการ
กําหนดสัดสวนและการซ้ือขายไฟฟาไวดวย กลาวคือกําหนดสัดสวนและโครงการในแผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟาระยะยาวท่ีจะเริ่มดําเนินการกอสรางในชวงป พ.ศ. ๒๕๓๘–๒๕๔๔ ท่ีจะใหเอกชน
ลงทุนและดําเนินการในรูปของ IPP และขายไฟฟาใหแก กฟผ. และดําเนินการออกประกาศเชิญ
ชวนเอกชนลงทุนในโครงการโรงไฟฟา๑๑ ซ่ึงในเวลาตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการโรงไฟฟา

                                           
        ๑๐หนังสือของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติถึงนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๓๗   
เรื่องมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๓๗.  
        ๑๑คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ, แนวนโยบายในการรับซ้ือไฟฟาผูจากผลิตไฟฟาเอกชนในรูป
ของ Independent Power Purchase (IPP), (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ, 
พฤษภาคม ๒๕๓๗). 
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หินกรูดเม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติซ่ึงมี
นโยบายในการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนในรูปของ IPP๑๒ ดังกลาว                 

 บริษัทเอกชนรายหนึ่งไดรับการคัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือก
ขอเสนอจากผูผลิตไฟฟาเอกชน จํานวน ๗ ราย เพ่ือมาดําเนินการโครงการโรงไฟฟาถานหินท่ีมีกําลัง
การผลิต ๑,๔๐๐ เมกกะวัตต มีวงเงินลงทุนประมาณ ๕๐,๐๐๐ ลานบาท และมีพ้ืนท่ี ๑,๒๐๐ ไร 
อยูในบริเวณบานโคกตาหอม หมูท่ี ๙ ตําบลธงชัย อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ   โดย
ไดลงนามสัญญาภายหลังการตรวจสอบรับรองสัญญาจากสํานักงานอัยการสูงสุด เม่ือวันท่ี ๓๐  
มิถุนายน ๒๕๔๐  
 
๓. องคกรปกครองสวนทองถ่ินขานรับนโยบายรัฐ 
             นอกจากโครงการโรงไฟฟาหินกรูดจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐและหนวยงานรัฐ
สวนกลางแลว หนวยงานทองถ่ินภายในชุมชนบานกรูดก็ยังขานรับนโยบายนี้ดวยเชนกัน  กลาวคือ
เม่ือวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๔๐ องคการบริหารสวนตําบลธงชัย (อบต. ธงชัย) มีมติเห็นชอบให
บริษัทเอกชนสรางโรงงานไฟฟาหินกรูด ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งท่ี ๗/๒๕๔๐  เรื่องการ
อนุญาตต้ังโรงงานผลิตกระแสไฟฟา โดยตามขอเท็จจริงไมไดมีการชี้แจงใหประชาชนในพ้ืนท่ี
รับทราบกอนการมีมติเห็นชอบแตอยางใด ท้ังนี้ แมวารัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดกําหนดไวใน
มาตรา ๗๘๑๓  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจในการจัดการตนเองแลวก็ตาม แต อบต. 
ธงชัย ในขณะนั้นยังคงปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีรัฐและหนวยงานรัฐสวนกลางกําหนด
ไว โดย อบต. ธงชัย มีหนังสือถึงอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรี ขันธ เรื่องการอนุญาตต้ัง
โรงงานผลิตกระแสไฟฟา ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการขานรับนโยบายของรัฐ 
            อบต. ธงชัย ไดคํานึงถึงนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจใน  
            ภูมิภาคเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึนและสรางความเจริญใหกับทองถ่ิน แต  
            อบต. ธงชัยก็ไดคํานึงถึงปญหาสภาวะแวดลอมท่ีจะเกิดข้ึนดวย และไดรับคําชี้แจงพรอม              
            กับความรวมมือจากทางบริษัทฯ ในการปองกันปญหาเปนอยางดี ท่ีประชุมสภา อบต.   
            ธงชัย ไดนําขอคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ินและขอมูลของทางบริษัทฯ มาประกอบการ  
            พิจารณาโดยตรึกตรองอยางถ่ีถวนและใชวิจารณญาณในการตัดสินใจแลวในท่ีประชุมสภา 
            อบต. ธงชัย จึงมีมติใหความเห็นชอบในการประชุมสภา อบต. ธงชัย สมัยวิสามัญครั้งท่ี 
   

                                           
        ๑๒หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร ๑๒๐๖/๕๕๐๓  ลงวันท่ี ๗ 
มิถุนายน ๒๕๓๗. 
        ๑๓รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๔๐, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 
[ออนไลน], แหลงท่ีมา :  http://web.krisdika.go.th/data/law/law1/%c306/%c306-10-2540-a0001.pdf  
[เขาถึงเมื่อ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗].                                        
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           ๗/๒๕๔๐ เม่ือวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๔๐๑๔ 
           หนังสือดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการขานรับนโยบายของรัฐ และทําใหชาวบานกลุมอนุรักษฯ 
บานกรูดเห็นวา อบต. ธงชัย ใหขอมูลกับอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธไมตรงกับความเปน
จริง กลาวคือ อบต. ธงชัย ไมไดแจงขอมูลขาวสารโครงการโรงไฟฟาหินกรูดใหประชาชนในพ้ืนท่ี
รับทราบมากอน  ขณะเดียวกันโครงการโรงไฟฟาหินกรูดก็ไดมีการจัดต้ังสํานักงานประสานโครงการ
ดําเนินงานชุมชนสัมพันธอยางตอเนื่อง มีการประชาสัมพันธในรูปแบบนิทรรศการใหผูเก่ียวของและ
ผูสนใจเยี่ยมชมดูงาน และหนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ีท่ีมีการเคาะประตูบานเพ่ือแจกแผนพับให
ความรูเก่ียวกับโรงไฟฟาถานหิน ตลอดจนจัดเวทีแนะนําโครงการและเผยแพรความรูเก่ียวกับ
โรงไฟฟาถานหิน รวมถึงการลงขาวประชาสัมพันธทางหนังสือพิมพทองถ่ินบอยครั้งเพ่ือนําเสนอ
แนวคิดเก่ียวกับโรงไฟฟาถานหินและรายงานความคืบหนาเก่ียวกับแผนการดําเนินการกอสราง   
 หวีด ขาวพวง ชาวบานกลุมอนุรักษฯ บานกรูด  เคยเปนสมาชิก อบต. ธงชัยมากอน เขา
เลาวา “เขารวมกระบวนการตอสูต้ังแตมีการไฮดปารคหลังสถานีรถไฟครั้งแรก ๆ เลย เราชวยทุก
อยางท่ีทําได ชวยเรื่องขนคนข้ึนรถ แมวาจะมีหมวกสมาชิก อบต. เราก็ยังเคลื่อนไหวกับชาวบาน
ตามปกติ กฎหมาย อบต. ระบุวา ‘อบต. ตองสนับสนุนและพัฒนาชุมชน’ กฎหมาย อบต. ออกป 
๔๐ รองรับรัฐธรรมนูญ”๑๕ โดยเม่ือพิจารณากฎหมายเก่ียวกับ อบต. พบวา  เทศบาล และ อบต.     
มีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง
โดยการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน และการจัดการ การบํารุงรักษา และ
การใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการผังเมือง๑๖   ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ จากคําพูดของหวีดประกอบกับการอางอิงกฎหมายท่ีเก่ียวของแสดงใหเห็นวา
บทบัญญัติกฎหมายไดรับรองอํานาจหนาท่ีของ อบต. ใหสงเสริมประชาชนในชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน การจัดการบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจน
การผังเมือง ปญหาจึงไมไดอยูท่ีกฎหมาย แตอยูท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีในการใชกฎหมาย กลาวคือวิธีคิด
ของหวีดแตกตางจากอดีตแกนนํากลุมอนุรักษฯ บานกรูดท่ีผันตนเองไปเปนผูนําทองถ่ิน ซ่ึงมองวา
เม่ือเปนเจาหนาท่ีของรัฐจะตองรับนโยบายของรัฐมาดําเนินการ ไมสามารถท่ีจะเปนฝายตรงขามกับ
รัฐได  ตามความหมายนี้ นักการเมืองทองถ่ินสามารถท่ีจะละเลยเพิกเฉยตอกฎหมายท่ีกําหนด
อํานาจหนาท่ีของตนเองใหพัฒนาทองถ่ินรวมกับชุมชน และเลือกยืนอยูขางรัฐท่ีจะเขามาพัฒนา
                                           
       ๑๔หนังสือองคการบริหารสวนตําบลธงชัย ท่ี ปธ ๗๓๘๐๑/๙๕ ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๐ เรียน
อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่องการอนุญาตตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟา. 
       ๑๕สัมภาษณ หวีด ขาวพวง, อาชีพเกษตรกร,  ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖.  
        ๑๖พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, [ออนไลน], แหลงท่ีมา :   
http://web.krisdika.go.th/data/law/law1/%c306/%c306-10-2540-a0001.pdf[เขาถึงเมื่อ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๕๗].                                        
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ทองถ่ินในแบบท่ีรัฐตองการโดยไมฟงเสียงสวนใหญของประชาชนในพ้ืนท่ี  ท้ังนี้ สําหรับหวีดแลว 
เขาเปน อบต. เพ่ือจะเปนตัวแทนของชาวบานและเปนกระบอกเสียงใหกับชุมชนบานกรูดโดยทํา
หนาท่ีปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถ่ินบานเขา แมวาเขาจะเปนแกะดําใน
กลุมสมาชิก อบต. ซ่ึงสวนใหญเกือบท้ังหมดเห็นดวยกับโครงการโรงไฟฟาหินกรูด แตมีเขาเพียงคน
เดียวท่ีคัดคานโครงการ เขาก็หาไดหวาดหวั่นไม และไปรวมชุมนุมประทวงและยื่นขอเรียกรองใน
นามกลุมอนุรักษฯ บานกรูดทุกครั้งตามปกติ   
   
๔. การเคล่ือนไหวคัดคานและตรวจสอบโครงการพัฒนาของชาวบานกลุมอนุรักษฯ บาน

กรูด-บางสะพาน 
   ชาวบานกลุมอนุรักษฯ บานกรูด-บางสะพานไดประสบปญหาการไมไดรับรูขอมูลขาวสาร

ของทางราชการเชนนี้ซํ้าแลวซํ้าเลา ตลอดระยะเวลาการตอสูคัดคานโครงการโรงไฟฟาหินกรูดอยาง
ตอเนื่องต้ังแต พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๖ ชาวบานตองขวนขวายหาขอมูลขาวสารดวยตนเองจากการ
ทําหนังสือสอบถามไปยังหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของ เดินทางไปยื่นขอเรียกรองท่ีหนวยงานรัฐหลายแหง 
ตรวจสอบหนังสืออนุญาตการกอสรางโรงไฟฟาหินกรูดท่ีออกโดยหนวยงานท่ีมีอํานาจ  ตรวจสอบ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment) หรือเรียกคํา
ยอวา รายงาน EIA ซ่ึงพบวาไมตรงกับความเปนจริงในพ้ืนท่ี เชน รายงาน EIA ระบุในทะเลบริเวณท่ี
จะสรางทาเรือน้ําลึกมีแตกองหิน ท้ังท่ีชาวบานยืนยันวามีปะการัง จึงมีการเชิญผูเชี่ยวชาญทางทะเล
มายืนยันขอเท็จจริงและพบวาเปนความจริงดังท่ีชาวบานกลาวมา นอกจากนี้ ชาวบานกลุมอนุรักษฯ 
บานกรูด-บางสะพานยังไดตรวจสอบท่ีดินท่ีบริษัทเอกชนเจาของโครงการโรงไฟฟาถือครอง โดย
พบวาท่ีดินบางสวนของเอกชนเปนท่ีดินสาธารณะ  ชาวบานกลุมอนุรักษฯ บานกรูดไดนําเรื่อง
ตรวจสอบทุจริตท่ีดินสาธารณะของโครงการโรงไฟฟาหินกรูดยื่นใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และอยูในระหวางการตรวจสอบของ ป.ป.ช.  ซ่ึงยังไมทันได
มีขอสรุป ปรากฏวาคณะรัฐมนตรีมีมติใหยกเลิกการกอสรางโรงไฟฟาหินกรูดบอนอก-บานกรูด เม่ือ
วันท่ี  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖ อยางไรก็ดี ในเวลาไมชานาน  ป.ป.ช. ก็ไดชี้มูลใหบริษัทเอกชน
อดีตเจาของโรงไฟฟาบานกรูดคืนท่ีดินสาธารณะชายทะเลใหชาวบานตําบลธงชัย  อําเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงปรากฏเปนขาวในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒๑๗   

 หลังโครงการโรงไฟฟาหินกรูด ชาวบานกลุมอนุรักษฯ บานกรูด-บางสะพานไดตอสูคัดคาน
โครงการโรงถลุงเหล็กและนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพานอีกครั้งในชวง พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๕ 
ซ่ึงการเคลื่อนไหวของชาวบานก็ไมแตกตางจากโครงการโรงไฟฟาหินกรูดคือการรวมกันตรวจสอบ
                                           
 ๑๗ป.ป.ช.สั่ ง โรงไฟฟา คืนหาดบานกรูด , ขาวสดรายวัน,  [ออนไลน ], แหลง ท่ีมา : 
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd0 1 ERXdPVEV4TVRFMU1nPT0 [๑ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒].  
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การอางเอกสารสิทธิในท่ีดินของบริษัทเอกชนเพ่ือจะดําเนินโครงการดังกลาว เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณ
โครงการกอสรางโรงถลุงเหล็กเปนปาพรุ ปาชายเลน และท่ีดินสาธารณะ ชาวบานจึงมีขอสงสัยวา
บริษัทเอกชนไดเอกสารสิทธิมาโดยถูกตองชอบธรรมหรือไม พวกเขาจึงไดเดินทางไปยื่นหนังสือกับ
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเพ่ือใหทําการตรวจสอบแนวเขต และในเดือนตุลาคม 
๒๕๔๙ จากการตรวจสอบขอเท็จจริงของเจาหนาท่ีจากสถานีทรัพยากรปาชายเลนท่ี ๘ สรุปวา
นาจะมีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวไมเขาหลักเกณฑท่ีจะออกเอกสาร
สิทธิได หัวหนาสถานีจึงแนะนําใหชาวบานไปยื่นหนังสือตอ นายก  อบต.  แมรําพึงและท่ีดินสวน
แยกบางสะพานตอไป  ซ่ึงชาวบานก็ไดเดินทางไปยื่นหนังสือกับนายก อบต. ท่ีดินสวนแยกบาง
สะพาน นายอําเภอบางสะพาน ท่ีดินจังหวัด และผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือให
ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิในท่ีดินสาธารณะ และคัดคานการบุกรุกแผวถางปาพรุ ปาจาก ปา
เสม็ด ในเขตหมู ๑ และหมู ๗ ของตําบลแมรําพึง นอกจากนี้ พวกเขายังไดเดินทางไปยื่นหนังสือตอ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรณีท่ีมีการบุกรุกแผวถางท่ีดินปาพรุ ปาเสม็ด ปาจาก  โดยมี
การทําจดหมายเรงรัดอยางตอเนื่องเพ่ือใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติลงพ้ืนท่ีกอนเกิด
เหตุการณรุนแรง ในความเปนจริง ชาวบานกลุมอนุรักษฯ นี้มีการเคลื่อนไหวตอสูในหลายประเด็น 
เชน การตรวจสอบรายงาน EIA การคัดคานประชาพิจารณของรัฐที่จัดข้ึนโดยมิใหประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสวนรวมอยางแทจริง ซ่ึงทุกประเด็นท่ีชาวบานยกข้ึนมาโตตอบหนวยงานรัฐและบริษัทเอกชน ทํา
ใหหนวยงานรัฐท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการกอสรางนิคมอุตสาหกรรมคือการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย (กนอ.) ประกาศยกเลิกโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหล็กในอําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 
๕. การมีสวนรวมในแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือกําหนดการตัดสินใจตนเองในชุมชน 
             การเคลื่อนไหวคัดคานโครงการพัฒนาของรัฐโดยการตรวจสอบความไมชอบดวย
กฎหมายในข้ันตอนการดําเนินการตาง ๆ และการทุจริตในการออกเอกสารสิทธิท่ีดินสาธารณะเปน
การตอสูโตตอบหนวยงานรัฐและบริษัทเอกชนเจาของโครงการ ซ่ึงสะทอนถึงจุดแข็งของชาวบาน
กลุมอนุรักษฯ บานกรูด-บางสะพานท่ีทําใหหนวยงานรัฐตองหันกลับมาทบทวนนโยบายสาธารณะ 
และประกาศยกเลิกการกอสรางโครงการพัฒนาท่ีมุงเนนโครงสรางพ้ืนฐาน (โรงไฟฟา) และ
ภาคอุตสาหกรรม (โรงถลุงเหล็ก)  ซ่ึงมีแนวโนมจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอวิถีชีวิตชาวบานใน
ชุมชนไมแตกตางไปจากตัวอยางชุมชนท่ีมีปญหาฟองรองหนวยงานรัฐและ/หรือบริษัทเอกชน
เจาของโครงการพัฒนาเปนเวลาตอเนื่องยาวนานนับสิบป เชน กรณีชุมชนแมเมาะ และชุมชนมาบ
ตาพุด  ซ่ึงชาวบานหลายคนเจ็บปวยลมตายเปนจํานวนมาก นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวดังกลาว
มาแลวในขอ ๔  ชาวบานกลุมอนุรักษฯ บานกรูด-บางสะพานไดมองการณไกลเก่ียวกับแผนพัฒนา
จังหวัดเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรในพ้ืนท่ีท่ีมุงเนนการพัฒนาบนฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
ไดแก ประมง เกษตร และการทองเท่ียว  จึงไดพยายามพาตนเองเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการ
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ตัดสินใจในการกําหนดชะตาชีวิตของประชาชนในชุมชน อันไดแก แผนพัฒนาจังหวัด และผังเมือง
รวมชุมชน               
            ในชวงเวลาท่ีผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมูลระหวางกลางป พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงตนป 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนชวงเหตุการณท่ีชาวบานกลุมอนุรักษฯ ในอําเภอบางสะพานกําลังตอสูคัดคาน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ในขณะเดียวกันเปนชวงเวลาแหงความสําเร็จในการมี
สวนรวมของกลุมอนุรักษฯ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธที่สามารถกําหนดแผนพัฒนาจังหวัดออกมา
ใหมใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนท่ีมุงเนนการประมงและเกษตรกรรม ตลอดจนการทองเท่ียวบน
พ้ืนฐานของสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรท่ีสวยงาม ซ่ึงถือวาเปนครั้งแรกของชาวบานท่ีมีสวนรวมใน
การกําหนดแผนพัฒนาจังหวัด  จากคําบอกเลาของจินตนา ทําใหทราบวาแผนพัฒนาจังหวัดมีการ
ปรับปรุงทุกสี่ปและท่ีผานมากอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประชาชนไมเคยมีสวนรวม      
   ทุกสี่ป ตองปรับยุทธศาสตรไวกอน เดิมมีแตเรื่องโครงการอุตสาหกรรมเหล็กบรรจุไว เรา
   จองรอไววาถึงกําหนดตองปรับ ก็ไปบอกผูวาใหเชิญชาวบานเขารวมมีการจางนักวิชาการ  
   ศึกษาแผน มีมหาวิทยาลัยมาศึกษา มีเปาหมายอะไรเปนสําคัญ เรามีพืชเกษตร สินคา  
   ประมง ดูธุรกิจพาณิชย ทองเท่ียว ถารวมรากหญาเอาของดีในพ้ืนท่ีใสในแผน สงตัวแทน  
   ชาวบานเขาไปหมด ใหจังหวัดแจงมาทางกลุมวิสัยทัศนใหเนนเรื่อง ชาวบานอยูไดดวย  
   ตนเองและสังคมแหงมิตรไมตรี๑๘                   
            โดยผลแหงความพยายามของชาวบานท่ีเขาไปมีสวนรวมในแผนพัฒนาจังหวัด ทําให
วิสัยทัศนในแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ปรับเปลี่ยนไป ดังตอไปนี้ 
            วิสัยทัศนเดิม 
            “เปนศูนยกลางการผลิต แปรรูปสับปะรดสงออกระดับโลก เปนแหลงผลิตมะพราวท่ีมี
คุณภาพ เปนเมืองทองเ ท่ียวสําหรับครอบครัวและสุขภาพ และอุตสาหกรรมเหล็กท่ีได
มาตรฐานสากล ประชาชน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทามกลางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี
ยั่งยืน” 
            วิสัยทัศน แผนพัฒนาจังหวัด ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖                   
   “เปนเมืองทองเท่ียวท่ีทรงคุณคา สับปะรด มะพราวท่ีหนึ่งของโลก สังคมแหงมิตร
ไมตรี”๑๙    
              วิสัยทัศนดังกลาวขางตนนี้เปนผลจากความรวมมือระหวางผูวาราชการจังหวัดกับ
ประชาชนท่ีไดรับโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ข้ึนมาใหม โดยไมมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็ก แตหันมาสนับสนุน

                                           
 ๑๘ สัมภาษณ จินตนา แกวขาว, แกนนํากลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานกรูด-         
บางสะพาน, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖. 
        ๑๙เอกสารการทบทวนแผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ปรับปรุงใหม). 
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การทองเท่ียวภาคการเกษตรและประมงเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินและชุมชนท่ีม่ันคงยั่งยืน และสราง
แนวทางสังคมแหงมิตรไมตรี 
             สําหรับแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุงใหม)  
ประกอบดวย ๕ พันธกิจ  ไดแก  
            ๑. พัฒนาใหเปนเมืองทองเท่ียวท่ีทรงคุณคาพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัด  
            ๒. ผลักดันใหมีขีดความสามารถในการแขงขันการผลิต การแปรรูป สับปะรด มะพราว 
และสินคาเกษตรสูตลาดโลก  
            ๓. เปนสังคมท่ีมีความม่ันคงและมีคุณภาพตามวิถีและภูมิปญญาไทย  
            ๔. สรางความสมดุลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
            ๕. สรางระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจอยางสรางสรรคพรอมรับประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก  
            จากขอมูลดังกลาวขางตนนี้ กลุมอนุรักษฯ บานกรูด-บางสะพานไดนํามาเปนเหตุผลสําคัญ
ประการหนึ่งในการเรียกรองให กนอ. ยกเลิกโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ซ่ึง
ประเด็นหลักท่ีชูใหเห็นคือการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กขัดแยงกับแผนพัฒนาจังหวัดตามยุทธศาสตร
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธท่ีตองการพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใน
จังหวัดมากกวาการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศท่ีไดประโยชนแกกลุมทุน 
หรือคนไมก่ีคนและไมก่ีตระกูล โดยยุทธศาสตรจังหวัดปจจุบัน เนน ๓ ยุทธศาสตร คือทองเท่ียว
อยางทรงคุณคา มะพราว สับปะรดท่ีหนึ่งของโลก และสังคมแหงมิตรไมตรี ประชาชนในพ้ืนท่ี     
บางสะพานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตร ซ่ึงเปนแหลงปลูกมะพราว สับประรด ขาว พืชเกษตร
อินทรีย ยางพารา ผักและผลไมหลายชนิด ดานประมง ในพ้ืนท่ีทะเลบางสะพาน บริเวณแหลม     
แมรําพึงเปนแหลงวางไขและเลี้ยงตัวออนของปลาทู เหตุผลท้ังหมดท่ีกลาวมานี้คือความชอบธรรมท่ี
ชาวบานแสดงใหสังคมยอมรับและใหหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของตองยอนกลับมาทบทวนโครงการ
พัฒนาท่ียัดเยียดใหกับชุมชนท่ีไมเหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กอยางยิ่ง   
             ความสําเร็จครั้งนี้มาจากกลุมอนุรักษเครือขายประจวบ รวมท้ังหมด ๘ กลุม โดย
วิสัยทัศนดังกลาวนี้ยังไมเปลี่ยนแปลงแตอยางใด มีผลนํามาใชในแผนพัฒนาจังหวัดฉบับปจจุบัน 
(พ.ศ. ๒๕๕๘) 
            การทองเท่ียวเชิงนิเวศนเปนหลักคิดของพ่ีนองประจวบท่ีมีความขัดแยงกันมาเม่ือสิบหา  
            สิบหกป และเราก็รูสึกวาทําไมเราไมจบความขัดแยงนี้ลง  ผูวาก่ีคนท่ีมา สี่ปก็ไป บางคนก็ 

ไมถึงสี่ป  ขาราชการท่ีมาบางคนก็มาเพ่ือเอาตําแหนงหรืออาจถูกคําสั่งยายมา หรืออาจ 
จะมาดวยความรูสึกภาคภูมิใจท่ีอยูนี่ แตท่ีสุด  ก็คือเปนคนมาจากท่ีอ่ืนแลวมากําหนด  
ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดประจวบ วันนี้เราคิดวาจากความขัดแยงสิบหาสิบหกปมา  
เนี่ย เปนไปไดไหม ท่ีเราจะมาคุยกันระหวางพ่ีนองแปดกลุม เครือขายสิ่งแวดลอม 
ประจวบจนนําไปสูการตอยอด นั่งรางยุทธศาสตรจังหวัดโดยรางรวมกันมาจากชุมชน  
เทศบาลองคการทองถ่ิน  อบต ระดมความคิดมาจากชั้นชุมชนวาเราอยากเห็นประจวบ 
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เปนอยางไร  แลวสงแนวคิดแตละชุมชนผานทางองคกรทองถ่ิน ผานแตละอําเภอเขามา 
ในสวนกลางของจังหวัด ประกอบกับจังหวัดก็ไปทําตามแบบแผนการศึกษายุทธศาสตร 
ไปวาจางนักวิชาการมหาวิทยาลัยตามท่ีกําหนดในรัฐธรรมนูญท่ีวาใหตองมีผลการศึกษา  
โดยสถาบันมหาวิทยาลัยเขามา แผนยุทธศาสตรจังหวัดของเราคือการทองเท่ียวท่ีนี่มีทะเล    
ตลอดสองรอยกวากิโลเมตรติดชายทะเลหมด ในความโชคดีตรงนี้คือทรัพยากร เม่ือมอง 
ยอดรายไดของคลังจังหวัดรายไดจากการเกษตรท่ีเรียกวาพืชเปลือกแข็ง มะพราว   
สับปะรด เปนพืชท่ีทําราคาทําเงินใหจังหวัดมากการโฆษณาวามีโรงงานและมีการสราง  
งานใหคนในพ้ืนท่ี บอกไดเลยวาถามาดูฐานรายได รายไดของกลุมอุตสาหกรรม ประมาณ   
๒ เปอรเซ็นตของท้ังหมดคาจางแรงงาน แตรายไดของพ่ีนองบางสะพาน ๖๐,๐๐๐ กวา 
คน ไดจากฐาน ทรัพยากรท่ีมีอยู มีภาคการเกษตร ภาคการประมง ภาคทองเท่ียวท่ีกําลัง 
เขามามากในปจจุบัน จนเปนเหตุใหทางจังหวัดมารับฟงขอมูลสวนนี้และปรับยุทธศาสตร 
แผนการพัฒนาจังหวัดใหม ซ่ึงมาจากขอมูลความจริงจากพ่ีนองท่ีเคลื่อนไหวและนําไปสู 
การปรับยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด ซ่ึงจะมีการใชตั้งแตมกราคม ๒๕๕๖  เปน 
ตนไป๒๐     

            ท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตนคือแนวคิดของชาวบานกลุมอนุรักษฯ บานกรูด-บางสะพาน ซ่ึงมี
เจตนารมณแนวแน ท่ีจะเปลี่ยนยุทธศาสตรจั งหวัดจากเดิมท่ีเคยกําหนดโดยรัฐ ท่ีมุ ง เนน
ภาคอุตสาหกรรมหนัก (โรงถลุงเหล็ก) มาเปนภาคเกษตรกรรมและประมงท่ีพ่ึงพิงอิงอาศัยฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถ่ินด้ังเดิม สิ่งท่ีพวกเขาใหความสําคัญไมใชโครงการพัฒนาใน
แบบท่ีรัฐยัดเยียดให แตเปนการพัฒนาแบบยั่งยืนท่ีพ่ึงพิงตนเองได จึงเปนการประกาศจุดยืนใหรัฐ
เห็นวาชาวบานในชุมชนท่ีเขมแข็งมีเจตจํานงแนวแนท่ีจะเปนผูกําหนดการตัดสินใจวิถีชีวิตในชุมชน
ดวยตนเอง  
 
๖. สรุป 
 จากงานวิจัยกรณีศึกษากลุมอนุรักษฯ บานกรูด-บางสะพาน ในชวงระยะเวลา พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๘ ผูวิจัยมีขอคนพบหลายประการ สําหรับบทความนี้ ผูวิจัยมีเจตนารมณท่ีจะให
ความสําคัญกับแนวคิดสิทธิในการกําหนดการตัดสินใจตนเองของชุมชน ซ่ึงในความเปนจริงมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับแนวคิดสิทธิทางธรรมชาติ โดยมีความหมายวาสิทธินี้เปนสิทธิ
ด้ังเดิมท่ีประชาชนในชุมชนมีอยูแลว ไมจําเปนตองรับรองเปนลายลักษณอักษรในรัฐธรรมนูญ 
อยางไรก็ดี เนื่องดวยปญหาความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนในประเด็นเก่ียวกับการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติยังคงปรากฏใหเห็นอยางตอเนื่อง การถือปฏิบัติของผูมีอํานาจและผูใช
กฎหมายจึงอาจลักลั่น บางคนอาจไมเคารพสิทธิทางธรรมชาติดังกลาว จึงกลายเปนวาชุมชนใด
                                           
         ๒๐สัมภาษณ จินตนา แกวขาว, แกนนํากลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานกรูด-         
บางสะพาน, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖. 
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เขมแข็งและพ่ึงพิงตนเองไดก็จะสามารถนําสิทธิในการกําหนดการตัดสินใจตนเองมาใชใหเปน
ประโยชนกับชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม ในขณะท่ีชุมชนใดไมเขมแข็งพอ โครงการดังกลาวก็จะไป
ดําเนินการ ณ ท่ีแหงนั้นแทน อยางกรณีโครงการโรงไฟฟาหินกรูด แมวาจะยกเลิกการกอสรางท่ี
บานกรูดไปแลว แตปจจุบัน ไดไปดําเนินการตอท่ีชุมชนอ่ืนสําเร็จเรียบรอยแลว เปนตน ดังนั้น 
สําหรับกรณีประเทศไทย การบัญญัติสิทธิในการกําหนดการตัดสินใจตนเองของชุมชนไวใน
รัฐธรรมนูญอาจจะยังมีความจําเปนอยูเพ่ือเปนการปองกันมิใหสิทธิชุมชนถูกละเมิดจนนําไปสูความ
ลมสลายของชุมชน อยางไรก็ดี ขอเสนอแนะของผูวิจัยก็คือในกรณีท่ีไมสามารถเปลี่ยนแปลง
กฎหมายได ประชาชนในชุมชนก็ควรท่ีจะนํากรณีศึกษากลุมอนุรักษฯ บานกรูด-บางสะพานมาเปน
ตัวอยาง หากชุมชนมีความเขมแข็งและพ่ึงพิงตนเองไดบนฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู ก็สามารถ
ท่ีจะมีสิทธิในการกําหนดการตัดสินใจใหกับชุมชนตนเองได 
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http://web.krisdika.go.th/data/law/law1/%c306/%c306-10-2540-a0001.pdf     
[เขาถึงเม่ือ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗].                                        
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๔๐. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
 [ออนไลน]. แหลงท่ีมา :http://web.krisdika.go.th/data/law/law1/%c306/%c306-
10-2540-a0001.pdf   [เขาถึงเม่ือ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗].                                       
(๔) เอกสาร     

หนังสือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติถึงนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๓๗  
เรื่องมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๓๗.  

หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร ๑๒๐๖/๕๕๐๓  ลงวันท่ี ๗ 
มิถุนายน ๒๕๓๗. 

หนังสือองคการบริหารสวนตําบลธงชัย ท่ี ปธ ๗๓๘๐๑/๙๕ ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๐ เรียน 
อุตสาหกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่องการอนุญาตต้ังโรงงานผลิตกระแสไฟฟา. 

เอกสารการทบทวนแผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ปรับปรุงใหม). 
 
๒. ภาษาอังกฤษ 

(I) Book          
Minde, Henry  Gaski, Harald  Jentoft, Svein and Midre, Georges.  Indigenous People:  
      Self-determination Knowledge Indigeneity. Delft, Netherlands : Eburon 
      Academic Pub, 2008.   

(2)  Article  
Norchi, Charles H. “Indigenous knowledge as intellectual property”.  Policy   
       Sciences. Vol. 33 No.3-4 (2000) : 387–398.     
      (3) Website 
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 1966. United    
       Nation Human Right Office of the High Commissioner. [online]. source  
        : http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx     
                [accessed 17 August 2014]. 
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ผูเขียน : พุทธทาสภิกขุ 
ISBN :  ๙๗๔๔๐๙๒๐๔๑ 
จํานวน  :   ๙๔๑ หนา 
จัดพิมพโดย : สํานักพิมพสุขภาพใจ 
ปท่ีพิมพ : ๒๕๕๔ พิมพครั้งท่ี ๘  
 

 
 หนังสือเรื่อง “ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ” ของทานพุทธทาสภิกขุ เปนหนังสือท่ี
พยายามตีแผหลักธรรมคําสอน ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เก่ียวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาท 
ดังจะเห็นวาปฏิจจสมุปบาทนี้เปนเรื่องลึกซ้ึงท่ีสุด สมกับเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา เพราะเปน
เสมือนหัวเรือใหญท่ีจะนําพาหมูเวไนยสัตวใหหลุดพนออกจากวัฏฏสงสาร สมดังคําท่ีทานพุทธทาส
ใชกลาวเรียก ปฏิจจสมุปบาทนี้วาเปนอริยสัจจท่ีสมบูรณ คือวาเต็มขนาดซ่ึงถือวาเปนเรื่องสําคัญ
และจําเปนสําหรับพุทธบริษัทท่ีจะตองศึกษา เพ่ือทําความเขาใจ ดังจะเห็นไดจากพระไตรปฎกภาษา
บาลีวา ปฏิจจสมุปบาทนั้นเปนเรื่องของการแสดงใหรูเรื่องความทุกข ท่ีเกิดข้ึนในรูปสายฟาแลบใน
จิตใจของคนเราเปนประจําวัน และในวันหน่ึง ก็สามารถเกิดรอบของปฏิจจสมุปบาทไดหลายรอบ 
ในทุกครั้งท่ีมีการกระทบทางอารมณ ซ่ึงไมใชเรื่องของการเกิดทุกข หรือการดับทุกขท่ีเกิดข้ึนขามภพ
ขามชาติดังท่ีเขาใจกันอยู ซ่ึงหนังสือเลมนี้ ไดอธิบายถึงความสัมพันธตอเนื่องกันของการเกิด
รอบปฏิจจสมุปบาท ในลักษณะท่ีมันติดตอกันเปนสายไปเลย ซ่ึงในรอบหนึ่งมีอยู ๑๑ อาการและมัน
ติดตอกันไปท้ังหมด ๑๑ อาการ ในขณะเดียวท่ีคนเรามีเรื่องท่ีเปนกิเลสเกิดข้ึนในใจครั้งหนึ่ง 
เพราะฉะนั้น ไมตองกินเวลาต้ัง ๓ ชาติ หมายความวา บางทีเพียงชั่วกระพริบตาเดียวเทานั้น 
ปฏิจจสมุปบาทเต็มรอบเปนเรื่องๆ หนึ่ง มีความทุกขเสร็จแลว ซ่ึงการสอนปฏิจจสมุปบาทรอบเดียว 

                                                           
∗นิสิตปริญญาเอก, หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  คณะพุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  Email : mahasanae@hotmail.com 
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กินเนื้อท่ี ๓ ชาติ (ตามภาษาคน) นั้น เปนการสอนท่ีผิดจากพระบาลีเดิม ถาสอนอยางถูกตองตาม
พระบาลีเดิม ก็จะมีประโยชนอยางยิ่ง เพราะตรงกับปญหาเฉพาะหนาท่ีมีอยูเปนประจําวัน 

 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ น้ี  เปนการรวบรวมเรื่ อง  อิ ทัปปจยตา ในสวน
ของปฏิจจสมุปบาทมาอยางครบถวน เพียงพอท่ีจะศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทอยางชัดแจงถึงท่ีสุด 
ใหสมกับพระพุทธภาษิตท่ีวา “ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูน้ันเห็นธรรม, ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็น
ตถาคต” ดังท่ีปรากฏอยูในหนังสือเลมนี้แลว นับเปนการเห็นพระพุทธองคในภาษาธรรม ซ่ึงเก้ือกูล
แกการบรรลุมรรคผลนิพพาน เปนอยางยิ่ง 

 ในหนังสือปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐนี้ ผูเขียนพยายามแสดงใหถึงขอเท็จจริงอันลึกซ้ึง 
เก่ียวกับความยากลําบากในการประกาศธรรมของพระพุทธเจา กลาวคือ ตองตรัสดวยภาษาถึงสอง
ภาษาในคราวเดียวกัน คือตรัสโดย “ภาษาคน” สําหรับสอนศีลธรรมแกคนท่ียังหนาไปดวยสัส
สตทิฏฐิ คือ มีความรูสึกเปนตัวเปนตน เปนของๆตนจนยึดม่ันอยูอยางเหนียวแนนเปนประจํา และ
ตรัสโดย “ภาษาธรรม” สําหรับสอนคนท่ีมีธุลีในดวงตาอันเบาบางแลว จะไดเขาใจปรมัตธรรม เปน
การสอนปรมัตธรรม 

 ซ่ึงขอสังเกตก็อยูตรงท่ีวา เม่ือทานทรงสอนศีลธรรม ก็ตองตรัสอยางมีสัตว มีบุคคล มี
ตัวตน กระท่ังมีตถาคตเอง แตเม่ือครั้นทรงสอนปรมัตธรรม ก็ตรัสอยางไมมีสัตว บุคคล กระท่ัง
ตถาคตเอง มีแตสิ่งท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนเปนชั่วขณะๆ และติดตอกันเปนสายของปฏิจจสมุปปนธรรม 
ไมใชพูดวาตัวเรา ของเรา ผลกรรมเกาของเราและเม่ือตายก็ไปรับผลกรรมทํานองสัสสตทิฏฐิ และท้ัง
ท่ีไมใชตายแลวก็สูญไปในทํานองอุจเฉททิฏฐิ ซ่ึงทานวาความท่ีอยูตรงกลางนี้แหละ คือเรื่อง
ปฏิจจสมุปบาท หรือมัชฌิมาปฏิปทา 

 ทีนี้ เหตุท่ีทําใหอธิบายผิดก็นาจะเปนเพราะความไมเขาใจในภาษาธรรม เขาใจแตภาษา
คน ซ่ึงตามภาษาชาวบานก็เรียกตัวเรานี่วา “คน” แตในภาษาธรรมเราเรียกวา “นามรูป” คือกาย
กับใจ  ซ่ึงคนหรือนามรูปนี่มันมีการเกิดดับอยางไร? 

(๑)   นามรูปเกิดดับๆๆๆ อยูทุกขณะจิตแบบถ่ียิบนี้ มันเปนเรื่องเกิดดับๆ อีกชนิดหนึ่ง 
ไมเก่ียวกับปฏิจจสมุปบาท 

(๒)   อีกชนิดหนึ่ง นามรูปเกิดดับเหมือนคนธรรมดาสามัญรู คือวาเกิดจากทองแม พอ
ตายเขาโลงเรียกวาดับ 

(๓)   ความเกิดดับของภาษาปฏิจจสมุปบาท ก็คือเกิดข้ึนแหงเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง 
แลวก็เกิดตัณหา อุปาทาน แลวก็ภพ แลวก็ชาติ ในหัวใจของคนเราเกิดความรูสึกเปน “ตัวกู” ครั้ง
หนึ่ง ก็เรียกวาชาติหนึ่งภพหนึ่ง มันเปนการเกิด-ดับ ของคนเราหรือนามรูปในลักษณะท่ีเปน “ตัวกู-
ของกู” ท่ีถูกปรุงดวยอวิชชาครั้งหนึ่งๆ 
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 ดังนั้น การท่ีจะเขาใจไดดี ก็จะตองรูเรื่องจํานวน ปฏิจจสมุปบาทธรรม ๑๑ นั้นเสียกอน 
(ดูภาพดานลางประกอบ)๑ 

๑. อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา : เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงเกิดสังขาร; 
๒. สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ : เพราะสังขารเปนปจจัย จึงเกิดวิญญาณ; 
๓. วิฺญาณปจฺจยา นามรูป : เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงเกิดนามรูป; 
๔. นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ : เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงเกิดอายตนะหก (สฬายต

นะ); 
๕. สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส : เพราะอายตนะหกเปนปจจัย จึงเกิดผัสสะ; 
๖. ผสฺสปจฺจยา เวทนา : เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา; 
๗. เวทนาปจฺจยา ตณฺหา : เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา; 
๘. ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ : เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน; 
๙. อุปาทานปจฺจยา ภโว : เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงเกิดภพ; 
๑๐. ภวปจฺจยา ชาติ : เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดชาติ; 
๑๑. ชาติปจฺจยา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา : เพราะชาติเปน

ปจจัย จึงมีชรา มีมรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัส อุปายาส ซ่ึงเปนความทุกขท้ังนั้น เกิดข้ึน, นับดู
ได ๑๑ ตอน หรือ ๑๑ อาการอาศัยกัน 
 

 
                                                           

๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺต). อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท  หรือ วงจรทุกข. เขาถึงเมื่อ
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2558. http://www.cmadong.com/board/index.php?topic=6097.5225 
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 ในตอนนี้  ผู เ ขียนพยายามชี้ ให เห็นความสําคัญของหลักธรรมปฏิจจสมุปบาท ท่ี
พระพุทธเจาตรัสรูนั้นวา เปนเรื่องของธรรมธาตุท่ียอมต้ังอยูแลว แมนพระตถาคตจะบังเกิดข้ึนก็ตาม 
จะไมบังเกิดข้ึนก็ตาม ธรรมธาตุนั้น ยอมต้ังอยูแลวนั่นเทียว คือความต้ังอยูแหงธรรมดา (ธัมมัฏฐิต
ตา), คือความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา (ธัมมนิยามตา), คือความที่เม่ือมีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย สิ่งนี้สิ่ง
นี้จึงเกิดข้ึน (อิทัปปจยตา) 
 พึงสังเกตตรงจุดนี้วา แมปจจยาการเพียงอาการเดียวก็ยังตรัสเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท (อิ
ทัปปจยตา) ดังเชนท่ีตรัสวา ...เพราะชาติเปนปจจัย ชรามรณะยอมมี. ดูกอนภิกษุท้ังหลาย! เพราะ
เหตุท่ีพระตถาคตท้ังหลาย จะบังเกิดข้ึนก็ตาม, จะไมบังเกิดข้ึนก็ตาม, ธรรมธาตุนั้น ยอมต้ังอยูแลว
นั่นเทียว; คือความต้ังอยูแหงธรรมดา (ธัมมัฏฐิตตา), คือความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา (ธัมม
นิยามตา), คือความท่ีเม่ือมีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดข้ึน (อิทัปปจยตา); ดูกอนภิกษุ
ท้ังหลาย! เพราะเหตุดังนี้แล : ธรรมธาตุใด ในกรณีนั้น อันเปน ตถตา คือความเปนอยางนั้น, เปน 
อวิตถตา คือความไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น, เปน อนัญญถตา คือความไมเปนไปโดยประการ
อ่ืน, เปน อิทัปปจยตา คือความท่ีเม่ือมีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดข้ึน; ดูกอนภิกษุท้ังหลาย! 
ธรรมนี้ เราเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท (คือธรรมอันเปนธรรมชาติ อาศัยกันแลวเกิดข้ึน). 
 ซ่ึงถาลองศึกษาตามผูเขียนแลว ก็จะเห็นไดวาท้ังหมดน้ี เปนหลักการปฏิบัติเพ่ือความ
เปนไปแหงความหลุดพน การปลอยวาง การจัดการกับความทุกขท่ีเกิดข้ึนแบบสายฟาแลบในจิตใจ
ของคนเรา โดยสามารถสรุปการเกิดทุกข และการดับทุกขตามแบบปฏิจจสมุปบาท ไดรวมแลวเปน 
๕ แบบ คือ (๑) แบบธรรมดา (อนุโลม) หรือ สมุทยวาร ; (๒) แบบกลับจากปลายเขามา (ปฏิโลม) 
หรือ นิโรธวาร ; (๓) แบบต้ังตนตรงกลาง – ยอนมาหาตน ; (๔) แบบจับเอาท่ีตรงกลาง – พุงไปทาง
ปลาย ; (๕) แบบดับตรงกลาง 
 โดยใหสังเกตวา ในหัวใจของคนเราเกิดความรูสึกเปน “ตัวกู-ของกู” ครั้งหนึ่ง ก็เรียกวา
ชาติหนึ่งภพหนึ่ง “คนเราคนหนึ่ง” เปนเพียงปฏิจจสมุปปนธรรม มันเปน “คน” ข้ึนมาเพราะอวิชชา
ตัณหาอุปาทาน “คน” ชนิดนี้ตองกําจัดเสีย นั่นแหละคือ การดับทุกข ซ่ึงปฏิจจสมุปบาทในลักษณะ
นี้ คือ ปฏิจจสมุปบาทท่ีอยูในขอบเขตท่ีเราควบคุมได, ปฏิบัติได, มีสติถูกตองปองกันไดทันควัน 
ในขณะท่ีอารมณมากระทบ อยาเผลอสติ อยาใหเกิดอวิชชาปรุงสังขาร วิญญาณ นามรูป อายตนะ 
ชนิดท่ีเกิดเปนทุกข 
 ท้ังนี้ ผูวิจารณขอมองวา สิ่งท่ีทานพุทธทาสภิกขุนําเสนอออกมานั้น เปนประโยชนอยาง
มากในแงของการปฏิบัติ ซ่ึงถาเราเขาใจหลักขอนี้ ก็จะเห็นวาไมจําเปนตองรอใหขามภพขามชาติ 
เพ่ือจะเกิดรอบการเกิดข้ึนของทุกขท่ีมีภพและชาติเปนปจจัย และก็ไมตองรอใหเกิดการดับลงของ
ชีวิตเม่ือมีชรา มรณะ ทุกข โทมนัส... เปนปจจัย แตจะเห็นตามสภาวธรรม ตามความเปนจริงวา
รอบปฏิจจสมุปบาทนั้น จะเกิดข้ึนทุกครั้งท่ีมีการกระทบกันทางอายตนะภายนอกและภายใน เพราะ
จะเกิดความรูสึกวา เปนตัวกู-ของกู และก็เกิดความรูสึกยึดม่ันถือม่ันจนไมสามารถจะละวาง และ
หลุดออกจากวงจรแหงกระแสการเกิดทุกขได เพราะมัวแตไปคิดวา “เรา” ทําบุญ ทําบาปในชาติน้ี 
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พอตายไปแลว “เรา” ก็ตองไปเสวยผลกรรมในชาติตอๆไป ซ่ึงถาเปนอยางนี้ เม่ือไรท่ีจะเขาถึงความ
หลุดพนได เพราะมัวแตรอชาติหนา ชาติโนนไปเรื่อยๆ 
 ดังท่ีทานพุทธทาสภิกขุกลาวไวในหนังสือเรื่องนี้วา หลักปฏิจจสมุปบาทนั้น มันไมมีตัวเรา 
แตกระจายออกไป เหลือแตกระแสแหงสภาวะธรรม เปนเพียงปฏิจจสมุปปนธรรมอยางหนึ่ง ใน ๑๒ 
อยาง ซ่ึงไมมีตัวเราอยูท่ีไหน ไมมีใครเปนผูทํากรรมฝากไว โดยไปเอาผลในชาติหนา อยางนี้พระพุทธ
องคไมทรงสอน ไมวา จะดี จะชั่ว แตเปนเรื่องท่ีจะสอนใหไมมีคนเหลืออยู เพราะไมยึดม่ันถือม่ัน ไม
มีตัวตน ตัวกู ใหจิตใจหมดจากความรูสึกท่ีวามีตัวคน ตัวตน ท่ีจะดี จะชั่ว ไมมีสัสสตทิฐิ ไมมี
ความคิดด่ิงอยูวา มีตัวเราท่ีจะทํา จะได เราทําดี ทําบุญกุศล ตายแลวก็ไดผล ทําแลวก็สบายใจ จะ
มองกันไปในแงวาไมมีตัวเรา มีแตกระแสเปลี่ยนแปลงไปตามกฎ วาเราไมอยากไดท้ังดี ท้ังชั่ว 
อยากจะมีจิตใจเปนอิสระ มีอะไรจะทําก็ทํา แตจะไมถือวาได วาเสีย มีอะไรจะกิน ก็กินพอใหมีชีวิต
ปกติอยูได ไมมีตัวท่ีจะเปนเจาของ ถือเปนกรรมสิทธิ์ จะชี้ไปในทางท่ีไมมีตัวตน 
 ทายสุด ขอใหความเห็นวา หนังสือเลมนี้เปนหนังสือท่ีเปนประโยชนมากในการศึกษา 
ของผูท่ีสนใจท้ังในแงของปริยัติ และการนําไปเพ่ือปฏิบัติ เพราะหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา 
ท่ีทานพุทธทาสภิกขุนํามารวบรวมไวในหนังสือเลมนี้นั้น เปนเรื่องท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ใน
ชีวิตประจําวันของเราๆ ทานๆ เพราะวาหลักสําคัญจริงๆ ท่ีทานพยายามเนนย้ําก็คือ การพยายาม
กําจัด ตัดกระแส ละกําหนัด ละความพอใจ (นันทิ) ก็เพ่ือความดับทุกข คือ การดับอวิชชาความไมรู
ลงเสียใหได  ซ่ึงทานพุทธทาสภิกขุก็ไดนํากระบวนธรรมแบบน้ีมากลาวและอธิบายเนนย้ํา โดยยก
หลักวิธีปฏิบัติท่ีพระพุทธองคตรัสหลักปฏิจจสสมุปบาทไว และมีหลักนี้ปรากฏอยูในลักษณะท่ีทรง
ตรัสเฉพาะคํา เฉพาะปจจัย ไมตรัสท้ังหมด ทุกอาการ เชน ตัดครึ่งตรงกลาง โดยเริ่มตนท่ีเวทนา ท่ี
เกิดอยูประจํา ซ่ึงใครก็รูจัก ไมตองพูดถึงวา เวทนาจะเกิดข้ึนโดยเหตุใด แตพูดวาพอใจ ไมพอใจ เปน
ทุกขรับรูอารมณสัมผัสเวทนาไมใหเกิดอวิชชา ตัณหา อุปาทาน...ฯลฯ 
 แตขอสังเกตหนึ่งท่ีได จากการอานหนังสือเลมนี้ในฐานะมือใหมทางพุทธศาสนา ก็คือ ถา
ผูอานเปนผูท่ีไมมีความรูพ้ืนฐานในเรื่องทางพุทธธรรมมากอน ก็อาจจะคอนขางยาก ตอการทําความ
เขาใจเนื้อหาท้ังหมดในหนังสือ และตองใชความพยายามมาก รวมท้ังในแงของเวลาท่ีตองอาน 
เพราะภาษาบางคํา หรือ บางวลีท่ีใชในหนังสือนั้น เปนภาษาบาลีท่ีมาจากพระไตรปฎก โดยทาน
พุทธทาสไดยกเขามาอางถึงในหนังสือเลมนี้ ท้ังนี้เพ่ือเปนการงายตอการทําความเขาใจความหมาย
ของคําบางคํา หรือ เพ่ือเปนการขยายความใหเขาใจภาษาและความหมายมากยิ่งข้ึน ผูวิจารณจึงขอ
แนะนําใหผูอานเปดเทียบเคียงในเรื่องความหมาย กับพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท 
และฉบับประมวลธรรม รวมท้ังอานหนังสือเรื่องปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปจจยตาจากแหลงอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมเพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานความรูในเรื่องนี้  ซ่ึงจะเปนประโยชนมากตอผูอาน เพ่ือนําไปปรับใช
กับชีวิตประจําวันของแตละบุคคล 
 โดยทายสุด เราจะเห็นวาในสภาวะของสังคมปจจุบันท่ีเรงดวน และเต็มไปดวยวัตถุนิยม 
การแกงแยงชิงดีชิงเดน แขงขันเพ่ือใหไดมาซ่ึงความสุขทางวัตถุ หรือ การยอมรับจากสังคม ซ่ึงถาเรา
สามารถกําจัด ตัดกระแสของวงจรปฏิจจสมุปบาทลงได และดําเนินตามทางอริยมรรคมีองค ๘ ซ่ึง
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เปนหลักท่ีทนตอการพิสูจนและทดลองได ตามคําท่ีวา ทรงตรัสไวดี ผูปฏิบัติเห็นเอง ไมจํากัดกาล 
ทนตอการพิสูจน หากนอมมาสูใจ บัณฑิตเทานั้นยอมรู เห็นเอง ก็เปนท่ีแนใจไดวา โลกนี้จะไม
วางเวนจากพระอริยบุคคล ดังพุทธพจนท่ีวา โลก ก็ดี เหตุใหเกิดโลก ก็ดี ความดับสนิทแหงโลก ก็ดี 
ทางใหถึงความดับสนิทแหงโลก ก็ดี ตถาคตไดบัญญัติไวในรางกายท่ียาวประมาณวาหนึ่ง ท่ียังเปนๆ 
ท่ีมีสัญญาและใจ ซ่ึงก็คือ เรื่องอริยสัจจ และมรรคมีองค ๘ นี่เอง 
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ข้ันตอนการดําเนินงานวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมผาน 

ผาน 

ผานโดยไมมีการแกไข 

ผานโดยมีการแกไข 

ไมผาน 

ผาน 

ไมผาน 

ประกาศรับบทความ 

รับบทความ 

กองบรรณาธกิารตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผูทรงคุณวฒุ ิ๒ ทาน 

สงผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหผูทรงคุณวฒุิ
พิจารณาอานบทความ  

 

กองบรรณาธกิารสรุปรวบรวมขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุ ิ
เพ่ือสงคืนผูเขียน 

สงคืนผูเขียนปรับแกไข 

ตรวจบทความท่ีไดรับการแกไขตามผูทรงคุณวุฒิ 

สงกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดทาย 

กองบรรณาธิการแจงยืนยันรับบทความตีพิมพให 
ผูเขียนบทความทราบ 

จัดรูปแบบและสงโรงพิมพ 

สงคืนผูเขียนปรับแกไขเบื้องตน 

แจงผูเขียน 

สงคืนผูเขียนปรับแกไข 

ออกแบบตอบรับ 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน    ๑ ทาน 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ๑ ทาน 
 

สงวารสารใหแกสมาชิก 

เผยแพรวารสารสูสาธารณะ 
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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธบทความ 
 

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

 
๑. สวนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพในวารสาร 

วารสาร  มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ตีพิมพบทความประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
๑.๑ บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรูวิชาการอยางเขมขน และ

ผานการอานและพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุมเปาหมายเปนนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

๑.๒ บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู วิชาการ มีกลุมเปาหมายที่เปนนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป 

๑.๓ บทความวิจัย (Research article) ไดแกรายงานผลงานวิจัยใหมที่มีองคความรูอันเปน
ประโยชน ซ่ึงไมเคยตีพิมพในวารสารใดๆ มากอน 

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

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

การสงบทความ 
บทความที่จะตีพิมพในวารสารสังคมศาสตรปริทรรศนจะตองสงจดหมายนําสงบทความ 

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

การตรวจสอบบทความและพิสูจนอักษร 
ผูนิพนธควรตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมบทความใหถูกตองตามรูปแบบของบทความที่

วารสารกําหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองแนนอน พรอมทั้งพิสูจนอักษรกอนที่จะสงบทความนี้
ใหกับบรรณาธิการ การเตรียมบทความใหถูกตองตามขอกําหนดของวารสารจะทําใหการพิจารณาตีพิมพมี
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ความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาบทความจนกวาจะไดแกไข
ใหถูกตองตามขอกําหนดของวารสาร 

การเตรียมบทความ 
บทความตองเปนตัวพิมพดีด โดยใชชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK) 

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

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

๒. สวนบทคัดยอ (Abstract) 
บทคัดยอควรมีความยาวไมเกิน ๓๕๐ คํา โดยแยกตางหากจากเนื้อเร่ือง บทความวิจัยและ

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

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

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

ของบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยตองจัดเรียงคําสําคัญตามตัวอักษร และค่ันดวย
เคร่ืองหมายอัฒภาค (;) 

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

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

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

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

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

หรือบุคคลที่ใหความชวยเหลือรวมมือในการวิจัย รวมทั้งแหลงที่มาของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุน
วิจัย 

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

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

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

๑.๒ หนังสือทั่วไป 
ผูแตง, ชื่อเร่ือง , (สถานที่พิมพ: สํานักพิมพหรือโรงพิมพ, ปที่พิมพ), หนา. ตังอยางเชน 
พระเทพโสภณ (ประยูร 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 

๑) พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ดร.  ๒) ดร.อนุวัต  กระสังข ๓) อ.กรกรต  ชาบัณฑิต 
   
๘. อัตราคาวารสาร 

กําหนดออกวารสารปละ ๓ ฉบับ จําหนายราคาฉบับละ ๑๙๙ บาท ไมรวมคาสง  
๙. อัตราคาสมาชิก 

ปละ ๓๐๐ บาท 
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หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 

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

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

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

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

(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
ในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 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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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....................................................... 


